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รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ / ๒๕๖๔ 
ครั้งที่ ๓ 

วันจันทร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ 
ณ ห้องประชุมอ่างห้วยเรือ องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

ประธานสภา ฯ ขณะนี้ ได้ เวลาประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่  ๒ ครั้งที่  ๓ ประจ าปี ๒๕๖๔ ขอขอบคุณ                  
คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ที่ได้เข้าร่วมประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ 
ประจ าปี ๒๕๖๔ ส าหรับผู้ที่ไม่มาประชุม คือ นายถนอม  นามตาแสง ลาป่วย ขอเข้าสู่ระเบียบ
วาระการประชุม 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  ไมม่ี   ผ่านเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี ๓ 
ประธานสภา ฯ ผ่าน เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี ๓ 
ประธานสภาฯ  เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี ๓ 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  กระทู้ถาม   
ประธานสภา ฯ ไมม่ี   ผ่านเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๔ 
ประธานสภา ฯ ผ่าน เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๔   
ประธานสภาฯ  เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๔   

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว   
ประธานสภา ฯ ไม่มี   ผ่านเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕ 
ประธานสภา ฯ ผ่าน เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕ 
ประธานสภาฯ  เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕ 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่   
ประธานสภาฯ ๕.๑  การขอใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพ่ือสร้างวัด ที่พักสงฆ์ดงน้อย ขอเชิญ                        

นายประวาล  เดชพันนาครับ 
นายประวาล  เดชพันนา สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๙ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  

โครงการขอใช้พ้ืนที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพ่ือสร้างวัด ที่พักสงฆ์ดงน้อย หลักการและเหตุผล    
ที่พักสงฆ์ดงน้อยตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติภูล้อมข้าว ป่าภูเพ็ก บ้านดงน้อย หมู่ที่ ๙ ต าบล             
ดงมะไฟ อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร มีเนื้อที่ประมาณ ๑๗ ไร่ ๓ งาน ๙๑ ตารางวา พิกัดที่ตั้ง    
x ๔๐๓๒๗๒ y ๑๘๘๔๐๔๓ เมื่อปี พ.ศ.๒๔๙๓ นายทองใบ อ่อนจงไกร เดิมเป็นผู้ครอบครอง
ที่ดิน ประกาศถวายที่ดินส่วนตัวเพ่ือสร้างวัด ที่พักสงฆ์ดงน้อย ให้เป็นสมบัติของพระพุทธศาสนา 
จึงได้เชิญชวนพ่ีน้องชาวบ้านดงน้อยและหมู่บ้านใกล้เคียงสร้างที่พักสงฆ์ ปัจจุบันได้ด าเนินการ



๒ 

 

สร้างอาคาร เสนาสนะไปแล้ว คือ ศาลาการเปรียญ ๒ หลัง กฏิ ๓ หลัง โรงครัว ๑ หลัง ศาลา
อเนกประสงค์ ๑ หลัง  ด้วยเหตุนี้ คณะสงฆ์ คณะกรรมการบ้านดงน้อย  หมู่ที่ ๙ ต าบลดงมะไฟ 
อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จึงมีการประชุมและมีมติร่วมกันให้ส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติยื่นค าขอใช้ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติภูล้อมข้าว ป่าภูเพ็ก เพ่ือขอใช้พ้ืนที่ในเขต            
ป่าสงวนแห่งชาติให้ถูกต้องตามกฎหมาย และเมื่อจัดตั้งขึ้นแล้วจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน
ชาวบ้านดงน้อย หมู่ที่ ๙ ต าบลดงมะไฟ อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ที่ตั้งบ้านเรือนอยู่โดยรอบ 
จ านวน ๘๖ ครัวเรือน มีประชากร ๓๘๗ คน เพ่ือเป็นสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจของพระสงฆ์            
และชาวบ้านดงน้อย ต่อไป วัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจของพระสงฆ์ เพ่ือเป็น
สถานที่บ าเพ็ญบุญ ประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนาของพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชน                
ผมจึงขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้พิจารณาด้วย ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ส าหรับวัดดงน้อย ซึ่งเดิมชื่อวัดโนนวิเวก สร้างมานานแล้ว มีสิ่งปลูกสร้างที่เป็นถาวรวัตถุ              
ทางพุทธศาสนา มีศาลาการเปรียญ มีกุฏิสงฆ์  โรงครัว มีเมรุชั่วคราว เป็นการขอสร้างวัดในพื้นที่
เขตป่าสงวนแห่งชาติ หากพูดจริงๆแล้ว ครึ่งหนึ่ งของบ้านดงน้อยไม่มีเอกสารสิทธิ์ วันนี้                 
เป็นโอกาสที่ทางหมู่บ้านได้เสนอญัตติเข้ามา เพ่ือขอให้สภาฯแห่งนี้ ได้ผ่าน จะได้ด าเนินการ            
ให้ถูกต้อง มีเอกสารสิทธิ์ ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๘ เสียง 
   ไม่เห็นชอบ – เสียง   
   งดออกเสียง ๒ เสียง 
ประธานสภาฯ ๕.๒  การขอใช้พื้นที่ในเขตส านักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อสร้างลานจอดรถวัดถ้ าผาแด่น ขอเชิญ               
   นายประวาล  เดชพันนาครับ 
นายประวาล  เดชพันนา สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๙ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  
   โครงการขอใช้พื้นที่ในเขตส านักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อสร้างลานจอดรถวัดถ้ าผาแด่น หลักการ           
   และเหตุผล วัดถ้ าผาแด่นมีท่ีตั้งอยู่บนเทือกเขาภูพานในเขตพ้ืนที่บ้านดงน้อย หมู่ที่ ๙ ต าบล           
   ดงมะไฟ อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เป็นวัดที่มีพุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไป เดินทางมา 
   บ าเพ็ญกุศล ปฏิบัติธรรม เจริญจิตภาวนา และท่องเที่ยว เพ่ือชมธรรมชาติที่งดงามของผืนป่า           
   ที่ทางวัดได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นป่าที่สมบูรณ์และสวยงามยิ่งข้ึน เนื่องจากวัดตั้งอยู่                     
   บนไหล่เขาสูง การเดินทางข้ึนไปท าบุญและชมความงามของธรรมชาติบนวัดไม่มีที่จอดรถ  
   ประชาชนจะต้องจอดรถไว้ที่ลานจอดรถด้านล่าง เพ่ือขึ้นรถบริการที่ทางวัดได้จัดเตรียมไว้             
   ด้วยเหตุนี้ คณะสงฆ์ คณะกรรมการวัด และประชาชนในต าบลดงมะไฟ อ าเภอเมือง จังหวัด 
   สกลนคร จึงได้มีการประชุมและมีมติร่วมกันให้ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติยื่นค าขอใช้ 
   ที่ดินในเขตส านักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม บริเวณทางข้ึนวัด เนื้อท่ีประมาณ ๗ ไร่  
   เพ่ือสร้างเป็นลานจอดรถ เพ่ืออ านวยความสะดวกและบริการประชาชนที่เดินทางมาท าบุญ            
   และเยี่ยมชมวัด วัตถุประสงค์ เพ่ือให้พระสงฆ์ พุทธศาสนิกชน และประชาชนทั่วไป ที่เดินทางมา 
   วัดถ้ าผาแด่น บ้านดงน้อย หมู่ที่ ๙ ได้มีที่จอดรถที่สะดวกและปลอดภัย เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบ           
   สาธารณสมบัติของแผ่นดิน มีลานจอดรถที่สะดวก เป็นระเบียบเรียบร้อย เหมาะสมกับ 
   สภาพแวดล้อมปัจจุบันที่มีผู้ใช้ยานพาหนะจ านวนมาก เพ่ือพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน                 



๓ 

 

   และลดอุบัติเหตุทางรถยนต์  เป้าหมาย สร้างลานจอดรถท่ีได้มาตรฐาน สร้างความม่ันใจ          
   ให้ประชาชนที่เดินทางมาวัดถ้ าผาแด่น ซ่ึงแต่ละวนัจะมีรถจอดเพ่ือรอข้ึนชมวัดเป็นจ านวนมาก  
   ให้มีที่จอดรถที่เป็นระเบียบ สะดวกและปลอดภัย ผมจึงขอความอนุเคราะห์จากสมาชิกสภาฯ      
   ทุกท่านได้พิจารณาด้วย ขอบคุณครับ 
ประธานสภาฯ ตามท่ีสมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ที่ ๙ ได้เสนอญัตติเกี่ยวกับการขอใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนเพื่อ             
   สร้างเป็นลานจอดรถเพ่ิมเติม เป็นเรื่องของการท่องเที่ยว ที่พ่ีน้องประชาชนจากทั่วประเทศ 
   เดินทางมาเยี่ยมชมวัด แต่ช่วงนี้ซบเซาจากสถานการณ์โควิด ลานจอดรถท่ีจะท าใหม่นี้กว้างขวาง  
   หากปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้ก็เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ มีห้องน้ าบริการประชาชน ยังขาด 
   การขอใช้พื้นที่นี้ ในอนาคตข้างหน้าสถานการณ์เปลี่ยน จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ยั่งยืน                
   ที่จะสร้างประโยชน์ สร้างอาชีพให้กับพ่ีน้องต าบลดงมะไฟ ต่อไป 
ประธานสภาฯ มีท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญครับ 
นายวิชัย  หาศิริ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๐ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  
   ผมอยากให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบูรณาการร่วมกัน จัดให้มีร้านค้า ประชาชนมีรายได้  
   จัดเก็บภาษีเป็นรายได้ของรัฐครับ  
ประธานสภาฯ เป็นแนวคิดท่ีดี ที่เราคิดมาตั้งแต่ต้นแล้ว ซึ่งการประชุมแต่ละครั้ง ไม่ว่าจะเป็นทางผู้ว่าราชการ 
   จังหวัด ทางอ าเภอ ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรา ที่อยากจะมีส่วนร่วมในการบูรณาการ 
   ร่วมกัน ให้ถูกต้องตามระเบียบ แต่ ณ เวลานี้ยังไม่เปิดให้หน่วยงานอื่นๆไปดูแล ในอนาคต 
   ข้างหน้าต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึน  
นายทัศนา  จูมสีสิงห์ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๔ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  
   ผมเห็นด้วยกับท่านวิชัย อยากให้บูรณาการร่วมกัน  จะได้จัดเก็บภาษีเป็นรายได้ของรัฐ                  
   เพ่ือน าเงินมาพัฒนาท้องถิ่นของเราต่อไปครับ 
ประธานสภาฯ มีท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๙ เสียง 
   ไม่เห็นชอบ – เสียง   
   งดออกเสียง ๑ เสียง 
ประธานสภาฯ ๕.๓  การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
ประธานสภาฯ ขอเชิญบริหารครับ 
นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิก ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ  
   สืบเนื่องจากที่เราได้ปรึกษาหารือในเบื้องต้นในการประชุม การโอนงบประมาณในส่วนของ 
   รถดับเพลิง ประจ าปี ๒๕๖๔ จ านวนเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท มาเป็นโครงการของแต่ละหมู่บ้าน  
   ซึ่งในเบื้องต้นได้ด าเนินการตรวจสอบดูรายละเอียดแผนพัฒนาต าบล ได้มีการปรับให้อยู่ในแผน  
   ปี ๒๕๖๔ ขออนุญาตน าเรียนดังต่อไปนี้  
   - หมู่ที่ ๑ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พืน้ที่ทางการเกษตร ๔๐,๐๐๐ บาท ให้สมาชิกสภาฯ        
   ทุกท่านได้พิจารณาตามเอกสารที่แจก ตามท่ีกองช่างได้เสนอ ประกอบด้วย งานถางป่า                 
   และงานขุดตอ งานผิวจราจรปรับแต่ง 
 
  



๔ 

 

   - โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดงมะไฟ ๑๐๐,๐๐๐ บาท  
   ปรับเปลี่ยนจากแผน ปี ๒๕๖๒ เป็นปี ๒๕๖๔ เพ่ือแก้ไขปัญหาของประชาชนครับ 
ประธานสภาฯ มีท่านใดจะอภิปราย  ขอเชิญครับ 
นายศุภกิจ  วงคเ์ตชะ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๑ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  
   หมู่ที่ ๑ แบบสรุปราคาก่อสร้าง สถานที่ก่อสร้างท าไมเป็นบ้านโพนก้างปลา ครับ 
นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภา ฯ สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ  
   ขอบคุณครับ ขอเปลี่ยนสถานที่ก่อสร้างจากเดิมบ้านโพนก้างปลาเป็นบ้านดงมะไฟ ครับ 
ประธานสภาฯ มีท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๙ เสียง 
   ไม่เห็นชอบ – เสียง   
   งดออกเสียง ๑ เสียง 
นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  สมาชิก ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ  
   -หมู่ที่ ๒ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโพนก้างปลา  
   งบประมาณ ๑๔๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามประมาณการกองช่าง ตามแบบปร.๔ ปร.๕ ขนาด 
   กว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๓๘ เมตร ยาว ๖๒ เมตร สถานที่ก่อสร้างบ้านโพนก้างปลา หมู่ที่ ๒  
   ต าบลดงมะไฟ อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ 
ประธานสภาฯ มีท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๙ เสียง 
   ไม่เห็นชอบ – เสียง   
   งดออกเสียง ๑ เสียง 
นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิก ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ  
   -หมู่ที่ ๓ โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรังภายในหมู่บ้านดงขวาง บ้านดงขวาง อ าเภอเมือง 
   สกลนคร จังหวัดสกลนคร งบประมาณ ๑๔๐,๐๐๐ บาท ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๔๕ ลบ.ม.  
ประธานสภาฯ มีท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๙ เสียง 
   ไม่เห็นชอบ – เสียง   
   งดออกเสียง ๑ เสียง 
นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิก ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ  

-หมู่ที่ ๔ โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรังภายในหมู่บ้านนาแก หมู่ที่ ๔ ต าบลดงมะไฟ 
อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 
๑๐๑ ลบ.ม.  
-โครงการขยายเขตเสียงตามสาย ๑๐๐ ,๐๐๐ บาท รายละเอียดประมาณการเป็นไปตาม
มาตรฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟก าหนด 



๕ 

 

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๙ เสียง 
   ไม่เห็นชอบ – เสียง   
   งดออกเสียง ๑ เสียง 
นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิก ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ  
   -หมู่ที่ ๕ โครงการรางระบายน้ าในหมู่บ้าน ๑๔๐,๐๐๐ บาท ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร  
   ลึก ๐.๓๘ เมตร ยาว ๖๒ เมตร  
ประธานสภาฯ มีท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๙ เสียง 
   ไม่เห็นชอบ – เสียง   
   งดออกเสียง ๑ เสียง 
นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิก ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ  
   -หมู่ที่ ๖ โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าเพ่ือขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร ๑๔๐,๐๐๐ บาท         
   รายละเอียดประมาณการเป็นไปตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก าหนด 
ประธานสภาฯ มีท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๙ เสียง 
   ไม่เห็นชอบ – เสียง   
   งดออกเสียง ๑ เสียง 
นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิก ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ  
   -หมู่ที่ ๗ โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรังภายในหมู่บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๗ ต าบลดงมะไฟ  
   อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ปริมาณลูกรังไมน่้อยกว่า  
   ๒๔๖.๘๘ ลบ.ม.  
   -โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าเพ่ือติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๗                  
   ต าบลดงมะไฟ อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท รายละเอียด 
   ประมาณการเป็นไปตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก าหนด 
ประธานสภาฯ มีท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๙ เสียง 
   ไม่เห็นชอบ – เสียง   
   งดออกเสียง ๑ เสียง 
 
 



๖ 

 

นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  สมาชิก ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ  
   -หมู่ที่ ๘ โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโพนแดง หมู่ที่ ๘               
   ต าบลดงมะไฟ อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร งบประมาณ ๑๔๐,๐๐๐ บาท ปริมาณงาน  
   ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตร.ม.          
ประธานสภาฯ มีท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๙ เสียง 
   ไม่เห็นชอบ – เสียง   
   งดออกเสียง ๑ เสียง 
นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิก ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ  
   -หมู่ที่ ๙ โครงการขยายเขตเสียงตามสายบ้านดงน้อย หมู่ที่ ๙ ต าบลดงมะไฟ อ าเภอเมือง 
   สกลนคร จังหวัดสกลนคร งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดประมาณการเป็นไปตาม 
   มาตรฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟก าหนด 
   -โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าเพ่ือขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร บ้านดงน้อย หมู่ที่ ๙                 
   ต าบลดงมะไฟ อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท รายละเอียด 
   ประมาณการเป็นไปตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก าหนด 
ประธานสภาฯ มีท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๘ เสียง 
   ไม่เห็นชอบ – เสียง   
   งดออกเสียง ๒ เสียง 
นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิก ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ  
   -หมู่ที่ ๑๐ โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (บึงผาแตก)             
   บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๐ ต าบลดงมะไฟ อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร งบประมาณ  
   ๑๔๐,๐๐๐ บาท ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร                   
   ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๓๐ ตร.ม. 
ประธานสภาฯ มีท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๗ เสียง 
   ไม่เห็นชอบ – เสียง   
   งดออกเสียง ๒ เสียง 
นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิก ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ  
   -หมู่ที่ ๑๑ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าส านักงาน                
   องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ (หลังเก่า) งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ปริมาณงาน              
   ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๓๘ เมตร ยาว ๔๕ เมตร  
 



๗ 

 

   -โครงการขยายเขตไฟฟ้าบริเวณต้นแคน บ้านดงมะไฟ หมู่ที่ ๑๑ ต าบลดงมะไฟ อ าเภอเมือง 
   สกลนคร จังหวัดสกลนคร งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดประมาณการเป็นไปตาม 
   มาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก าหนด 
ประธานสภาฯ มีท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๙ เสียง 
   ไม่เห็นชอบ – เสียง   
   งดออกเสียง ๑ เสียง 
นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิก ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ  
   -หมู่ที่ ๑๒ โครงการขยายเขตระบบประปาภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๑๒ ต าบลดงมะไฟ  
   อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ปริมาณงาน ขยายเขต 
   ระบบประปาภายในหมู่บ้าน ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๖๐๐ เมตร  
   -โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๑๒ ต าบลดงมะไฟ               
   อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดประมาณการ 
   เป็นไปตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก าหนด 
ประธานสภาฯ มีท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๙ เสียง 
   ไม่เห็นชอบ – เสียง   
   งดออกเสียง ๑ เสียง 
นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิก ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ  
   การโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวด 
   ค่าท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทโครงการก่อสร้างโรงจอดรถบรรทุกน้ า จ านวน ๔๐๐,๐๐๐  
   บาท โดยโอนมาจากแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ 
   อัคคีภัย หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุกดีเซล ขนาด  
   ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า  
   ๑๗๐ กิโลวัตต์ โอนลด จ านวน ๑ รายการ รวมเป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท ระเบียบข้อกฎหมาย  
   วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณ 
   รายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอน 
   ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการ 
   ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ เห็นควรโอนเพิ่ม ๔๐๐,๐๐๐ บาท จึงเรียน 
   ให้ทางสภาฯ พิจารณาครับ 
ประธานสภาฯ เกี่ยวกับการโอนงบประมาณ ในการก่อสร้างโรงจอดรถน้ าดับเพลิง ขอทราบรายละเอียดครับ 
นายอดุลย์  เวียงสมุทร หัวหน้าส านักปลัด เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิก ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ             
   ด้วยทางส านักปลัดมีความจ าเป็น ที่จะต้องมีอาคารจอดรถดับเพลิง สืบเนื่องจากที่เราจะจัดซื้อ 
   รถบรรทุกน้ าดับเพลิง ราคาประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท จากที่ไปสืบราคาจากหน่วยงานอื่น            
   จะมีอาคารส าหรับใช้จอดรถดับเพลิง มีอาคารส าหรับผู้ปฏิบัติงานอยู่ด้านหลัง มีชุดดับเพลิง              



๘ 

 

   มีอุปกรณ์ดับเพลิง เป็นลักษณะของอาคารประจ ารถดับเพลิงโดยเฉพาะ ขอให้สภาฯพิจารณาด้วยครับ 
นายเกษตร พรหมสาขา ณ สกลนคร สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๑ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิก ผู้ทรงเกียรต ิ 
   ทุกท่านครับ จากที่ดูตามเอกสารการโอนงบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดถูกต้อง 
   หรือไม่ครับ 
นายวีระชัย  ปาระมี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ เรียนท่านประธานสภา ฯ สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ  
   ทุกท่านครับ ขออนุญาตชี้แจงกรณีตัวเลขยังเป็น ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากว่ายังไม่ได้รับ 
   อนุมัติการโอนครับ 
นายวิชัย  หาศิริ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๐ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิก ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ  
   ตามท่ีทางบริหารเสนอญัตติโครงการก่อสร้างโรงจอดรถบรรทุกน้ า ผมเรียนถามว่าจะสร้างจุดไหน 
   และวิธีการก่อสร้างเป็นอย่างไร 
นายศุภกิจ  วงคเ์ตชะ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๑ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิก ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ  
   จากงบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ทางบริหารคงจัดสรรให้ครบทุกหมู่บ้านและเป็นประโยชน์ 
   ต่อประชาชนครับ 
นายทวม  ลีทนทา สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๕ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิก ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ  
   เท่าท่ีรับฟังการชี้แจงของเจ้าหน้าที่ โครงการก่อสร้างโรงจอดรถบรรทุกน้ า ผมเห็นด้วย                     
   แต่อยากทราบการใช้งบประมาณจริงๆ เท่าไร แต่เหตุการณ์ข้างหน้าไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้น เช่น           
   ภัยธรรมชาติ พายุฤดูร้อน ไฟไหม้ อยากให้ค านึงถึงจุดนี้ให้มากในการตั้งงบประมาณ                     
   เพ่ือประโยชน์ของประชาชนครับ 
นายวิชัย  หาศิริ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๐ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิก ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ  
   เกี่ยวกับงบประมาณนี้ ผมเห็นด้วยกับท่านทวม ควรใช้งบประมาณให้คุ้มค่า เกิดความจ าเป็น     
   มากที่สุด ผมสนับสนุนที่เป็นประโยชน์ต่อพ่ีน้องประชาชนครับ 
นายบุญธาตุ  บาลวงศษ์า สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๓ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ  
   เกี่ยวกับงบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท ผมสนับสนุน แต่ต้องดูเม็ดเงินในการใช้งบประมาณ               
   ให้เหมาะสม เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อประชาชนครับ 
นายอดุลย์  เวียงสมุทร หัวหน้าส านักปลัด เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิก ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ              
   ทางหัวหน้าส่วนราชการได้ประชุมหารือว่าจะน าเงิน ๘๐๐,๐๐๐ บาท มาใช้ท าอะไร                      
   ทางส านักปลัดมีความจ าเป็นต้องสร้าง ประสานกองช่างไปสืบราคาจาก อบต.พังขว้าง รูปแบบ 
   ของโรงจอดรถน้ าดับเพลิง เป็นทรงโค้ง สามารถจอดรถดับเพลิงได้สองคัน ความสูงประมาณ            
   ๖ เมตร ครับ 
ประธานสภาฯ มีท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๙ เสียง 
   ไม่เห็นชอบ – เสียง   
   งดออกเสียง ๑ เสียง 
นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิก ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ   
   ในส่วนกองการศึกษาฯ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดค่า 
   ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์อ่ืน รายการเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง จ านวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท                
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง ส าหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก          



๙ 

 

   บ้านดงมะไฟและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่ จ านวน ๒ ชุด ๆ ละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท                 
   โอนมาจากด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัย             
   ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  
   รายการรถบรรทุกดีเซล ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือ 
   ก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จ านวน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
ประธานสภาฯ มีท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ 
นายวิชัย  หาศิริ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๐ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิก ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ  
   การจัดซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้งส าหรับเด็ก ผมเห็นด้วย เนื่องจากมีเม็ดเงินสามารถจัดซื้อได้ครับ 
ประธานสภาฯ มีท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๙ เสียง 
   ไม่เห็นชอบ – เสียง   
   งดออกเสียง ๑ เสียง 
ประธานสภาฯ ครับ เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี ๖   

ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี)   
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ ขอเชิญครับ 
นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิก ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ  

เรามีเม็ดเงินคงเหลือ ๒๒๐,๐๐๐ บาท ในส่วนนี้ขอน าไปตั้งจ่ายเป็นรายจ่ายใหม่ เป็นค่าจ้างเหมา
พนักงานประจ ารถบรรทุกน้ าดับเพลิง จ านวน ๒-๓ คน เพ่ือประจ ารถบรรทุกน้ าดับเพลิง ตามที่
องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ ได้ด าเนินการจัดซื้อรถบรรทุกน้ าดับเพลิงไว้ 

นายทวม  ลีทนทา สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๕ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ             
ที่ทางบริหารน าเรียน งบประมาณยังเหลืออยู่ ๒๒๐,๐๐๐ บาท ผมอยากให้น าลูกรังลงทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน 

นายประวาล  เดชพันนา สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๙ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  
ผมเห็นด้วยกับท่านทวม ขอเสนอให้มีการน าเงิน ๒๒๐,๐๐๐ บาท ไปตั้งจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนน
ผิวจราจรลูกรังภายในหมู่บ้าน ในเขตต าบลดงมะไฟ เพ่ือแก้ไขปัญหาของประชาชนในการสัญจร
ไปมา ให้ได้รับความสะดวกสบายครับ 

นายวิชัย  หาศิริ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๐ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ           
ผมขอเสนอให้ซ่อมแซมถนนหน้าโรงเรียนบ้านโพนก้างปลา ถนนเส้นนอกไปบ้านโพนก้างปลา            
– นากับแก้ เนื่องจากการสัญจรไปมาล าบาก ฝากให้พิจารณาด้วย ขอบคุณครับ 

นายเกษตร  พรหมสาขา ณ สกลนคร สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๑ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิก                  
ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ขอทราบรายละเอียดกรณีที่จะจ้างพนักงานประจ ารถดับเพลิง               
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟครับ 

นายอดุลย์  เวียงสมุทร หัวหน้าส านักปลัด เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ กรณี
เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ ได้ด าเนินการจัดซื้อรถบรรทุกน้ าดับเพลิง แล้วจะต้อง           
มีพนักงานจ้างประจ ารถดับเพลิง เพ่ือจะได้ปฏิบัติหน้าที่ประจ ารถดับเพลิง จ านวน ๒-๓ คนด้วย ครับ 

ประธานสภาฯ งบประมาณส่วนที่เหลือ ๒๒๐,๐๐๐ บาท ทางสภาฯขอฝากทางบริหารน าไปพิจารณาว่าจะตั้งเป็น
รายจ่ายใด แล้วให้น าเสนอเป็นโครงการโอนงบประมาณมาอีกครั้ง ในการประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 
๑/๒๕๖๔ ในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ อีกครั้งครับ 



๑๐ 

 

ที่ประชุม รับทราบ 
นายประวาล  เดชพันนา สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๙ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  
   ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานประจ ากองต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ  
   กรณีท่ีพนักงานหรือลูกจ้างติดราชการภายในหรือนอกเขตที่ตั้ง อยากให้มีการมอบหมาย                 
   ให้มีพนักงานอยู่ประจ าในกองต่างๆ ด้วย อย่างน้อย ๑ คน เพื่อให้บริการแก่ประชาชนที่มาติดต่อ 
   ราชการ และจุดประชาสัมพันธ์ขอให้มีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่มาประจ าเพ่ือคอยอ านวย         
   ความสะดวกแก่ประชาชนด้วยครับ 
นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิก ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ   
   รับทราบจะน าค าแนะน าของท่านสมาชิกสภาฯไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไข ต่อไปครับ 
นายวิชัย  หาศิริ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๐ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ             
   ช่วงนี้หน้าแล้ง ไฟป่าน่าจะมาเร็วๆนี้ จึงขอสอบถามความคืบหน้าในการจัดซื้อรถบรรทุกน้ า 
   ดับเพลิงครับ 
นายอดุลย์  เวียงสมุทร หัวหน้าส านักปลัด เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ               
   ขอชี้แจงเกี่ยวกับการด าเนินการจัดซื้อรถบรรทุกน้ าดับเพลิงว่า ขณะนี้คณะกรรมการก าหนด 
   คุณลักษณะตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายจากองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ ได้ก าหนด 
   คุณลักษณะและขอบเขตของงานเรียบร้อยแล้ว ซึ่งขณะนี้ได้เสนอให้บริหารลงนาม หลังจาก 
   บริหารลงนามแล้วจะส่งมอบให้ทางกองคลังด าเนินการตามระเบียบพัสดุ ต่อไป ครับ 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ ขอเชิญครับ 
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธานสภาฯ ขอปิดประชุม 

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๒๐ น. 
 

     
ลงชื่อ………………………………ผู้จดรายงานการประชุม 
      (นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล) 
             เลขานุการสภา อบต. 
 
 
 
ลงชื่อ……………………………….ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
      (นายพิทักษ์  พิมพ์ภูค า) 
         ประธานสภา อบต. 

 
 
 
ลงชื่อ……………………………….ผู้รับรองรายงานการประชุม 
       (นายอดิศัย  พิมพ์ภูค า) 
      สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒ 



๑๑ 

 

 
 
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 
    (นางนิตยา  พีระธรรม)      (นายนิรุด  นามวงศ์ชัย) 
  สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐    สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๒ 
 


