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รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ / ๒๕๖๔ 

ครั้งที่ ๑ 

วันจันทร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

ณ ห้องประชุมอ่างห้วยเรือ องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

ประธานสภา ฯ ขณะนี้ ได้ เวลาประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่  ๓ ประจ าปี ๒๕๖๔ เรียนคณะสมาชิกสภา            
ผู้ทรงเกียรติ ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่าน ส าหรับวันนี้มีผู้มาประชุมจ านวน ๑๗ ท่าน 
ผู้ไม่มาประชุมคือ นายทัศนา  จูมสีสิงห์ นายสี  บาลวงศา นายทวม  ลีทนทา ลาป่วย และนาย
เกษตร  พรหมสาขา ณ สกลนคร ลากิจครับ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ      

ประธานสภา ฯ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ทุกท่านคงติดตามข่าวสารเกี่ยวกับ
เรื่องนี้ การรับฟังข่าวต่างๆ นั้น ก็ควรวิเคราะห์ด้วยหลักการและเหตุผล ซึ่งสถานการณ์บ้านเมือง 
สังคม เศรษฐกิจ ณ ปัจจุบันนี้  ไม่ปกติ ที่กระทบกระเทือนต่อประชาชนรากหญ้ าก็คือ                    
เรื่องเศรษฐกิจฝืดเคือง คนตกงานเป็นจ านวนมาก ขอให้ทุกท่านใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาท 
ส าหรับเรื่องการเมือง หากเหตุการณ์คลี่คลายคาดว่าคงจะหยุดปฏิบัติหน้าที่ในเดือนกันยายนนี้ 
ซึ่งจะไปเลือกตั้งในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ครับ  

ประธานสภาฯ  เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  ๒  

ระเบียบวาระท่ี  ๒  รับรองรายงานการประชุม     

ประธานสภา ฯ ๒.๑ การประชุมสภาสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔                  
ท่านใดจะเพ่ิมเติมแก้ไข ขอให้น าเรียนต่อท่ีประชุมครับ 

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

งดออกเสียง ๑ เสียง   

ประธานสภา ฯ เข้าสู่ระเบียบวาระที่  ๓     

ระเบียบวาระท่ี  ๓  กระทู้ถาม   

ประธานสภา ฯ ไม่มี   ผ่านเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๔ 
ประธานสภาฯ  เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๔ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว   



๒ 
 
ประธานสภา ฯ ไม่มี   ผ่านเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕ 

ประธานสภาฯ  เข้าสู่ระเบียบวาระที่  ๕ 

 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่   

ประธานสภาฯ ๕.๑  การขอใช้พ้ืนทีใ่นเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพ่ือสร้างวัด/ส านักสงฆ์ดานหินค า ขออนุญาต                 
น าเรียนประวัติพอสังเขป ที่พักสงฆ์ดานหินค า ตามกฎหมายมหาเถระสมาคม ระบุไว้ว่า ไม่ให้
พระไปจ าวัดอยู่ในป่า ขอให้พระที่อยู่บริเวณเขตป่าสงวนแห่งชาติ หรือเขตป่าอุทยานแห่งชาติ                 
ไปขอจดทะเบียนขอใช้ พ้ืนที่ภายในวันที่  ๓๐ กันยายน ท าให้ประชาชนบ้านดงน้อย                                
และบ้านนากับแก้ ได้ขอใช้พ้ืนที่บริเวณที่ชาวบ้านเรียกว่าวัดดานหินค า ขอเชิญนายประวาล                 
เดชพันนา ได้น าเสนอญัตติครับ  

นายประวาล  เดชพันนา สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๙ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ          
ทุกท่านครับ โครงการขอใช้พ้ืนที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเพ่ือด าเนินการก่อสร้างวัดดานหินค า 
หลักการและเหตุผล ส านักสงฆ์ดานหินค า ตั้งอยู่เทือกเขาภูพานในเขตพ้ืนที่บ้านนากับแก้ หมู่ที่ ๕ 
ต าบลดงมะไฟ อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร อยู่ในความปกครองของพระครูไพบูลย์       
ชัยธรรม เจ้าอาวาสวัดสุปัฏไชยาราม บ้านนากับแก้ เป็นส านักสงฆ์ที่มีพุทธศาสนิกชนและ
ประชาชนทั่วไป เดินทางมาบ าเพ็ญกุศล ปฏิบัติธรรม เจริญจิตภาวนา เป็นประจ าทุกปี ปัจจุบัน         
มีพระอาจารย์สุรศักดิ์ สิริวณฺโณ เป็นประธานสงฆ์ น าคณะศรัทธาปฏิบัติศาสนกิจตลอดมา และ
ได้สร้างเสนาสนะ ได้แก่ ศาลาการเปรียญ จ านวน ๒ หลัง กุฏิสงฆ์ จ านวน ๔ หลัง และ                     
สิ่งปลูกสร้างอ่ืนๆ รวมทั้งสิ้น ๑๔ หลัง เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ คณะสงฆ์และกรรมการวัด           
สุปัฏไชยาราม พร้อมด้วยประชาชนบ้านนากับแก้ ต าบลดงมะไฟ อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัด
สกลนคร ได้ประชุมและมีมติร่วมกัน ขอให้ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ยื่นค าขอใช้ที่ดิน
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ที่ตั้งส านักสงฆ์ดานหินค า เนื้อท่ีประมาณ ๑๕ ไร่ ขอใช้พื้นที่เพ่ือ 
ด าเนินการก่อสร้างเป็นวัดในพระพุทธศาสนา เพ่ือให้เป็นถาวรสมบัติในพระพุทธศาสนาสืบไป 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้พระสงฆ์ พุทธศาสนิกชน และประชาชนทั่วไป ได้มีสถานที่บ าเพ็ญบุญ 
ปฏิบัติธรรมที่ยั่งยืน เพ่ือให้มีผู้รับผิดชอบสาธารณสมบัติของแผ่นดิน มีความสวยงาม สงบ 
สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมปัจจุบัน และเพ่ือส่งเสริม               
การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของพุทธศาสนิกชน เป้าหมาย สร้างวัดเพ่ือใช้เป็นสถานที่ประพฤติ 
ปฏิบัติธรรม สร้างความอบอุ่นใจให้ประชาชนที่มาบ าเพ็ญบุญ และปฏิบัติธรรมที่ส านักสงฆ์ดาน
หินค า ซึ่งแต่ละปีจะมีประชาชนในท้องถิ่นมาท าบุญเป็นจ านวนมาก ระยะเวลาด าเนินการ 
ภายในเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ วิธีด าเนินการ ประชุมประชาคมราษฎรในหมู่บ้าน                      
บ้านนากับแก้ ต าบลดงมะไฟ อ าเภอเมืองจังหวัดสกลนคร เสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบล    
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ดงมะไฟ เพ่ือขอความเห็นชอบและเสนอขอใช้พ้ืนที่ต่อส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร จึงขอความอนุเคราะห์มติที่ประชุมสภาฯ ครับ  

ประธานสภาฯ เป็นญัตติการขอใช้พ้ืนที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเพ่ือสร้างเป็นวัด มีก าหนดไม่เกินเดือนกันยายน 
จึงขอความเห็นชอบจากสภาฯ แห่งนี้ ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม ขอเชิญครับ 

ที่ประชุม ไม่มี 
ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๖ เสียง 
  ไม่เห็นชอบ – เสียง  

งดออกเสียง ๑ เสียง  
ประธานสภาฯ ๕.๒  การขอใช้ พ้ืนที่ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเพ่ือสร้างลานจอดรถวัดถ้ าผาแด่น  ขอเชิญ                

นายถนอม  นามตาแสง ได้น าเสนอญัตติครับ        
นายถนอม  นามตาแสง สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๙ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ          

ทุกท่านครับ โครงการขอใช้พ้ืนที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพ่ือสร้างลานจอดรถวัดถ้ าผาแด่น 
หลักการและเหตุผล วัดถ้ าผาแด่นมีที่ตั้งอยู่บนเทือกเขาภูพานในเขตพ้ืนที่บ้านดงน้อย หมู่ที่ ๙    
ต าบลดงมะไฟ อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร เป็นวัดที่มีพุทธศาสนิกชนและประชาชน
ทั่วไป เดินทางมาบ าเพ็ญกุศล ปฏิบัติธรรม เจริญจิตภาวนา และท่องเที่ยวเพ่ือชมธรรมชาติ                 
ที่งดงามของผืนป่า ที่ทางวัดได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นป่าที่สมบูรณ์และสวยงามยิ่งขึ้น เนื่องจาก
วัดตั้งอยู่บนไหล่เขาสูง การเดินทางขึ้นไปท าบุญและชมความงามของธรรมชาติบนวัดไม่มีที่จอดรถ 
ประชาชนจะต้องจอดรถไว้ที่ลานจอดรถด้านล่าง เพ่ือขึ้นรถบริการที่ทางวัดได้จัดเตรียมไว้               
ด้วยเหตุนี้ คณะสงฆ์ คณะกรรมการวัด และประชาชนในต าบลดงมะไฟ อ าเภอเมืองสกลนคร 
จังหวัดสกลนคร จึงได้มีการประชุมและมีมติร่วมกัน ให้ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ                 
ยื่นค าขอใช้ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ บริเวณทางขึ้นวัด เนื้อที่ประมาณ ๑๕ ไร่ เพ่ือสร้าง           
เป็นลานจอดรถ เพ่ืออ านวยความสะดวกและบริการประชาชนที่เดินทางมาท าบุญและเยี่ยมชมวัด 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้พระสงฆ์ พุทธศาสนิกชน และประชาชนทั่วไป ที่เดินทางมาวัดถ้ าผาแด่น        
หมู่ที่ ๙ บ้านดงน้อย ต าบลดงมะไฟ อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ได้มีที่จอดรถท่ีสะดวก
และปลอดภัย เพ่ือให้มีผู้รับผิดชอบสาธารณสมบัติของแผ่นดิน มีลานจอดรถที่สะดวก                      
เป็นระเบียบเรียบร้อย เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมปัจจุบันที่มีผู้ใช้ยานพาหนะจ านวนมาก              
และเพ่ือพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และลดอุบัติเหตุทางรถยนต์ เป้าหมาย สร้างลานจอดรถ           
ที่ได้มาตรฐาน สร้างความมั่นใจให้ประชาชนที่เดินทางมาวัดถ้ าผาแด่น ซึ่งแต่ละวันจะมีรถมาจอด
เพ่ือรอขึ้นชมวัดจ านวนมาก ให้มีที่จอดรถที่เป็นระเบียบ สะดวกและปลอดภัย ระยะเวลา
ด าเนินการภายในปี พ.ศ.๒๕๖๔ ขอให้สภาฯ พิจารณาด้วยครับ 

ประธานสภาฯ โครงการขอใช้พ้ืนที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพ่ือสร้างลานจอดรถวัดถ้ าผาแด่น ทางพระอาจารย์
ปกรณ์ เจ้าอาวาสวัดถ้ าผาแด่น ได้จัดประชุมประชาคมหมู่บ้านในการขยายพ้ืนที่ เพ่ือรองรับ
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พุทธศาสนิกชนที่จะเดินทางมาท าบุญ โดยจะขยายไปทางทิศใต้ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรม 
สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม ขอเชิญครับ 

ที่ประชุม ไม่มี 
ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๖ เสียง 
  ไม่เห็นชอบ – เสียง  

งดออกเสียง ๑ เสียง  
ประธานสภาฯ ๕.๓  การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ขอเชิญบริหารครับ  
นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ               

ทุกท่านครับ ระเบียบวาระที่ ๕ ข้อ ๕.๓ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔ มีความจ าเป็นเนื่องจากว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.
๒๕๖๕ ไม่มีรายการตั้งจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านประธานสภาฯ              
และสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่จะต้องน างบประมาณ ประจ าปี ๒๕๖๔ ที่เหลือ เพ่ือโอนตั้งจ่าย               
เป็นรายการในหมวดครุภัณฑ์ต่างๆ รายละเอียด ขออนุญาตให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการ ได้น าเรียนต่อท่ีประชุมสภาฯ ครับ 

นายวีระชัย  ปาระมี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  

 ทุกท่านครับ ขอน าเรียนต่อท่ีประชุมดังนี้  

  ๑. โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 

 ๑.๑ ส านักปลัด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ทั้งสิ้น ๑๒,๔๐๐บาท 

 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 งานบริหารงานทั่วไป     

ค่าครุภัณฑ์ 

 ๑) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายไว้ ๗,๕๐๐  บาท 

๑ .๑ ) ค รุ ภั ณ ฑ์ เค รื่ อ ง พิ ม พ์  Multifunction แบ บ ฉี ด ห มึ ก พ ร้ อ มติ ด ตั้ งถั งห มึ ก พิ ม พ์                    

(Ink Tank Printer) ราคา ๗,๕๐๐บาท (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา

อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัล เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือน พฤษภาคม 

๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓) 

 แผนงานสาธารณสุข 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน     

ค่าครุภัณฑ์ 

 ๑) ครุภัณฑ์การเกษตร ตั้งจ่ายไว้ ๔,๙๐๐ บาท 

  ๑.๑ เครื่องพ่นยาแบตเตอรี่ ขนาด ๑๖ ลิตร ไม่น้อยกว่า ๕.๕ บาร์ เครื่องละ ๑,๒๐๐ บาท  



๕ 
 

  จ านวน ๒ เครื่อง รวมเป็นเงิน  ๒,๔๐๐ บาท 

๑.๒  เครื่องพ่นยาแบตเตอรี่ แบบพกพาลากสายไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร แบตเตอรี่ ๑๒ Volt                

ไม่น้อยกว่า ๑๐ Ampere เครื่องละ ๒,๕๐๐ บาท 

 ๑.๒ กองสวัสดิการสังคม โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ทั้งสิ้น ๔๒,๕๐๐ บาท 

 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์     

ค่าครุภัณฑ์ 

 ๑) ครุภัณฑ์ส านักงาน ตั้งจ่ายไว้ ๑๙,๕๐๐  บาท 

 ๑.๑) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบ Inverter)                

 ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู งบประมาณ ๑๙,๕๐๐ บาท 

 ๒) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายไว้ ๒๓,๐๐๐ บาท 

 ๒.๑) เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับประมวลผล จ านวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๒๓,๐๐๐ บาท  

 (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวง 

 ดิจิทัล เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม  

 ๒๕๖๓) 

 ๑.๓ กองคลัง โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ทั้งสิ้น ๑๑๒,๕๐๐ บาท 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งานบริหารงานคลัง 

ค่าครุภัณฑ์ 

๑)  ครุภัณฑ์ส านักงาน ตั้งจ่ายไว้ ๖๐,๕๐๐  บาท 

๑.๑ เก้าอ้ีแถวเหล็ก พักคอย ๓ ที่นั่ง จ านวน ๒ ตัวๆ ละ  ๓,๒๐๐ บาท  รวมเป็นเงิน ๖,๔๐๐ บาท 

๑.๒ พัดลมติดผนัง ขนาด ๑๘ นิ้ว ๓ ใบพัด สามารถปรับแรงลมได้ ๓ ระดับ ปรับส่าย               

ซ้าย-ขวา และหยุดส่ายได้ตามความต้องการ ควบคุมการท างานด้วยเชือกคู่ จ านวน ๒ ตัวๆ ละ 

๒,๒๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๔,๔๐๐ บาท  

๑.๓ ตู้อเนกประสงค์ ขนาด กว้าง ๑๒๐ ซม. ลึก ๕๐ ซม. สูง ๘๓ ซม. จ านวน ๑ ตัว งบประมาณ 

๓,๙๐๐ บาท  

๑.๔ ตู้ เหล็กทึบ แบบ ๒ บานเปิด มอก. มีมือจับชนิดบิด มีแผ่นชั้นปรับระดับ ๓ ชั้น                 

(ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๓) จ านวน ๒ หลังๆ ละ ๕,๙๐๐ 

บาท รวมเป็นเงิน ๑๑,๘๐๐ บาท  

๑.๕ ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ๒ บานเปิดทึบเตี้ย ขนาด ๔ ฟุต จ านวน ๔ หลังๆ ละ ๒,๕๐๐ บาท รวม

เป็นเงิน  ๒๐,๐๐๐ บาท  
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๑.๖ โต๊ะท างานระดับ ๓-๖ พร้อมเก้าอ้ีส าหรับพนักงานกองคลัง จ านวน ๒ ชุดๆ ละ ๗,๐๐๐ 

บาท รวมเป็นเงิน ๑๔,๐๐๐ บาท 

๒)  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายไว้ ๕๒,๐๐๐ บาท 

๒.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) 

จ านวน ๑ ชุด งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท  (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการ

จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  ฉบับเดือน 

พฤษภาคม ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓)  

๒.๒ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล จ านวน ๑ ชุด งบประมาณ ๒๒,๐๐๐ 

บาท  (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ 

พฤษภาคม ๒๕๖๓) 

 ๑.๔ กองการศึกษา โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ทั้งสิ้น ๘๒,๓๐๐บาท 

แผนงานการศึกษา 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

ค่าครุภัณฑ์ 

๑) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายไว้ ๒๓,๐๐๐ บาท 

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

๒๓,๐๐๐ บาท  (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ

คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ ประกาศ ณ 

วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓) 

๒) ครุภัณฑ์ส านักงาน ตั้งจ่ายไว้  ๗,๐๐๐ บาท 

๒.๑ เก้าอ้ีส านักงาน จ านวน  ๒ ตัว  งบประมาณ  ๗,๐๐๐ บาท 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ค่าครุภัณฑ์ 

๑) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายไว้ ๕๒,๓๐๐ บาท 

๑.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับประมวลผล จ านวน ๒ เครื่องๆ ละ ๒๓,๐๐๐ บาท 

รวมเป็นเงิน  ๔๖,๐๐๐ บาท  (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์

และระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓) 

๑.๒ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (InKjet Pitnter) จ านวน ๑ เครื่อง งบประมาณ             ๖,๓๐๐ 

บาท  (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
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กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ 

พฤษภาคม ๒๕๖๓) 

 ๑.๕  กองช่าง โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ทั้งสิ้น ๗๒,๕๐๐ บาท 

แผนงานเคหะและชุมชน 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ 

๑) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายไว้ ๔๔,๐๐๐ บาท 

๑.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) 

จ านวน ๒ เครื่องๆ ละ ๒๒,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน  ๔๔,๐๐๐ บาท  (ตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ

สังคม ฉบับเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓) 

๒)  ครุภัณฑ์ส านักงาน ตั้งจ่ายไว้ ๒๘,๕๐๐ บาท 

๒.๑ โต๊ะท างาน ระดับ ๓-๖ พร้อมเก้าอ้ี จ านวน ๒ ชุดๆ ละ ๗,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๔,๐๐๐ บาท 

๒.๒ เก้าอ้ีส านักงานหุ้มเบาะมีล้อ มีพนักพิง มีที่พักแขน ปรับระดับได้ จ านวน ๑ ตัว ราคา 

๒,๕๐๐ บาท   

๒.๓ พัดลมติดผนัง ขนาด ๑๘ นิ้ว จ านวน ๔ ตัวๆ ละ ๑,๙๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๗,๖๐๐ บาท 

๒.๔ พัดลมอุตสาหกรรม ขนาด ๒๒ นิ้ว จ านวน ๒ ตัวๆ ละ ๒,๒๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๔,๔๐๐ บาท 

๒. โอนลด 

 ๒.๑ ส านักปลัด โอนลดทั้งสิ้น  ๒๒,๔๐๐ บาท 

 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

๑.  ค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานประจ ารถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์ ตั้งจ่ายไว้ ๑๐๘,๐๐๐ บาท 

ปัจจุบันมีงบประมาณคงเหลือ ๔๓,๐๐๐ บาท ขอโอนลด จ านวน  ๗,๐๐๐ บาท หลังโอนมี

งบประมาณคงเหลือ ๓๖,๐๐๐ บาท  

 แผนงานการเกษตร 

  งานส่งเสริมการเกษตร 

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 

  ๑.  เงินเดือนพนักงาน  ตั้งจ่ายไว้ ๑๙๐,๗๒๐ บาท ปัจจุบันมีงบประมาณคงเหลือ ๕๒,๘๕๓ บาท  

  ขอโอนลด จ านวน  ๑๕,๔๐๐ บาท หลังโอนมีงบประมาณคงเหลือ ๔๗,๔๕๓ บาท  

 

 ๒.๒ กองสวัสดิการสังคม โอนลดทั้งสิ้น  ๔๒,๕๐๐ บาท 
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 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์    

๑.  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจ่ายไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท ปัจจุบันมีงบประมาณคงเหลือ 

๒๐,๐๐๐ บาท ขอโอนลด จ านวน  ๑๐,๐๐๐ บาท หลังโอนมีงบประมาณคงเหลือ ๑๐,๐๐๐ บาท  

๒.  ค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กและเยาวชน ตั้งจ่ายไว้ ๑๐๘,๐๐๐ บาท ปัจจุบันมี

งบประมาณคงเหลือ ๖,๓๐๐ บาท ขอโอนลด ๖,๐๐๐ บาท หลังโอนมีงบประมาณคงเหลือ ๓๐๐ บาท 

๓.  ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  ตั้งจ่ายไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท ปัจจุบันมีงบประมาณคงเหลือ ๑๔,๓๐๐ บาท 

ขอโอนลด จ านวน  ๓,๕๐๐ บาท หลังโอนมีงบประมาณคงเหลือ ๑๐,๘๐๐ บาท 

 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 

ค่าใช้สอย    

  ๑.  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ตั้งจ่ายไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท ปัจจุบันมีงบประมาณคงเหลือ  

  ๕๐,๐๐๐ บาท ขอโอนลด จ านวน  ๒๓,๐๐๐ บาท หลังโอนมีงบประมาณคงเหลือ ๒๗,๐๐๐ บาท  

 ๒.๓  กองคลัง โอนลดทั้งสิ้น  ๑๑๒,๕๐๐ บาท  

แผนงานงานบริหารงานทั่วไป 

งานบริหารงานคลัง 

  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 

  ๑. เงินเดือนพนักงาน เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล ตั้งจ่ายไว้  ๑,๗๕๐,๕๐๐ บาท   

  ปัจจุบันมีงบประมาณคงเหลือ ๓๙๓,๖๔๒.๒๖  บาท ขอโอนลด จ านวน  ๑๐๐,๐๐๐ บาท                 

  หลังโอนมีงบประมาณคงเหลือ ๒๙๓,๖๔๒.๒๖  บาท 

หมวดค่าใช้สอย 

๑. ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการเงิน ตั้งจ่ายไว้  ๑๐๘,๐๐๐ บาท    ปัจจุบันมี

งบประมาณคงเหลือ ๓๖,๓๐๐ บาท ขอโอนลด จ านวน  ๑๒,๕๐๐ บาท หลังโอนมีงบประมาณ

คงเหลือ ๒๓,๘๐๐  บาท  

 ๒.๔ กองการศึกษา โอนลดทั้งสิ้น  ๘๒,๓๐๐ บาท  

แผนงานการศึกษา 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา   

หมวดค่าใช้สอย 

  ๑. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจ่ายไว้  ๓๐,๐๐๐ บาท   โอนเพิ่ม ครั้งที่ ๑  ๑๓,๕๐๐  

  บาท  ปัจจุบันมีงบประมาณคงเหลือ ๓๑,๙๗๐ บาท ขอโอนลด จ านวน  ๓๐,๐๐๐ บาท   

  หลังโอนมีงบประมาณคงเหลือ  ๑,๙๗๐ บาท 



๙ 
 
  ๒. ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งจ่ายไว้  ๕,๐๐๐ บาท ปัจจุบันมีงบประมาณคงเหลือ ๕,๐๐๐  

  บาท ขอโอนลด จ านวน  ๕,๐๐๐ บาท  หลังโอนมีงบประมาณคงเหลือ  ๐ บาท 

 

 

หมวดค่าใช้สอย 

๑. โครงการแข่งขันกีฬาดงมะไฟต้านยาเสพติด ตั้งจ่ายไว้  ๘๐,๐๐๐ บาท  ปัจจุบันมีงบประมาณ

คงเหลือ ๕๐,๐๐๐ บาท ขอโอนลด จ านวน ๔๗,๓๐๐ บาท หลังโอนมีงบประมาณคงเหลือ 

๒,๗๐๐ บาท  

๒.๕ กองช่าง โอนลดทั้งสิ้น  ๗๒,๕๐๐ บาท  

แผนงานเคหะและชุมชน 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน   

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 

  ๑. เงินเดือนพนักงาน ตั้งจ่ายไว้  ๑,๓๖๕,๐๘๐บาท  ปัจจุบันมีงบประมาณคงเหลือ ๔๔๔,๖๘๐ 

  บาท ขอโอนลด จ านวน  ๗๒,๕๐๐ บาท  หลังโอนมีงบประมาณคงเหลือ  ๔๑๖,๑๘๐ บาท ครับ 

ประธานสภาฯ   การเสนอญัตติการโอนงบประมาณ เพ่ือด าเนินการจัดซื้อ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หากมีเงินเหลือจ่าย  

     ไม่สามารถด าเนินการได้ทันในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ นี้ ให้ผู้บริหารพิจารณาด าเนินการได้                      

     ตามความเหมาะสม ให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้พิจารณาร่วมกัน เพ่ือให้ความเห็นชอบ ครับ 

นายวิชัย  หาศิริ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๐ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ          
  ทุกท่านครับ การโอนตั้งรายการใหม่หรือโอนลด ขอเรียนว่า รายละเอียดทั้งหมดนี้เป็นในส่วน                  

ขององค์กร ซึ่งไม่เกี่ยวกับประชาชนเท่าไร ผมตั้งข้อสังเกตดังนี้ การตั้งงบประมาณปีที่ผ่านมานั้น 
เป็นเงินเหลือจ่าย ตามที่เราตั้งไว้ สรุปแล้วงบประมาณที่เหลือน ามาตั้งรายการใหม่ ใช่หรือไม่               
ผมขอเรียนถามว่า ผมได้ส่งหนังสือมาเพ่ือขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนนลูกรังในหมู่บ้าน                
ที่ช ารุดเสียหาย เมื่อประมาณวันที่  ๑๕ ที่ผ่านมา ยังไม่ได้รับการแก้ไข เป็นไปได้หรือไม่                      
ที่จะน างบประมาณเหลือจ่ายไปใช้ในการซ่อมแซมถนนให้แก่ประชาชน ขอฝากประธานสภาฯ 
ผ่านไปยังผู้บริหาร ให้พิจารณาด าเนินการโดยเร่งด่วน ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ งบประมาณปี ๒๕๖๔ นี้ หากทางส านักงานขาดแคลนในเรื่องใดๆ ก็ตาม มอบให้ผู้บริหาร 
หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ได้ปรึกษาหารือและด าเนินการได้ตามความเหมาะสม ในการโอนลด
งบประมาณในส่วนต่างๆ ที่ไม่จ าเป็นต้องใช้ ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ และ
อ่ืนๆ ที่จะต้องใช้งบประมาณในการบ ารุงรักษา  ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝน คงไม่เหมาะที่จะซ่อมแซม
ถนนลูกรัง เพราะท าให้คุณภาพของงานไม่มีประสิทธิภาพ ขอให้นักวิเคราะห์ฯตรวจสอบในเรื่อง
การโอนงบประมาณที่ตั้งไว้ ส าหรับจัดซื้อครุภัณฑ์ในแต่ละส่วนราชการว่าเป็นจ านวนเงินเท่าไร 
ขอเชิญผู้บริหารได้ชี้แจงเพ่ิมเติมครับ 



๑๐ 
 
นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ         
  ตามที่ท่านวิชัยสอบถามเรื่องงบซ่อมแซม ที่ท่านได้ท าหนังสือมา ได้มอบให้ทางกองช่าง                     

ได้ออกส ารวจในเบื้องต้นก่อน และจะก าชับให้กองช่างได้เร่งส ารวจตามที่ท่านได้เรียนสอบถามมา
ให้ ด า เนิ นการแก้ ไข งบประมาณ ที่ โอนลด โอนเพ่ิมในครั้ งนี้  รวมงบประมาณ ตามที่                         
ท่านประธานสภาฯ สอบถาม ๓๒๒,๒๐๐ บาท ครับ 

ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม ขอเชิญครับ 
ที่ประชุม ไม่มี 
 
 
 
ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๖ เสียง 
  ไม่เห็นชอบ – เสียง  

งดออกเสียง ๑ เสียง       
ประธานสภาฯ    ๕.๔ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จากที่ได้ปรึกษาหารือ 

  กับสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ขอเลื่อนการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

  งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในการประชุมครั้งต่อไป สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสอบถาม ขอเชิญครับ 

ที่ประชุม ไม่มี 
ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๖ เสียง 
  ไม่เห็นชอบ – เสียง  

งดออกเสียง ๑ เสียง  
ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นสมควรก าหนดให้วันศุกร์ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นวันประชุมสภา

สามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ กรุณายกมือครับ 
มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๖ เสียง 
  ไม่เห็นชอบ – เสียง  

งดออกเสียง ๑ เสียง  
ประธานสภาฯ ครับ เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๖   

ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี)    
ประธานสภาฯ ๖.๑ บันทึกข้อตกลงการด าเนินโครงการทดลองเติมน้ าลงสู่ชั้นน้ าใต้ดินผ่านระบบสระเติมน้ า 

พ้ืนที่ลุ่มน้ าก่ า บ้านดงขวาง ต าบลดงมะไฟ อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  
ประธานสภาฯ ขอเชิญบริหารครับ 

นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ          



๑๑ 
 
  ทุกท่านครับ องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ ได้ด าเนินการท าบันทึกข้อตกลงด าเนินโครงการ

ทดลองเติมน้ าลงสู่ชั้นน้ าใต้ดินผ่านระบบสระเติมน้ า พ้ืนที่ลุ่มน้ าก่ า บ้านดงขวาง ต าบลดงมะไฟ 
อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร สืบเนื่องจากว่าเราไม่มีงบประมาณ แต่ทางกรมทรัพยากรน้ าบาดาล
ได้มาส ารวจในพื้นที่ต าบลดงมะไฟ ทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน ซึ่งมีพ้ืนที่เป้าหมาย คือบ้านดงขวางได้รับความ
อนุเคราะห์จากกรมทรัพยากรน้ าบาดาลเมื่อปลายปีที่แล้ว ได้ด าเนินการลงส ารวจพ้ืนที่เห็นว่า            
บ้านดงขวาง มีความเหมาะสมที่จะด าเนินโครงการทดลองเติมน้ าลงสู่ชั้นน้ าใต้ดินผ่านระบบ             
สระเติมน้ า จึงน ามาสู่การประชาคมหมู่บ้าน จากนั้นชาวบ้านเห็นว่าเป็นโครงการที่ดี จึงมีมติเป็น
เอกฉันท์ ให้ทางกรมทรัพยากรน้ าบาดาลด าเนินการ เป็นเหตุผลว่าพ้ืนที่นี้ กรมทรัพยากรน้ าบาดาล
จะต้องด าเนินการขอใช้ที่ดินกับผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลดงมะไฟจึงต้องท าหนังสือไปยังผู้ว่าฯ ทางผู้ว่าฯเห็นว่าเป็นการด าเนินการในพ้ืนที่ ซึ่งเป็น
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ จึงให้มีโครงการบรรจุลงในแผนแต่ว่า
งบประมาณของเราไม่มี จึงน ามาสู่การท าบันทึกข้อตกลง โดยเป็นงบประมาณสนับสนุนจาก                
กรมทรัพยากรน้ าบาดาล เอกสารตามที่ส าเนาแจกสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน บันทึกข้อตกลงของทั้งสอง
ฝ่ายมีรายละเอียด ดังนี้  

  ๑. ผู้ร่วมด าเนินโครงการ ตกลงจะร่วมด าเนินการโครงการทดลองเติมน้ าลงสู่ชั้นน้ าใต้ดินผ่านระบบ
สระเติมน้ า พ้ืนที่ลุ่มน้ าก่ า พ้ืนที่บ้านดงขวาง ต าบลดงมะไฟ อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ให้เป็น           
ไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการ  

  ๒. ผู้ร่วมด าเนินโครงการ จะด าเนินการบรรจุโครงการทดลองเติมน้ าลงสู่ชั้นน้ าใต้ดินผ่านระบบ            
สระเติมน้ า พ้ืนที่ลุ่มน้ าก่ า พ้ืนที่บ้านดงขวาง ต าบลดงมะไฟ อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร               
เข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และด าเนินการขอใช้พ้ืนที่สาธารณะ ตามหนังสือ
ส าคัญส าหรับที่หลวง เลขที่ สน ๐๖๐๕ ส าหรับเป็นพ้ืนที่ก่อสร้างระบบสระเติมน้ า ตามแบบ
ก่อสร้างที่แนบท้ายบันทึกข้อตกลงนี้ ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบด้านงบประมาณ               
และด าเนินการอ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  

  ๓. ผู้ร่วมด าเนินโครงการยินดีอ านวยความสะดวกให้ผู้รับผิดชอบโครงการเข้าด าเนินการส ารวจ              
ขั้นรายละเอียดในพ้ืนที่ ประสานงานกับผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพ้ืนที่ ในรายละเอียดบันทึก
ข้อตกลงมีสาระส าคัญสามประการ คาดว่าจะด าเนินการให้แล้วเสร็จไม่เกินปี ๒๕๖๕ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ตามที่ท่านผู้บริหารได้เรียนชี้แจง เป็นโครงการที่ดี เป็นประโยชน์ต่อประชาชน และเป็นโครงการ           
น าร่องในต าบลดงมะไฟ หากโครงการนี้ประสบผลส าเร็จ ได้ประโยชน์คุ้มค่า ในอนาคตอาจได้รับ       
การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือน ามาพัฒนาหมู่บ้านอ่ืนๆ ด้วย ขอบคุณผู้บริหารครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ อบต.ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมเติมหรือไม่ ขอเชิญครับ 
นายบุญธาตุ  บาลวงศ์ษา สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๓ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ          



๑๒ 
 

ทุกท่านครับ ส าหรับเรื่องอ่ืนๆ ถนนลูกรังที่ด าเนินการก่อสร้างเสร็จแล้ว สายบ้านดงขวาง นากับแก้ 

ประสานช่างว่าจะน ารถไปไถเกลี่ยดินให้เรียบร้อย แต่ยังไม่มาด าเนินการ ขอสอบถามหน่วยงาน             

ที่เกี่ยวข้องว่าด าเนินการเสร็จเรียบร้อยหรือยังครับ 

นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ          
ทุกท่านครับ เกี่ยวกับรายละเอียดถนนลูกรัง ขออนุญาตให้ผู้อ านวยการกองช่างได้น าเรียนต่อ                 

ทีป่ระชุมสภาฯ ครับ 

นายภัคพงษ์  ธารชัย ผู้อ านวยการกองช่าง เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ  
ส าหรับถนนลูกรัง ในส่วนที่ยังไม่เรียบร้อยจะประสานผู้รับจ้างให้มาด าเนินการ จะเหลือแค่การเกลี่ย
ถนนให้เรียบ จะให้ช่างผู้ควบคุมงานรีบด าเนินการครับ 

นายถนอม  นามตาแสง สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๙ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ          
ทุกท่านครับ ขอสอบถามท่านประธานสภาฯ ผ่านไปยังผู้บริหาร ว่าหินคลุกมีหรือไม่ เพราะจะน าไป
ซ่อมแซมถนนสายบ้านนากับแก้ ดงน้อย เนื่องจากถนนช ารุด เป็นหลุม เป็นบ่อลึก ครับ 

นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ          
ทุกทา่นครับ หินคลุกมีเพียงพอที่จะน าไปซ่อมแซมถนน ให้ทางสมาชิกสภาฯ ขอเบิกกับกองช่างครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ อบต.ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมเติมหรือไม่ ขอเชิญครับ 
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธานสภาฯ ก่อนปิดการประชุม ขอแจ้งนัดประชุมสภาสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๑๓ สิงหาคม 

๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไปครับ 
 
 
 
ประธานสภาฯ ขอปิดประชุม 

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๕๕ น. 

     

 

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

 (นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล) 
        เลขานุการสภา อบต. 

 

 

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

      (นายพิทักษ์  พิมพ์ภูค า) 



๑๓ 
 

         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 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 


