
๑ 

 

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ / ๒๕๖๔ 

ครั้งที่ ๒ 

วันศุกร์ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

ณ ห้องประชุมอ่างห้วยเรือ องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

ประธานสภา ฯ ขณะนี้ได้เวลาประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๔ สวัสดีคณะสภาฯ            
ผู้ทรงเกียรติ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบล           
ดงมะไฟ ทุกท่าน ส าหรับวันนี้มีผู้มาประชุมจ านวน ๑๙ ท่าน ผู้ไม่มาประชุมคือ นายทวม  ลีทนทา 
ลาป่วย และนายประกาศ  ผาลือค า ลากิจครับ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ     

ประธานสภา ฯ ไม่มี  ผ่านเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี ๒ 
ประธานสภาฯ  เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  ๒  

ระเบียบวาระท่ี  ๒  รับรองรายงานการประชุม     

ประธานสภา ฯ ๒.๑ การประชุมสภาสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
ท่านใดจะเพ่ิมเติมแก้ไข ขอให้น าเรียนต่อท่ีประชุมครับ 

ประธานสภาฯ ท่านใดจะเพ่ิมเติมแก้ไขหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๖ เสียง 
  ไม่เห็นชอบ – เสียง  

งดออกเสียง ๒ เสียง  

ประธานสภา ฯ เข้าสู่ระเบียบวาระที่  ๓     

ระเบียบวาระท่ี  ๓  กระทู้ถาม   

ประธานสภา ฯ ไม่มี   ผ่านเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๔ 
ประธานสภาฯ  เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๔ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว   

ประธานสภา ฯ ไม่มี   ผ่านเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕ 

ประธานสภาฯ  เข้าสู่ระเบียบวาระที่  ๕ 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่   

๕.๑  ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 



๒ 

 

ประธานสภา ฯ ๕.๑  ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ วาระท่ี ๑ 
  ขอเชิญผู้บริหารครับ  
นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ          

ทุกท่านครับ ขออนุญาตอ่านค าแถลงญัตติ ประกอบญัตติของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล             
ดงมะไฟ ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ /๒๕๖๔ 
วันที่  ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ ตามที่ข้าพเจ้า         
ขอเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยมีหลักการ              
และเหตุผล ดังต่อไปนี้ หลักการ บัดนี้ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล             
ดงมะไฟ จะเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล       
ดงมะไฟ อีกครั้ง โดยมียอดงบประมาณทั้งสิ้น ๕๓ ,๖๓๐ ,๐๐๐ บาท เพ่ือใช้ด าเนินการ                    
ตามนโยบายของผู้บริหารที่ ได้วางไว้ตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ                    
ตลอดปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายที่ได้ส าเนาแจกให้กับสมาชิกสภาฯ 
ทุกท่าน เหตุผล เพ่ือใช้ด าเนินการตามนโยบายของผู้บริหารที่ได้วางไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น        
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ ตลอดปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๕ จึงเสนอร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพ่ือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ดงมะไฟพิจารณาเห็นชอบต่อไป เหตุผลและความจ าเป็น ๑. เพ่ือให้มีงบประมาณเพียงพอ                   
ต่อการใช้จ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ๒. เพ่ือสนองความต้องการของประชาชน ๓. เพ่ือให้              
การด าเนินงาน เป็น ไปตามนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่ วนต าบลดงมะไฟ                      
ระเบียบกฎหมายที่ใช้ประกอบการพิจารณา แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และรวมถึงฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๘๗               
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.
๒๕๖๓ ข้อ ๒๓ ประกอบหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๗๔๙ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน 
๒๕๖๔ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๕ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล         
ดงมะไฟพิจารณาต่อไป ค าแถลงประกอบงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 
บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น                 
ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธาน                
และสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบาย              
การด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังต่อไปนี้  
๑. สถานการณ์คลัง 
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๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.
๒๕๖๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีสถานะการเงิน ดังนี้ 
๑.๑.๑ เงินฝากธนาคาร จ านวน ๔๑,๙๖๓,๔๒๙.๐๒ บาท 
๑.๑.๒ เงินสะสม จ านวน ๕๐,๔๙๙,๖๗๗.๕๒ บาท 
๑.๑.๓ เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน ๑๒,๙๖๑,๗๕๓.๖๙ บาท 
๑.๑.๔ รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน ๙ โครงการ รวม 
๓๗๐,๖๖๑.๑๓ บาท 
๑.๑.๕ รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน ๒๒ โครงการ รวม ๔๓๔,๘๒๒.๐๐ บาท 
๑.๒ เงินกู้คงค้าง จ านวน ๐.๐๐ บาท 
๒. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
๒.๑ รายรับจริง จ านวน ๕๒,๔๙๔,๓๗๓.๑๕ บาท ประกอบด้วย 
หมวดภาษีอากร       จ านวน   ๔๓๘,๙๖๘.๙๗  บาท 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต   จ านวน       ๙๑,๑๘๒.๓๕   บาท 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน     จ านวน   ๓๓๒,๒๕๔.๐๑  บาท 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์   จ านวน     ๐.๐๐  บาท 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด      จ านวน    ๑๔๒,๖๖๓.๔๒   บาท 
หมวดรายได้จากทุน      จ านวน            ๓,๔๘๗.๐๐   บาท 
หมวดภาษีจัดสรร      จ านวน        ๒๓,๙๙๙,๓๗๗.๔๐  บาท 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป      จ านวน        ๒๗,๔๘๖,๔๔๐.๐๐  บาท 
๒.๒ เงินอุดหนุนรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน ๓๐๑,๒๕๕.๗๒ บาท 
๒.๓ รายจ่ายจริง จ านวน ๔๕,๑๙๓,๒๕๘.๔๕ บาท ประกอบด้วย 
งบกลาง       จ านวน     ๑๓,๓๙๖,๔๔๙.๐๐  บาท 
งบบุคลากร       จ านวน     ๑๓,๙๒๙,๒๔๐.๐๐  บาท 
งบด าเนินงาน       จ านวน       ๘,๓๑๔,๙๖๖.๑๒  บาท 
งบลงทุน       จ านวน       ๕,๓๔๐,๓๗๘.๗๓  บาท 
งบเงินอุดหนุน       จ านวน       ๔,๒๑๒,๒๒๔.๖๐  บาท 
งบรายจ่ายอ่ืน       จ านวน                     ๐.๐๐  บาท 
๒.๔ รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน ๓๐๑,๒๕๕.๗๒ บาท 
๒.๕ มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ จ านวน ๑๖๘,๖๗๐.๐๐ บาท 
๒.๖ รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน ๐.๐๐ บาท 
๒.๗ รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จ านวน ๐.๐๐ บาท 
สืบเนื่องจากตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ก าหนดสาระส าคัญ คือ
บริหารจะต้องน าร่างข้อบัญญัติในปีถัดไปเสนอสู่สภาท้องถิ่น ดังนั้นบริหารจึงร่วมประชุม
คณะกรรมการตกผลึกเป็นรูปเล่มและน าเสนอเข้าสู่สภาฯ รายละเอียดตามที่ได้เสนอสมาชิกสภาฯแล้วนั้น              



๔ 

 

ขอให้ทุกท่านเปิดไปที่หน้า ๑๘ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดยที่เป็นการสมควรตั้ง 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ อาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ รวมแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.
๒๕๖๒ มาตรา ๘๗ จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ดงมะไฟ และโดยอนุมัติของนายอ าเภอเมืองสกลนคร 
ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้ เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ งบประมาณ รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ  พ .ศ .๒๕๖๕ เป็นจ านวนรวมทั้ งสิ้ น 
๕๓,๖๓๐,๐๐๐ บาท 
ข้อ ๔ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น ๕๓,๖๓๐,๐๐๐ บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงาน 
ได้ดังนี ้ 
แผนงานด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป  ๑๓,๑๖๒,๓๓๐ บาท  
แผนงานการรักษาความสงบภายใน      ๑,๔๐๐,๐๒๐ บาท 
แผนงานด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานการศึกษา        ๙,๖๓๙,๔๓๐ บาท 
แผนงานสาธารณสุข        ๑,๗๒๙,๑๐๐ บาท 
แผนงานสังคมสงเคราะห์        ๑,๔๓๓,๗๑๐ บาท 
แผนงานเคหะและชุมชน        ๔,๒๒๕,๒๔๐ บาท 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน         ๒๔๐,๐๐๐ บาท 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ        ๖๑๗,๐๗๐ บาท 
แผนงานด้านการเศรษฐกิจ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา      ๕,๔๕๐,๐๐๐ บาท 
แผนงานการเกษตร           ๒๙๕,๔๘๐ บาท 
แผนงานด้านการด าเนินงานอ่ืน 
แผนงานงบกลาง      ๑๕,๔๓๗,๖๒๐ บาท  
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น     ๕๓,๖๓๐,๐๐๐  บาท  
ข้อ ๕ งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น ๐ บาท 
ข้อ ๖ ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ
ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย            
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทย             
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  



๕ 

 

ข้อ ๗ ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ           
มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ ต่อไปขอเชิญรองปลัดอบต. ได้ชี้แจงรายละเอียด
ประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ให้สภาฯ 
พิจารณาในรายละเอียดต่อไป ขอเชิญครับ 

นางสาวอรอุมา  ไตรภพ รองปลัด อบต. เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหารและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก
ท่านค่ะ ขอน าเรียนรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น ๕๓,๖๓๐,๐๐๐ บาท แยกเป็น  

  แผนงานงบกลาง งบกลาง ตั้งไว้รวม ๑๕,๔๓๗,๖๒๐ บาท ขออนุญาตน าเรียนโดยสรุป ดังนี้  
  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เพ่ือจ่ายสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมในอัตราร้อยละ ๕ ของค่าจ้าง              

ที่องค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องจ่ายให้พนักงานจ้าง จ านวน ๑๘๐,๐๐๐ บาท   
  เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จ านวน ๖,๕๐๐ บาท  
  เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งจ่ายทั้งสิ้น ๑๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท  
  เบี้ยยังชีพความพิการ จ านวน ๒,๙๑๒,๘๔๐ บาท  
  เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ านวน ๑๒๖,๐๐๐ บาท  
  เงินส ารองจ่ายในกรณีฉุกเฉิน กรณีเกิดภัยพิบัติ วาตภัย อุทกภัย หรือด้านสุขภาพ จ านวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท  
  รายจ่ายตามข้อผูกพัน ค่าใช้จ่ายเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพของส านักงานหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพ้ืนที่สกลนคร ตั้งจ่ายสมทบ ๕๐% จ านวน ๒๑๐,๐๐๐ บาท  
  เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) เพ่ือจ่ายสมทบกองทุนบ าเหน็จ

บ านาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย โดยค านวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ ๒ จ านวน 
๔๘๒,๒๘๐ บาท  

  เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลดงมะไฟ จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท  
   
  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รวม ๙,๔๙๗,๕๕๐ บาท  
  งบบุคลากร รวม ๗,๐๘๙,๓๒๐ บาท แยกเป็น 
  เงินเดือน ฝ่ายการเมือง รวม ๒,๙๑๖,๗๒๐ บาท  
  เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ๕๑๔,๐๘๐ บาท  
  ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน ๔๒,๑๒๐ บาท  
  ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ านวน ๔๒,๑๒๐ บาท  
  ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 

๘๖,๔๐๐ บาท  
 ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวน ๒,๒๓๒,๐๐๐ บาท  
 เงินเดือน ฝ่ายประจ า รวม ๔,๑๗๒,๖๐๐ บาท แยกเป็น 
 เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน ๓,๑๐๗,๗๖๐ บาท  



๖ 

 

 เงินเพ่ิมต่างๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน ๘๔,๐๐๐ บาท  
 เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน ๑๖๘,๐๐๐ บาท  
 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน ๗๖๔,๘๔๐ บาท  
 เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน ๔๘,๐๐๐ บาท  
 งบด าเนินงาน รวม ๒,๓๘๘,๒๓๐ บาท ค่าตอบแทน รวม ๔๗๓,๑๘๐ บาท  
 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ๓๓๒,๑๘๐ บาท 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท   
 ค่าเช่าบ้าน จ านวน ๑๑๔,๐๐๐ บาท 
 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน ๗,๐๐๐ บาท 
 ค่าใช้สอย รวม ๑,๓๑๙,๐๐๐ บาท แยกเป็น  
 ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านระบบบริหารงานบุคคล จ านวน ๑๐๘,๐๐๐ บาท 
 ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานระบบสารสนเทศงานบริหารทั่วไป จ านวน ๑๐๘,๐๐๐ บาท 
 ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ ค่าติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต ค่าประกันภัยรถยนต์ ค่าจัดท าแผนพัฒนาองค์การ

บริหารส่วนต าบล ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก จ านวน ๗๕,๐๐๐ บาท 
 ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ จ านวน ๑๐๘,๐๐๐ บาท 
 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จ านวน 

๒๐,๐๐๐ บาท 
 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน  ๆแยกเป็น  
 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดงานรัฐพิธี จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท 
 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านระดับต่างๆ  เพ่ือท าแผนและทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้านและ

แผนพัฒนาต าบลดงมะไฟ จ านวน ๕,๐๐๐ บาท 
 ค่าใช้จ่ายโครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น 

จ านวน ๕,๐๐๐ บาท  
 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน ๑๓๐,๐๐๐ บาท 
 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล กรณีครบวาระการด ารง

ต าแหน่ง จ านวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท  
 โครงการบริหารงานและด าเนินชีวิตเพ่ือป้องกันและต่อต้านการทุจริตองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 

จ านวน ๕,๐๐๐ บาท 
 โครงการจัดท าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-saraban) องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ เกี่ยวเนื่อง

กับนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท 
 โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การ

บริหารส่วนต าบลดงมะไฟ จ านวน ๕,๐๐๐ บาท 
 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. 

พนักงานและพนักงานจ้าง อบต.ดงมะไฟ จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท 



๗ 

 

 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ครุภัณฑ์ต่างๆ  จ านวน ๖๐,๐๐๐ บาท 
 ค่าวัสดุ รวม ๒๔๐,๐๐๐ บาท แยกเป็น วัสดุส านักงาน จ านวน ๘๐,๐๐๐ บาท  
 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
 วัสดุก่อสร้าง จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน ๗๐,๐๐๐ บาท 
 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน ๔๐,๐๐๐ บาท 
 ค่าสาธารณูปโภค รวม ๓๕๖,๐๕๐ บาท แยกเป็น ค่าไฟฟ้า จ านวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท 
 ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน ๑๕,๐๐๐ บาท 
 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน ๙๑,๐๕๐ บาท 
 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน                         

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานที่กลาง อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร เป็นโครงการที่อ าเภอ
ให้เทศบาลต าบลธาตุนาเวงจัดท าโครงการเพ่ือขอรับเงินอุดหนุนจากทุกที่ ที่ละ ๑๐,๐๐๐ บาท ซึ่งได้              
เสนอโครงการเข้ามา องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟตั้งไว้ จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท 

นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ          
   ทุกท่านครับ ขอเชิญกองคลังน าเรียนต่อที่ประชุมสภาฯครับ 
นางสาวเดือน  พรหมพินิจ นักวิชาการเงินและบัญชี เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหารและสมาชิก                   
   ผู้ทรงเกียรติทุกท่านค่ะ งานบริหารงานคลัง รวม ๓,๒๕๗,๘๖๐ บาท งบบุคลากร รวม  
   ๒,๐๖๐,๘๕๐ บาท แยกเป็น เงินเดือนฝ่ายประจ า รวม ๒,๐๖๐,๘๕๐ บาท  

 เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน ๑,๓๗๗,๔๒๐ บาท 
 เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน ๔๒,๐๐๐ บาท 
 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน ๕๘๗,๔๓๐ บาท 
 เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน ๕๔,๐๐๐ บาท 
 งบด าเนินงาน รวม ๑,๑๙๗,๐๑๐ บาท 
 ค่าตอบแทน รวม ๖๖๔,๐๑๐ บาท 
 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ๕๑๔,๐๑๐ บาท 
 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
 ค่าเช่าบ้าน จ านวน ๑๓๐,๐๐๐ บาท 
 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
 ค่าใช้สอย  รวม ๓๖๔,๐๐๐ บาท รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ  
 ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านจัดเก็บรายได้ จ านวน ๑๐๘,๐๐๐ บาท  



๘ 

 

 ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จ านวน ๑๐๘,๐๐๐ บาท 
 ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืน  ๆจ านวน ๑๕,๐๐๐ บาท 
 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน ๕,๐๐๐ บาท 
 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน  ๆจ านวน  ๔๐,๐๐๐ บาท 
 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน ๖๐,๐๐๐ บาท 
 ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ จ านวน ๘,๐๐๐ บาท 
 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท 
 ค่าวัสดุ รวม ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
 วัสดุส านักงาน รวม ๔๐,๐๐๐ บาท 
 วัสดุงานบ้านงานครัว รวม ๑๐,๐๐๐ บาท 
 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน ๖๐,๐๐๐ บาท 
 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท 
 ค่าสาธารณูปโภค รวม ๑๙,๐๐๐ บาท  
 ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน ๙,๐๐๐ บาท 

นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ          
   ทุกท่านครับ ในส่วนงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ขออนุญาตให้รองปลัด อบต. น าเสนอ              
   ต่อที่ประชุมสภาฯครับ 
นางสาวอรอุมา  ไตรภพ รองปลัด อบต. เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหารและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
   ทุกท่านค่ะ งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม ๔๐๖,๙๒๐ บาท  
   งบบุคลากร แยกเป็น เงินเดือนฝ่ายประจ า เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น รวม ๓๓๖,๓๖๐ บาท 
   งบด าเนินงาน ค่าตอบแทน รวม ๗๐,๕๖๐ บาท 
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ๒๘,๕๖๐ บาท 
   ค่าเช่าบ้าน จ านวน ๓๕,๐๐๐ บาท 
   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน ๗,๐๐๐ บาท 
นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ          
   ทุกท่านครับ ในส่วนงานการรักษาความสงบภายใน ขออนุญาตให้นักวิเคราะห์ฯ น าเสนอต่อที่ประชุมสภาฯครับ 
นายวีระชัย  ปาระมี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหารและ 

  สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ขอน าเรียน แผนงานการรักษาความสงบภายใน  
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม ๑,๔๐๐,๐๒๐ บาท แยกเป็น 
  งบบุคลากร เงินเดือนฝ่ายประจ า รวม ๔๙๗,๐๒๐ บาท 
  เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน ๓๓๕,๕๒๐ บาท 
  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  จ านวน ๑๕๑,๕๐๐ บาท 



๙ 

 

  เงินเพ่ิมต่างๆ  ของพนักงานจ้าง จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
  งบด าเนินงาน รวม ๙๐๓,๐๐๐ บาท แยกเป็น ค่าตอบแทน รวม ๑๗๕,๐๐๐ บาท  
  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ๑๗๐,๐๐๐ บาท 
  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน ๕,๐๐๐ บาท 
  ค่าใช้สอย รวม ๕๘๔,๐๐๐ บาท  แยกเป็น รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าจ้างเหมาเติมน้ ายาถังเคมี 
  ดับเพลิง จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท 
  ค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานประจ ารถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์ จ านวน ๒๑๖,๐๐๐ บาท 
  ค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานประจ าศูนย์ช่วยเหลือประชาชนต าบลดงมะไฟ จ านวน ๑๐๘,๐๐๐ บาท 
  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน  ๆแยกเป็น 
  ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลส าคัญ จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท 
  ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม (ทบทวน) อปพร.ต าบลดงมะไฟ จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท 
  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
  โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ๘๐,๐๐๐ บาท 
  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
  ค่าวัสดุ รวม ๑๔๔,๐๐๐ บาท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน ๗๐,๐๐๐ บาท 
  วัสดุเครื่องแต่งกาย จ านวน ๒๔,๐๐๐ บาท 
  วัสดุเครื่องดับเพลิง จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท 

นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ          
  ทุกท่านครับ ในส่วนแผนงานการศึกษา ขออนุญาตให้ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ น าเสนอต่อที่ประชุมสภาฯครับ 

นางสาวจิตติมา  วิโย ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหารและสมาชิก                     
  ผู้ทรงเกียรติทุกท่านค่ะ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม ๑,๔๑๔,๗๘๐ บาท 
  งบบุคลากร เงินเดือน ฝ่ายประจ า รวม ๑,๐๒๘,๗๘๐ บาท 
  เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ๒ อัตรา จ านวน ๘๐๕,๒๐๐ บาท 
  เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน ๔๒,๐๐๐ บาท 
  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ๑ อัตรา จ านวน ๑๘๑,๕๘๐ บาท 
  งบด าเนินงาน รวม ๓๘๖,๐๐๐ บาท แยกเป็น ค่าตอบแทน รวม ๑๗๓,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย 
  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท 
  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน ๕,๐๐๐ บาท 
  ค่าเช่าบ้าน จ านวน ๔๘,๐๐๐ บาท  
  ค่าใช้สอย รวม ๑๕๘,๐๐๐ บาท แยกเป็น รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ประกอบด้วย 
  ค่าจา้งเหมาบริการท าความสะอาดกองการศึกษาฯและอาคารส านักงานอบต.ชั้น ๒ รวมถึง         
  ห้องประชุมอ่างห้วยเรือ จ านวน ๑๐๘,๐๐๐ บาท 
  ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืน  ๆจ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท 



๑๐ 

 

  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน  ๆได้แก ่
  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท 
  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
  ค่าวัสดุ รวม ๕๕,๐๐๐ บาท แยกเป็น วัสดุส านักงาน จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท  
  วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน ๕,๐๐๐ บาท 
  วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท 
  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม ๘,๐๘๑,๖๕๐ บาท    
  งบบุคลากร เงินเดือน ฝ่ายประจ า รวม ๒,๑๔๙,๖๘๐ บาท 
  เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ต าแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก จ านวน ๔ อัตรา จ านวน  
  ๑,๒๔๔,๑๓๐ บาท 
  เงินวิทยฐานะ จ านวน ๑๗๖,๔๐๐ บาท 
  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน ๖๙๓,๑๕๐ บาท 
  เงินเพ่ิมต่างๆ  ของพนักงานจ้าง จ านวน ๓๖,๐๐๐ บาท 
  งบด าเนินงาน รวม ๓,๑๘๐,๙๗๐ บาท ค่าตอบแทน รวม ๒๐๒,๕๒๐ บาท 
  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ๑๖๒,๕๒๐ บาท 
  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน ๔๐,๐๐๐ บาท 
  ค่าใช้สอย รวม ๑,๒๕๑,๔๕๐ บาท แยกเป็น รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ  
  ค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยบันทึกระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น งานธุรการ งานพัสดุ                    
  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จ านวน ๑ อัตรา จ านวน ๑๐๘,๐๐๐ บาท 
  ค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็กระดับปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่ 
  จ านวน ๑๐๘,๐๐๐ บาท 
  ค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็กระดับปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงมะไฟ จ านวน  
  ๑๐๘,๐๐๐ บาท 
 ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืน  ๆจ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน  ๆ  
   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน ๔๐,๐๐๐ บาท 
   โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา จ านวน ๘๕๗,๔๕๐ บาท แยกเป็น 

๑. ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คนละไม่เกิน ๒๑ บาท จ านวน ๒๔๕ วัน 
๒. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) คนละ ๑,๗๐๐ บาท 
๓. ค่าหนังสือเรียน ให้กับเด็กเล็กที่มีอายุ ๓ - ๕ ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คนละ ๒๐๐ บาทต่อปี 
๔. ค่าอุปกรณ์การเรียน ให้กับเด็กเล็กที่มีอายุ ๓ - ๕ ปี ในศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก คนละ ๒๐๐ บาทต่อปี 
๕. ค่าเครื่องแบบนักเรียน ให้กับเด็กเล็กที่มีอายุ ๓ - ๕ ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คนละ ๓๐๐ บาทต่อปี 
๖. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้กับเด็กเล็กที่มีอายุ ๓ - ๕ ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คนละ ๔๓๐ บาทต่อปี 



๑๑ 

 

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท 
   ค่าวัสดุ รวม ๑,๖๙๒,๐๐๐ บาท วัสดุส านักงาน จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท 
   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
   วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน ๑,๖๓๒,๐๐๐บาท 
   ๑. วัสดุอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คนละไม่เกิน ๘ บาท จ านวน ๒๖๐ วัน 
   ๒. วัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้กับนักเรียนในโรงเรียนในเขตต าบลดงมะไฟ จ านวน ๖ แห่ง                          
   คนละไม่เกิน ๘ บาท จ านวน ๒๖๐ วัน 
   วัสดุก่อสร้าง จ านวน ๕,๐๐๐ บาท 
   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน ๑๕,๐๐๐ บาท 
   ค่าสาธารณูปโภค รวม ๓๕,๐๐๐ บาท 
   ค่าไฟฟ้า จ านวน ๑๕,๐๐๐ บาท 
   ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท 
   งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนให้กับนักเรียน 
   ชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ ของโรงเรียนในต าบลดงมะไฟทั้ง ๖ แห่ง ไม่เกินคนละ ๒๑ บาท  
   จ านวน ๒๐๐ วัน จ านวน ๒,๗๕๑,๐๐๐ บาท 
   งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ งบด าเนินงาน รวม ๑๔๓,๐๐๐ บาท  
   ค่าใช้สอย รวม ๑๒๓,๐๐๐ บาท 
   รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานปฏิบัติหน้าที่ดูแลศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน  
   จ านวน ๑๐๘,๐๐๐ บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน  ๆ 
   โครงการอบรมให้ความรู้และทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน ๕,๐๐๐ บาท 
   ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท 
นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ          
   ทุกท่านครับ ในส่วนแผนงานสาธารณสุข ขออนุญาตให้นักวิเคราะห์ฯ น าเสนอต่อที่ประชุมสภาฯครับ 
นายวีระชัย  ปาระมี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหารและ
   สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน  

  รวม ๑,๗๒๙,๑๐๐ บาท 
  งบบุคลากร เงินเดือน ฝ่ายประจ า เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน ๒๒๓,๖๘๐ บาท 
  งบด าเนินงาน รวม ๑,๒๓๘,๔๒๐ บาท  ค่าตอบแทน รวม ๑๗๔,๖๔๐ บาท 
  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ๑๓๘,๖๔๐ บาท 
  ค่าเช่าบ้าน จ านวน ๓๖,๐๐๐ บาท 
  ค่าใช้สอย รวม ๙๓๓,๗๘๐ บาท รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 
  การแพทย์ฉุกเฉิน จ านวน ๖๔๘,๐๐๐ บาท 



๑๒ 

 

  ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสาธารณสุข จ านวน ๑๐๘,๐๐๐ บาท 
  ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ จ านวน ๑๙,๐๐๐ บาท 
  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน  ๆ
  ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก จ านวน ๔๐,๐๐๐ บาท 
  ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันโรคระบาดจากสัตว์สู่คน จ านวน ๗๓,๗๘๐ บาท 
  ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
  ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและระงับโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท 

   โครงการหน้าบ้านน่ามอง , Big Cleaning day , กิจกรรม ๕ ส. จ านวน ๕,๐๐๐ บาท 
   ค่าวัสดุ รวม ๑๓๐,๐๐๐ บาท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน  ๑๐,๐๐๐ บาท 
   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน ๗๐,๐๐๐ บาท 
   วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท 
   วัสดุเครื่องแต่งกาย จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท 
   งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ครุภัณฑ์เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ  
   แบบตั้งโต๊ะ จ านวน ๒๗,๐๐๐ บาท 
   งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านส าหรับการด าเนินงาน 
   ตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข จ านวน ๒๔๐,๐๐๐ บาท 
นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ          
   ทุกท่านครับ ในส่วนแผนงานสังคมสงเคราะห์ ขออนุญาตให้ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม น าเสนอ 
   ต่อที่ประชุมสภาฯครับ 
นายกิตติพงษ์  ด่านลาพล ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหารและสมาชิก 
   ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
   รวม ๑,๔๓๓,๗๑๐ บาท 
   งบบุคลากร เงินเดือน ฝ่ายประจ า รวม ๙๒๑,๔๓๐ บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน ๗๐๘,๙๖๐ บาท 
   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน ๔๒,๐๐๐ บาท 
   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน ๑ อัตรา จ านวน ๑๗๐,๔๗๐ บาท 
   งบด าเนินงาน รวม ๕๑๒,๒๘๐ บาท ค่าตอบแทน รวม ๘๓,๒๘๐ บาท 
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ๗๓,๒๘๐ บาท 
   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน ๕,๐๐๐ บาท 
   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน ๕,๐๐๐ บาท 
   ค่าใช้สอย รวม ๓๘๔,๐๐๐ บาท รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ  
   ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านผลิตและตรวจเอกสาร จ านวน ๑๐๘,๐๐๐ บาท 
   ค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กและเยาวชน จ านวน ๑๐๘,๐๐๐ บาท 



๑๓ 

 

   ค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานต าแหน่งคนงานทั่วไป จ านวน ๑๐๘,๐๐๐ บาท 
   ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืน  ๆจ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน  ๆ 
   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท 
   โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท 
   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
   ค่าวัสดุ รวม ๔๕,๐๐๐ บาท วัสดุส านักงาน จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท 
   วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน ๕,๐๐๐ บาท 
   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท 
นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ          
   ทุกท่านครับ ในส่วนแผนงานเคหะและชุมชน ขออนุญาตให้ผู้อ านวยการกองช่าง น าเสนอต่อที่ประชุมสภาฯครับ 
นายภัคพงษ์  ธารชัย ผู้อ านวยการกองช่าง เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหารและสมาชิก 
   ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  
   รวม ๓,๖๗๕,๒๔๐ บาท งบบุคลากร เงินเดือน ฝ่ายประจ า รวม ๒,๐๑๕,๗๑๐ บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน ๑,๓๑๓,๘๘๐ บาท 
   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน ๔๒,๐๐๐ บาท 
   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน ๖๔๗,๘๓๐ บาท 
   เงินเพ่ิมต่างๆ  ของพนักงานจ้าง จ านวน ๑๒,๐๐๐ บาท 
   งบด าเนินงาน รวม ๑,๖๓๙,๕๓๐ บาท ค่าตอบแทน รวม ๓๖๕,๔๗๐ บาท 
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ๑๖๓,๔๗๐ บาท 
   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
   ค่าเช่าบ้าน จ านวน ๑๖๒,๐๐๐ บาท 
   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท 
   ค่าใช้สอย รวม ๙๑๔,๐๖๐ บาท รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ  
   ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่งานทั่วไป จ านวน ๑๐๘,๐๐๐ บาท 
   ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูล จ านวน ๑๐๘,๐๐๐ บาท 
   ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านผลิตพิมพ์และตรวจเอกสาร จ านวน ๑๐๘,๐๐๐ บาท 
   ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืน  ๆจ านวน ๔๐,๐๐๐ บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน  ๆ 
   ค่าใช้จ่ายการออกรังวัดหรือตรวจสอบหนังสือส าคัญที่หลวง จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท 
   ค่าใช้จ่ายโครงการตรวจสอบคุณภาพน้ าอุปโภค บริโภค จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท 
   ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองสกลนคร จ านวน ๗๐,๐๖๐ บาท 
   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน ๔๐,๐๐๐ บาท 
   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท 



๑๔ 

 

   ค่าวัสดุ รวม ๓๕๐,๐๐๐ บาท แยกเป็น วัสดุส านักงาน จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท 
   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
   วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน ๕,๐๐๐ บาท 
   วัสดุก่อสร้าง จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท 
   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท 
   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน ๕,๐๐๐ บาท 
   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท 
   ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
   งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท 
   งานไฟฟ้าและประปา งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน รวม ๕๕๐,๐๐๐ บาท 
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
   อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรภายในต าบลดงมะไฟ บ้านโพนก้างปลา หมู่ที่ ๒  
   จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท 
   อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรภายในต าบลดงมะไฟ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๑๒  
   จ านวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ          
   ทุกท่านครับ ในส่วนแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ขออนุญาตให้ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม  
   น าเสนอต่อที่ประชุมสภาฯครับ 
นายกิตติพงษ์  ด่านลาพล ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหารและสมาชิก 
   ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง 
   ของชุมชน รวม ๒๔๐,๐๐๐ บาท งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย รวม ๑๓๐,๐๐๐ บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน  ๆ
   โครงการฝึกอบรมอาชีพของผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท 
   โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่สตรีและครอบครัว จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท 
   โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท 
   โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท 
   โครงการพัฒนาอาชีพและฝีมือด้านหัตถกรรม จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท 
   งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน อุดหนุนกลุ่มอาชีพภายในเขตต าบลดงมะไฟ  
   จ านวน ๑๑๐,๐๐๐ บาท 
นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ          
   ทุกท่านครับ ในส่วนแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ขออนุญาตให้ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ
   น าเสนอต่อที่ประชุมสภาฯครับ 
นางสาวจิตติมา  วิโย ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหารและสมาชิก 



๑๕ 

 

   ผู้ทรงเกียรติทุกท่านค่ะ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ  
   งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย รวม ๑๕๘,๐๐๐ บาท รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ  
   ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สันทนาการ จ านวน ๑๐๘,๐๐๐ บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน  ๆ
   โครงการแข่งขันกีฬาดงมะไฟต้านภัยยาเสพติด จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท 
   งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน รวม ๒๓๕,๐๐๐ บาท 
   เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านส าหรับด าเนินโครงการอนุรักษ์ สืบสาน 
   ประเพณีลอยกระทง จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท 
   เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านส าหรับด าเนินงานโครงการเทศกาลวันสงกรานต์ จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท 
   เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านส าหรับด าเนินงานโครงการแห่น้ าแห่ไฟ (บุญช าระบ้าน)  
   จ านวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท 
   เงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบลดงมะไฟ จ านวน ๑๕,๐๐๐ บาท 
นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ          
   ทุกท่านครับ ในส่วนแผนงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว ขออนุญาตให้นักวิเคราะห์ฯ น าเสนอ 
   ต่อที่ประชุมสภาฯ ครับ 
นายวีระชัย  ปาระมี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหารและ
   สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม ๒๒๔,๐๗๐ บาท 
   งบบุคลากร เงินเดือน ฝ่ายประจ า รวม ๑๗๐,๒๘๐ บาท  
   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน ๑๔๖,๒๘๐ บาท 
   เงินเพ่ิมต่างๆ  ของพนักงานจ้าง จ านวน ๒๔,๐๐๐ บาท 
   งบด าเนินงาน รวม ๓๓,๗๙๐ บาท ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ 
   แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ๑๒,๑๙๐ บาท 
   ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน  ๆ
   โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในต าบลดงมะไฟ จ านวน ๒๑,๖๐๐ บาท 
   งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน  ๑. เงินอุดหนุนแก่กลุ่มส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน  
   “นาดงนกยูงได๋” จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท 
นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ          
   ทุกท่านครับ ในส่วนแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ขออนุญาตให้ผู้อ านวยการกองช่าง น าเสนอ 
   ต่อที่ประชุมสภาฯ ครับ 
นายภัคพงษ์  ธารชัย ผู้อ านวยการกองช่าง เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหารและสมาชิก 
   ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
   รวม ๕,๔๕๐,๐๐๐ บาท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค แยกเป็น  
   โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดงขวาง หมู่ที่ ๓  
   จ านวน ๔๕๐,๐๐๐ บาท 



๑๖ 

 

   โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดงมะไฟประชาพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ 
   จ านวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
   โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๐ 
   จ านวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
   โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโพนแดง หมู่ที่ ๘ 
   จ านวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
   โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๗ 
   จ านวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
   โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเหล่านกยูง หมู่ที่ ๖ 
   จ านวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
   โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดงมะไฟ หมู่ที่ ๑ 
   จ านวน ๔๗๐,๐๐๐ บาท 
   โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโพนก้างปลา หมู่ที่ ๒ 
   จ านวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท 
   โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดงน้อย หมู่ที่ ๙ 
   จ านวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
   โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดงมะไฟประชาพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ 
   จ านวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
   โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนากับแก้ หมู่ที่ ๕ 
   จ านวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
   โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาแก หมู่ที่ ๔ 
   จ านวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท 
   โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโพนก้างปลา หมู่ที่ ๒ 
   จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
   โครงการขุดเจาะน้ าบาดาลเพ่ือการเกษตรในเขตต าบลดงมะไฟ บ้านโพนก้างปลา หมู่ที่ ๒ จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
   โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านดงขวาง หมู่ที่ ๓ จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท 
   โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านดงมะไฟ หมู่ที่ ๑ จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท 
   โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรังภายในต าบลดงมะไฟ บ้านนาแก หมู่ที่ ๔ จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
   โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านดงมะไฟประชาพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท 
นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ          
   ทุกท่านครับ ในส่วนแผนงานการเกษตร ขออนุญาตให้นักวิเคราะห์ฯ น าเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ ครับ 
นายวีระชัย  ปาระมี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหารและ
   สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร รวม ๒๙๕,๔๘๐ บาท 
   งบบุคลากร เงินเดือน ฝ่ายประจ า เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน ๒๐๗,๔๘๐ บาท 



๑๗ 

 

   งบด าเนินงาน รวม ๘๘,๐๐๐ บาท ค่าตอบแทน รวม ๒๓,๐๐๐ บาท 
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ๑๘,๐๐๐ บาท 
   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน ๕,๐๐๐ บาท 
   ค่าใช้สอย รวม ๖๓,๐๐๐ บาท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ  
   ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท 
   ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและส่งเสริมการปลูกป่า จ านวน ๕,๐๐๐ บาท 
   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน ๘,๐๐๐ บาท 
   โครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดข้าวพันธุ์ดี จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท 
   โครงการส่งเสริมการผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์ในการควบคุมโรคพืช จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
   ค่าวัสดุ วัสดุการเกษตร จ านวน ๒,๐๐๐ บาท 
นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ          

ทุกท่านครับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ 
(แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔) ข้อ ๔๗ การพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่งให้
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิก
สภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว ขอเชิญสมาชิกสภาฯ อภิปรายครับ 

นายวิชัย  หาศิริ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๐ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ  
การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มากกว่าปี ๒๕๖๔ แต่ท าไมจึงมีงบลงทุน 
ในปี ๒๕๖๕น้อยกว่าปี ๒๕๖๔ ครับ 

นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ          
   ทุกท่านครับ เหตุที่ตั้งงบประมาณรายรับประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มากกว่าปี ๒๕๖๔ เพราะมีประมาณ 
   การรายรับบางรายการที่กฎหมายก าหนดให้จัดสรรตามระเบียบ เช่น เงินประมาณการรายรับของจ านวน 
   ผู้สูงอายุ เงินรายรับของเด็กเล็กที่ได้รับจัดสรรรายหัวมีจ านวนเด็กเพ่ิมมากขึ้น เป็นต้น จึงท าให้ต้อง 
   ตั้งประมาณการรายรับตามที่รัฐบาลจัดสรรให้ครับ 
ประธานสภา ฯ ขณะนี้ เวลา ๑๒ .๐๐ น . ขอพักการประชุม และประชุมต่อใน เวลา ๑๓ .๐๐ น . ครับ                       

พักรับประทานอาหารกลางวัน 
ประธานสภา ฯ เข้าสู่การประชุมต่อ สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเก่ียวกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขอเชิญครับ 
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุมรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  
มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๘ เสียง 
  ไม่เห็นชอบ – เสียง  

งดออกเสียง ๑ เสียง  
๕.๒ การตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ 



๑๘ 

 

ประธานสภาฯ ๕.๒ การตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ขอเชิญเลขานุการสภาฯชี้แจงข้อระเบียบ กฎหมายครับ 
นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ          

ทุกท่านครับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔) ข้อ ๑๐๓ คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี ๒ 
ประเภท คือ (๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ านวนไม่น้อยกว่า
สามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
ข้อ ๑๐๗ ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น แล้วแต่
กรณี ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน 
ส่วนกรณีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง 

ประธานสภาฯ หลังจากได้ผ่านวาระรับหลักการแล้ว จะต้องด าเนินการตามขั้นตอน ตามวาระ ต่อไปเป็นการ     
แปรญัตติ ขั้นตอนต่อไปเป็นการตั้งคณะกรรมการแปรญัตติและจะตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ 
จ านวน ๓ ท่านแต่ไม่เกิน ๗ ท่าน ขอเชิญสมาชิกสภาฯได้เสนอจ านวนกี่ท่านครับ 

นายเฉลียว  วิสิงเศษ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ          
ทุกท่านครับ ผมขอเสนอตั้งคณะกรรมการแปรญัตติจ านวน ๗ ท่าน ครับ 

นายวิชัย  หาศิริ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๐ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ       
ผมขอรับรองท่านเฉลียวครับ 

นายประวาล  เดชพันนา สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๙ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ          
  ทุกท่านครับ ผมขอรับรองท่านเฉลียวครับ 
ประธานสภาฯ ท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ 
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธานสภาฯ สรุปว่าคณะกรรมการแปรญัตติ สมาชิกสภาฯเป็นผู้เสนอจ านวนเจ็ดท่าน มีผู้รับรองสองคนตาม

ระเบียบครับ 
ประธานสภาฯ ขอเชิญสมาชิกสภาฯเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ คนที่ ๑ ครับ 
นายถวิล  ค าชมภู สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๔ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ             

ผมขอเสนอนายวิชัย  หาศิริ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๑ ครับ 
นายบุญธาตุ  บาลวงค์ษา สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๓ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ          
  ทุกท่านครับ ผมขอรับรองนายวิชัย  หาศิริ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติครับ 
นายอดิศัย  พิมพ์ภูค า สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ          

ทุกท่านครับ ผมขอรับรองนายวิชัย  หาศิริ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติครับ 
ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุมครับ 
มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๘ เสียง 
  ไม่เห็นชอบ – เสียง  

งดออกเสียง ๑ เสียง  
ประธานสภาฯ ขอเชิญสมาชิกสภาฯเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 



๑๙ 

 

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ คนที่ ๒ ครับ 
นายวิชัย  หาศิริ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๐ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ       

ผมขอเสนอนายถวิล  ค าชมภู เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๒ ครับ 
นายศุภกิจ  วงค์เตชะ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๑ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ          
  ทุกท่านครับ ผมขอรับรองนายถวิล  ค าชมภู เป็นคณะกรรมการแปรญัตติครับ 
นายถนอม  นามตาแสง สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๙ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ          
  ทุกท่านครับ ผมขอรับรองนายนายถวิล  ค าชมภู เป็นคณะกรรมการแปรญัตติครับ 
ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุมครับ 
มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๘ เสียง 
  ไม่เห็นชอบ – เสียง  

งดออกเสียง ๑ เสียง 
ประธานสภาฯ ขอเชิญสมาชิกสภาฯเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ คนที่ ๓ ครับ 
นายบุญธาตุ  บาลวงค์ษา สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๓ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ          
  ทุกท่านครับ ผมขอเสนอนายน าชัย  อ่อนจงไกร เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๓ ครับ 
นายเกษตร  พรหมสาขา ณ สกลนคร สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๑ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิก            

ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ ผมขอรับรองนายน าชัย  อ่อนจงไกร เป็นคณะกรรมการแปรญัตติครับ 
นายประวาล  เดชพันนา สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๙ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ          
  ทุกท่านครับ ผมขอรับรองนายน าชัย  อ่อนจงไกร เป็นคณะกรรมการแปรญัตติครับ 
ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุมครับ 
มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๘ เสียง 
  ไม่เห็นชอบ – เสียง  

งดออกเสียง ๑ เสียง 
ประธานสภาฯ ขอเชิญสมาชิกสภาฯเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ คนที่ ๔ ครับ 
นายอดิศัย  พิมพ์ภูค า สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ          

ทุกท่านครับ ผมขอเสนอนายบุญธาตุ  บาลวงค์ษา เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๔ ครับ 
นายถนอม  นามตาแสง สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๙ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ          
  ทุกท่านครับ ผมขอรับรองนายบุญธาตุ  บาลวงค์ษา เป็นคณะกรรมการแปรญัตติครับ 
นายวิชัย  หาศิริ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๐ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ       
  ผมขอรับรองนายบุญธาตุ  บาลวงค์ษา เป็นคณะกรรมการแปรญัตติครับ 
ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุมครับ 
มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๘ เสียง 
  ไม่เห็นชอบ – เสียง  

งดออกเสียง ๑ เสียง 



๒๐ 

 

ประธานสภาฯ ขอเชิญสมาชิกสภาฯเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ คนที่ ๕ ครับ 

นายเฉลียว  วิสิงเศษ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ          
ทุกท่านครับ ผมขอเสนอนายพิทักษ์  พิมพ์ภูค า เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๕ ครับ 

นายประวาล  เดชพันนา สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๙ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ          
  ทุกท่านครับ ผมขอรับรองนายพิทักษ์  พิมพ์ภูค า เป็นคณะกรรมการแปรญัตติครับ 
 นายน าชัย  อ่อนจงไกร สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๒ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ          
  ทุกท่านครับ ผมขอรับรองนายพิทักษ์  พิมพ์ภูค า เป็นคณะกรรมการแปรญัตติครับ 
ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุมครับ 
มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๘ เสียง 
  ไม่เห็นชอบ – เสียง  

งดออกเสียง ๑ เสียง 
ประธานสภาฯ ขอเชิญสมาชิกสภาฯเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ คนที่ ๖ ครับ 
 
นายสุริยัติ  ดงจ าปา สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๘ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ          

ทุกท่านครับ ผมขอเสนอนายศุภกิจ  วงค์เตชะ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๖ ครับ 
น.ส.วิไลรัก  ใจใส สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๒ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านค่ะ      

ดิฉันขอรับรองนายศุภกิจ  วงค์เตชะ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติค่ะ 
นายบุญธาตุ  บาลวงค์ษา สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๓ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ          
  ทุกท่านครับ ผมขอรับรองนายศุภกิจ  วงค์เตชะ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติครับ 
ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุมครับ 
มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๘ เสียง 
  ไม่เห็นชอบ – เสียง  

งดออกเสียง ๑ เสียง 
ประธานสภาฯ ขอเชิญสมาชิกสภาฯเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ คนที่ ๗ ครับ 
นางสาวบุญเลิศ  วงศ์บาตร สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๗ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ          

ทุกท่านค่ะ ดิฉันขอเสนอนายประวาล  เดชพันนา เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๗ ค่ะ 
นางนิตยา  พีระธรรม สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๐ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ          
  ทุกท่านค่ะ ดิฉันขอรับรองนายประวาล  เดชพันนา เป็นคณะกรรมการแปรญัตติค่ะ 
นางสุขใจ  ละจันทร์ลี สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๘ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ          
  ทุกท่านค่ะ ดิฉันขอรับรองนายประวาล  เดชพันนา เป็นคณะกรรมการแปรญัตติค่ะ 
ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุมครับ 
มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๘ เสียง 



๒๑ 

 

  ไม่เห็นชอบ – เสียง  
งดออกเสียง ๑ เสียง 

ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นการก าหนดระยะเวลายื่นค าแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอครับ 

นายบุญธาตุ  บาลวงค์ษา สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๓ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ          
  ทุกท่านครับ ผมขอ ๕ วันครับ 
นายประวาล  เดชพันนา สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๙ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ          
  ทุกท่านครับ ผมขอรับรองการก าหนดระยะเวลาแปรญัตติของ นายบุญธาตุ  บาลวงค์ษา ครับ 
น.ส.วิไลรัก  ใจใส สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๒ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านค่ะ       

ดิฉันขอรับรองการก าหนดระยะเวลาแปรญัตติของ นายบุญธาตุ  บาลวงค์ษา ค่ะ 
ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอรายละเอียดเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ขอเชิญครับ 
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุมครับ 
มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๘ เสียง 
  ไม่เห็นชอบ – เสียง  

งดออกเสียง ๑ เสียง 

ประธานสภาฯ ครับ เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๖   

 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี)   

ประธานสภาฯ ขอเชิญครับ 

ที่ประชุม ไม่มี 
ประธานสภาฯ ขอปิดประชุม 

ปิดประชุมเวลา ๑๔.๓๐ น. 

     

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

 (นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล) 
        เลขานุการสภา อบต. 

 

 

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

      (นายพิทักษ์  พิมพ์ภูค า) 

         ประธานสภา อบต. 



๒๒ 

 

 

 

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

      (นายอดิศัย  พิมพ์ภูค า) 

         สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๒ 

 

 

 

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

  (นางสาวบุญเลิศ  วงศ์บาตร)                  (นายทัศนา  จูมสีสิงห์) 

    สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๗                 สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔ 

 

 

 

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

       (นายถวิล  ค าชมภู)        (นางสุขใจ  ละจันทร์ลี) 

   สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔               สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๘ 

 

 

 

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

    (นางนิตยา  พีระธรรม)      (นายนิรุด  นามวงศ์ชัย) 

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐    สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๒ 
 

 


