
๑ 

 

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ / ๒๕๖๔ 

ครั้งที่ ๓ 

วันจันทร์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

ณ ห้องประชุมอ่างห้วยเรือ องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

ประธานสภา ฯ ขณะนี้ ได้ เวลาประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่  ๓ ครั้งที่  ๓ ประจ าปี  ๒๕๖๔ ขอขอบคุณ                  

ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ที่ได้เข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจ าปี 

๒๕๖๔ ส าหรับวันนี้  ผู้มาประชุม ๒๐ คน ผู้ที่ไม่มาประชุม คือ นายทวม  ลีทนทา ลาป่วย                   

ขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 

ประธานสภา ฯ ไม่มี ผ่านเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี ๒ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  รับรองรายงานการประชุม 

ประธานสภา ฯ ข้อ ๒.๑ ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านตรวจสอบรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓                
ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ท่านใดจะเพ่ิมเติมแก้ไข ขอให้น าเรียน
ต่อที่ประชุมครับ 

ประธานสภาฯ ท่านใดจะเพ่ิมเติมแก้ไขหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม เห็นชอบ  ๑๘  เสียง 
  ไม่เห็นชอบ – เสียง  

งดออกเสียง ๒ เสียง  

ประธานสภา ฯ เข้าสู่ระเบียบวาระที่  ๓ กระทู้ถาม 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  กระทู้ถาม   

ประธานสภา ฯ ไม่มี ผ่านเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๔ 

ประธานสภาฯ  เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๔ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

ประธานสภา ฯ ไม่มี   ผ่านเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕ 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

   ๕.๑ เรื่องญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ   
   พ.ศ.๒๕๖๕ ในวาระท่ี ๒ ชั้นแปรญัตติ ในวาระท่ี ๓ ชั้นเห็นชอบให้ตราเป็น 



๒ 

 

   ข้อบัญญัติ   
ประธานสภา ฯ ข้อ ๕.๑ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

วาระท่ี ๒ ตามท่ี สภา อบต.ดงมะไฟได้มีการตั้งกรรมการแปรญัตติในการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
ประกอบด้วยคณะกรรมการแปรญัตติจ านวน ๗ ท่าน โดยนายศุภกิจ  วงศ์เตชะ เป็นประธาน
กรรมการแปรญัตติพร้อมกับกรรมการแปรญัตติทุกท่านได้ด าเนินการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และได้เสนอค าแปรญัตติ มีหนังสือแจ้ง
สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้เสนอค าแปรญัตติ ตามระยะเวลาที่คณะกรรมการก าหนดไว้ ตามเอกสาร
ที่ได้แจกให้กับสมาชิกสภาฯ ทุกท่านแล้วนั้น สรุปดังนี้ 
๑.นายศุภกิจ    วงศ์เตชะ ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑ เป็นประธานกรรมการแปรฯ 

 ๒.นายบุญธาตุ  บาลวงค์ษา ส.อบต.หมู่ที่ ๓ เป็นกรรมการแปรฯ 
๓.นายพิทักษ์  พิมพ์ภูค า  ส.อบต.หมู่ที่ ๕ เป็นกรรมการแปรฯ 
๔.นายประวาล  เดชพันนา ส.อบต.หมู่ที่ ๙ เป็นกรรมการแปรฯ 

 ๕.นายถวิล  ค าชมภู  ส.อบต.หมู่ที่ ๔ เป็นกรรมการแปรฯ 
 ๖.นายน าชัย  อ่อนจงไกร  ส.อบต.หมู่ที่ ๑๒ เป็นกรรมการแปรฯ 
 ๗.นายวิชัย  หาศิริ  ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐ เป็นเลขานุการกรรมการแปรฯ 

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๕๐ ก าหนดว่า เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณา
แล้ว  จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงาน
และบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น  รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มี     
การแก้ไขเพ่ิมเติม ในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติ 
ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย  และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภา
ท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่ วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา ให้คณะกรรมการแปรญัตติ                      
ไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพ่ือแถลงประกอบการรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆเกี่ยวกับ
รายงานนั้น ข้อเสนอเพ่ือทราบและพิจารณา คณะกรรมการแปรญัตติ ขอราย งาน ผล การรั บ            
ค าแปรญัตติและมติคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาฯ ยื่นเสนอค าแปรญัตติแต่อย่างใด จึงขอน า
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.๒๕๖๕ เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ     
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบในวาระที่ ๒ ต่อไป มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะอภิปรายเพ่ิมเติม
หรือไม่  

ที่ประชุม ไม่มี 
ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุมการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

วาระท่ี ๒ 
มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๙ เสียง 
   ไม่เห็นชอบ – เสียง 



๓ 

 

   งดออกเสียง ๑ เสียง 
ประธานสภาฯ ขอพักการประชุม ๑๐ นาที  
  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ วาระท่ี ๓ 
ประธานสภาฯ  หลังจากพักการประชุมเพ่ือให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้พิจารณาปรึกษาหารือ ขอเชิญเลขานุการ

สภาฯ ชี้แจงข้อกฎหมาย ครับ 
นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
  ทุกท่านครับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ .ศ.

๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม 
ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันควร               
ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 

ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามบริหารหรือไม่เกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  

ที่ประชุม ไม่มี 
ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้ตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๕  
ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๙ เสียง 
   ไม่เห็นชอบ – เสียง 
   งดออกเสียง ๑ เสียง 
ประธานสภาฯ ครับ เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๖ 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ ขอเชิญครับ 
นายวิชัย  หาศิริ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๐เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 

ทุกท่านครับ เกี่ยวกับถนนลูกรังสายโพนก้างปลา ดงขวาง เกิดเป็นหลุมลึก เมื่อวันก่อนประชาชน
สัญจรไปมาเกิดอุบัติเหตุ ขอฝากประธานผ่านไปยังผู้บริหารให้รีบด าเนินการซ่อมแซมอย่าง
เร่งด่วน ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ผมได้รับการประสานจากทางสมาชิกสภาฯ แต่ละหมู่บ้านเกี่ยวกับการซ่อมแซมถนนสู่พ้ืนที่
การเกษตร ได้ท าหนังสือถึงผู้บริหารเพ่ือพิจารณางบประมาณในการซ่อมแซมถนนลูกรัง 

นายศุภกิจ  วงศ์เตชะ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๑ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
ทุกท่านครับ ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอ่ืนๆ ผมขอสอบถามประธานสภาฯผ่านไปยังผู้บริหาร เรื่อง
โรคระบาดในสัตว์ ที่ผ่านมา ทางหน่วยงานเราได้มีแนวทางให้ความช่วยเหลือแก่ประช าชน
อย่างไรบ้าง ในเขตต าบลดงมะไฟ 

ประธานสภาฯ เกี่ยวกับโรคระบาดในสัตว์ ขอเชิญผู้บริหารได้สอบข้อซักถามครับ 



๔ 

 

นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
ทุกท่านครับ การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดในสัตว์ ในเบื้องต้น องค์การบริหาร
ส่วนต าบลดงมะไฟได้ประชุมและด าเนินการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด
ไปแล้วบางส่วน โดยขณะนั้นทางจังหวัดได้ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติ ทางราษฎรในแต่ละพ้ืนที่             
ได้ส่งหนังสือเพ่ือขอความช่วยเหลือมา เราได้ประชุมคณะกรรมการและมีมติ หลังจากนั้น ๓๐ วัน
ได้ประกาศการให้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ                   
โดยได้รับค าแนะน าจากปศุสัตว์อ าเภอเมืองสกลนคร ในอัตราส่วนที่ชดเชยความเสียหาย                 
โดยปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ หลังจากนั้น เรามีข้อจ ากัดในงบประมาณ 
หลังจากการช่วยเหลือในรอบแรกแล้ว ก็ได้ส่งเรื่องให้ทางปศุสัตว์อ าเภอเมืองสกลนคร                       
เพ่ือเข้าคณะกรรมการระดับจังหวัดในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัย                 
ทางจังหวัดจะแจ้งมาว่าผลการพิจารณาเป็นประการใด คงไม่ติดขัดปัญหาใด ครับ 

ประธานสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ขอเชิญครับ 
นายทัศนา  จูมสีสิงห์ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๔ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 

ทุกท่านครบั ส าหรับบ้านนาแกได้ยื่นเรื่องเข้ามาเก่ียวกับโรคระบาดในสัตว์ หัวหน้าส านักปลัด 
ได้ออกไปดูในเบื้องต้นแล้ว ว่าควรช่วยเหลือหรือไม่  กรณีวัวตายก็อยากให้พิจารณาช่วยเหลือ 
ในเบื้องต้นส าหรับเงินเยียวยาให้แก่ผู้ได้รับความเดือดร้อนครับ  

ประธานสภาฯ  ขอเชิญหัวหน้าส านักปลัดได้เรียนชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องโรคระบาดในสัตว์ครับ 
นายอดุลย์  เวียงสมุทร หัวหน้าส านักปลัด  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผู้บริหาร  

หัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่านครับ ตามที่ท่านได้สอบถามเรื่อง การให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับ
ผลกระทบจากโรคระบาด ลัมปีสกิน ผมขอตอบขยายความผู้บริหารดังนี้ ๑.การช่วยเหลือโรค
ระบาด ลัมปีสกินได้ ๓ ระยะ คือ การช่วยเหลือแบบเผชิญหน้าโดยฉับพลันทันที เช่น มอบถุงยัง
ชีพ หรือช่วยเหลือระหว่าง ขณะเกิดเหตุ ทางองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟได้ช่วยเหลือเป็น
ยาฆ่าแมลง และเวชภัณฑ์รักษาสัตว์  เช่น ยาลดไข้ ยาอักเสบ และยาปฏิชีวนะ ซึ่งรักษาตาม
อาการ ได้ด าเนินการไปแล้ว ส่วนที่ทางปลัดตอบเป็นการเยียวยา ฟ้ืนฟู กรณีสัตว์ตาย  กรณีสัตว์
ตาย หนังสือสั่งการให้เป็นอ านาจของท้องถิ่นในการช่วยเหลือ ก่อนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
ยังไม่ประกาศ ได้ช่วยเหลือไปแล้ว ๑๑ ตัว และมอบเงินเยียวยาค่าเสียหายไปแล้ว  ตาม
หลักเกณฑ์ที่องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟก าหนด ตามช่วงอายุของวัว กรณีที่ท่านทัศนา
สอบถามมานั้น ได้ส่งเรื่อง ให้ทางปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร และได้ตอบกลับมาแล้ว ไม่ช่วย ๒ ตัว 
เพราะไม่เข้าหลักเกณฑ์ เนื่องจากไม่ขึ้นทะเบียนครับ แต่ทั้งนี้ก็น่าจะช่วยได้ ๒ ตัวนี้ ต้องเป็น
อ านาจของท้องถิ่นที่จะช่วยเหลือ อาจใช้ระเบียบช่วยเหลือประชาชนในการให้ความช่วยเหลือ        
ได้ให้นักวิชาการเกษตรศึกษาว่า๒ ตัวที่ทางจังหวัดช่วยไม่ได้จะท าอย่างไร อาจใช้ระเบียบ
ช่วยเหลือประชาชนจะได้หรือไม่ ไม่ได้นิ่งนอนใจ ครับ 

นายทัศนา  จูมสีสิงห์ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๔ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 



๕ 

 

ทุกท่านครับ เกษตรกรได้ขึ้นทะเบียนและหลักฐานมีครบ ที่ส่งมาเราจะสามารถเยียวยาได้หรือไม่ 
เพราะต้องคอยตอบข้อซักถามของประชาชน ผมต้องการค าตอบที่ชัดเจนครับ 

ประธานสภาฯ จากที่รับฟังทางหัวหน้าส านักปลัดได้กล่าวมา ในทุกกรณี ไม่ได้เฉพาะเจาะจง กรณีบ้านนาแก  
มีปัญหาทางจังหวัดบอกว่าไม่ได้ขึ้นทะเบียน หากไม่เข้าข่ายในการให้ความช่วยเหลือเยียวยา  
จากที่หัวหน้าส านักปลัดกล่าวมา ท้องถิ่นเราจะให้ความช่วยเหลืออย่างไรหรือไม่ ก็ต้องไปดู 
ระเบียบในการปฏิบัติ ต้องดูว่าจะสามารถช่วยเหลือได้มากน้อยเพียงไร ปัญหาที่ส าคัญอีกอย่าง 
หนึ่ง คือ ในกรณีที่ทางจังหวัดช่วยเหลือเยียวยาได้จ านวนหนึ่ง แต่ว่าในส่วนที่ทางองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลดงมะไฟ หลังจากท่ีผ่านไปถึงจังหวัดแล้ว กรณีท่ีไม่เข้าข่ายให้ความช่วยเหลือได้นั้น  
เป็นประเด็นที่ท าให้เกิดปัญหาความไม่เข้าใจ ฝากให้ทางสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ชี้แจงให้กับ 
ประชาชนในพื้นท่ีรับทราบให้เข้าใจตรงกันด้วยครับ 

นายอดุลย์  เวียงสมุทร หัวหน้าส านักปลัด  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผู้บริหาร  
หัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่านครบั ขอน าเรียนชี้แจง กรณีท่ีผมพูดว่า จังหวัดรายงานว่า  
ไม่ช่วยเหลือ ๒ ตัว ไม่ใช่ของท่านทัศนา เป็นของบ้านดงขวาง ผมได้ให้นักวิชาการเกษตร 
ตรวจสอบรายชื่อที่ได้รับความช่วยเหลือ จ านวน ๒๐ ตัว ทางจังหวัดใช้หลักเกณฑ์อายุวัว  
ในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ ได้มากกว่าที่องค์การบริหารส่วนต าบลช่วยเหลือ เขาอนุมัต ิ
ให้ความช่วยเหลือ ก็รอแค่จ่ายค่าชดเชยเยียวยาครับ 

ประธานสภาฯ กรณีท่ีวัวตายทีไ่ม่เข้าข่ายได้รับความช่วยเหลือจากทางจังหวัด ตามประกาศภัยพิบัติจังหวัด  
ผมขอฝากมายังคณะกรรมการที่องค์การบริหารส่วนต าบลตั้งขึ้น เพ่ือพิจารณาให้ความช่วยเหลือ  
กรณีท่ีไม่เข้าข่าย ฝากคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามสมควรครับ 

นายวิชัย  หาศิริ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๐ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ  
ผมขอเสนอเกี่ยวกับโรคของพืช เช่น ข้าว ช่วงนี้ก าลังจะเกิดโรคระบาด ผมขอฝากประธานสภาฯ 
ไปยังผู้บริหาร ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ท่านเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือ ก่อนเกิดเหตุครับ 

นายบุญธาตุ  บาลวงค์ษา สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๓ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  
ทุกท่านครับ ที่บ้านดงขวางวัวตาย มีอาการขาแข็ง พลิกตัวไม่ได้ จะมีอาการขาหลังแข็ง  
ป่วยประมาณ ๓ – ๔ วัน ก็ตาย ฝากสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน หากพบว่าวัวป่วย มีอาการดังกล่าว 
ก็ให้รีบรักษาครับ  

ประธานสภาฯ  ขอให้ทุกท่านได้ดูแลและระมัดระวังสัตว์เลี้ยง หากมีอาการป่วยให้รีบรักษาครับ 
นายศุภกิจ  วงศ์เตชะ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๑ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 

ทุกท่านครบั ขอสอบถามเรื่อง ลูกรังภายในต าบลดงมะไฟ ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ขอความ   
อนุเคราะห์ลูกรังไปซ่อมแซมถนนที่ก่อสร้างใหม่ จ านวน ๑ คัน ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ผมได้ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนนลูกรังไปยังผู้บริหาร ให้ทางผู้บริหารได้ชี้แจง 
เพ่ิมเติมครับ 

นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
ทุกท่านครับ ในเรื่องการแก้ไขถนนเป็นหลุม เป็นบ่อในเขตต าบลดงมะไฟ ซึ่งในช่วงนี้ ทราบจาก 



๖ 

 

ผู้อ านวยการกองช่างว่า ทางองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟมีข้อบัญญัติ ในปีงบประมาณ  
๒๕๖๔ ได้ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวกับระเบียบพัสดุ ได้บันทึกให้ทางกองคลังด าเนินการตาม 
ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งทราบว่ายังมีอีกหลายแผนงานโครงการอยู่ในระหว่างก าลัง 
ด าเนินการ ด าเนินการชัดเจน คือเมื่อวันศุกร์ที่แล้ว ผมได้ลงนามเรื่องโครงการซ่อมแซมถนน 
ลูกรัง ๓ หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๕ และหมู่ท่ี ๗ ส่วนหมู่บ้านอื่นๆ ต้องรอทางกองคลังทยอย 
ลงระบบ ทุกหมู่บ้านต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ กันยายนนี้ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
เหลือเวลา ๓๑ วันต้องเร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูงบประมาณว่า ข้อบัญญัติมี 
รายได้จากการจัดเก็บเอง หรือ ได้รับจัดสรร หรือยอดเงินอุดหนุน ยอดเงินต่างๆ ให้มีงบประมาณ 
เพียงพอ จึงจะสามารถด าเนินการได้ครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านปลัดปฏิบัติหน้าที่นายก เกี่ยวกับงบประมาณ ที่ผมส่งหนังสือเข้ามาอยากให้กระจาย 
ไปทุกหมู่บ้าน เนื่องจาก ๓ หมู่บ้านที่ผู้บริหารได้กล่าวมาแล้ว ผมได้เรียนปรึกษาหารือกับทาง 
ผู้อ านวยการกองช่างในเบื้องต้น เพราะในช่วงเดือนสิงหาคม กันยายนนี้ เราจะมีปัญหาเก่ียวกับ 
เรื่องถนนลูกรัง ส่วนมากแล้ว ก็จะเป็นถนนสู่พื้นที่การเกษตร ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ขอเสนอ 
ให้ทางผู้บริหารพิจารณาให้ความช่วยเหลือทุกหมู่บ้าน ขอความร่วมมือจากสมาชิกสภาฯทุกท่าน 
ได้ส ารวจ ตรวจสอบว่ามีจุดไหนบ้าง ที่จะขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนนลูกรัง ขอฝากผู้มีส่วน 
เกี่ยวข้องทุกท่านพิจารณาให้ความช่วยเหลือ ครับ 

นายวิชัย  หาศิริ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๐ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ  
จากที่ปลัดปฏิบัติหน้าที่นายกเรียนว่า ได้อนุมัติแล้ว ๓ หมู่บ้าน ผมคิดว่าในทางปฏิบัติจะขอยืม 
ลูกรังที่ลงนามแล้วมาซ่อมแซมหมู่บ้านอื่นที่ได้รับความเดือดร้อนก่อนได้หรือไม่ หากมีงบประมาณ
เพียงพอที่จะด าเนินการในหมู่บ้านอื่นแล้ว ให้น างบประมาณไปทดแทนหมู่บ้านที่ยืมมา เพ่ือแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนในเบื้องต้นก่อนครับ 

ประธานสภาฯ  ไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากหมู่บ้านอ่ืนๆ ก็มีความเดือดร้อนในการสัญจรไปมาเช่นกัน 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ ขอเชิญครับ 
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธานสภาฯ ขอปิดประชุม 

 

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๕๙ น. 

     

 

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

(นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล) 

        เลขานุการสภา อบต. 
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ลงชื่อ……………………………….ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

      (นายพิทักษ์  พิมพ์ภูค า) 

         ประธานสภา อบต. 

 

 

 

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

       (นายอดิศัย  พิมพ์ภูค า) 

      สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒ 

 

 

 

ลงชื่อ……………………………ผู้รับรองรายงานการประชุมลงชื่อ……………………………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 

 

 


