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รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ / ๒๕๖๔ 

ครั้งที่ ๔ 

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

ณ ห้องประชุมอ่างห้วยเรือ องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

ประธานสภา ฯ ขณะนี้ได้เวลาประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๔ ประจ าปี ๒๕๖๔ สวัสดีสมาชิกสภาฯ                  
ผู้ทรงเกียรติ หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน วันนี้สมาชิกสภาฯ ที่มาประชุม
จ านวน ๑๖ คน ไม่มาประชุมจ านวน ๔ คน คือ นายประกาศ  ผาลือค า นางสุขใจ ละจันทร์ลี                 
นางนิตยา พีระธรรมและนายศุภกิจ วงศ์เตชะ ขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ   
ประธานสภา ฯ ไม่มี   ผ่านเข้าสู่ระเบียบวาระ ๒ 
ประธานสภา ฯ  เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  ๒  

ระเบียบวาระท่ี  ๒  รับรองรายงานการประชุม   

ประธานสภา ฯ ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านตรวจสอบรายงานการประชุมสภาวิสามัญ สมัยที่  ๒ ครั้งที่ ๓ 

ประจ าปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ ครับ 

ประธานสภา ฯ ขอมติที่ประชุมครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  ๑๔  เสียง 

ไม่เห็นชอบ     เสียง  

งดออกเสียง  ๒  เสียง  

ประธานสภา ฯ เข้าสู่ระเบียบวาระที่  ๓   

ระเบียบวาระท่ี  ๓  กระทู้ถาม 

ประธานสภา ฯ ไม่มี   ผ่านเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  ๔   

ประธานสภา ฯ เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  ๔   

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว   

ประธานสภา ฯ ไม่มี   ผ่านเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  ๕ 

ประธานสภา ฯ เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  ๕ 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่  

 ๕.๑ การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ประธานสภาฯ ๕.๑ การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขอเชิญผู้บริหารครับ 
นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภา ฯ สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ  



๒ 
 

ขอเสนอญัตติ ระเบียบวาระท่ี ๕ ข้อ ๕.๑ การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ จ านวน ๓,๙๔๕,๙๐๐ บาท ค าแถลงญัตติ ประกอบญัตตินายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ดงมะไฟในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ สมัยวิสามัญ สมัยที่๒/๒๕๖๔ ครั้งที่ ๔  

เรื่อง ขอเสนอญัตติ เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ
ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 

หลักการ 
ขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟเพ่ือกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันดังต่อไปนี้ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานทั่วไป 
งบลงทุน 

 ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
- เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

จ านวน 7,500 บาท  
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

- โครงการก่อสร้างโรงจอดรถบรรทุกน้ า 400,000 บาท 
 

งานบริหารงานคลัง 
งบลงทุน 

 ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
1. เครื่องส ารองไฟ ขนาด 800 VA (480 Watts) จ านวน ๒ เครื่อง 5,000 บาท 
- เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด Network แบบที่ ๑ (28 หน้า/นาที) จ านวน 

๑ เครื่อง จ านวน 8,900 บาท 
2. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุก ส าหรับงานประมวลผล จ านวน ๑ ชุด จ านวน  22,000 บาท 

แผนงานสาธารณสุข 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 
งบลงทุน 

 ค่าครุภัณฑ์การเกษตร 
1.เครื่องปั๊มน้ าแบบอัตโนมัติ 4,500 บาท 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ 
งบลงทุน 

 ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
1.เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงานประมวลผล 23,000 บาท 

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้าง 

  งบลงทุน 
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

1. โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงมะไฟ จ านวน             
๙๕,0๐0 บาท 

 2. โครงการก่อสร้างบันไดคอนกรีตเสริมเหล็กทางลงสระน้ าบ้านหนองไผ่ จ านวน ๘๐,0๐๐ บาท 
3. โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ จ านวน 
370,0๐๐ บาท 

 4. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในต าบลดงมะไฟ บ้านดงมะไฟ จ านวน 300,000 บาท   
 5. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในต าบลดงมะไฟ บ้านเหล่านกยูงจ านวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท 

6. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในต าบลดงมะไฟ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 7 จ านวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
๗. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในต าบลดงมะไฟ บ้านดงมะไฟประชาพัฒนา จ านวน 
๓๐๐,๐๐๐ บาท  
๘. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดงน้อย หมู่ที่ 9  
จ านวน 2๐๐,๐๐๐ บาท 
๙. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโพนก้างปลา จ านวน  
๓๐๐,๐๐๐ บาท  
๑๐.โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดงขวาง หมู่ที่ 3  
จ านวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท  
๑๑.โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาแก หมู่ที่ 4 
จ านวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท  
๑๒.โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโพนแดง หมู่ที่8 
จ านวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
๑๓.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนากับแก้ หมู่ที่ 5
จ านวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท  
๑๔.โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 
10 จ านวน  ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
๑๕.โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 12 
จ านวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท  
เหตุผล 
ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ.
2564 จ านวน 3,945,900 บาท (สามล้านเก้าแสนสี่หมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) เพ่ือจ่าย
เป็นค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างดังกล่าว เนื่องจากไม่สามารถด าเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ทัน
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงขออนุมัติกันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  ระเบียบ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่  4) พ.ศ. ๒๕61 หมวด ๕ ข้อ ๕๙ วรรคแรก                     
“ในกรณีที่ มี รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ ดินและสิ่ งก่อส ร้าง ยั งมิ ได้ก่อหนี้ ผูกพัน แต่มี                       



๔ 
 

ความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงิน           
ต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี” จึงขอเสนอญัตตินี้เพ่ือขออนุมัติจากสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลดงมะไฟกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2564 จ านวน 
3,945,900 บาท (สามล้านเก้าแสนสี่หมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน         
ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟพิจารณาต่อไป ครับ 

ประธานสภาฯ เป็นโครงการที่สมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบเมื่อการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
นายวิชัย  หาศิริ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  

ตามที่ผู้บริหารได้น าเรียนชี้แจง เป็นโครงการที่สภาฯได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ซึ่งแต่ละโครงการ           
ก็เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ครับ  

มติที่ประชุม เห็นชอบ  ๑๔  เสียง 

ไม่เห็นชอบ    เสียง 

งดออกเสียง  ๒  เสียง 
๕.๒ ขอความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 

ประธานสภา ฯ ๕.๒ ขอความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ขอเชิญผู้บริหารครับ 
นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภา ฯ สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ 

  ค าแถลงญัตติ ประกอบญัตตินายกองค์การบริหารส่วนต าบลในการประชุมสภาองค์การบริหาร 
  ส่วนต าบลสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖4 ครั้งที่ 4 ๒๘ กันยายน  ๒๕๖4 เรื่อง        
  ขอเสนอญัตติ เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 

หลักการ 
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 69/1 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2561 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว7467 ลงวันที่ 14 
ธันวาคม 2563 เรื่อง แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 
2566 – 2570) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2561 ข้อ 17  นั้น   
องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ  โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟแล้ว                                          
จึงขอเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ
ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟได้พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

  ระเบียบกฎหมายที่ใช้ประกอบในการพิจารณา 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ ๑๗              
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้  
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(๑) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ  และรัฐวิสาหกิจ           
ที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ  ประเด็น                 
การพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติ               
ที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้น าข้อมูล 
พ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน               
มาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแนวทาง และข้อมูลน ามา
วิเคราะห์เพื่อจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
(๓) คณะกรรมการสนับสนุนการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
(๔) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและประกาศใช้  แผนพัฒนาท้องถิ่น
เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล ส าหรับองค์การ
บริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึ งพิจารณาอนุมัติและประกาศ                       
ใช้ แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล               
ดงมะไฟพิจารณาต่อไป รายละเอียดขออนุญาตให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนได้น าเรียน                   
ต่อที่ประชุมสภาฯ ครับ 

นายวีระชัย  ปาระมี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ เรียนท่านประธานสภา ฯ สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ 
ทุกท่านครับ ขอน าเรียนรายละเอียดต่อที่ประชุมสภาฯ ได้รับทราบ ตามที่ปลัดปฏิบัติหน้าที่         
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ ได้น าเรียน ผมขอเพ่ิมเติมยุทธศาสตร์ที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลดงมะไฟได้ก าหนดขึ้นมาใหม่จากเดิม เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด คือ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ซึ่งมี ๕ ยุทธศาสตร์ 
ได้แก่  
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว 
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและพลังงานแบบบูรณาการอย่าง
สมดุลและยั่งยืน 
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ให้สมาชิกสภาฯ 
ดูรายละเอียดหน้า ๔๐ ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ ที่ก าหนดขึ้นใหม่                  
เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสกลนคร
เป็นไปตามนโยบายของจังหวัดสกลนคร ส่วนที่ ๓ เป็นรายละเอียดของโครงการ ซึ่งแต่ละ
โครงการจะแบ่งแยกตามยุทธศาสตร์และแผนงาน โดยทั่วไปจะทบทวนมาจากแผนเดิม คือ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ เป็นแผนเดิมที่มีอยู่แล้ว ขออนุญาตเพ่ิมเติมโครงการ 
โดยสังเขป รายละเอียดโครงการพัฒนา หน้า ๑๑๙ โครงการที่ ๘๓ เป็นต้นไป เป็นโครงการใหม่
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ที่เพ่ิมเติมตามค าแนะน าของคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนและคณะกรรมการพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ รายละเอียด ดังนี้ 
๘๓.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในต าบลดงมะไฟ ปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ งบประมาณปีละ 

๓๐๐,๐๐๐ บาท 

๘๔.โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในต าบลดงมะไฟ ปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 

งบประมาณปีละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท 

๘๕.โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาแก หมู่ที่ ๔ ปี ๒๕๖๘ 

งบประมาณ ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท  

๘๖.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโพนก้างปลา หมู่ที่ ๒ เชื่อมบ้านนากับแก้ 

หมู่ที่ ๕ ปี ๒๕๖๗ งบประมาณ ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

๘๗.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านนาแก – บ้านกกกอก ปี ๒๕๖๖ 

งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

๘๘.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสายบ้านนาแก – คุ้มเพชรเมืองทอง 

ปี ๒๕๖๖ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

๘๙.โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโพนก้างปลา หมู่ที่ ๒ ปี 

๒๕๖๙ งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท 

๙๐.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายบ้านนาแก – ถนนเจริญเมือง 

หมายเลข ๒๔๑ ปี ๒๕๖๘ งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

๙๑.โครงการปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีตสายบ้านดงมะไฟประชาพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ – 

บ้านโพนก้างปลา หมู่ที่ ๒ ปี ๒๕๗๐ งบประมาณ ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

๙๒.โครงการก่อสร้างคอนกรีตผิวจราจรเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาแก หมู่ที่ ๔ ปี๒๕๖๖ 

งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

๙๓.โครงการก่อสร้างโรงจอดรถองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ ปี ๒๕๖๙ งบประมาณ 

๕๐๐,๐๐๐ บาท 

๙๔.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ ปี ๒๕๖๙ งบประมาณ 

๑๐๐,๐๐๐ บาท 

๙๕.โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ                

ปี ๒๕๖๙ งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท 

๙๖.โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะ ปี ๒๕๖๙ งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท 

๙๗.โครงการก่อสร้างประตูทางเข้า ศพด.ในสังกัด ปี ๒๕๖๖ ๒๕๖๘และปี ๒๕๗๐ งบประมาณ      

ปีละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
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๙๘.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ศพด.ในสังกัด ปี ๒๕๖๖ ปี๒๕๖๘และปี ๒๕๗๐ 

งบประมาณปีละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท 

๙๙.โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนากับแก้ ปี ๒๕๖๖ งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

๑๐๐.โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ศพด.ในสังกัด ปี ๒๕๖๖ ปี๒๕๖๘และปี ๒๕๗๐ 

งบประมาณปีละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท 

๑๐๑.โครงการปรับปรุงต่อเติม ศพด.ในสังกัด ปี ๒๕๖๖ ปี๒๕๖๘และปี ๒๕๗๐ งบประมาณปีละ

๑๐๐,๐๐๐ บาท 

๑๐๒.โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ปี ๒๕๖๖ ปี ๒๕๖๗และปี ๒๕๖๘ งบประมาณ

ปีละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

๑๐๓.โครงการปรับปรุงระบบประปาภายใน ศพด. ปี ๒๕๖๖ งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท 

๑๐๔.โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องอาบน้ า ศพด.ในสังกัด ปี ๒๕๖๖ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท 

๑๐๕.โครงการปรับปรุงพ้ืนทางเดินภายในอาคาร ศพด.บ้านดงมะไฟ ปี ๒๕๖๖ งบประมาณ 

๑๐๐,๐๐๐ บาท 

๑๐๖.โครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ปี ๒๕๖๖ ปี ๒๕๖๘                

และปี ๒๕๗๐ งบประมาณปีละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

๑๐๗.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด               

ปี ๒๕๖๖ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

๑๐๘.โครงการก่อสร้างบอร์ดประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปี ๒๕๖๗ 

งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท 

๑๐๙.โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามล าห้วยเดียก หมู่ที่  ๑ ปี  ๒๕๖๖ 

งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท 

๑๑๐.โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กล าห้วยเดียก หมู่ที่ ๑ ปี ๒๕๖๙ 

งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท 

๑๑๑.โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กห้วยโศก หมู่ที่ ๗ ปี ๒๕๖๖ และ                

ปี ๒๕๖๙ งบประมาณปีละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

๑๑๒.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาแก หมู่ที่ ๔ เชื่อมบ้านโพนก้างปลา 

หมู่ที่ ๒ ปี ๒๕๖๙ งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ครับ 

นายไพโรจน์ คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภา ฯ สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ  

ตามที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผนได้น าเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเพ่ิมเติมโครงการสามารถเพ่ิมได้จะได้น าไป พิจารณาปรับปรุงแก้ไข 

เปลี่ยนแปลงแผนให้เป็นปัจจุบันอีกครั้ง ครับ 
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ประธานสภาฯ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ฝากสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ได้น าเสนอโครงการ               

มาบรรจุในแผนให้ครอบคลุมทั้งหมด เพ่ือรองรับงบประมาณท่ีจะเข้ามา ครับ สมาชิกสภาฯท่านใด 

จะสอบถามเพ่ิมเติม ขอเชิญครับ 

นายวิชัย  หาศิริ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  

เกี่ยวกับร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ผมว่าแผนยังไม่ครอบคลุมทั้งหมด                

บางโครงการไม่มี เช่น แผนพัฒนาส่งเสริมอาชีพ ครับ 

นายวีระชัย  ปาระมี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ เรียนท่านประธานสภา ฯ สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ  

ทุกท่านครับ ผมขอชี้แจงเพ่ิมเติม เนื่องจากว่า ระบบ e-LASS e-plan ของกรมส่งเสริม                   

การปกครองท้องถิ่น ได้จัดท าเป็นระบบ e-plan เป็นระบบการรายงานผลแผนให้เชื่อมโยงกับ        

e-LASS ระบบบัญชีของกองคลัง ซึ่งจะเป็นเรื่องแผนเชื่อมกับระบบการเบิกจ่ายเงิน ซึ่งในอนาคตปี 

๒๕๖๖ นี้ ทางสภาพัฒน์และกรมบัญชีกลางจะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานผ่านระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือที่จะรายงานผลการขออนุมัติงบประมาณโดยตรงไม่ผ่านกรมส่งเสริม                

การปกครองท้องถิ่น แต่เป็นการของบประมาณโดยตรงจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น               

ไปยังกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งมีขั้นตอนที่ยุ่งยากเพ่ิมมา คือ ๑. โครงการที่ระบุ               

ในแผน ต้องเป็นโครงการที่ชัดเจน ซึ่งหากจะก่อสร้างจุดไหนก็ต้องระบุจุดพิกัดนั้น เป็นโครงการ

เดียวและต้องเชื่อมโยงกับโครงการที่จะก่อสร้างในการเบิกจ่าย จะจับคู่กันระหว่างแผน                   

กับการเบิกจ่าย  ถ้าโครงการไหนท าเป็นลักษณะรวมแล้วแยกเป็นโครงการย่อยจะจับคู่ โครงการ

ผ่านระบบการรายงานนี้ไม่ได้ จึงต้องระบุโครงการให้ชัดเจน และเดิมการเปลี่ยนแปลงปีที่ด าเนิน

โครงการในแผนฯ จะเป็นอ านาจของสภาฯ ในการอนุมัติเปลี่ยนแปลงแผน แต่หนังสือซักซ้อม          

ที่ทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งมาให้อ านาจเปลี่ยนแปลงปี เป็นการแก้ไขโดยเป็น

อ านาจของนายก สามารถแก้ไขปีได้ โดยไม่ต้องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขออนุมัติ

จากสภาฯ ดังนั้นในการจัดท าแผนจึงต้องมีความชัดเจนมากขึ้นครับ 

ประธานสภาฯ เกี่ยวกับระเบียบต่างๆ นั้น ขึ้นอยู่กับผู้บริหารระดับประเทศว่ามีนโยบายอย่างไร ที่ผ่านมาก าหนด

โครงการตามงบประมาณเงินอุดหนุน บางโครงการไม่ตรงกับความต้องการของประชาชน                  

แต่ละพ้ืนที่ หลายโครงการท าไปแล้วไม่ได้รับการดูแล หรือสนับสนุน ฝากสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน

ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ สมาชิกสภาฯ ท่านใด            

จะสอบถามเพ่ิมเติม ขอเชิญครับ 

นายวิชัย  หาศิริ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  

ตามที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผนได้น าเรียน บางโครงการไม่มี ผมขอฝากเพ่ิมเติมใน

แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ โครงการก่อสร้างถนนสายโพนก้างปลาเชื่อมดงขวาง 

ถนนสายนอก ท าเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหรือถนนแอสฟัลติก ครับ 



๙ 
 

นายเกษตร  พรหมสาขา ณ สกลนคร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิก              

ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ หน้า ๑๒๓ โครงการที่ ๙๖ โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะ ตั้งงบประมาณ

ไว้ปี  ๒๕๖๙ จ านวน ๓๐๐ ,๐๐๐ บาท ขอทราบรายละเอียดว่าจะก่อสร้างที่ ไหน และ

บุคคลภายนอกสามารถน าขยะมาเผาได้หรือไม่ครับ 

ประธานสภาฯ ขอทราบความเป็นมาของโครงการนี้ ขอเชิญผู้บริหารได้ชี้แจงครับ 

นายไพโรจน์ คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภา ฯ สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ  

เตาเผาขยะจะก่อสร้างที่ด้านหลังที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ เป็นโครงการ

ต้นแบบในการบริหารจัดการขยะครับ 

ประธานสภาฯ การด าเนินการก่อสร้างเตาเผาขยะมีลักษณะโครงสร้าง รูปแบบ อย่างไรครับ 

นายภัคพงษ์  ธารชัย ผู้อ านวยการกองช่าง เรียนท่านประธานสภา ฯ สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ                 

ขออนุญาตชี้แจงในรายละเอียดของเตาเผาขยะ สมาชิกสภาฯ ทุกท่านคงเห็นว่า บริเวณด้านข้าง 

ตึกกองช่างเป็นที่ก าจัดขยะ มีปริมาณเพ่ิมข้ึนทุกวัน จึงได้หารือกับงานสาธารณสุขว่า จะจัดการ 

ปัญหาขยะภายในองค์กรเราอย่างไรในเบื้องต้นก่อน งานสาธารณสุขจึงเสนอให้ท าเตาเผาขยะ  

ส่วนรูปแบบการจัดท าคงต้องศึกษาและออกแบบเพราะต้องใช้วัสดุที่ทนความร้อนได้สูง  

งบประมาณท าแบบประหยัด ในอนาคตต้องมีการบริหารจัดการเรื่องขยะในชุมชนครับ 

ประธานสภาฯ ถือว่าเป็นโครงการตัวอย่าง ในอนาคตคงจะเข้าสู่หมู่บ้านเพ่ือก าจัดขยะในชุมชน ต่อไป สมาชิกสภาฯ 

ท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม ขอเชิญครับ 

นายบุญธาตุ  บาลวงศ์ษา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ             

ทุกท่านครับ ส าหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ขอเพ่ิมฝายน้ าล้นบ้านดงขวาง หรือ

บ้านอื่นๆ ฝากผู้บริหารพิจารณาด้วยครับ 

นายไพโรจน์ คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภา ฯ สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ  

ให้ทางนักวิเคราะห์นโยบายและแผนได้บรรจุในแผน เกี่ยวกับฝายชะลอน้ าหรือฝายกักเก็บน้ า       

เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ในยามขาดแคลน เกษตรกรที่ปลูกพืชระยะสั้นบริเวณข้างเคียงก็จะได้รับ

ประโยชน์ด้วย เป็นการส่งเสริมรายได้ในการประกอบอาชีพของเกษตรกร แต่มีข้อจ ากัดคือ 

บริเวณท่ีจะก่อสร้างฝายจะต้องมีพ้ืนที่มากพอสมควรครับ 

นายทัศนา  จูมสีสิงห์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  

ผมขอเพ่ิมโครงการก่อสร้างอาคารเพ่ิมพูนน้ า คล้ายการสร้างฝายแต่เปลี่ยนชื่อ เพ่ือผลักดันน้ า 

ลงสู่หนองน้ าต้นที่ล าห้วยศรีวิชา เจ้าหน้าที่ได้ออกมาส ารวจแล้ว เกรงว่าหากมีงบประมาณเข้ามา 

จะไม่ทันครับ 

ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม ขอเชิญครับ 

ที่ประชุม ไม่มี  



๑๐ 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  ๑๔  เสียง 

ไม่เห็นชอบ    เสียง 

งดออกเสียง  ๒  เสียง 

ประธานสภาฯ ครับ เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๖  

ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี)   

ประธานสภา ฯ สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ ขอเชิญครับ 

นายไพโรจน์ คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภา ฯ สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ  

ผมขอประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น                         

จะเปิดรับสมัครในวันที่ ๑๑ – ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ในวันเวลาราชการ สถานที่รับสมัคร ที่ท าการ

องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นสมัครรับเลือกตั้ง ประกอบด้วย               

๑.ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ๒.ส าเนาทะเบียนบ้าน ๓.ใบรับรองแพทย์ ฉบับจริง พร้อมแนบ

ใบเสร็จรับเงินด้วย ๔.หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกันสามปี                   

๕.หลักฐานอ่ืนที่ผู้สมัครน ามาแสดงว่าตนเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามที่มิให้        

ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ตามท่ีบัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ

ผู้บริหารท้องถิ่น และกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด เช่น ๕.๑ หลักฐานการจบการศึกษา 

กรณีผู้บริหารท้องถิ่น การศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สมาชิกสภาท้องถิ่น

ไม่ได้ก าหนดการศึกษา ๕.๒ ส าเนา ค าพิพากษาศาล กรณีเคยต้องค าพิพากษาศาล (ถ้ามี) ๕.๓ ส าเนา

ค าสั่งทางการปกครอง กรณีเคยถูกไล่ออก ปลดออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ

องค์กรตามรัฐธรรมนูญ (ถ้ามี) ๕.๔ หลักฐานการปลดออกจากการเป็นบุคคลล้มละลาย (ถ้ามี)                 

๕.๕ หลักฐานการได้นิรโทษกรรม การล้างมลทิน หรือการอภัยโทษ (ถ้ามี) ๕.๖ ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล 

(ถ้ามี)  ๖.หลักฐานการช าระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร ผู้บริหารท้องถิ่น ๒,๕๐๐ บาท สมาชิกสภา

ท้องถิ่น ๑,๐๐๐ บาท ๗.รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือรูปภาพที่พิมพ์ชัดเจนเหมือนรูปถ่าย                

ของตนเองให้เป็นไปตามจ านวนที่ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น                 

ผู้ก าหนด ผู้บริหารท้องถิ่น จ านวน ๕๐ รูป สมาชิกสภาท้องถิ่น จ านวน ๑๓ รูป ขนาด ๘.๕ x ๑๓.๕ 

เซนติเมตร ๘.เอกสารอ่ืนๆ ท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม ขอเชิญครับ 

ประธานสภาฯ การท าป้ายหาเสียง ๑ หน่วยเลือกตั้ง มี ๓ ป้าย และอีกป้ายไว้ที่รถหาเสียงใช่หรือไม่ อย่างไร ครับ  

นายไพโรจน์ คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภา ฯ สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ           

ยังไม่มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนต้องรอหนังสือจากส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า

จังหวัดสกลนคร เพราะรายละเอียดบางอย่างมีการเปลี่ยนแปลง ครับ 

 

นายบุญธาตุ  บาลวงศ์ษา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  



๑๑ 
 

ขอสอบถามว่าจะน าลูกรังไปซ่อมแซมถนนเมื่อไรครับ 

นายไพโรจน์ คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภา ฯ สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ  

จากกรณีการจ่ายขาดเงินสะสม พบปัญหาในการด าเนินการบางอย่าง ได้รับการทักท้วงจาก ปปช.              

ในรายละเอียดการจัดท าแผน ในการประชุมครั้งที่ผ่านมา โดยจะจัดเวทีประชาคมแต่ละหมู่บ้านอีกครั้ง 

ขอฝากประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้เข้าร่วมเวทีประชาคมเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการ            

ส่วนลูกรังที่จะน าไปซ่อมแซมถนนแต่ละหมู่บ้านนั้น ขออนุญาตให้ผู้อ านวยการกองช่างได้น าเรียน

สมาชิกสภาฯ ขอเชิญครับ 

นายภัคพงษ์  ธารชัย ผู้อ านวยการกองช่าง เรียนท่านประธานสภา ฯ สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ ส าหรับ 

การซ่อมแซมถนนลูกรังได้เริ่มด าเนินการไปบางหมู่ บ้านแล้ว และจะรีบด าเนินการให้ครบ                 

ทุกหมู่บ้าน ตามท่ีผู้บริหารน าเรียนว่า ปปช.ทักท้วง และแนะน าโครงการว่ามีข้อผิดพลาด ควรจะ

ด าเนินการให้เป็นไปตามรูปแบบรายการ กองช่างจึงต้องด าเนินการออกแบบและส ารวจใหม่             

ขอความร่วมมือจากทางหมู่บ้านที่ได้งบประมาณซ่อมแซมลูกรัง ได้แก่ หมู่ที่ ๑ ,หมู่ที่ ๑๑ ,หมู่ที่ 

๖  และหมู่ที่ ๗ กองช่างจะออกไปส ารวจอีกครั้ง เพ่ือจัดท ารายละเอียดรูปแบบรายการให้ชัดเจน 

ขอบคุณครับ 

นายไพโรจน์ คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภา ฯ สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ  

รายละเอียดการจัดท าประชาคม ผมได้ก าหนดแผนประชาคม โดยเริ่มที่ หมู่ ๙ และหมู่ ๕               

ก่อนในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ นี้ เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ครับ 

ประธานสภาฯ ฝากสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและเข้าร่วมประชาคมด้วย ครับ 

ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ ขอเชิญครับ 

ที่ประชุม  ไม่มี 
ประธานสภาฯ ขอปิดประชุม 

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๑๕ น. 

      

 

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

  (นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล) 

        เลขานุการสภา อบต. 
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