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รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ / ๒๕๖๔ 

ครั้งที่ ๒ 

วันจันทร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

ณ ห้องประชุมอ่างห้วยเรือ องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

ประธานสภา ฯ ขณะนี้ ได้ เวลาประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่  ๑ ครั้งที่  ๒ ประจ าปี ๒๕๖๔ ขอขอบคุณ              

คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ที่ ได้ เข้าร่วมประชุมสภาสมัยวิสามัญ  สมัยที่  ๑                 

ค รั้ งที่  ๒  ป ระจ าปี  ๒ ๕ ๖ ๔  ผู้ ม าป ระชุ ม  ๑ ๙  คน  ส าห รั บ ผู้ ที่ ไม่ ม าป ระชุ ม  ๒  คน                           

คือ นายทวม ลีทนทา ลาป่วย และนายประกาศ ผาลือค า ขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ประธานสภาฯ ขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ   

ประธานสภา ฯ   ไมม่ี   ผ่านเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี ๒ 

ประธานสภา ฯ ผ่าน เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี ๒ 

ประธานสภาฯ  เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี ๒ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  รับรองรายงานการประชุม   

ประธานสภา ฯ ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านตรวจสอบรายงานการประชุมสภาวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๔ 

เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ ครับ 

นายวิชัย  หาศิริ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๐ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ

หน้าที่  ๗ ที่ผมได้อภิปรายขอให้เพ่ิมเติมข้อความ ตามที่ท่านได้แจ้งหนังสือทรัพย์สินโอน

สาธารณูปโภค และตัดค าว่ายกสาธารณูปโภคออก เพ่ือให้ข้อความสมบูรณ์ขึ้น ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุม 

ที่ประชุม ไม่มี 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  ๑๗  เสียง  

ไม่เห็นชอบ     เสียง 

งดออกเสียง  ๒  เสียง   

ประธานสภาฯ  เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี ๓ 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  กระทู้ถาม   

ประธานสภา ฯ  ๓.๑ ลูกรังไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กนั้นยังมีอยู่หรือไม่มี ขอเชิญ นายศุภกิจ  วงค์เตชะ ครับ 
นายศุภกิจ  วงค์เตชะ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๑ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ  
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ในระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม เรื่อง ลูกรังไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กนั้น ยังมีอยู่หรือไม่มี       
กรณีลูกรังไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ก่อสร้างนั้น หมู่บ้านผมเป็นถนนเลี้ยวหักศอก ไม่มีลูกรัง
ไหล่ถนน รถไม่สามารถเลี้ยวได้ หากมีลูกรังขอให้ไปลงเพ่ิมไหล่ถนนประมาณ ๑ คัน เพ่ือแก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชน และรถสามารถสัญจรไปมาได้ ครับ 

 
 
 
ประธานสภาฯ ขอเชิญบริหารตอบข้อซักถามครับ 
นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ  

ส าหรับรายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างพ้ืนฐาน ขออนุญาตให้ผู้อ านวยการกองช่างได้น าเรียนชี้แจงครับ 
นายภัคพงษ์  ธารชัย ผู้อ านวยการกองช่าง เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ 

ขออนุญาตตอบกระทู้แทนบริหาร เนื่องจากเป็นผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง ขอเรียนสมาชิกสภาฯว่า 
โครงการที่ไม่มีลูกรังไหล่ทาง เป็นโครงการที่มีขนาดถนนผิวจราจรแคบ ทางกองช่างได้ออกไป
ส ารวจตั้งแต่แรก จึงตัดลูกรังไหล่ทางออกข้างละ ๕๐ เซนติเมตร เพ่ือให้มีปริมาณผิวจราจร           
กว้างที่สุดตามพ้ืนที่นั้น โครงการที่ท่านสอบถามมา ไม่มีลูกรังไหล่ทาง เป็นการท าผิวจราจร             
เต็มพ้ืนที่ ซึ่งตัดลูกรังออกตั้งแต่การก าหนดราคากลาง และการออกแบบ ส่วนจุดนี้ได้มีการร้องทุกข์
เข้ามาก่อนหน้านั้น ในระหว่างด าเนินการ ซึ่งการออกแบบตั้งแต่แรกได้ลงพ้ืนที่ ไปพบปัญหา 
ในขณะก่อสร้างก็เกิดปัญหา มีข้อพิพาทระหว่างผู้ใช้ถนนเส้นนี้ ผมและผู้ทรงคุณวุฒิในหมู่บ้าน          
ได้ลงพ้ืนที่และแก้ไขเรื่องนี้ด้วยกัน ได้เชิญท่านสมาชิกสภาฯไปด้วย ได้หาข้อเท็จจริงของถนนเส้นนี้ 
เดิมเป็นมาอย่างไร สรุปคือ เจ้าของที่ดินยืนยันที่จะปักหลักในที่ดินที่เป็นของตนเอง หลักที่ปักไว้
ย่นระยะเข้ามา ๕๐ เมตร ทางกองช่างและผู้ทรงคุณวุฒิจึงได้แก้ไขปัญหาร่วมกัน ไม่อยากให้            
ทั้งสองฝ่ายทะเลาะกัน โดยเจ้าของที่ดินอีกฝั่งยินดีแบ่งที่ดินและกองช่างจะน าลูกรังไปลงให้ 
เพ่ือให้ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้ ครับ 

ประธานสภาฯ  เข้าสู่ระเบยีบวาระท่ี ๔   

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว   

ประธานสภา ฯ ไม่มี   ผ่านเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี ๕ 

ประธานสภา ฯ ผ่าน เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี ๕ 

ประธานสภาฯ  เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี ๕ 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่   

ประธานสภาฯ ๕.๑  การพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ .ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๗ ประจ าปี 
๒๕๖๔ ขอเชิญบริหารครับ 

นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ 
   ขออนุญาตน าเรียน เรื่องท่ีเสนอใหม่ ข้อ ๕.๑ การพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ –  
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   ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๗ ประจ าปี ๒๕๖๔ ในรายละเอียดของแผนพัฒนา ผมขออนุญาต  
   ใหท้างนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้น าเรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน         
   ได้รับทราบ ขอเชิญครับ 
นายวีระชัย  ปาระมี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ  
   ทุกท่านครับ ขอน าเรียนรายละเอียดโครงการแผน ดังนี้ ตามรายละเอียดของร่างแผนพัฒนา พ.ศ. 
   ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕  เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๗ ประจ าปี ๒๕๖๔ ตามท่ีได้แจกเอกสารให้สมาชิกสภาฯ             
   ทุกท่าน เริ่มจากหน้า ๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
   ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน 
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด งบประมาณปี ๒๕๖๔ จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณปี  
   ๒๕๖๕ จ านวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง  
    
    
   ๒. โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด งบประมาณปี  
   ๒๕๖๔ จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณปี ๒๕๖๕ จ านวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท  
   หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง     
   ๓. โครงการก่อสร้างประตูทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงมะไฟ งบประมาณปี ๒๕๖๔  
   จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท งบประมาณปี ๒๕๖๕ จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ  
   กองช่าง  
   ๔. โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องอาบน้ าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงมะไฟ งบประมาณปี  
   ๒๕๖๔ จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท งบประมาณปี ๒๕๖๕ จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท หน่วยงาน 
   รับผิดชอบ กองช่าง  
   ๕. โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด งบประมาณปี ๒๕๖๔ จ านวน  
   ๑๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณปี ๒๕๖๕ จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง  
   ๖. โครงการปรับปรุงพื้นทางเดินภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด งบประมาณปี ๒๕๖๔  
   จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณปี ๒๕๖๕ จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ  
   กองช่าง  
   ๗. โครงการปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านดงมะไฟประชาพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ 
    – บ้านโพนก้างปลา หมู่ที่ ๒ งบประมาณปี ๒๕๖๔ จ านวน ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท งบอุดหนุน 
   เฉพาะกิจ หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง  
   ๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาแก – ถนนเจริญเมือง งบประมาณปี  
   ๒๕๖๔ จ านวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท งบอุดหนุนเฉพาะกิจ หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง  
   ๙. โครงการก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณข้างห้องกองคลัง งบประมาณปี ๒๕๖๔ จ านวน  
   ๑๒๐,๐๐๐ บาท  หน่วยงานรับผิดชอบ กองคลัง  
   ๑๐. โครงการปรับปรุงทางขึ้นอาคารส านักงานบริเวณกองคลัง งบประมาณปี ๒๕๖๔ จ านวน  
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   ๓๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ กองคลัง  
   ๑๑. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาแก หมู่ที่ ๔  
   งบประมาณปี ๒๕๖๕ จ านวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง 
   ๑๒. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมล าห้วยเดียก บ้านดงมะไฟประชาพัฒนา หมู่ ๑๑  
   งบประมาณปี ๒๕๖๔ จ านวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง  
   ๑๓. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมล าห้วยโศก บ้านหนองไผ่ หมู่ ๗ งบประมาณปี ๒๕๖๔  
   จ านวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง  
   ๑๔. โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นคอนกรีตเสริมเหล็กห้วยเดียกตอนกลาง หมู่ ๑ งบประมาณปี  
   ๒๕๖๕ จ านวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง  
   ๑๕. โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในเขตต าบลดงมะไฟ งบประมาณปี ๒๕๖๔ จ านวน ๕๐๐,๐๐๐  
   บาท งบประมาณปี ๒๕๖๕ จ านวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง  
   รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จ านวน ๑๕ โครงการ งบประมาณปี ๒๕๖๔ รวม  
   ๒,๑๓๐,๐๐๐ บาท งบประมาณปี ๒๕๖๕ รวม ๒,๕๘๐,๐๐๐ บาท  
   ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน  
   ๑. โครงการก่อสร้างบ่อบ าบัดสิ่งปฏิกูล งบประมาณปี ๒๕๖๕ จ านวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท  
   หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง  
    
   ๒. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) บ้านนาแกถึง                         
   บ้านโพนก้างปลา งบประมาณปี ๒๕๖๕ จ านวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง                  
   รวมแผนงานเคหะและชุมชน จ านวน ๒ โครงการ งบประมาณปี ๒๕๖๕ รวม ๗๐๐,๐๐๐ บาท  
   ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม ๒.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ                  
   ๑. โครงการฝึกอบรมทักษะกฎกติกาและทักษะการเล่นกีฬา ส าหรับเด็กเยาวชนและประชาชน 
   ทั่วไป งบประมาณปี ๒๕๖๕ จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ กองการศึกษาฯ  
   ๒. โครงการผลิตสื่อและนวัตกรรม งบประมาณปี ๒๕๖๔ จ านวน ๕,๐๐๐ บาท งบประมาณปี  
   ๒๕๖๕ จ านวน ๕,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ กองการศึกษาฯ  
   ๓. โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาการจัดท าหลักสูตรและแผนพัฒนาการศึกษาฯ งบประมาณปี  
   ๒๕๖๔ จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท งบประมาณปี ๒๕๖๕ จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท หน่วยงาน 
   รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ รวมแผนงานการศาสนาฯ จ านวน ๓ โครงการ งบประมาณปี ๒๕๖๔  
   รวม ๒๕,๐๐๐ บาท งบประมาณปี ๒๕๖๕ รวม ๕๕,๐๐๐ บาท  
   ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม แผนงานการเกษตร โครงการทดลอง 
   เติมน้ าลงสู่ชั้นน้ าใต้ดินผ่านระบบสระเติมน้ า พ้ืนที่ลุ่มน้ าก่ า บ้านดงขวาง หมู่ ๓ งบประมาณปี  
   ๒๕๖๔ จ านวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท งบกรมทรัพยากรน้ าบาดาล หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง                  
   รวมแผนงานการเกษตร จ านวน ๑ โครงการ งบประมาณปี ๒๕๖๔ จ านวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท  
   ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร แผนงานการเกษตร  
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   ๑. โครงการส่งเสริมการผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์ในการควบคุมโรคพืช งบประมาณปี ๒๕๖๕  
   จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักปลัด  
   ๒. โครงการส่งเสริมการปลูกปอเทือง เพ่ือปรับปรุงสภาพดินเพื่อการเกษตร งบประมาณปี  
   ๒๕๖๕ จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักปลัด  
   ๓. โครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดข้าวพันธุ์ดี งบประมาณปี ๒๕๖๕ จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท  
   หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักปลัด รวมแผนงานการเกษตร จ านวน ๓ โครงการ งบประมาณปี  
   ๒๕๖๕ จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  
   ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานบริหาร 
   ทั่วไป  

๑. โครงการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย งบประมาณปี ๒๕๖๔ จ านวน  
๒๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักปลัด  

   ๒. โครงการการบริหารงานและด าเนินชีวิตประจ าวัน เพ่ือป้องกันและต่อต้านการทุจริต                   
   องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ งบประมาณปี ๒๕๖๔ จ านวน ๑๑,๑๕๐ บาท งบประมาณปี  
   ๒๕๖๕ จ านวน ๑๑,๑๕๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักปลัด  
   ๓. โครงการจัดท าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-saraban) องค์การบริหารส่วนต าบล                
   ดงมะไฟ งบประมาณปี ๒๕๖๔ จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท งบประมาณปี ๒๕๖๕ จ านวน ๒๐,๐๐๐  
   บาท หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักปลัด  
   ๔. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของพนักงานส่วนต าบล 
   และผู้น าชุมชนในการท างานผ่านระบบการสื่อสารออนไลน์ งบประมาณปี ๒๕๖๕ จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท  
   หน่วยงานรับผิดชอบ กองการศึกษาฯ รวมแผนงานบริหารทั่วไป จ านวน ๔ โครงการ  
   งบประมาณปี ๒๕๖๔ จ านวน ๕๑,๑๕๐ บาท งบประมาณปี ๒๕๖๕ จ านวน ๕๑,๑๕๐ บาท  
    
   แผนงานการรักษาความสงบภายใน โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) เพ่ือใช้ติดตั้งในบริเวณ 
   จุดส าคัญในเขตต าบลดงมะไฟ งบประมาณปี ๒๕๖๕ จ านวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงาน 
   รับผิดชอบส านักปลัด รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน จ านวน ๑ โครงการ งบประมาณปี  
   ๒๕๖๕ จ านวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
   ต่อไปเป็นโครงการที่เกินศักยภาพ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงาน 
   อุตสาหกรรมและการโยธา  
   ๑. โครงการเพิ่มศักยภาพแหล่งเก็บน้ าและระบบส่งน้ าพลังงานแสงอาทิตย์หนองแวง หมู่ ๑๐  
   บ้านโนนสมบูรณ์ งบประมาณปี ๒๕๖๔ จ านวน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณปี ๒๕๖๕  
   จ านวน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร  
   ๒. โครงการเพิ่มศักยภาพแหล่งเก็บน้ าและระบบส่งน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ หนองนางต้น หมู่ ๔  
   งบประมาณปี ๒๕๖๔ จ านวน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณปี ๒๕๖๕ จ านวน  
   ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 
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   ๓. โครงการเพิ่มศักยภาพแหล่งเก็บน้ าและระบบส่งน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ หนองคัน หมู่ ๕  
   งบประมาณปี ๒๕๖๔ จ านวน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณปี ๒๕๖๕ จ านวน  
   ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 
   ต่อไปเป็นแบบบัญชีครุภัณฑ์ หน้า ๑๙ ๑. แผนงานการศึกษา หมวดครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ 
   ส านักงาน โครงการจัดซื้อเครื่องปั๊มน้ าส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด งบประมาณปี ๒๕๖๕  
   จ านวน ๖๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ กองการศึกษาฯ  
   ๒. โครงการจัดซื้อเครื่องขยายเสียงล าโพงพร้อมติดตั้งส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด  
   งบประมาณปี ๒๕๖๕ จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ กองการศึกษาฯ  
   ๓. โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด งบประมาณ 
   ปี ๒๕๖๕ จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ กองการศึกษาฯ  
   ๔. แผนงานการรักษาความสงบภายใน หมวดครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์การเกษตร โครงการ 
   จัดซื้อเครื่องสูบน้ าพร้อมปั๊มติดแท่นเคลื่อนที่ได้ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า ๖ นิ้ว งบประมาณปี  
   ๒๕๖๔ จ านวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักปลัด  
   ๕. แผนงานการเกษตร หมวดครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์การเกษตร โครงการจัดซื้อเครื่องพ่น 
   หมอกควัน จ านวน ๔ เครื่อง งบประมาณปี ๒๕๖๕ จ านวน ๒๓๖,๐๐๐ บาท หน่วยงาน 
   รับผิดชอบ ส านักปลัด รวมครุภัณฑ์ จ านวน ๕ รายการ งบประมาณปี ๒๕๖๔ รวม ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
   งบประมาณปี ๒๕๖๕ รวม ๔๔๖,๐๐๐ บาท ขอบคุณครับ 
ประธานสภาฯ เกี่ยวกับการพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๗ ประจ าปี  
   ๒๕๖๔ ตามท่ีบริหารเสนอญัตติเข้ามา เป็นโครงการต่างๆ ที่จะด าเนินการภายในปี ๒๕๖๕ ครับ  
   สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม ขอเชิญครับ 
นายเกษตร พรหมสาขา ณ สกลนคร สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๑ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ  
   ทุกท่านครับ ส าหรับแผนพัฒนา เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการที่ ๒  
   โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ หรือ Solar Cell บ้านนาแกถึงบ้านโพน 
   ก้างปลา ซึ่งเป็นเส้นทางหลักของต าบลดงมะไฟ งบประมาณปี ๒๕๖๕ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท  
   ไฟฟ้า Solar Cell จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ผมคิดว่าไม่คุ้มค่าการลงทุน ปัญหามาก  
   ต้องบ ารุงรักษา ไม่ทราบว่าโครงการนี้จะมีลักษณะเดียวกันหรือไม่ หากเป็นไปได้อยากให้เป็น 
    
   การอุดหนุนจากไฟฟ้ามากกว่า ขอทราบรายละเอียดโครงการนี้เพิ่มเติม ครับ 
ประธานสภาฯ ขอเชิญบริหารชี้แจงครับ 
นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ

โครงการตามที่ท่านได้เรียนสอบถาม เรื่องโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์          
เป็นโครงการของคณะกรรมการพัฒนาแผนองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้เสนอ จึงบรรจุในแผน 
เพ่ือให้สมาชิกสภาฯได้พิจารณา ครับ 

ประธานสภาฯ ขอเชิญผู้อ านวยการกองช่างได้ชี้แจงรูปแบบไฟฟ้า Solar Cell ครับ  
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นายภัคพงษ์  ธารชัย ผู้อ านวยการกองช่าง เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ               
ขออนุญาตชี้แจงเกี่ยวกับเรื่อง ไฟฟ้า Solar Cell กรมบัญชีกลางได้มีแบบและราคามาตรฐาน
ให้กับทางหน่วยงานรัฐ ซึ่งตามรูปแบบที่เห็นและศึกษา ก็ถือว่าได้มาตรฐาน ซึ่งตอนนี้ 
หลายหน่วยงาน เช่น กรมทางหลวง กรมชลประทาน ได้น าไปใช้แล้ว ก็เป็นประโยชน์ จะเป็น 
คนละรูปแบบจากแบบเดิม จะมีแผง Solar Cell อยู่ข้างบน มีแบตเตอรี่อยู่ในตัว อายุการใช้งาน
ยาวนาน ส่วนท้องถิ่นยังไม่ได้น ามาใช้เพราะ ทางกรมบัญชีกลางเพ่ิงประกาศออกมาให้ใช้และ
ราคาค่อนข้างสูง ครับ                                   

ประธานสภาฯ ยังขาดข้อมูลที่ชัดเจน แต่ก็บรรจุในแผนไว้ ในอนาคตก็ต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในการใช้งาน 
ฝากบริหารได้หาข้อมูลเพิ่มเติมด้วย ครับ 

นายศุภกิจ  วงค์เตชะ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๑ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ 
ขอปรึกษาหารือ กรณีจะเพ่ิมโครงการได้หรือไม่ ไม่ระบุจ านวนเงินก็ได้ หากเพ่ิมได้ ขอเพ่ิมเป็น
โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นห้วยเดียกตอนกลาง หมู่ ๑ ตรงทีน่าก านันปรีชา ดงภูยาวขอบคุณครับ 

นายทัศนา  จูมสีสิงห์ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๔ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 
ผมขอเสนอโครงการเข้าแผน ก่อนนี้ เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ าได้แนะน าให้ผลักดันน้ า                      
เพ่ือน ามาท าน้ าประปา เรื่องที่ ๒ โครงการขุดลอกหนองนางต้น ขอให้มีที่ทิ้งดิน บ้านไหน                
มีที่ สาธารณะก็สามารถแจ้งความประสงค์ ได้  แต่ที่ เอกชนไม่ ได้  ผิดกฎหมาย ต้องเป็น                     
ที่สาธารณประโยชน์เท่านั้น เรื่องที่ ๓ เครื่องสูบน้ าอยากให้มีในแผนไว้เป็นขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลดงมะไฟ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ในการสร้างระบบส่งน้ าระบบท่อ โครงการนี้มีมานานแล้ว ซึ่งในต าบลดงมะไฟ มีโครงการ              
โดยประสานงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครว่า ต้องการส ารวจแหล่งน้ าทุกแห่ง               
ที่จะสร้างเครือข่ายใยแมงมุม สามารถที่จะสูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ไปเติมจุดที่ขาดแคลนน้ า
อุปโภคบริโภค หรือแม้แต่เรื่องการเกษตร อันนี้เป็นโครงการที่เค้าออกไปส ารวจว่าในพ้ืนที่            
เรามีห้ วย  หนอง คลอง บึ ง ที่ เป็ นที่ ส าธารณ ะ สามารถท า เป็ น แก้มลิ ง เก็ บกั กน้ า                            
หรือเป็นหนองสาธารณะแต่เดิม จะต่อน้ ามาจากที่อ่ืนมาเติม โดยใช้ระบบท่อ เป็นเพียงโครงการ      
ที่ยังไม่ได้ออกมาส ารวจ ต าบลดงมะไฟอาจจะได้รับงบประมาณในส่วนนี้ ครับ 

นายวิชัย  หาศิริ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๐ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ 
เกี่ยวกับการพิจารณาแผน เพ่ิมเติมครั้งที่ ๗ ตามท่ีท่านประธานสภาฯและท่านทัศนาอภิปราย  
ท่านประธานสภาฯแจ้งว่า หน่วยงานเราน าโดยหัวหน้าส านักปลัดได้ไปส ารวจพ้ืนที่ ผมว่า                  
เป็นโครงการที่ดี อยากให้เพ่ิมเติมลงในแผน ผมอยากขุดลอกล าห้วยเตย ขุดลอกหนองแวง และ
บึงผาแตก ขอทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมจากหัวหน้าส านักปลัด ครับ    

 
 
ประธานสภาฯ ตามท่ีหัวหน้าส านักปลัดพร้อมเจ้าหน้าที่ออกไปส ารวจพื้นที่จริงว่า สามารถวางโครงข่ายการส่งน้ า 
   อย่างไร ขอเชิญหัวหน้าส านักปลัดได้ชี้แจงครับ 
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นายอดุลย์  เวียงสมุทร หัวหน้าส านักปลัด เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ คณะบริหารและ 
   หัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่านครับ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา มีทีมส ารวจร่วมกับผู้แทน                    
   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร มีนโยบายร่วมกันว่าจะส ารวจแหล่งน้ า ในเขตพ้ืนที่ต าบล 
   ดงมะไฟ เพ่ือเป็นที่กักเก็บน้ า โดยใช้ชื่อโครงการว่า โครงการเพิ่มศักยภาพแหล่งเก็บน้ า 
   และระบบส่งน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรต าบลดงมะไฟ งบประมาณ  
   ประมาณ ๓๐๐ ล้านบาท ซึ่งเป็นงบจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เป็นโครงการ 
   เกินศักยภาพ โดยจะต้องประสานแผนให้อยู่ในแผนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร  
   แล้วจะจัดสรรงบประมาณให้เรา โดยเริ่มแรก ส ารวจที่บึงผาแตก ซึ่งทางเจ้าหน้าที่องค์การบริหาร 
   ส่วนจังหวัดสกลนคร ได้ส ารวจโดยมองว่า จะมีการขุดลอกบึงผาแตก เพ่ือให้กักเก็บน้ าได้มาก 
   ที่สุด โดยการขุดลอกตีคันคู รอบบึงผาแตกให้สูง จะมีการผันน้ ามาเติมจากห้วยเตย ซึ่งเป็น
   ล าห้วยที่เชื่อมมาจากอ่างห้วยเรือ จากการเข้าไปส ารวจจะมีการขุดให้เป็นแก้มลิง เพ่ือตั้งสถานี 
   สูบน้ า จะขุดลอกย้อนขึ้นไปเกือบถึงอ่างห้วยเรือ เพ่ือกักตุนน้ า โดยติดต้ังโรงสูบน้ าพลังงาน 
   แสงอาทิตยส์ูบไปเติมลงบึงผาแตก  ในช่วงหน้าฝนให้มากที่สุด โดยการฝังท่อ ๑๒ นิ้ว ผ่านทุ่งนา  
   ท าเป็นประตูน้ า เพ่ือใช้ในช่วงการท านาปรัง ต่อไปเกษตรกรจะมีน้ าไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภค 
   และใช้ผลิตน้ าประปา ต่อมา ผู้ใหญ่บ้านโพนก้างปลาพาไปดูอีกจุดหนึ่งคือข้างป่าช้า 
   บ้านโพนก้างปลาจะมีการขุดลอกหนองคันเพ่ือสูบน้ ามาเติมไว้เช่นกัน หรืออาจจะปล่อยจากคลอง  
   ก็เป็นเครือข่ายใยแมงมุม โดยเส้นทางหนึ่งก็จะปล่อยจากคลองชลประทาน ผ่านล าห้วยป่าช้า  
   จดุที่สองไปส ารวจที่บ้านนาแกหนองนางต้น จากการไปส ารวจสรุปว่าจะมีการขุดลอก 
   หนองนางต้นเพื่อให้สามารถกักเก็บน้ าได้มากข้ึน ซึ่งหนองนางต้นปกติใช้ผลิตน้ าประปา เพราะ 
   หนองนางต้นมีปัญหาการขาดแคลนน้ าดิบ ทุกวันนี้ยังต้องใช้เครื่องสูบน้ าช่วยอยู่ ตอนนั้นส ารวจ 
   ว่าดินมีปริมาณมาก จะน าไปทิ้งท่ีไหนบ้าง มุมมองผมคิดว่าน่าจะทิ้งข้างทางที่เชื่อมต่อบ้านนาแก 
   กับบ้านดงมะไฟ เป็นการขยายไหล่ทาง แต่ยังไม่แน่ใจว่าจะสามารถน าดินมาทิ้งได้หรือไม่  
   เนื่องจากเห็นว่าเป็นที่สาธารณประโยชน์ เพราะปัญหาเส้นทางนี้แคบมาก รถวิ่งสวนกันไปมา 
   ล าบาก  และจะมีการผันน้ าโดยติดตั้งเครื่องสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ห้วยเดียก ท่อ ๑๒ นิ้ว  
   ผ่านใต้ดิน ลึก ๑ เมตร ไปโผล่ที่หนองนางต้น เป็นโครงการที่ออกส ารวจ เป้าหมายหลักคือน าเข้า 
   แผน หน่วยงานหลักจะมาส ารวจ ประมาณการ และออกแบบอีกครั้งเพ่ือรองรับงบประมาณครับ  
ประธานสภาฯ ส าหรับเรื่องนี้ มีโครงการมาตั้งนานแล้ว ทีแรกบอกว่าจะผันน้ าห้วยเดียกมาเติมที่อ่างเก็บน้ า 
   บ้านบอนและบ้านห้วยยาง ต่อมาท่ีห้วยเรือและไปที่ห้วยด่านบ่วงบ้านหนองไผ่ โดยอาศัย 
   ห้วยเดียก ซึ่งเป็นแหล่งน้ าอยู่ในพื้นท่ีสูง สามารถกักเก็บน้ าได้มาก จะขุดลอกห้วยเดียกให้ใหญ่ขึ้น 
   จึงจะสามารถกักเก็บน้ าได้มากข้ึน เป็นโครงการเพ่ือรองรับอ่างเก็บน้ าทั้งหมดในพ้ืนที่ของเรา 
   ในอนาคต ถือว่าเป็นโครงการที่ดีมาก ให้บรรจุไว้ในแผนให้เรียบร้อย เพราะเป็นโครงการ 
   ที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นท่ีเราครับ สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม  
   ขอเชิญครับ 
นายวิชัย  หาศิริ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๐ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ  
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   จากท่ีรับฟังการชี้แจง รู้สึกดีใจว่าในอนาคตโครงการนี้จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ผมขอฝาก 
   ท่านประธานสภาฯผ่านไปยังนักวิเคราะห์ฯได้พิจารณา ล าห้วยเตย หนองแวง บึงผาแตกเข้าบรรจุ 
    
   ในแผนร่วมกับโครงการนี้ด้วย ขอบคุณครับ 
ประธานสภาฯ ล าห้วยหรือหนองน้ าธรรมชาติที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะก็ยังแคบอยู่ ยกตัวอย่างเช่น หนองแวง  
   ประชาชนต้องการขยายให้กว้างขึ้น เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  
นายเฉลียว วิสิงเศษ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๖ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ  
   มีโครงการนี้เข้ามา ผมจึงขอเพ่ิมเติมโครงการขุดลอกหนองโศก เนื่องจากตื้นเขิน อยากขยาย 
   ให้กว้างขึ้นจะได้สามารถเก็บน้ าได้มากขึ้น ขอบคุณครับ 
ประธานสภาฯ น าบรรจุเข้าแผนเป็นรวมพ้ืนที่ต าบลดงมะไฟ หลังจากนี้หากมีพ้ืนที่จุดไหนจะปรับปรุง 
   เปลี่ยนแปลงก็จะสามารถท าได้เต็มพ้ืนที่ เมื่อมีงบประมาณจะได้สามารถด าเนินการได้ครับ 
นายถวิล  ค าชมภู สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๔ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ  
   ผมดีใจที่โครงการจากส่วนกลาง เพราะประปาบ้านนาแกเป็นประปาผิวดิน น้ าไม่เพียงพอ 
   ต่อการอุปโภคบริโภค เริ่มต้นขุดลอกล าห้วยก่อนเพื่อผันน้ าเข้าสู่หนองนางต้น เพ่ือรองรับประปา 
   ผิวดิน บ้านนาแกมีพ้ืนที่กว้างประปาไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน มีปัญหาทุกปี  
   ขอฝากเข้าแผนปี ๒๕๖๕ ก็ได้ จึงขอฝากประธานสภาฯผ่านไปยังบริหารไว้พิจารณาด้วย ขอบคุณครับ 
ประธานสภาฯ บ้านนาแกเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สุด มีปัญหามาตลอด ผมคิดว่าควรจะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างไร  
   เนื่องจากบ้านนาแกเป็นหมู่บ้านใหญ่ พ้ืนที่ตั้งประปาหมู่บ้านมีเพียงจุดเดียว จะเป็นไปได้หรือไม่  
   ในอนาคต ที่เราสามารถตั้งงบประมาณสร้างประปาเพ่ิมอีกหนึ่งจุดเพื่อแก้ไขปัญหานี้ การใช้น้ า 
   ในหนองนางต้นก็จะลดลง แบ่งเขตการใช้น้ าที่เราสามารถผันน้ าจากใต้ดินเป็นการช่วยกันอีกทางหนึ่ง ครับ 
นายศุภกิจ  วงค์เตชะ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๑ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ 

ส าหรับห้วยเดียก หากส่วนกลางมาท าการขุดลอกจะกว้างข้ึนมาก เพราะจากล าห้วยเดียกมาถึง 
ที่ของประชาชนจะกันไว้ข้างละ ๑๕ เมตร ครับ 

นายถนอม  นามตาแสง สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๙ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ 
มีโครงการที่ดีมาในต าบลของเราดีใจเป็นอย่างยิ่ง จะได้พัฒนาหนองน้ าบ้านดงน้อย อยากจะ
น าเข้าแผนด้วยครับ 

ประธานสภาฯ บรรจุเข้าแผนทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน เกี่ยวกับโครงการที่จะรองรับโครงการงบประมาณพิเศษครับ 
นายทัศนา  จูมสีสิงห์ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๔ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  
   ผมอยากให้บรรจุเข้าแผน โครงการขุดลอกล าห้วยเดียก ล าห้วยศรีวิชาตอนบน ที่จะด าเนินการ 
   ผลักดันน้ าช่วงสะพานขึ้นไป จะได้ไม่ต้องติดตั้งเครื่องสูบน้ า ครับ 
ประธานสภาฯ เราเป็นผู้น าจึงต้องหาแนวทางพัฒนาทุกๆอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครงสร้างพ้ืนฐาน  
   หรือการอุปโภคบริโภค การจัดท าโครงการต่างๆจะต้องมีความละเอียด เน้นข้อมูลให้ชัดเจน ครับ
นายบุญธาตุ  บาลวงศ์ษา สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๓ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ  
   เกี่ยวกับโครงการที่ทางสมาชิกสภาฯได้อภิปรายหลายโครงการเป็นสิ่งที่ดีท้ังหมด แต่ยังขาด 



๑๐ 
 

   หนองกระไดสูง ขอฝากเข้าในแผนด้วยครับ 
นายวีระชัย  ปาระมี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ  
   ทุกท่านครับ ขออนุญาตแก้ไข รายละเอียดหน้า ๑๙ จ านวน ๓ รายการ ล าดับที่ ๑ แผนงาน 
   การศึกษา หมวดครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน ขอแก้ไขเป็น ครุภัณฑ์การเกษตร  
   ในโครงการจัดซื้อเครื่องปั๊มน้ าส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ล าดับที่ ๒ เช่นกัน ประเภท  
   ครุภัณฑ์ส านักงาน ขอแก้ไขเป็น ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ในโครงการจัดซื้อเครื่องขยายเสียง 
   ล าโพงพร้อมติดตั้งส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ล าดับที่ ๓ ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน  
    
   ขอแก้ไขเป็น ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ในโครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณภายใน 
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ขอบคุณครับ 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม หรือไม่ ขอเชิญครับ 
ที่ประชุม ไม่มี 
มติที่ประชุม เห็นชอบ  ๑๘  เสียง  

ไม่เห็นชอบ     เสียง 

   งดออกเสียง  ๑  เสียง 
ประธานสภาฯ ๕.๒  การขอใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์ บ้านดงขวาง ต าบลดงมะไฟ อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  
   ขอเชิญบริหารครับ   
นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ 
   ข้อ ๕.๒ การขอใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์ บ้านดงขวาง ต าบลดงมะไฟ อ าเภอเมือง จังหวัด 
   สกลนคร โดยการขอใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์ต้นเรื่องส านักทรัพยากรน้ าบาดาล เขต ๑๐  
   อุดรธานี ส าหรับรายละเอียดโครงการนี้ผ่านการประชาคมหมู่บ้านมานานพอสมควร  
   ทางส านักทรัพยากรน้ าบาดาล เขต ๑๐ อุดรธานีได้ลงพ้ืนที่ขอท าประชามติ ในการขอใช้พื้นที่ 
   เพ่ือด าเนินโครงการทดลองเติมน้ าลงสู่ชั้นน้ าใต้ดินผ่านระบบสระเติมน้ า พ้ืนที่ลุ่มน้ าก่ า ซึ่งได้ผ่าน 
   การประชาคมหมู่บ้านดงขวาง และเสนอโครงการไปยังจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดส่งกลับมา 
   ให้เราน าเข้าสู่ที่ประชุมสภาฯ เพ่ือขอความเห็นชอบจากสภาฯก่อน เนื่องจากเป็นเขตพ้ืนที ่
   รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ ทางทรัพยากรน้ าจึงมาติดต่อองค์การบริหาร 
   ส่วนต าบลดงมะไฟ เพ่ือขอให้บรรจุโครงการนี้ลงในแผน เมื่อได้รับความเห็นชอบให้บรรจุในแผนแล้ว  
   หลังจากสภาฯอนุมัติให้ความเห็นชอบในการใช้พ้ืนที่แล้ว ทางทรัพยากรน้ าจะขอโครงการ 
   ที่ได้รับความเห็นชอบนี้ น ากลับไปเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือขอความเห็นชอบในการด าเนิน 
   โครงการต่อไป งบประมาณจะเป็นของทรัพยากรน้ า จึงน าเรื่องนี้เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม 
   สภาฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการขอใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์ในการด าเนินโครงการทดลอง 
   เติมน้ าลงสู่ชั้นน้ าใต้ดินผ่านระบบสระเติมน้ า พ้ืนที่ลุ่มน้ าก่ า รายละเอียดได้ส าเนาแจกให้กับ 
   ทางสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน เพ่ือประกอบการพิจารณาร่วมกัน ในการเห็นชอบโครงการที่จะอนุมัติ 



๑๑ 
 

   ให้กับกรมทรัพยากรน้ า เพ่ือด าเนินการตามโครงการในโอกาสต่อไป ครับ 
ประธานสภาฯ เป็นโครงการขอใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์ บ้านดงขวาง ซึ่งผมได้ติดตามอย่างใกล้ชิด ไม่ว่า 
   จะเป็นการประชาคมหมู่บ้าน การท าประชามติ ในส่วนการท าประชามติต้องเชิญคณะกรรมการ 
   ผู้ใหญ่บ้านไปร่วมประชุมที่บ้านดงขวางคือรวมทั้งต าบล ซึ่งมีประเด็นปัญหาว่าที่ผ่านมาเสนอ 
   โครงการโดยทรัพยากรน้ า การขอใช้พื้นที่สาธารณะตรงนี้ ก็ต้องให้ทางส่วนกลางเป็นผู้อนุมัติ 
   ให้ความเห็นชอบก่อน จึงจะสามารถท าได้ จึงหาวิธีการที่จะท าให้เรียบร้อย ก็ต้องเป็น 
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นผู้เสนอโครงการ หลังจากท่ีผ่านขั้นตอนการประชาคม  
   ประชามติ เข้าสู่สภาฯ ให้ความเห็นชอบ สุดท้ายองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้เสนอโครงการ 
   ไปยังหน่วยงานต่างๆ ก็เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการ ทางทรัพยากรน้ าจะด าเนินการต่อ  
   โดยใช้งบประมาณจากทรัพยากรน้ า ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ให้ทันในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครับ  
   ตามญัตติข้อ ๕.๒ สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบการขอใช้พื้นทีส่าธารณประโยชน์ บ้านดงขวาง  
   ต าบลดงมะไฟ อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เพ่ือรองรับโครงการต่างๆที่จะเข้ามา กรุณายกมือครับ 
 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  ๑๘   เสียง  

ไม่เห็นชอบ     เสียง 

  งดออกเสียง  ๑  เสียง 
ประธานสภาฯ ๕.๓  การให้ความเห็นชอบการขอใช้พื้นที่ลานจอดรถและท่ีพักผู้โดยสารวัดถ้ าผาแด่น  

บ้านดงน้อย ต าบลดงมะไฟ อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ขอเชิญบริหารครับ 
นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ  
   ทางวัดถ้ าผาแด่นมีหนังสือมายังองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ ในเรื่องการให้ความเห็นชอบ 
   การขอใช้พื้นที่ลานจอดรถและท่ีพักผู้โดยสารวัดถ้ าผาแด่น บ้านดงน้อย ต าบลดงมะไฟ อ าเภอ 
   เมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ซึ่งในการขอความเห็นชอบในครั้งก่อนนั้น ได้เสนอโครงการไปยัง 
   หน่วยงานที่จะอนุมัติโครงการแต่ยังติดในเรื่องสิ่งแวดล้อม  ทางวัดถ้ าผาแด่นจึงได้ท าหนังสือไปยัง 
   มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ในการประเมนิผลกระทบต่อ 
   สิ่งแวดล้อมในชุมชน ซึ่งจากผลการศึกษาออกมาเป็นรูปเล่ม รายละเอียดได้ส าเนาแจกสมาชิกสภาฯ  
   ทุกท่านเพ่ือพิจารณาร่วมกัน ว่าจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบอย่างไร จากการศึกษา ประเมิน 
   ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการคาดว่า ผลกระทบที่เกิดขึ้นจะมีทางด้านบวก ส่วนผลกระทบ 
   ทางด้านลบนั้น เป็นสิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เมื่อมีประชาชนไปเยี่ยมชมสถานที่มากขึ้น  
   แต่เป็นผลกระทบเพียงส่วนน้อยเท่านั้น และด้วยมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เตรียมพร้อมไว้ 
   นั้น สามารถลดหรือป้องกันปัญหาต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้จึงเห็นสมควรอย่างยิ่งที่ควรอนุญาตให้ 
   โครงการขอใช้พ้ืนที่ลานจอดรถ และที่พักผู้โดยสารวัดถ้ าผาแด่นในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูล้อมข้าว  
   และป่าภูเพ็ก ป่าเพ่ือการอนุรักษ์ และพ้ืนที่ส านักงานการปฏิรูปที่ดิน เพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)   



๑๒ 
 

   บ้านดงน้อย หมู่ที่ ๙ ต าบลดงมะไฟ อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ได้รับการอนุญาตโดยเร็ว  
   เป็นผลการศึกษาของทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นในเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จึงมีหนังสือ 
   มายังองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ เพ่ือน าเข้าสู่ที่ประชุมสภาฯ ในการให้ความเห็นชอบในล าดับ 
   ต่อไปครับ 
ประธานสภาฯ พ้ืนที่จุดนั้น แต่ก่อนเป็นพื้นที่ ส.ป.ก. ๗ ไร่ และหลังจากนั้นประชาชนในพื้นท่ีบ้านดงน้อย  

นากับแก้ได้ไปปลูกมันส าปะหลัง ท าการเกษตร จนกลายเป็นป่าเสื่อมโทรม  แต่ว่าในปัจจุบัน
หลังจากที่ทางพระอาจารย์ปกรณ์ได้พัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ตรงจุดนั้น ป่าไม้หลังจากที่ได้รับ
ความเสียหายได้คืนไป ๖๐% ในอนาคตจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่ง มีลานจอดรถ 
เป็นสัดเป็นส่วน เป็นระเบียบเรียบร้อย ถือว่าเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ท าให้สิ่งแวดล้อม 
ดีขึ้นกว่าเดิม เกือบ ๘๐% จากที่เป็นพ้ืนที่ว่างเปล่าและพ้ืนที่เสื่อมโทรม 

นายเกษตร  พรหมสาขา ณ สกลนคร สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๑ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
ทุกท่านครับ เกี่ยวกับเรื่องนี้ อยากทราบว่าเป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์หรือที่เอกชน ครับ 

ประธานสภาฯ เป็นพืน้ที่ ส.ป.ก. และเป็นพ้ืนที่ป่าสงวน แต่การด าเนินการต่างๆ ในขั้นตอนต่อไปนั้นเป็นหน้าที่ 
ของคณะกรรมการวัดที่จะต้องด าเนินการขอใช้พ้ืนที่ดังกล่าวให้ถูกต้องตามระเบียบครับ  
สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบในการขอใช้พื้นที่ลานจอดรถและที่พักผู้โดยสารวัดถ้ าผาแด่น  
บ้านดงน้อย ต าบลดงมะไฟ อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร กรุณายกมือครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  ๑๗   เสียง  

ไม่เห็นชอบ     เสียง 

  งดออกเสียง  ๒  เสียง 
 
ประธานสภาฯ ครับ เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี ๖   

ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ ขอเชิญครับ 
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธานสภาฯ ขอปิดประชุม 

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๔๕ น. 

     

 

ลงชื่อ………………………………ผู้จดรายงานการประชุม 

      (นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล) 

             เลขานุการสภา อบต. 

 

 



๑๓ 
 

 

 

ลงชื่อ……………………………….ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

      (นายพิทักษ์  พิมพ์ภูค า) 

         ประธานสภา อบต. 

 

 

 

 

ลงชื่อ……………………………….ผู้รับรองรายงานการประชุม 

       (นายอดิศัย  พิมพ์ภูค า) 

      สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒ 

 

 

 

 

ลงชื่อ……………………………ผู้รับรองรายงานการประชุม       ลงชื่อ……………………………ผู้รับรองรายงานการประชุม 

  (นางสาวบุญเลิศ  วงศ์บาตร)                  (นายทัศนา  จูมสีสิงห์) 

    สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๗                 สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔ 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ……………………………ผู้รับรองรายงานการประชุม      ลงชื่อ……………………………ผู้รบัรองรายงานการประชุม 

       (นายถวิล  ค าชมภู)        (นางสุขใจ  ละจันทร์ลี) 

   สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔               สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๘ 

 

      

 

ลงชื่อ……………………………ผู้รับรองรายงานการประชุม     ลงชื่อ……………………………ผู้รับรองรายงานการประชุม 



๑๔ 
 

    (นางนิตยา  พีระธรรม)      (นายนิรุด  นามวงศ์ชัย) 

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐    สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๒ 

 

 


