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รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ / ๒๕๖๔ 

วันจันทร์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

ณ ห้องประชุมอ่างห้วยเรือ องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

ประธานสภา ฯ ขณะนี้ ได้ เวลาประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่  ๒ ประจ าปี  ๒๕๖๔ สวัสดีสมาชิกสภาฯ                  
ผู้ทรงเกียรติ หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน วันนี้สมาชิกสภาฯ ที่มาประชุม
จ านวน ๑๙ คน ไม่มาประชุมจ านวน ๑ คน คือ นายทวม  ลีทนทา ลาป่วย ขอเข้าสู่ระเบียบวาระ
การประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ   
ประธานสภา ฯ วันนี้เป็นการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๔ นายอ าเภอเมืองสกลนคร 

ได้อนุมัติให้มีการประชุมสภาวิสามัญ  สิ่งที่ส าคัญคือเจ้าหน้าที่จากส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร ได้มาชี้แจงให้สมาชิกสภาฯและผู้ใหญ่บ้าน ทุกท่าน ได้รับทราบ 
เกี่ยวกับการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูล้อมข้าวและ 
ป่าภูเพ็ก จังหวัดสกลนคร  

ประธานสภา ฯ  เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  ๒  

ระเบียบวาระท่ี  ๒  รับรองรายงานการประชุม   

ประธานสภา ฯ ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านตรวจสอบรายงานการประชุมสภาสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจ าปี 

๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ครับ 

ประธานสภา ฯ ขอมติที่ประชุมครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  ๑๘  เสียง 

ไม่เห็นชอบ     เสียง  

งดออกเสียง  ๑  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  
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  ๕.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 
ป่าภูล้อมข้าวและป่าภูเพ็ก ต าบลดงมะไฟ 

ประธานสภา ฯ ๕.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนในพื้นท่ีป่าสงวน แห่งชาติ 

ป่าภูล้อมข้าวและป่าภูเพ็ก ต าบลดงมะไฟ ขอเชิญบริหารครับ  

 

นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภา ฯ สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ  

ผมได้รับการประสานจากส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร  

ตามเอกสารที่แจกให้สมาชิกสภาฯ ในรายละเอียดขออนุญาตให้ เจ้าหน้าที่จากส านักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร ได้น าเรียนให้สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วน

ราชการและผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน  ได้รับทราบก่อนที่จะขอมต ิขอเรียนเชิญครับ 

นายนเรศ ชมบุญ ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร เรียนท่านประธานสภา ฯ 

สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ หัวหน้าส่วนราชการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่านครับ 

วันนี้มีเรื่องน าเข้าที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ ๑ เรื่อง เพ่ือให้ความเห็นชอบ

เกี่ยวกับโครงการจัดที่ท ากินให้ราษฎรต าบลดงมะไฟ ที่อยู่ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูล้อมข้าว

และป่าภูเพ็ก แปลงที่ ๒ เนื้อที่ ๑๔,๐๙๕ ไร่ ๓ งาน ๖๐ ตารางวา ผมขอเกริ่นน าดังนี้ ป่าสงวน

แห่งชาติ ป่าภูล้อมข้าวและป่าภูเพ็ก มีเนื้อที่เป็นแสนๆไร่ แต่เดิมออกโดยกฎกระทรวงให้มีการจัด 

สปก.เข้าไปในพ้ืนที่ แต่ปรากฏว่า พอออกสปก.ไปเรียบร้อยแล้ว จึงยกให้ปฏิรูปที่ดินไป ก็จะมี

ราษฎรที่ตกหล่นจากสปก.ไม่สามารถด าเนินการจัดสปก.ได้ ด้วยระเบียบและข้อกฎหมาย          

ซึ่งอาจเป็นการจับจองภายหลังจากที่มีการปฏิรูปที่ดินและอยู่ในเขตพ้ืนที่ป่าไม้ที่กันออก ซึ่งมี             

อยู่เกือบสอง สามหมื่นไร่ ดังนั้น กรมป่าไม้ ซึ่งเป็นเจ้าของพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ จึงน าโครงการนี้

เข้าสู่โครงการ คทช. ตามนโยบายของรัฐบาล ให้มีการจัดที่ดินท ากิน ให้ชาวบ้านได้มีสิทธิ                

ในเอกสารสิทธิ์ที่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ต้องก่อนปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งกรมป่าไม้ได้มีการส ารวจ 

ตรวจสอบรายชื่อไปแล้ว แต่ไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซนต์ วันนี้จึงขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลดงมะไฟ ให้ความเห็นชอบการจัดโครงการคทช.ป่าภูล้อมข้าวและป่าภูเพ็ก ขอบเขต

เนื้อที่ ๑๔,๐๙๕ ไร่ ๓ งาน ๖๐ ตารางวา ซึ่งครอบคลุมต าบลขมิ้น ต าบลพังขว้าง ต าบลดงมะไฟ 

อ าเภอเมืองสกลนคร ต าบลกกปลาซิว อ าเภอภูพาน ต าบลเต่างอย อ าเภอเต่างอย และต าบล

เหล่าโพนค้อ อ าเภอโคกศรีสุพรรณ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ ที่ราษฎรท าประโยชน์อยู่เดิม เพ่ือให้ชอบ               

ด้วยกฎหมาย หากท่านสมาชิกสภาฯเห็นชอบ ทางจังหวัดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร                 

จะได้ยื่นค าขอเข้าท าประโยชน์ไปที่กรมป่าไม้ ในพ้ืนที่ ๑๔,๐๙๕ ไร่ เมื่อกรมป่าไม้อนุญาตแล้ว 

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ซึ่งเป็นเลขาในการจัดที่ดินจะมาจัดลงรูปแปลงว่ามีใครบ้างที่ครอบครองอยู่ 

จะได้แจ้งให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลทราบ เพ่ือจัดรูปที่ดินและแจกคู่มือเป็นเอกสารสิทธิ์ 
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แต่ออกเป็นเอกสารสิทธิ์ตามนโยบายคทช. ไม่ใช่เอกสารสิทฺธิ์ตามกฎหมายที่ดิน คล้ายลักษณะ

เหมือนสปก. แต่สปก.เป็นแผ่นใหญ่ แต่คทช.จะเป็นเหมือนสมุดธนาคาร ธกส. ซึ่งจังหวัดสกลนคร

ได้รับด าเนินการแก้ไขปัญหาคทช.ทั้งหมด ๑๔ พ้ืนที่ในจังหวัดสกลนคร ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

รวมเนื้อที่ ๘๙,๐๐๐ ไร่ แต่ดงมะไฟมีไม่มาก ส่วนใหญ่จะอยู่ที่อ าเภอเต่างอย อ าเภอเจริญศิลป์ 

อ าเภอวานรนิวาส ดังนั้นจึงให้ทางองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟได้ทราบข้อมูลก่อน  

เพ่ือประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบในล าดับต่อไป หากท่านใดมีข้อสงสัยสามารถ

สอบถามได้ครับ 

 

 

ประธานสภาฯ ตามที่ท่านผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนครได้น าเรียน

ชี้แจง ถือเป็นโครงการที่ดีเป็นการกระจายการถือครองที่ดินให้แก่ผู้มีรายได้น้อยหรือราษฎร    

            ที่ยากจน ในวันนี้ทางผู้น าปกครองท้องที่ได้เข้าร่วมประชุมด้วย จึงขอเชิญท่านได้ร่วมแสดง            

ความคิดเห็นครับ 

นายเทวี  พรหมโคตร ผู้ใหญ่บ้านเหล่านกยูง หมู่ที่  ๖ เรียนท่านประธานสภา ฯ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ                 

หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่านครับ ปลายปี ๒๕๖๓ มีเจ้าหน้าที่ป่าไม้เดินแปลง

ให้เกษตรกรหรือราษฎรได้ลงทะเบียน กรณีผู้ไม่มีเอกสารสิทธิ์ โดยได้ด าเนินการวาดแปลงและ       

จัดพิกัด คาดว่าจะโอนเอกสารสิทธิ์ให้แล้วเสร็จ โดยตั้งแต่พ.ศ.๒๕๑๐ เป็นต้นมา เกษตรกร              

ที่ท ากินไม่มีการบุกรุกพ้ืนที่ป่าสงวนแต่อย่างใด ขอฝากสภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ                 

ให้กับราษฎรที่ยากไร้ ไม่มีที่ดินท ากินด้วยครับ 

ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านอ่ืนได้แสดงความคิดเห็นครับ 

นายวิชัย  หาศิริ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๐ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 
ขอสอบถามว่าสามารถน าที่ดินที่ได้รับจัดสรรสร้างเป็นที่อยู่อาศัยได้หรือไม่ครับ 

นายนเรศ ชมบุญ ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร เรียนท่านประธานสภา ฯ 
สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ หัวหน้าส่วนราชการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่านครับ 
ท่านสามารถสร้างบ้านได้ โอนให้ลูกหลานได้แต่ไม่สามารถซื้อขายได้ครับ 

นายเกษตร  พรหมสาขา ณ สกลนคร สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๑ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิก             
ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ขอสอบถามว่ากรณีมีที่ดินเกิน ๒๐ ไร่ จะสามารถถือครองที่ดินเกินกว่า 
๒๐ ไร่ได้หรือไม่ครับ 

นายนเรศ ชมบุญ ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร เรียนท่านประธานสภา ฯ 
สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ หัวหน้าส่วนราชการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่านครับ 
กรณีมีที่ดินเกินกว่า ๒๐ ไร่ ท่านสามารถแบ่งให้ภรรยาหรือลูกหลานเป็นผู้ถือครองคนละไม่เกิน 
๒๐ ไร่ ครับ  
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นายศุภกิจ  วงศ์เตชะ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  
   ขอสอบถามกรณีการส ารวจข้อมูลเดิมที่เคยส ารวจเมื่อปี ๒๕๕๔ จะขัดแย้งกับข้อมูลปี ๒๕๖๔  
   หรือไม่ครับ 
นายนเรศ ชมบุญ ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร เรียนท่านประธานสภา ฯ  
   สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ หัวหน้าส่วนราชการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่านครับ 
   รับทราบรายละเอียดกรณีท่ีมีปัญหาที่สอบถาม จะพยายามตรวจสอบอย่างละเอียดรอบคอบ 
   เพ่ือไม่ให้ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นครับ   
นายถวิล ค าชมภู สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๔ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  
   ผมขอสอบถามกรณีท่ีดิน สปก.๔-๐๑ สามารถเอาไปจ านองกับธนาคารได้หรือไม่ครับ 
นายนเรศ ชมบุญ ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร เรียนท่านประธานสภา ฯ  
   สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ หัวหน้าส่วนราชการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่านครับ  
   ที่ดิน สปก.๔-๐๑ สามารถเอาไปจ านองกับธนาคาร ธกส.ได ้แต่ควบคุมโดยกระทรวงเกษตรและ 
   สหกรณ์ ส่วนคทช.จะคล้ายกัน แต่ระเบียบจะออกก่อน หลังจากท่ีเราจัดที่ดินจะมีกลุ่มเกษตร 
   จังหวัดเป็นเลขา กลุ่มส่งเสริมอาชีพจะมาพัฒนาการเกษตร พัฒนารูปแบบที่ดิน ก ากับโดยส านัก 
   นโยบายที่ดินแห่งชาติ พระราชบัญญัติคณะกรรมการที่ดินแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๒ ครับ  
ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๙ เสียง 

ไม่เห็นชอบ    เสียง 

งดออกเสียง   เสียง 

นายนเรศ ชมบุญ ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร เรยีนท่านประธานสภา ฯ  

สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ หัวหน้าส่วนราชการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่านครับ  

ขอขอบคุณท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ ทุกท่าน 

ที่ให้ความเห็นชอบ ผมจะเร่งด าเนินการจัดที่ดินท ากินให้แก่พ่ีน้องประชาชนตามอ านาจหน้าที่ 

โดยเร่งด่วนต่อไปครับ 

๕.๒ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

ประธานสภาฯ ข้อ ๕.๒ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ขอเชิญครับ 

นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภา ฯ สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ  
ในระเบียบวาระที่ ๕ ข้อ ๕.๒ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  
ค าแถลงญัตติประกอบญัตตินายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟในการประชุมสภา 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๔ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง  
ขออนุมติโอนงบประมาณ และเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ  เรียน ประธานสภา 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ  ตามที่  ได้รับแจ้งจากส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลดงมะไฟ ว่ามีความประสงค์ท่ีจะโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ ในหมวด 



๕ 
 

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง  เนื่องจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
มิได้ตั้งงบประมาณไว้  จึงมีความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ และ 
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานเกิดความคล่องตัว และเป็นไป 
ด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ จึงมีความจ าเป็นต้องขอโอนงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทีม่ีความจ าเป็นน้อยและในรายการที่เหลือ 
จากการเบิก ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังต่อไปนี้ 

หลักการ 

๑. โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 

๑.๑ กองสวัสดิการสังคม  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ทั้งสิ้น ๒๓,๐๐๐ บาท 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์     

ค่าครุภัณฑ์ 

๑) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    ตั้งจ่ายไว้  ๒๓,๐๐๐  บาท 

๑.๑) เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับประมวลผล จ านวน ๑ เครื่อง งบประมาณ

๒๓,๐๐๐  บาท  (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓) 
 

๑.๒  กองช่าง   โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ทั้งสิ้น ๗๑๕,๐๐๐ บาท 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ค่าท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

๑ ) โค รงก ารก่ อส ร้ า งล านคอน กรีต เส ริม เห ล็ กศู น ย์ พั ฒ น าเด็ ก เล็ กบ้ าน ดงมะไฟ                                

ตั้งจ่ายไว้ ๙๕,๐๐๐  บาท 

๒) โครงการก่อสร้างบันไดคอนกรีตเสริมเหล็กทางลงสระน้ าบ้านหนองไผ่  ตั้ งจ่ายไว้                      

๘๐,๐๐๐  บาท 

 ๓)  โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ ตั้งจ่ายไว้  

๓๗๐,๐๐๐  บาท 

 ๔)  โครงการก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณข้างห้องกองคลัง ตั้งจ่ายไว้  ๑๗๐,๐๐๐  บาท 
 

๑.๓  กองคลัง   โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ทั้งสิ้น ๑๓,๙๐๐ บาท 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งานบริหารงานคลัง 



๖ 
 

ค่าครุภัณฑ์ 

๑) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    ตั้งจ่ายไว้  ๕,๐๐๐  บาท 

๑.๑) เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จ านวน ๒ เครื่องละ ๒,๕๐๐ บาท เป็นเงิน 

๕,๐๐๐ บาท 

๑.๒) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สีด า ชนิด Network แบบที่  ๑ จ านวน ๑ เครื่อง               

เป็นเงิน ๘,๙๐๐ บาท 

๒. โอนลด 

๒.๑ กองสวัสดิการสังคม  โอนลดทั้งสิ้น  ๓๙๓,๐๐๐ บาท 

 แผนงานงบกลาง 

  งานงบกลาง 

   งบกลาง 

    ๑) เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งจ่ายไว้ ๑๐,๒๐๐,๐๐๐ บาท โอนลดครั้งที่ ๑ เป็นเงิน ๖๒,๕๐๐ บาท 

ปัจจุบันมีงบประมาณคงเหลือ ๒๕๑,๒๐๐ บาท ขอโอนลด จ านวน  ๒๕๐,๐๐๐ บาท หลังโอนมีงบประมาณคงเหลือ 

๑,๒๐๐ บาท 

    ๒) เบี้ยยังชีพคนพิการ ตั้งจ่ายไว้ ๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท ปัจจุบันมีงบประมาณคงเหลือ ๑๒๔,๐๐๐ 

บาท ขอโอนลด จ านวน  ๑๒๐,๐๐๐ บาท หลังโอนมีงบประมาณคงเหลือ ๔,๐๐๐ บาท 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์     

ค่าครุภัณฑ์ 

๑) ครุภัณฑ์ส านักงาน   

๑.๑) เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับประมวลผล จ านวน  ๑ เครื่อง ตั้งจ่ายไว้  

๒๓,๐๐๐ บาท  ปัจจุบันมีงบประมาณคงเหลือ ๒๓,๐๐๐ บาท ขอโอนลด จ านวน  ๒๓,๐๐๐ บาท หลังโอน               

มีงบประมาณคงเหลือ - บาท 

 

๒.๒ กองการศึกษา  โอนลดทั้งสิ้น  ๑๗๕,๐๐๐ บาท 

แผนงานการศาสนาวัฒนาธรรมและนันทนาการ 

งานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 งบเงินอุดหนุน 

  หมวดเงินอุดหนุน 

  ประเภทเงินอุดหนุน 



๗ 
 

  ๑.  เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านส าหรับด าเนินงานโครงการเทศกาลวันสงกรานต์ 

ตั้งจ่ายไว้ ๘๐,๐๐๐ บาท ปัจจุบันมีงบประมาณคงเหลือ ๘๐,๐๐๐ บาท ขอโอนลด จ านวน  ๘๐,๐๐๐ บาท หลังโอน

มีงบประมาณคงเหลือ - บาท  

  ๒. เงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมท้องถิ่น  ตั้งจ่ายไว้ ๑๕,๐๐๐ บาท ปัจจุบันมีงบประมาณ

คงเหลือ ๑๕,๐๐๐ บาท ขอโอนลด จ านวน  ๑๕,๐๐๐ บาท หลังโอนมีงบประมาณคงเหลือ – บาท 

  ๓. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านส าหรับด าเนินงานโครงการสืบสานประเพณี                

ลอยกระทงประจ าปี ๒๕๖๔  ตั้งจ่ายไว้ ๘๐,๐๐๐ บาท ปัจจุบันมีงบประมาณคงเหลือ ๘๐,๐๐๐ บาท ขอโอนลด 

จ านวน  ๘๐,๐๐๐ บาท หลังโอนมีงบประมาณคงเหลือ – บาท 

๒.๓ กองคลัง  โอนลดทั้งสิ้น  ๑๘๓,๙๐๐ บาท 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งานบริหารงานคลัง 

 งบบุคลากร 

  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 

   ๑. เงินเดือนพนักงาน ตั้งจ่ายไว้ ๑,๗๕๐,๕๐๐ บาท โอนลดครั้งที่ ๑ เป็นเงิน ๒๐๘,๐๐๐ 

บาท ปัจจุบันมีงบประมาณคงเหลือ ๑๗๑,๘๖๗.๒๖ บาท ขอโอนลด จ านวน  ๔๐,๐๐๐ บาท หลังโอนมีงบประมาณ

คงเหลือ ๑๓๑,๘๗๖.๒๖ บาท 

    ๒. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายไว้ ๓๔๗,๒๘๐ บาท โอนเพ่ิมครั้งที่ ๑ เป็นเงิน 

๑๓๘,๐๐๐ บาท ปัจจุบันมีงบประมาณคงเหลือ ๑๐๕,๓๓๕ บาท ขอโอนลด จ านวน  ๕๐,๐๐๐ บาท หลังโอน                  

มีงบประมาณคงเหลือ ๕๕,๓๓๕ บาท    

 งบด าเนินงาน 

  หมวดค่าตอบแทน 

   ๑. ค่าเช่าบ้าน ตั้งจ่ายไว้ ๑๓๒,๐๐๐ บาท โอนลดครั้งที่ ๑ เป็นเงิน ๕๔,๙๐๐ บาท ปัจจุบัน

มีงบประมาณคงเหลือ ๑๐,๑๘๑ บาท ขอโอนลด จ านวน  ๑๐,๐๐๐ บาท หลังโอนมีงบประมาณคงเหลือ ๑๘๑ บาท 

  หมวดค่าใช้สอย 

  ประเภทรายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ 

  ๑.  ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการเงิน ตั้งจ่ายไว้  ๑๐๘,๐๐๐ บาท               

โอนเพ่ิมครั้งที่ ๑ เป็นเงิน ๕๔,๐๐๐ บาท โอนลดครั้งที่ ๑ เป็นเงิน ๖๖,๕๐๐ บาท  ปัจจุบันมีงบประมาณคงเหลือ 

๒๓,๘๐๐ บาท ขอโอนลด จ านวน  ๑๓,๙๐๐ บาท หลังโอนมีงบประมาณคงเหลือ ๙,๙๐๐ บาท 

    

 

  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 



๘ 
 

   ๑. โครงการปรับข้อมูลภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งจ่ายไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท โอนเพ่ิมครั้งที่ 

๑ เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท โอนลดครั้งที่ ๑ เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท  ปัจจุบันมีงบประมาณคงเหลือ ๒๓,๘๐๐ บาท 

ขอโอนลด จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท หลังโอนมีงบประมาณคงเหลือ - บาท 

   ๒. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจ่ายไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท โอนเพ่ิมครั้งที่ ๑ เป็นเงิน 

๓๐,๐๐๐ บาท ปัจจุบันมีงบประมาณคงเหลือ ๒๕,๓๑๒ บาท ขอโอนลด จ านวน  ๒๐,๐๐๐ บาท หลังโอน                     

มีงบประมาณคงเหลือ ๕,๓๑๒ บาท 

นางสาวอรอุมา  ไตรภพ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ  เรียนท่านประธานสภา ฯ สมาชิกสภาฯ                  

 ผู้ทรงเกียรติ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 

หัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่านคะ่ ขอน าเรียนชี้แจงกรณีการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 

และการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณเพ่ือประกอบการพิจารณาของสภาองค์การบริหาร 

ส่วนต าบลดงมะไฟ ต่อไป ในหมวดของการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ของกองสวัสดิการสังคม 

เป็นการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เนื่องจากมีการโอนงบประมาณ

เมื่อครั้งที่แล้ว เป็นการโอนผิดหมวด ท าให้หมวดรายจ่ายนี้ใช้งบประมาณไม่ได้ จึงโอนตั้งจ่าย 

เป็นรายการใหม่ จะเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงไม่ได้เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์คนละประเภท  

ใช้งบประมาณจากส่วนที่เคยโอนมาแล้ว จากหมวดเดิม เดิมต้องตั้งจ่ายจากครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

แต่พิมพ์ผิดเป็นครุภัณฑส์ านักงาน ก็ใช้งบประมาณจากหมวดเดิม ซึ่งใช้เงินก้อนเดิม  

รายการที่ ๒ เป็นโครงการของกองช่างเป็นงบประมาณที่ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่  เพ่ือไป

จัดสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงมะไฟ ตั้งจ่ายไว้ ๙๕,๐๐๐  บาท 

โครงการที่ ๒ เป็นโครงการก่อสร้างบันไดคอนกรีตเสริมเหล็กทางลงสระน้ าบ้านหนองไผ่   

ตั้งจ่ายไว้ ๘๐,๐๐๐  บาท 

 โครงการที่ ๓ เป็นโครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล

 ดงมะไฟ ตั้งจ่ายไว้  ๓๗๐,๐๐๐  บาท 

โครงการที่ ๔ เป็นโครงการก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณข้างห้องกองคลัง ตั้งจ่ายไว้  ๑๗๐,๐๐๐  บาท 

ซึ่งงบประมาณในส่วนนี้ที่จะขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ จะขอโอนลดจากงบประมาณที่เหลือจ่าย         

จากโครงการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแต่ละกองแต่ละฝ่าย  อย่างสองโครงการแรก โครงการก่อสร้าง            

ลานคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงมะไฟ และโครงการก่อสร้างบันไดคอนกรีต               

เสริมเหล็กทางลงสระน้ าบ้านหนองไผ่ ในส่วนนี้ขอโอนลดมาจากงบประมาณเหลือจ่ายจาก                  

กองการศึกษาฯ รวมถึงโครงการที่ไม่ได้ด าเนินการในห้วงของโควิด งบประมาณในส่วนนี้จึงรวบรวมมา 

เพ่ื อสร้ างป ระโยชน์ ให้ กั บ ศู นย์ พัฒ นาเด็ ก เล็ กและหมู่ บ้ านหนองไผ่  โค รงการต่ อ เติ ม                         

อาคารเอนกประสงค์ของกองสวัสดิการสังคม ที่ห้องประชุมด้านหลัง สืบเนื่องจากโครงการนี้น่าจะ            

มีการขอโอนมาตั้งแต่ต้นปีงบประมาณที่มีเงินเหลือจ่ายจากรถน้ าเอนกประสงค์ แต่มีเหตุจ าเป็น               



๙ 
 

ที่ไม่ได้โอน ทางกองสวัสดิการสังคมจึงขอโอนจากเงินเหลือจ่ายของกองสวัสดิการสั งคม เนื่องจาก               

มีเงินที่ไม่ใช้จ่ายงบประมาณประกอบกับเงินคงเหลือปลายปีงบประมาณ จึงขอโอนมาเพ่ือต่อเติม

อาคารเอนกประสงค์ส าหรับกันแดดที่ส่องผู้เข้ารับการอบรมในช่วงบ่าย องค์การบริหารส่วนต าบล       

ดงมะไฟจึงขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่  โครงการก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณข้างห้องกองคลัง                      

สืบเนื่องจากเรามีที่จอดรถเพียงฝั่งเดียว มีบางส่วนเป็นรถจักรยานยนต์ที่จอดไม่เป็นระเบียบ

เรียบร้อย ใช้งบประมาณส่วนที่เหลือจากกองคลัง รวบรวมมาจากหลายหมวด หลายโครงการ                

ซึ่งรายละเอียดได้แจกให้ทางสภาฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ถ้าทางสภาฯ สงสัยในหมวดใด สามารถ

สอบถามเพ่ิมเติมได้ ขอบคุณค่ะ 

นายวิชัย  หาศิริ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๐ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  

 ขอสอบถามโครงการก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณข้างห้องกองคลัง จะก่อสร้างในรูปแบบใด  

 ผมขอเสนอแนะว่าควรเลือกบริเวณที่เหมาะสมครับ 

นางสาวอรอุมา  ไตรภพ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ  เรียนท่านประธานสภา ฯ สมาชิกสภาฯ                  

ผู้ทรงเกียรติ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 

หัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่านคะ่ เนื่องจากมีข้อจ ากัดในเรื่องสถานที่ที่จะด าเนินการและไม่มีในแผน  

ที่มีอยู่ในแผนก็มีแค่พ้ืนที่บริเวณด้านข้างกองคลัง รายละเอียดขออนุญาตให้ผู้อ านวยการกองช่าง 

ได้น าเรียนชี้แจงเพ่ิมเติมค่ะ 

นายภัคพงษ์  ธารชัย ผู้อ านวยการกองช่าง เรียนทา่นประธานสภา ฯ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  

 ผมขออนุญาตแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณข้างห้องกองคลัง   

 ส าหรับอาคารจอดรถของกองคลัง หากก่อสร้างจะท าให้ช่องทางจราจรแคบข้ึนมาอีก ๑ เมตร  

 เนื่องจากอาคารกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘ เมตร ดังนั้นหากจะก่อสร้างโรงจอดรถก็ควรจะวางผัง 

 ให้สามารถจอดรถได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยครับ 

นายบุญธาตุ  บาลวงศ์ษา สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๓ เรียนท่านประธานสภา ฯ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  

 การก่อสร้างโรงจอดรถองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ หากจะด าเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตาม 

 มาตรฐานที่ทางราชการก าหนด เพราะต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก และเป็นการก่อสร้างเพียงครั้งเดียว 

 มิใช่ด าเนินการบ่อยครั้ง จึงจะเกิดความคุ้มค่ามากท่ีสุด ขอให้สภาฯพิจารณารายละเอียด อีกครั้งครับ 

นายเกษตร  พรหมสาขา ณ สกลนคร  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ      

ทุกท่านครับ ผมเห็นด้วยกับท่านสมาชิก ส่วนจุดที่จะก่อสร้างไม่เห็นด้วย ฝากให้พิจารณาจุดใหม่ 

ที่มีความเหมาะสมครับ 

นางสาวจิตติมา  วิโย ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิก ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านค่ะ      

ในส่วนมุมมองของกองการศึกษาฯ เห็นด้วยกับสมาชิกสภาฯ เนื่องจากมีข้อจ ากัดเรื่องพ้ืนที่  

เห็นควรก่อสร้างด้านหลังองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ ส่วนด้านข้างสนามฟุตซอลมีข้อจ ากัด 



๑๐ 
 

ในห้วงการแข่งขันกีฬาประจ าปี เกรงว่าจะไม่สะดวกในการจัดกิจกรรมการแข่งขัน ขอฝากสมาชิก 

สภาฯ ได้พิจารณาด้วยค่ะ 

นางสาวเดือน  พรหมพินิจ นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิก สภาฯ 

ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านค่ะ ในส่วนกองคลังก็อยากได้เหมือนเดิม แล้วแต่ทางสภาฯจะพิจารณา 

ตามสมควรค่ะ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามรายละเอียดการขอโอนงบประมาณหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใด 
   สอบถามจะขอมติที่ประชุมเป็นรายการ ดังนี้ 

๑. กองสวัสดิการสังคม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับ 
ประมวลผล จ านวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๒๓,๐๐๐ บาท สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบ กรุณา
ยกมือครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  ๑๗  เสียง 

ไม่เห็นชอบ     เสียง 

งดออกเสียง  ๒  เสียง 

๒ .โค รงก ารก่ อ ส ร้ า งล าน ค อน ก รี ต เส ริ ม เห ล็ ก ศู น ย์ พั ฒ น า เด็ ก เล็ ก บ้ าน ด งม ะ ไฟ                                
ตั้งจ่ายไว้ ๙๕,๐๐๐  บาท สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบ กรุณายกมือครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๘ เสียง 

ไม่เห็นชอบ   เสียง 

งดออกเสียง ๑ เสียง 

๓. โครงการก่อสร้างบันไดคอนกรีตเสริมเหล็กทางลงสระน้ าบ้านหนองไผ่   ตั้ งจ่ายไว้                      
๘๐,๐๐๐  บาท สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบ กรุณายกมือครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  ๑๗  เสียง 

ไม่เห็นชอบ   เสียง 

งดออกเสียง  ๒  เสียง 

๔.  โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ ตั้งจ่ายไว้   

๓๗๐,๐๐๐  บาท สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบ กรุณายกมือครับ 
มติที่ประชุม เห็นชอบ  ๑๘  เสียง 

ไม่เห็นชอบ     เสียง 

งดออกเสียง  ๑  เสียง 

๕.  โครงการก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณข้างห้องกองคลัง ตั้งจ่ายไว้  ๑๗๐,๐๐๐  บาท  
สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบกรุณายกมือครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ    เสียง 

ไม่เห็นชอบ  ๑๗  เสียง 



๑๑ 
 

งดออกเสียง  ๒  เสียง 

 ๖. กองคลัง  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายไว้  ๕,๐๐๐  บาท 

๑.๑) เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จ านวน ๒ เครื่องละ ๒,๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท 

๑.๒) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สีด า ชนิด Network แบบที่ ๑ จ านวน ๑ เครื่อง สมาชิกสภาฯ 
ท่านใดเห็นชอบกรุณายกมือครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  ๑๗  เสียง 

ไม่เห็นชอบ     เสียง 

งดออกเสียง  ๒  เสียง  

๕.๓ การเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ 

ประธานสภาฯ ๕.๓ การเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ ขอเชิญบริหารครับ 

นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภา ฯ สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ  

๓. เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ 

ข้อความเดิม 

แผนงานสาธารณสุข 

หมวดค่าครุภัณฑ์ 

ประเภท ครุภัณฑ์การเกษตร 

เครื่องปั๊มน้ าแบบอัตโนมัติ (WP-๑๕๕R)       จ านวน  ๔,๕๐๐  บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นค่า เครื่องปั๊มน้ าแบบอัตโนมัติ (WP-๑๕๕R)  

โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 

ขนาดปั๊มน้ า ๑๕๐ วัตต์ ระยะดูด ๘ เมตร 

ระยะส่ง ๑๒ เมตร ปริมาณน้ าระยะ ๑๔ ม. ๓๒.๖๔ ลิตร/นาที ท่อดูด ๒๕ มม. ๑ นิ้ว ท่อจ่าย 

๒๕ มม. ๑ นิ้ว น้ าหนัก ๑๓ กก. 

ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง) ๓๖๕ X ๕๓๐ X ๓๖๕ มม. 
 

ข้อความใหม่ 
แผนงานสาธารณสุข 

หมวดค่าครุภัณฑ์ 

ประเภท ครุภัณฑ์การเกษตร 

เครื่องปั๊มน้ าแบบอัตโนมัติ    จ านวน  ๔,๕๐๐  บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นค่า เครื่องปั๊มน้ าแบบอัตโนมัติ  

โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 

ขนาดปั๊มน้ าไม่น้อยกว่า ๑๐๐ วัตต์ ระยะดูด ๘ เมตร 



๑๒ 
 

ระยะส่ง ๑๒ เมตร ปริมาณน้ าระยะ ๑๔ เมตร ๓๒.๖๔ ลิตร/นาที ท่อดูด ๒๕ มม. ๑ นิ้ว ท่อจ่าย 

๒๕ มม. ๑ นิ้ว น้ าหนัก ๑๓ กก. 

ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง) ๓๖๕ X ๕๓๐ X ๓๖๕ มม. 

เหตุผล 

  ๑. เพ่ือให้การด าเนินงานเกิดความคล่องตัว และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

  ๒. เพ่ือให้การท างานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

  ๓. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้เป็นการเฉพาะ 

  ระเบียบกฎหมายที่ใช้ประกอบในการพิจารณา 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓  ข้อ  

  ๒๗ การโอนเงินงบประมาณตั้งจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ  

  คุณภาพ เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  และข้อ  

  ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ  

  คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ขอได้โปรด 

  น าเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟพิจารณาต่อไป 

ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ  
ท่านใดเห็นชอบกรุณายกมือครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  ๑๘  เสียง 

ไม่เห็นชอบ     เสียง 

งดออกเสียง  ๑  เสียง  

 

ประธานสภาฯ ครับ เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๖  

ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี)   

ประธานสภา ฯ ขอเชิญครับ 

นายศุภกิจ  วงศ์เตชะ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  
ฝากท่านประธานสภาฯ ผ่านไปยังผู้บริหารว่าอยากให้ส ารวจร่องระบายน้ าจากหน้าโรงเรียน 

ดงมะไฟประชาพัฒนาไปจนถึงบ้านนายบันเทิง โคตรส านวน เพ่ือด าเนินการแก้ไขต่อไปครับ 

นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภา ฯ สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ  

รับทราบจะแจ้งให้ทางผู้อ านวยการกองช่างด าเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนโดยเร่งด่วนต่อไปครับ 

นายถนอม  นามตาแสง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 

  ขอสอบถามว่ามีหินคลุกยางมะตอยหรือไม่ ผมจะน าไปซ่อมแซมถนนที่เกิดช ารุด จ านวน ๒๐ ถุง ครับ 

นายภัคพงษ์  ธารชัย ผู้อ านวยการกองช่าง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ส าหรับ 



๑๓ 
 

แอสฟัลติกส์ส าเร็จรูปยังมี ครับ สมาชิกสภาฯท่านใดต้องการให้ติดต่อขอเบิกที่กองช่างได้ครับ 

ประธานสภาฯ ก่อนปิดการประชุม ขอแจ้งนัดประชุมสภาวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๔  

ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. การแต่งกาย ชุดสุภาพ มีสมาชิกสภาฯ 

ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมเติมหรือไม่  

ที่ประชุม ไม่มี 

ประธานสภาฯ ขอปิดประชุม 

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๒๕ น. 

 

      

 

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

  (นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล) 

        เลขานุการสภา อบต. 

 

 

 

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 

 



๑๔ 
 

 

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

       (นายถวิล  ค าชมภู)        (นางสุขใจ  ละจันทร์ลี) 

   สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔               สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๘ 

 

 

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

             (นางนิตยา  พีระธรรม)        

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐     

 


