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รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี ๒๕๖๔ 
ครั้งที่ ๒ 

วันศุกร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
ณ ห้องประชุมอ่างห้วยเรือ องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

ประธานสภา ฯ ขณะนี้ ได้ เวลาประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่  ๒ ประจ าปี  ๒๕๖๔ ขอขอบคุณ                  
หัวหน้าส่วนราชการ ที่ได้เข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๔ 
ส าหรับในวันนี้มีผู้มาประชุม ๒๑ คน ขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ประธานสภาฯ ขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 
ประธานสภา ฯ   ไม่มี ผ่าน เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี ๒ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  รับรองรายงานการประชุม 
ประธานสภา ฯ ๒.๑ ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านตรวจสอบรายงานการประชุมสภาสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 

๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ท่านใดจะเพ่ิมเติมแก้ไข ขอให้น าเรียนต่อท่ีประชุมครับ 
ประธานสภาฯ ท่านใดจะเพ่ิมเติมแก้ไข ขอให้น าเรียน ต่อที่ประชุมครับ 
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม เห็นชอบ  ๑๙  เสียง 
  ไม่เห็นชอบ – เสียง  

งดออกเสียง ๒ เสียง 

ประธานสภา ฯ เข้าสู่ระเบียบวาระที่  ๓ กระทู้ถาม   

ระเบียบวาระท่ี  ๓  กระทู้ถาม   

ประธานสภาฯ  ไม่มี ผ่านเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี ๔   

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว   
ประธานสภา ฯ ไม่มี   ผ่านเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี ๕ 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่  
๕.๑ การโอนงบประมาณ ประจ าปี ๒๕๖๔ 

ประธานสภาฯ    ๕.๑ การโอนงบประมาณ ประจ าปี ๒๕๖๔ ขอเชิญบริหารครับ 
นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  
  ขออนุญาตน าเสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ เกี่ยวกับการโอน 

  งบประมาณ ประจ าปี ๒๕๖๔ ขอให้สมาชิกสภาฯทุกท่านดูเอกสารที่ส าเนาแจกให้ ซึ่งก่อนนี้
  ได้ขอเลื่อนญัตติการโอนงบประมาณ เนื่องจากเอกสารไม่สมบูรณ์ ส าหรับญัตติที่เสนอ 
  ในการประชุมครั้งนี้ได้ปรับปรุง แก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขออนุญาตเข้าสู่เนื้อหา                       
  เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติ            
  ตั้งจ่ายรายการใหม่และโอนเพ่ิมงบประมาณ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 จากกองช่าง  



๒ 
 

  ส านักงานปลัด และกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประสงค์ท่ีจะโอนงบประมาณ หมวดเงิน 
  อุดหนุน หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓, 178,0๐๐.- บาท  ขอได ้

  โปรดน ำเสนอต่อที่ประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงมะไฟ เพ่ือพิจำรณำต่อไป ค าแถลง 

  ญัตติ ประกอบญัตตินายกองค์การบริหารส่วนต าบลในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
  สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖4  ครั้งที่ ๒ เรื่อง ขออนุมัติตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่และโอนเพิ่ม 
  งบประมาณประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล           
  ดงมะไฟ ตามที่  ได้รับแจ้งจากกองช่าง ส านักงานปลัด และกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม      
  ว่า ประสงค์ท่ีจะโอนงบประมาณ หมวดเงินอุดหนุน หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง และ 
  หมวดครุภัณฑ์ ซึ่งต้องตั้งจ่ายตามระเบียบฯ แต่เนื่องจากในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖4 ไม่ได้ตั้งจ่ายรายการดังกล่าวไว้ ดังนั้น  เพื่อให้การด าเนินงานเกิดความ 
  คล่องตัว และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหาร ส่วนต าบลดงมะไฟ  จึงมีความจ าเป็นต้อง 
  ขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖4 ที่มีความจ าเป็นน้อยและ                    
  ไม่จ าเป็นต้องใช้แล้ว ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังต่อไปนี้ 

  หลักการ ๑.โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่๑.1 กองช่าง 1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                          
  ตั้งจ่ายไว้ 1,578,๐๐๐.-บาท งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน ๑) หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ 
  สิ่งก่อสร้าง ๑.๑) ประเภทค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ๑.1.1 โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง 
  ภายในหมู่บ้าน บ้านดงมะไฟ หมู่ที่ 1 จ านวน 40,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนผิวจราจร 

 ลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านดงมะไฟ หมู่ที่ 1 ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 101.00 ลบ.ม. ปรากฏใน 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 6 หน้า 9 

1.1.๒ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดงมะไฟ หมู่ที่ 1 
จ านวน 100,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน บ้านดงมะไฟ หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.38 เมตร ยาว 45 เมตร ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 6 หน้า 6 
1.1.๓ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโพนก้างปลา             
หมู่ที่ 2 จ านวน  140,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บ้านโพนก้างปลา หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.38 เมตร ยาว 62 
เมตร ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 6 หน้า 7 
1.1.๔ โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านนาแก หมู่ที่ 4 จ านวน 40,000.- บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านนาแก     หมู่ที่ 4 ปริมาณลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 101.00 ลบ.ม. ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 
6 หน้า 9 
1.1.5 โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 7  จ านวน 
100,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่           
หมู่ที่ 7 ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 247.00 ลบ.ม. ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-
2565 เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 6 หน้า 9 
1.1.6 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสมบูรณ์              
หมู่ที่ 10 จ านวน 140,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสมบูรณ์   หมู่ที่  10 ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 46.00 ม.           



๓ 
 

หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 ม. หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 230.00 ตร.ม. 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 6 หน้า 5 
1.1.7 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดงมะไฟประชา
พัฒนา หมู่ที่ 11 จ านวน 100,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต           
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดงมะไฟประชาพัฒนา หมู่ ที่  11 ขนาดกว้าง 0.40 เมตร                
ลึก 0.38 เมตร ยาว 45 เมตร ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เปลี่ยนแปลงครั้ง
ที่ 6 หน้า 8 
1.1.8 โครงการขยายเขตระบบประปาภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 12 จ านวน 100,000.- บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายเขตระบบประปาภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 12 ความยาว
รวมไม่น้อยกว่า 600 เมตร ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565 เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 3 หน้า 9 
1.1.9 โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านดงขวาง หมู่ที่ 3 จ านวน 
500,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมผิวจราจรลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านดงขวาง หมู่ที่ 3    
ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 1,314.00 ลบ.ม. ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 6 หน้า 9 
1.1.10 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสู่ พ้ืนที่ทางการเกษตรบ้านนากับแก้ หมู่ที่  5 จ านวน 
318,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นท่ีทางการเกษตรบ้านนากับแก้ หมู่ที่ 5 
ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 830.00 ลบ.ม. ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565 
เพิ่มเติม คร้ังที่ 2 หน้า 4 

  2.แผนงานเคหะและชุมชน ตั้งจ่ายไว้  360,๐๐๐.-บาท งานไฟฟ้าและถนน ๑) หมวดเงิน
  อุดหนุน ตั้งจ่ายไว้  220,๐๐๐.-บาท ๑.๑) ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ 1.1.1 อุดหนุน 
  โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน 1-12 (หมู่ที่ 7)  จ านวน 40,000.- บาท                
  เพ่ือจ่ายเงินอุดหนุนโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ปรากฏในแผนพัฒนา 
  ท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  เพิ่มเติม คร้ังที่ 2 หน้า 16 

1.1.2 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนครส าหรับการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 
บ้านดงน้อย หมู่ที่ 9 จ านวน 100,000.- บาท เพ่ือจ่ายเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดสกลนครส าหรับการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร บ้านดงน้อย หมู่ที่  9 ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 3 หน้า 11 
1.1.3 อุดหนุนโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในหมู่บ้าน 1-12 หมู่ที่ 12 จ านวน 40,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเงินอุดหนุนโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม คร้ังที่ 2 หน้า 16 
1.1.๔ อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร หมู่ที่ 11 จ านวน 40,000.- บาท            
เพ่ือจ่ายเงินอุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร หมู่ที่ 11 ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม คร้ังที่ 2 หน้า 16 

  2) หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 2.๑) ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งจ่ายไว้  14๐,๐๐๐.-บาท           
  2.1.1 โครงการขยายเขตเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 จ านวน  100,000.- บาท              
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายเขตเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ปรากฏในแผนพัฒนา 
  ท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 3 หน้า 7 

2.1.2 โครงการขยายเขตติดตั้งเสียงตามสายเพ่ิมเติม หมู่ที่ 9 จ านวน 40,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็น 
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ค่าใช้จ่ายในการขยายเขตเสียงตามสายเพิ่มเติม หมู่ที่ 9 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561- 
2565 เพิ่มเติม คร้ังที่ 2 หน้า 5 รวมตั้งจ่ายรายการใหม่กองช่าง เป็นเงินทั้งสิ้น 1,938,๐๐๐.-บาท   

  ๑.2 ส านักงานปลัด 1. แผนงานบริหารงานทั่วไป ตั้งจ่ายไว้  40๐,๐๐๐.-บาท  งานบริหารทั่วไป 
  1) หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1.1 ) ประเภทโครงการก่อสร้างโรงจอดรถบรรทุกน้ า เพ่ือจ่าย 
  เป็นค่าก่อสร้างโรงจอดรถบรรทุกน้ า กว้าง 10 เมตร ยาว 15 เมตร ปรากฏในแผนพัฒนา 
  ท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 5  หน้า 9 
  2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน ตั้งจ่ายไว้  108,๐๐๐.-บาท งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
  และระงับอัคคีภัย 2) หมวดค่าใช้สอย 2.1) ประเภทค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานประจ า 
  รถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานประจ ารถบรรทุกน้ า 
  อเนกประสงค์ รวมตั้งจ่ายรายการใหม่ส านักปลัด เป็นเงินทั้งสิ้น 508,000.- บาท  

  ๑.3 กองการศึกษา แผนงานการศึกษา ตั้งจ่ายไว้  20๐,๐๐๐.-บาท งานระดับก่อนวัยเรียนและ 
  ประถมศึกษา ๑) หมวดค่าครุภัณฑ์ ๑.๑) ประเภทครุภัณฑ์อ่ืน     

๑.๑.๑ เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง  จ านวน  200,000.-  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเล่น
สนามกลางแจ้งส าหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงมะไฟและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองไผ่  จ านวน   2  ชุด ๆ ละ  100,000 บาท  โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
๑.ม้าหมุน  4 ที่นั่ง จ านวน 2 ตัวๆละ 12,500 บาท จ านวน 25,000 บาท ขนาด 100 x 100 
x 80 ซม. ความกว้างของฐาน 100 เซนติเมตร  ตัวม้าหัวชนหาง 100 เซนติเมตร เหล็กที่ใช้ท า
ตัวม้าขนาด 1 นิ้ว 
๒.ชิงช้าโซ่แกว่ง 3 ที่นั่ง   จ านวน  2 ตัวๆละ 9,500 บาท จ านวน 19,000 บาท ขนาด กว้าง
140xยาว270xสูง160 เซนติเมตร เบาะนั่งเป็นเหล็ก เสาของชิงช้า ตัว A เหล็กขนาด 1.5 นิ้ว
เชื่อมขาเสาด้วยเหล็กหนา สีที่ใช้เป็นสีน้ ามันไม่เป็นอันตรายต่อเด็ก 
๓.รถไฟบาร์+เชือกถัก จ านวน  2 ตัวๆละ 22,500 บาท  จ านวน 45,000 บาท ขนาด กว้าง 
140 x ยาว250 x สูง160 เซนติเมตร อุปกรณ์มีรถไฟชิงช้า ,ปีนป่ายเชือกถัก รถไฟ 2 ที่นั่ง 
โครงเหล็กขนาด 1.5 นิ้ว สีที่ใช้เป็นสีน้ ามันไม่เป็นอันตรายต่อเด็ก 
4.ลูกโลกการ์ตูน  จ านวน 2 ตัวๆละ 16,000 บาท  จ านวน 32,000 บาท ขนาด กว้าง 100 
x ยาว100 x สูง 170 เซนติเมตร  มีม้านั่งด้านใน 4-6 ที่นั่ง โครงสร้างผลิตจากเหล็กขนาด            
1 นิ้ว สามารถหมุนได้ สีที่ใช้เป็นสีน้ ามันไม่เป็นอันตรายต่อเด็ก 
5. รถไฟ 4 ที่นั่ง   จ านวน 2 ตัวๆละ 16,000  บาท  จ านวน 32,000 บาท ขนาด กว้าง 
140 x ยาว 250 x สูง 160 เซนติเมตร โครงสร้างเสาท าจากเหล็กขนาด 1.5 นิ้ว ตัวรถไฟ              
ท าจาก เหล็กขนาด 1  นิ้ว มีพวงมาลัย มีที่นั่ง 4 ที่สามารถโยกได้ สีที่ใช้เป็นสีน้ ามันไม่เป็น
อันตรายต่อเด็ก 
6.  คอกหมุน จ านวน 2 ตัวๆละ 15,000  บาท จ านวน 30,000 บาท ขนาด กว้าง100 x 
ยาว100 x สูง80 เซนติเมตร  โครงสร้างของคอกหมุนผลิตจากเหล็กขนาด 1 นิ้ว มีพวงมาลัย            
ตรงกลาง มีที่นั่งรอบคอก สามารถหมุนได้รอบ  360 องศา สีที่ใช้เป็นสีน้ ามันไม่เป็นอันตรายต่อเด็ก 

 ๗.ถังลอดการ์ตูน  จ านวน 2 ตัวๆละ 8,500  จ านวน 17,000 บาท ขนาด กว้าง 90 x ยาว 
 150 x สูง 100 เซนติเมตร  โครงสร้างท าจากเหล็กขนาด 1 นิ้ว มีบันไดข้ึน-ลง มีสไลด์เดอร์           
 มีรูปการ์ตูนสวยงาม สีที่ใช้เป็นสีน้ ามันไม่เป็นต่ออันตรายต่อเด็ก รวมตั้งจ่ายรายการใหม่                
 กองการศึกษา เป็นเงินทั้งสิ้น 200,000.- บาท รวมโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  เป็นเงินทั้งสิ้น   
 2,646,0๐๐- บาท   
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  2.โอนเพิ่ม 2.1 กองช่าง 1.แผนงานเคหะและชุมชน ตั้งจ่ายไว้  140,๐๐๐.-บาท งานไฟฟ้าและ 
  ถนน 1) หมวดเงินอุดหนุน ๑.๑) ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ 

   1.1.3 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนครส าหรับการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร  
   บ้านเหล่านกยูง หมู่ที่ 6 โอนเพิ่ม 140,000.-บาท 

  2.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โอนเพ่ิมทั้งสิ้น  280,000.-บาท งานก่อสร้างโครงสร้าง 
  พ้ืนฐาน  2) หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2.๑) ประเภทค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

   2.1.1 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนากับแก้  หมู่ที่ 5  
   โอนเพิ่ม 140,000.-บาท 2.1.2 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน 
   หมู่บ้าน บ้านโพนแดง  หมู่ที่ 8 โอนเพิ่ม 140,000.-บาท รวมโอนเพ่ิมกองช่าง เป็นเงินทั้งสิ้น  
   420,000.- บาท  
   2.2 ส านักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป โอนเพ่ิมทั้งสิ้น  112,000.-บาท งานบริหารทั่วไป 

2.2.1) หมวดค่าใช้สอย 1.โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โอนเพ่ิม 112,000.- บาท รวมโอนเพ่ิมส านักปลัด เป็นเงินทั้งสิ้น 112,000.- บาท  

  รวมโอนเพ่ิม เป็นเงินทั้งสิ้น 532,000.-บาท   
3.โอนลด 3.๑ กองช่าง โอนลดทั้งสิ้น 678,000.-บาท 1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 1) หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1.1) ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 
1. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านดงขวาง หมู่ที่ 3 ขอโอนลด จ านวน  
360,๐๐๐.-บาท      
2. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสู่พ้ืนที่ทางการเกษตรบ้านนากับแก้ หมู่ที่ 5 ขอโอนลด จ านวน  
318,๐๐๐.-บาท 

  3.2 ส านักงานปลัด โอนลดทั้งสิ้น   2,500,000.-บาท 1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 1) หมวดค่าครุภัณฑ์ 1.1) ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
๑. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซีหรือก าลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 170 กิโลวัตต์ ขอโอนลด จ านวน  2,500,000 .-บาท รวมโอนลด 
เป็นเงินทั้งสิ้น  3,178,0๐๐.-บาท   

  เหตุผลและความจ าเป็น 
  ๑. เพ่ือให้การด าเนินงานเกิดความคล่องตัว และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
  ๒. เพ่ือให้การท างานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  ๓. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้เป็นการเฉพาะ 
  4. งบประมาณท่ีตั้งไว้ไม่เพียงพอต่อการด าเนินการ  

  โดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
  ๒๕63 ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ท าให้ 
  ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของ 
  สภาท้องถิ่น ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ                     
  เพ่ือพิจารณาต่อไปครับ 

ประธานสภาฯ เกี่ยวกับญัตตินี้ สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัย ขอเชิญสอบถามครับ 
นายวิชัย  หาศิริ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๐ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  
  เกี่ยวกับญัตตินี้ ขอสอบถามที่มาของเงินงบประมาณ 3,178,0๐๐.-บาท ครับ   
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ประธานสภาฯ ขอเชิญบริหารได้น าเรียนชี้แจงครับ 
นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  

ยอดงบประมาณเดิมที่ตั้งจ่ายไว้ ในปี  ๒๕๖๓ ได้ตั้งซ้อนในปี ๒๕๖๔ ในส่วนการจัดซื้อ                
รถน้ าอเนกประสงค์ได้ด าเนินการไปแล้ว ได้ท าการโอนงบประมาณ ๒ ,๕๐๐ ,๐๐๐ บาท               
เต็มจ านวนของรายการที่น าเสนอ มีบางส่วน คือ โครงการของบ้านนากับแก้ที่เปลี่ยนแปลง            
จากค าว่าก่อสร้างเป็นซ่อมแซม รายละเอียดดูตามเอกสารหน้าที่ ๖ คือ โครงการก่อสร้าง            
ผิวจราจรลูกรังภายในหมู่บ้าน เป็นการโอนลดมาเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นการซ่อมแซม 
เนื่องจากเป็นถนนเก่าจึงต้องใช้ค าว่าซ่อมแซม ครับ หมู่ ๓ ข้อ ๒ โครงการก่อสร้างถนนสู่พ้ืนที่
การเกษตรบ้านนากับแก้ และบ้านดงขวาง ข้อ ๑ ข้อ ๒ ก็เปลี่ยนจากก่อสร้างเป็นซ่อมแซม             
เงินจากงบประมาณปี ๒๕๖๔ น าไปรวมกับงบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท จึงเป็นยอดเงิน 3,178,0๐๐.-บาท ครับ  

นายวิชัย  หาศิริ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๐ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  
  ตามที่ท่านได้น าเสนอมา ผมเห็นด้วยกับท่านเกษตร ที่ตั้งข้อสังเกต ก่อนนี้จะมีเอกสาร ปร.๔ ปร.๕ 
  อยากให้ยึดเหมือนเดิมครับ 

นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 
  ขออนุญาตน าเรียนชี้แจงตามท่ีท่านวิชัยน าเรียนคือ เอกสารนี้เป็นแบบสรุปญัตติเพ่ือประกอบการ 
  พิจารณาขออนุมัติ โดยที่เอกสารเราได้ส่งให้ก่อนหน้านี้แล้ว เป็นลักษณะญัตติจากเม่ือควบรวม 
  ตั้งแต่ครั้งที่แล้วจนถึงวันนี้เป็นรายละเอียดเดียวกัน 

นายทวม  ลีทนทา สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๕ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 
  หน้าที่ ๖ โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรภายในหมู่บ้าน ไม่ว่าจะเป็นหมู่ ๓ หรือหมู่ ๕ มีการ            
  ขอโอนลด อยากเรียนถามว่า ในการโอนลดงบประมาณจากรายจ่ายใด ไปเพิ่มงบประมาณ               
  ในรายการใดกันแน่ ขอให้บริหารชี้แจงครับ 

นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 
  สรุป คือ เปลี่ยนแปลงข้อความจากก่อสร้างเป็นซ่อมแซม งบประมาณเท่าเดิมครับ 

  ตามที่ท่านเกษตรตั้งข้อสังเกต ข้อ ๑.๑.๕ ถูกต้อง ข้อ ๑.๑.๙ ผิดตรงปริมาณลูกรังไม่ใช่ ๓๔๕.๐๐  
  ลบ.ม. ที่ถูกต้องคือ ๑,๓๑๔.๐๐ ลบ.ม.ครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ 
ที่ประชุม ไม่มี  
ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม เห็นชอบ  ๒๐ เสียง 
  ไม่เห็นชอบ – เสียง  

งดออกเสียง ๑ เสียง 
๕.๒ การเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ ประจ าปี ๒๕๖๔ 

ประธานสภาฯ ๕.๒ การเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ประจ าปี ๒๕๖๔ ขอเชิญบริหารครับ 
นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ    

ข้อ ๕ .๒ การเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ประจ าปี  ๒๕๖๔ ตามที่ ได้ยื่นเสนอค าแปรญัตติ                    
ขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ เอกสารตามที่ส าเนาแจกให้สมาชิกสภาฯทุกท่าน                   
ได้พิจารณาร่วมกัน เรียน   ประธำนสภำองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ 
เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖4 หมวด             
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค และแผนงานเคหะและชุมชน                
งานไฟฟ้าและถนน หมวดงบลงทุน ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
1. โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านดงขวาง หมู่ที่ 3 
2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนากับแก้ หมู่ที่ 5 
3. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโพนแดง หมู่ที่ 8 
4. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิจั งหวัดสกลนครส าหรับการขยายไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร                           
บ้านเหล่านกยูง หมู่ที่ 6 ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 
เพ่ือพิจารณาต่อไป ค าแถลงญัตติ  ประกอบญัตตินายกองค์การบริหารส่วนต าบลในการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖4  ครั้งที่ ๒ เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลง             
ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 เรียน ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลดงมะไฟ ตามที่ กองช่าง มีความประสงค์จะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานอุตสาหกรรม                 
และการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้ าง                
สิ่งสาธารณูปโภค และแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน หมวดงบลงทุน ประเภท              
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ               
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง
สถานที่ก่อสร้าง ให้ เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ                     
ได้มีการโอนงบประมาณเพ่ิมในหมวดงบลงทุน จ านวน 3 โครงการ โดยได้รับการอนุมัติ                   
จากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ ท าให้ปริมาณงานเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น  เพ่ือเป็น           
การเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จึงมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖4  โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังต่อไปนี้ 

  หลักการ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
  ๒๕๖4 1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  จ านวน 2 รายการ   
  ดังต่อไปนี้ 

1.1 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนากับแก้ หมู่ที่ 5 
  ข้อความเดิม  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนากับแก้  
  หมู่ที่ 5 เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนากับแก้  
  หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 0.40 ม. ลึก 0.38 ม. ยาว 160.00 ม.  ตามแบบองค์การบริหารส่วน 
  ต าบลดงมะไฟ เลขที่ 5/2564  ที่ตั้งโครงการพิกัด Latitude :17.048382 Longitude :  
  104.097380 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ี 2561-2565 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งท่ี  
  3 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ข้อ 12 หน้าที่ 7 จ านวน 360,000.- บาท 
  ข้อความที่เปลี่ยนแปลง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน              
  บ้านนากับแก้ หมู่ที่ 5 จ านวน 500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต 
  เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนากับแก้ หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 0.40 ม. ลึก 0.38 ม. ยาว  
  220.00 ม.  ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ เลขที่ 5/2564  ที่ตั้งโครงการพิกัด  
  Latitude :17.048382 Longitude : 104.097380 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ี  
  2561-2565 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 3 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานอุตสาหกรรม              
  และการโยธา ข้อ 12 หน้าที่ 7 



๘ 
 

  1.2 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโพนแดง หมู่ที่ 8 
  ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโพนแดง  
  หมู่ที่ 8 เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโพนแดง  
  หมู่ที่ 8 ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 122.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อย 
  กว่า 610.00 ตร.ม. ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ เลขที่ 9/2564 ที่ตั้งโครงการ 
  พิกัด Latitude :17.029067 Longitude : 104.136218 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ี  
  2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ข้อ 70 หน้าที่ 60 จ านวน  
  360,000.- บาท 

  ข้อความที่เปลี่ยนแปลง โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน           
  บ้านโพนแดง หมู่ที่ 8 เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  

  บ้านโพนแดง หมู่ที่ 8 ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 170.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่ผิว 
  จราจรไม่น้อยกว่า 850.00 ตร.ม. ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ เลขที่ 9/2564  
  ที่ตั้งโครงการพิกัด Latitude :17.029067 Longitude : 104.136218 ปรากฏใน 
  แผนพัฒนาท้องถิ่นท่ี 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ข้อ  
  70 หน้าที่ 60 จ านวน 500,000.- บาท 

  2.แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน  จ านวน 1 รายการ  ดังต่อไปนี้ 
  2.1 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิจังหวัดสกลนครส าหรับการขยายไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร บ้านเหล่า
  นกยูง หมู่ที่ 6 

  ข้อความเดิม อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิจังหวัดสกลนครส าหรับการขยายไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร     
  บ้านเหล่านกยูง หมู่ที่ 6 เพ่ือจ่ายเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนครส าหรับขยาย 
  เขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร บ้านนาแก หมู่ที่ 4 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน 
  อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ี 2561- 
  2565 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 3 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานเคหะและชุมชน ข้อ 3 หน้าที่  
  11 จ านวน 360,000.- บาท 
  ข้อความที่เปลี่ยนแปลง อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิจังหวัดสกลนครส าหรับการขยายไฟฟ้าเพ่ือ 

  การเกษตร บ้านเหล่านกยูง หมู่ที่ 6 เพ่ือจ่ายเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร 
  ส าหรับขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร บ้านเหล่านกยูง หมู่ที่ 6 เป็นไปตามระเบียบ 
  กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ปรากฏใน 
  แผนพัฒนาท้องถิ่นท่ี 2561-2565 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 3 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงาน 
  เคหะและชุมชน ข้อ 3 หน้าที่ 11 จ านวน 500,000.- บาท 

  เหตุผลและความจ าเป็น 
 ๑. เพ่ือให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลได้ใช้ถนนในการสัญจรไป-มา ได้อย่างสะดวก 
 ๒. เพ่ือให้ประชาชนที่มาใช้บริการเกิดความพึงพอใจ และประทับใจในการมาใช้บริการใน               
 ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 
 ๓. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน  ประชาชนเกิดความพึงพอใจ 
 ระเบียบกฎหมายที่ใช้ประกอบการพิจารณา ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕63  ข้อ ๒๙  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ 
 รายจ่ายในงบลงทุน ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง  
 ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
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 ต าบลดงมะไฟ พิจารณาต่อไป ขอบคุณครับ 
ประธานสภาฯ เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบและถูกต้อง อาศัยอ านาจของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ

พิจารณาให้ความเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ ข้อส าคัญตามหลักการบริหาร
ราชการแผ่นดิน จะต้องเป็นไปตามระเบียบทุกขั้นตอน คืออ านาจบริหารและนิติบัญญัติ จากที่
บริหารได้น าเรียนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ สมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อสงสัย 
ขอเชิญครับ 

นายบุญธาตุ  บาลวงศ์ษา สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๓ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  
  ส าหรับเหตุผลและความจ าเป็น ข้อ ๑. เพ่ือให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ                  
  ได้ใช้ถนนในการสัญจรไป มา ได้อย่างสะดวก ขอสอบถามท่านประธานสภาฯผ่านไปยังบริหารครับ 
นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ    
  มีเอกสารแจกให้ใหม่ ที่เปลี่ยนแปลงถูกต้องแล้วครับ 
ประธานสภาฯ ขอฝากทางเลขานุการสภาฯได้ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องก่อนน าเข้าสู่ที่ประชุมสภาฯครับ 
นายทัศนา  จูมสีสิงห์ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๔ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ          
  ขอสอบถามเกี่ยวกับเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนครครับ 
นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 
  ข้อความเดิมผิดจึงเปลี่ยนมาใช้ข้อความใหม่ให้ถูกต้องครับ 
ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัย ขอเชิญครับ 
ที่ประชุม ไม่มี    
ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม เห็นชอบ  ๒๐ เสียง 
  ไม่เห็นชอบ – เสียง  

งดออกเสียง  ๑  เสียง   
ประธานสภาฯ ครับ เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี ๖   

ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี)   
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ ขอเชิญครับ 
นางสุขใจ  ละจันทร์ลี สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๘ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านค่ะขอ

สอบถามว่าในปี ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนต าบลจะมีการเลือกตั้งหรือไม่ค่ะ 
ประธานสภาฯ เป็นการเลือกตั้งของเทศบาล จากนี้ก็อยู่ที่คณะรัฐมนตรี ที่จะประกาศให้มีการเลือกตั้งองค์การบริหาร

ส่วนต าบลเมื่อไหร่ หากไม่มีข้อขัดข้องก็คงจะมีการเลือกตั้งในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ แต่หาก
การแก้ไขรัฐธรรมนูญ หลังจากที่ผ่านวาระที่ ๓ ของสภาผู้แทนแล้ว ก็คงจะมีการประชามติว่า
ประชาชนให้ความเห็นชอบหรือไม่ ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๖๔ เป็นบางมาตรา หรือ
อาจจะมีการขยายระยะเวลาก็ได้ครับ 

นายทวม  ลีทนทา สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๕ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  
    ผมมีข้อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการสร้างรางระบายน้ า ความกว้าง ความลึก ใช้อะไรเป็นมาตรฐานในการ 
    ก าหนดครับ 
ประธานสภาฯ เป็นไปตามแบบที่องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด บางครั้งถนนอาจต่ า สูงไม่เสมอกัน ต้องปรับสภาพ

ให้น้ าไหลได้ดี อยู่ที่สภาพของถนนด้วย ตัวอย่าง บ้านโพนก้างปลา แถวตลาดนัด ปรากฏว่ามีดินลงไป       
ทับถมร่องระบายน้ าเป็นจ านวนมาก ท าให้ร่องระบายน้ าใช้การไม่ได้ ฝนตกเกิดน้ าท่วม เกิดน้ าขังบริเวณ
ถนน เต็มไปด้วยเศษปูน ดิน ส าหรับบ้านนากับแก้ผมรณรงค์ในวันส าคัญต่างๆ เชิญชวนประชาชน



๑๐ 
 

ช่วยกันขุดลอกร่องระบายน้ า เพ่ือเตรียมการไว้ ซึ่งผมได้เคยเสนอปรึกษาหารือว่าสมควรหรือไม่ ที่ควร    
ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซม เกี่ยวกับเรื่องดินถม ร่องระบายน้ าใช้งานไม่ได้                
ซึ่งต่อไปควรมีเพราะทุกหมู่บ้านมีร่องระบายน้ า ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้น บางครั้งประชาชนถมที่ จะท าให้
ดินสไลลงมาท าให้เกิดการทับถม เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาเห็นควรตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ในปี ๒๕๖๕ 
ขอฝากสมาชิกสภาฯ ทุกท่านและฝากบริหารไว้พิจารณาด้วยครับ  

นายวิชัย  หาศิริ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๐ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 
    ขอเรียนถามท่านประธาน ผ่านไปยังบริหาร ก่อนนี้นายกอบต.เป็นคณะกรรมการ กตร. ขณะนี้ปลัด 
    ปฏิบัติหน้าที่นายกไม่ทราบว่าได้เข้าร่วมประชุมหรือไม่เกี่ยวกับความสงบภายในพ้ืนที่ มีนโยบาย               
    การปราบปรามช่วยเหลือประชาชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด มีแนวทางการด าเนินการแก้ไขปัญหา 
    อย่างไรครับ 
ประธานสภาฯ ส าหรับการประชุมคณะกรรมการ กตร.ของต าบลดงมะไฟ หลังจากที่นายกทรัพย์สินเสียชีวิต ต้องมี             
    การเลือกตั้งคณะกรรมการ กตร. หลังจากได้รับการเลือกตั้งแล้ว หากทางต ารวจไม่เชิญร่วมประชุม                
    เราไม่สามารถเข้าไปก้าวก่ายในส่วนนี้ได้ครับ   
นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 
    ขออนุญาตน าเรียนชี้แจงท่านวิชัย คณะกรรมการ กตร.ระดับต าบล ตั้งแต่รักษาการนายก                 
    มีโอกาสได้รับเชิญจากท่านสารวัตรให้เข้าร่วมประชุมครั้งหนึ่งปีละครั้ง ส่วนปัญหาในชุมชน ต้องดู 
    ว่าหน้าที่อบต.เกี่ยวกับยาเสพติดอบต.ไม่ได้ละเลยปัญหานี้ ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เราได ้
    สนับสนุนงบประมาณยาเสพติด จากกองทุน สปสช.อุดหนุนให้ทางสถานีต ารวจดงมะไฟ  
    ๒๐,๐๐๐ บาท ในการอบรมเยาวชน ปี ๒๕๖๔ ก็ได้อุดหนุนเช่นกันครับ  
นายถนอม  นามตาแสง สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๙ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  
    ถนนช ารุดเสียหายในหมู่บ้านดงน้อยหน้าบ้านผู้ใหญ่เทิม ขอฝากท่านประธานผ่านไปยังบริหาร           
    ให้ช่วยซ่อมแซมด้วยครับ  
ประธานสภาฯ ขอฝากทางกองช่างให้ช่วยไปส ารวจว่าจะใช้งบประมาณในการแก้ไขเท่าไร   
นายวิชัย  หาศิริ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๐ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 
    องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟถือเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด ตามนโยบาย            
    ของรัฐบาลออกมา เช่น การลงทะเบียนต่างๆ รวมถึงสถำนกำรณ์โควิดทางองค์การบริหาร                
    ส่วนต าบลดงมะไฟ  ได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบหรือไม่ อย่างไร  
ประธานสภาฯ ส่วนมากเป็นเรื่องของท้องที่ ที่ทางอ าเภอแจ้งมา ฝากทางผู้ใหญ่บ้านช่วยประชาสัมพันธ์                

ให้ประชาชนได้รับทราบ ส่วนองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟก็ได้ประชาสัมพันธ์ทางกลุ่มไลน์ 
ฝากสมาชิกสภาฯทุกท่านได้ติดตามข่าวสารด้วยครับ 

นายบุญธาตุ  บาลวงศ์ษา สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๓ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  
    ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกสภาฯทุกท่านได้ดูแลสัตว์เลี้ยง เนื่องจากบ้านดงขวางมีวัว ควาย 
    ป่วยเป็นโรคปาก เท้าเปื่อย และขอทราบความคืบหน้าการจัดซื้อรถดับเพลิงว่าถึงขั้นตอนไหนครับ 
ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านบุญธาตุครับ บริเวณบ้านดงขวางมีสัตว์ป่วยเป็นโรคปาก เท้าเปื่อย ฝากสมาชิกสภาฯ 
    ทุกท่านได้แจ้งทางผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ เพ่ือเป็นการป้องกันสัตว์เลี้ยง  
    อีกเรื่องเก่ียวกับรถดับเพลิงขอเชิญท่านปลัดปฏิบัติหน้าที่นายกได้น าเรียนชี้แจงครับ 
นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 
    ขออนุญาตน าเรียนชี้แจงเรื่องการจัดซื้อรถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์ หลังจากที่ได้รับฟังความคิดเห็น 
    และได้ตอบข้อชี้แจงไปแล้ว และหมดเวลารับฟังความคิดเห็น เมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมได้ลงนาม              



๑๑ 
 

    ในการประกาศประกวดราคาการจัดซื้อรถน้ า ตามระเบียบพัสดุครับ 
นายอดิศัย  พิมพ์ภูค า สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๒ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  
    ขออนุญาตกล่าวถึงเรื่องร่องระบายน้ า เพราะถนนสายนี้ต่ ามาก แก้ไขยาก แต่ร่องระบายน้ าจะมี 
    การแก้ไข ตกลงกับช่างว่าวันนี้จะเข้ามาดูเพ่ือขุดลอกร่องระบายน้ า อีกเรื่องถนนหนทางของหมู่ที่ ๒ 
    เกี่ยวกับไหล่ทางเป็นหลุม เป็นบ่อลึก เวลารถวิ่งสวนกันอาจเกิดอันตราย ขอฝากทางบริหาร  
    กองช่างได้ออกไปด าเนินการซ่อมแซมด้วย ครับ 
ประธานสภาฯ หลายหมู่บ้านที่ยังไม่มีร่องระบายน้ า ส่วนนั้นเป็นรอยต่อระหว่างไหล่ทางกับคอนกรีต ฝนตก ชะล้าง 
    ท าให้เป็นขอบสูง รถวิ่งสวนกันอาจเกิดอันตรายได้ ให้แต่ละหมู่บ้านช่วยกันเก็บรวบรวมข้อมูล 
    เสนอกองช่าง เพ่ือจะได้แก้ไขปัญหาครับ 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ ขอเชิญครับ 
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธานสภาฯ ขอปิดประชุม 

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ 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 



๑๒ 
 

 
 
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 
 

 

 

 


