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รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ / ๒๕๖๓ 
ครั้งที่ ๒ 

วันอังคารที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ 
ณ ห้องประชุมอ่างห้วยเรือ องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

ประธานสภา ฯ ขณะนี้ได้เวลาประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๓ สมาชิกสภาฯ             
ที่มาประชุมจ านวน ๑๘ ท่าน ไม่มาประชุมจ านวน ๓ ท่านได้แก่นายสี บาลวงศา นางสุขใจ              
ละจันทร์ลี และนายสุริยัติ  ดงจ าปา ขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ   
ประธานสภา ฯ ไม่มี  ผ่านเข้าสู่ระเบียบวาระที่  ๒ 
ประธานสภา ฯ  เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  2  

ระเบียบวาระท่ี  2 รับรองรายงานการประชุม   
ประธานสภา ฯ ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านตรวจสอบรายงานการประชุมสภาวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่  ๑ 

ประจ าปี ๒56๓ เมื่อวันที่ 1๖ กันยายน 256๓ ครับ 
นายบุญธาตุ  บาลวงค์ษา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 

หน้า ๖ เส้นทางสายบ้านดงขวาง ดงมะไฟ แยกวัดก่อนถึงวัดเลยโค้งนิดเดียวจะถึงซอยเข้าข้างวัด 
จุดนี้ก็เขียนว่าไม่สามารถมองเห็นเส้นทางได้เพราะมีก าแพงบัง เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ถ้ามีกระจก
ติดจะช่วยได้นะครับ ขอแก้เป็นก็ไม่สามารถมองเห็นรถวิ่งผ่านตามเส้นทางได้เพราะมีก าแพงบัง 
เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ถ้ามีกระจกติดตั้งจะช่วยได้มากครับ ขอบคุณครับ 

นายวิชัย  หาศิริ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๐ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 
หน้าที่ ๖ เกือบสุดท้าย ตรงที่ผมได้ตั้งกระทู้ถามเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้า ผมอยากให้แก้ไขค า เพ่ือให้
ค าค านั้นเป็นค าเต็มจะได้เข้าใจง่าย ผมขอให้แก้ไขตรงนี้ครับ คือ เกี่ยวกับไฟฟ้าส่องสว่าง พูดใน    
ที่ประชุมทุกสมัย ยังไม่ได้รับการแก้ไข ให้เพ่ิมตรงนี้ครับ ตรงจุดหน้าบ้าน พท.พิชิตศึก ตระกูลสม 
ครับ 

ประธานสภา ฯ ขอมติที่ประชุมครับ 
มติที่ประชุม เห็นชอบ  ๑๗  เสียง  

งดออกเสียง ๑ เสียง  
ประธานสภา ฯ เข้าสู่ระเบียบวาระที่  3   

ระเบียบวาระท่ี  3 กระทู้ถาม   
ประธานสภา ฯ   ๓.๑ การซ่อมแซมฝารางระบายน้ าช ารุดแตก บ้านดงมะไฟ หมู่ที่ ๑๑ ขอเชิญนายศุภกิจ  วงศ์เตชะ  
                     ผู้เสนอกระทู้ครับ  
นายศุภกิจ  วงศ์เตชะ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  
                    ในวาระท่ี ๓ กระทู้เก่ียวกับการซ่อมแซมฝารางระบายน้ าช ารุดแตก บ้านดงมะไฟ หมู่ที่ ๑๑  
                    สืบเนื่องจากฝารางระบายน้ าของบ้านดงมะไฟประชาพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ ได้เกิดการช ารุด เสียหาย  
                    บางจุดแตกอยู่หลายจุด เริ่มจากสี่แยกโรงเรียนดงมะไฟไปจนถึงสี่แยกหน้าวัดศรีสะอาด ตรงหน้า 
                    บ้านนายบันเทิง แตกเป็นหลุม แต่บางจุดชาวบ้านก็ยังเอาไม้เสียบไว้ ผมเกรงว่าอาจเกิดอุบัติเหตุ         



๒ 

 

                     หรือเป็นอันตรายต่อประชาชนที่สัญจรไปมา โดยถนนดังกล่าวนี้ เป็นถนนเส้นทางสายหลักด้วย  
                     ผมจึงขอฝากท่านประธานสภาฯไปยังรักษาการนายกขอให้มอบกองช่างออกไปส ารวจ แก้ไข 
                     เร่งด่วน หากไม่เหลือบ่ากว่าแรง ผมขอฝากเพ่ิมเติมรางระบายน้ าของหมู่ ๑ จากสี่แยกไปบ้าน 
                    นายประถมด้วยขอบคุณครับ 
ประธานสภา ฯ   เป็นเรื่องที่ทางสมาชิกสภาฯได้เสนอกระทู้มา เกี่ยวกับฝาครอบรางระบายน้ าแตก ซึ่งชาวบ้าน              

ก็หวังดีเอาไม้ไปเสียบไว้  อาจเพ่ิมอันตรายเข้าไปอีก ในฐานะที่องค์กรแห่งนี้เป็นองค์กรที่พัฒนา 
ก็ขอฝากให้ปฏิบัติหน้าที่นายกได้ด าเนินการแก้ไขด้วยครับ 

นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภา ฯ สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ  
ขอขอบคุณท่านศุภกิจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ยื่นกระทู้ ในเรื่องการซ่อมแซมท่อระบายน้ า ในส่วนที่ช ารุด
บกพร่อง ก็เป็นหน้าที่ ของ อบต. เนื่องจากว่าตอนนี้ ทางกองช่างก าลังรวบรวมเม็ดเงินที่จะ
ด าเนินการโอนมา เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่บ้าง และก็โอนในส่วนที่เพ่ิมเติมบ้าง งบซ่อมแซม         
ก็เป็นครุภัณฑ์ขออ านาจต่อสภาฯ เป็นอ านาจของผู้บริหารที่จะสามารถด าเนินการได้ ตรงนี้ก็           
รับไว้เป็นข้อมูลส าหรับด าเนินการแจ้งให้กองช่าง เพ่ือออกไปส ารวจ และด าเนินการแก้ไขในจุดที่
ท่อระบายน้ าเสียหาย จะรีบด าเนินการโดยเร่งด่วนครับ 

ประธานสภาฯ   ส าหรับประธานก็ฝากสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ก่อนที่จะด าเนินการเกี่ยวกับฝาครอบร่องระบายน้ า  
ให้ท่านตรวจสอบฝาร่องระบายน้ าที่ช ารุด กรุณาวัดขนาดว่ามีขนาดเท่าไรด้วย เพราะบางครั้ง
ขนาดก็ไม่เท่ากัน เพ่ือจะได้ด าเนินการครั้งเดียวเลย ทุกหมู่บ้านให้ส ารวจฝาครอบร่องระบายน้ า   
ที่ช ารุดเสียหายใช้การไม่ได้ ให้ด าเนินการในวันนี้และวันพรุ่งนี้ จะได้เสนอทางผู้บริหาร เพ่ือจะได้
จัดซื้อจัดจ้างในคราวเดียวกัน 

นายภัคพงษ์  ธารชัย ผู้อ านวยการกองช่าง เรียนท่านประธานสภา ฯ สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ ขอ 
อนุญาตตอบกระทู้ของท่านสมาชิกสภาฯ ในเรื่องนี้ ผมได้รับแจ้งจากท่านปลัดส่งทีมงานลงไป
ส ารวจดูว่าสาเหตุเกิดจากอะไร จุดที่แจ้งเข้ามาเกิดความเสียหายบ่อยจ าได้ว่าเพ่ิงมีการซ่อมแซม
ไป สาเหตุเกิดจากบริเวณนั้นเป็นร้านค้า มีรถบรรทุกวิ่งสวนกันแล้วจอดบริเวณนั้นเป็นประจ า             
จึงท าให้เกิดความเสียหาย ให้ช่างออกดูนับจ านวนจุดที่จะต้องซ่อมแซมแล้ว ก็คงต้องซ่อมแซม         
ในปี ๒๕๖๔ เนื่องจากปี ๒๕๖๓ นี้ จะด าเนินการในช่วงนี้ไม่ทันแน่นอน ขอเรียนท่านสมาชิกสภาฯ 
ทุกท่าน อย่างที่ท่านประธานได้กล่าวว่า มีหมู่บ้านไหนที่ช ารุดเสียหายในลั กษณะเดียวกัน                  
ก็ขอให้แจ้งมาได้เลย ทางกองช่างก็จะรวบรวมแล้วก็รีบด าเนินการให้  ในไตรมาสแรกของปี 
๒๕๖๔ ขอบคุณครับ 

ประธานสภา ฯ   ตามนั้นนะครับจะได้รีบด าเนินการให้แล้วเสร็จ ฝาครอบกว้าง ยาวเท่าไรก็แจ้งมาทั้ง ๑๒ หมู่บ้านครับ  
ประธานสภา ฯ เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  4   

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว   
ประธานสภา ฯ ไม่มี   ผ่านเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  5 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องท่ีเสนอใหม่   
ประธานสภา ฯ ขอเชิญบริหารครับ  
นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภา ฯ สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ  

ในระเบียบวาระการประชุมที่ส าเนาแจกให้สมาชิกที่เป็นส าเนาล่าสุด ในวาระที่ ๕ ๕ ข้อ ขอ
อนุญาตเรียงล าดับใหม่ เปลี่ยนจากข้อที่ ๕.๕ ร่างข้อบัญญัติควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและ
แมวมาเป็นข้อที่ ๑ ครับ และข้อที่ ๕.๒ คือ การปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 



๓ 

 

ข้อ ๕.๓ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณส านักปลัด ๕.๔ กองช่าง และเพ่ิมข้อ ๕.๕ การขอกันเงิน
เบิกจ่ายตัดปี ขออนุญาตเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่ ๕.๑ ร่างข้อบัญญัติควบคุมการ
เลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว ขอเชิญนางสาวแพรววลี ครับ 

นางสาวแพรววลี  เวียงค า นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ เรียนท่านประธานสภา ฯ สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ 
ทุกท่านค่ะ จากที่ได้ท าประชาวิจารณ์ในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ ตามที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลได้ประชาสัมพันธ์ การจัดท าร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง การควบคุมการ
เลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว ขอสรุปย่อดังนี้ ผลการจัดประชาวิจารณ์ ผู้น าชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ ผู้แทน อสม. และ อปพร.ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ
แสดงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยสามารถจ าแนกผลได้สองส่วน ผลการประชาวิจารณ์
สามารถสรุปประเด็นส าคัญเกี่ยวกับข้อบัญญัตินี้ คือผู้เข้าร่วมประชาวิจารณ์ได้รับทราบผลร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ ผู้เข้าร่วมประชาวิจารณ์ได้สอบถามปัญหาเกี่ยวกับ
การจัดท าร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้เข้าร่วมประชาวิจารณ์ได้แสดงผลลงใน
แบบฟอร์มความคิดเห็นร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟดังกล่าว  ผู้เข้าร่วมได้
แสดงความคิดเห็นจ านวน ๑๕๔ คน เห็นด้วย ๕๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๕ ไม่เห็นด้วย ๙๔ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๖๕ เนื่องจากชุมชนเรา เกี่ยวกับความยุ่งยาก การเสียภาษีการเลี้ยงสุนัขและแมวค่ะ 

นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภา ฯ สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ  
สรุป คือหลังจากประชาวิจารณ์ไม่ผ่าน รบกวนทางสมาชิกสภาฯได้ลงความเห็นร่างข้อบัญญัติ
ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว ครับ 

ประธานสภาฯ จากที่นักวิชาการสาธารณสุขได้น าเสนอประชาวิจารณ์ เมื่อวันที่ ๑๘ ที่ผ่านมา ส่วนของผู้น าและ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนสุนัข แมว ตรงนี้ก็คาดเดาได้ วิตกกังวลของประชาชน
รากหญ้าว่ากฎหมายข้อนี้ยังไม่ตกไป เพียงแต่พักชั่วคราว แต่ยังไม่ถอนกฎหมายนี้ออกจากสภาฯ 
คาดว่าอาจจะมีในอนาคต แต่หากมีก็ล าบากพอสมควร ซึ่งในส่วนนี้ถ้าเราดูไว้ เราสามารถทราบ
ได้ว่าสุนัขหรือ แมวแต่ละครัวเรือนมีจ านวนเท่าไร จากที่ลงทะเบียนไว้ หากว่าไปกัดใครหรือไปท า
ความร าคาญให้กับคนใกล้เคียง ฉะนั้น เมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจากการกัดของสุนัขหรือแมว จะได้รู้
ว่าเป็นของใคร ถ้าเรามีกฎ ข้อบังคับนี้ นอกจากจะเสียเงินตามประเพณีแล้ว ก็มีการปรับตาม
กฎหมาย เพราะปล่อยปละละเลยสัตว์เลี้ยงในครอบครอง ไปท าอันตรายให้กับบุคคลอ่ืน ขอให้
ทางสมาชิกได้วิเคราะห์ พิจารณาก่อนที่จะมีมติ ขอเชิญครับ 

นายวิชัย  หาศิร ิ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๐ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 
เกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว ดูในหลักการและเหตุผล ผมคิด
เหมือนทุกท่านว่า ท าประชาคมแล้ว เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย ในช่วงนี้ก็ยังไม่พร้ อมเท่าไหร่             
ผมเองคิดว่าอย่าจ ากัดเฉพาะสุนัขและแมว เป็ด ไก่ วัว ควาย ขอฝากทางประธานผ่านไปยัง
เจ้าหน้าที่ อยากให้ควบคุมทั้งหมด เพราะเป็นสัตว์ที่ท าความเดือดร้อนเช่นกัน ถ้าไม่มีคอก             
บางคนบ้านติดกัน ไก่เข้าบ้าน วัว ควายเข้าบ้าน กินผักภายในบริเวณบ้านผู้อ่ืน อย่างนี้เป็นต้น 
ในช่วงนี้ก็ยังไม่สามารถใช้เป็นกฎหมายได้ส าหรับบ้านเรา ขอบคุณครับ 

นายทัศนา  จูมสีสิงห์ รองประธานสภาฯ ตามที่ท่านวิชัยได้พูดไปเกี่ยวกับ สุนัข แมว คอกวัว ควาย เป็ด ไก่ ถูกต้องนะ
ครับ โดยเฉพาะบ้านผมมีการร้องเรียน ที่ติดกัน วัว ควายสอง สามตัว ก็ร้องเรียนมาสอง สามครั้งแล้ว 
เรื่องกลิ่น หากเป็นไปได้แม้แต่วัว ควายก็ต้องเสียภาษีด้วย แต่ประชาวิจารณ์ไม่ผ่าน  



๔ 

 

นายบุญธาตุ  บาลวงค์ษา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 
  เกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติควบคุมการเลี้ยงสุนัขหรือแมว เป็นสิ่งที่ดี แต่ในส่วนน้อยก็เห็นด้วย 

ส่วนมากก็ไม่ให้ผ่าน ถือว่าประชาวิจารณ์แล้วไม่เห็นด้วยครับ ในต าบลของเรายังพ้ืนๆอยู่ครับ 
การเลี้ยงหมู สุนัข แมว เป็ด ไก่ จะปล่อยธรรมดาถึงควบคุมก็คงยังไม่พร้อม ถ้ากฎหมาย      
ออกมาแล้วจะยากต่อการดูแล หากไปกัดคน กัดเป็ด ไก่ของคนอ่ืน หากเค้าเรียกค่าเสียหาย                
ก็จะได้จ่าย ทั้งทางตรงและทางอ้อม ผมคิดว่าแล้วแต่ทางสภาฯของเรา จะด าเนินการผ่านหรือ            
ไม่ผ่าน ขอบคุณครับ 

นายทวม  ลีทนทา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  
   ในการก าหนดอะไรต่างๆ กรณีสุนัข แมวที่ต้องควบคุม ผมว่ามันยาก เราก็ดูแลกันไป                    
   ตามธรรมชาติ โดยเฉพาะวัว ควายถ้ามีเยอะก็ลงทะเบียนได้ครับ 
นายศุภกิจ  วงศ์เตชะ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  
   ส าหรับข้อบัญญัติควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว ผมว่าบางครั้งชาวบ้านอาจจะ                   
   ยังไม่เข้าใจ การประชาสัมพันธ์ของเรายังไม่ทั่วถึง การเลี้ยงสุนัขก็เป็นอันตรายเหมือนกัน               
   หากโดนกัดฉีดยาแต่ละครั้งข้ามปี จริงๆเราก็ประชาสัมพันธ์ไปยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
   สถานศึกษาในพื้นที่ต าบลดงมะไฟ สถานที่ราชการ ให้ทั่วถึง ขอฝากสมาชิกทุกท่านช่วยกัน 
   พิจารณาครับ  
นายวิชัย  หาศิริ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๐ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 

การที่เราจะควบคุมสุนัข แมว นั้น ผมมีความเห็นว่า อบต.เราเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดประชาชน
ที่สุด หากเราท าคอก กักบริเวณ นั้นก็เป็นไปได้ยาก เนื่องจากเราเลี้ยงแบบปล่อยตามธรรมชาติ 
การที่จะแก้ปัญหา คือ ๑.มีงบประมาณที่จะประชาสัมพันธ์ฉีดยาคุมฟรี ท าหมันเพ่ือลดปริมาณ
สุนัข แมว ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ จริงๆแล้วเราก็ควรจะดูเป็นข้อๆไป อย่างเช่น ข้อที่ ๑ พ้ืนที่ ๑๐๐ ตารางวา ไม่เกินจ านวน ๕ ตัว
ต่อจ านวนครัวเรือน ถ้าเราพิจารณาดูแล้ว พ้ืนที่ ๑๐๐ ตารางวา อาจจะสร้างทั้งคอกอยู่ได้              
หลายตัว ก็คงไม่มีใครเลี้ยงหลายตัว หากเลี้ยงไว้จ าหน่ายเป็นอาหารก็คงไม่มีเนื่องจากว่า                   
เป็นการท าร้ายสัตว์ มีโทษตามกฎหมายทารุณกรรมสัตว์ การขึ้นทะเบียนดี เกี่ยวกับเรื่องโรคพิษ
สุนัขบ้า เป็นปัญหาคนทั่วโลก ถ้าไม่รักษาให้ถูกต้อง ทันเวลาก็ท าให้เสียชีวิตได้ ให้พิจารณาว่า          
ถึงเวลาหรือยัง ที่เราต้องมีข้อก าหนดนี้ขึ้นมาให้มีการขึ้นทะเบียน สุนัข แมว มีผลกระทบต่อ      
ความเป็นอยู่ของเรา มีประโยชน์หรือโทษมากน้อยเพียงไร  

นายถวิล ค าชมภู สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๔ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  
   ผมเห็นด้วยกับท่านบุญธาตุ หากข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับก็จะรัดกุมไปทุกหมู่บ้าน หากเกิดสุนัขไป          
   กัดใคร ทางโรงพยาบาลก็สามารถสอบถามได้ว่าสุนัขตัวที่กัดได้ฉีดวัคซีนหรือยัง โดยให้เจ้าของ 
   สุนัขได้รับผิดชอบค่าเสียหายด้วยครับ 
ประธานสภาฯ สุนัขมีอยู่ทุกวัด ออกลูกมามาก เจ้าของปล่อยปละละเลยมันก็จะไปหากินตามวัด สุนัข แมวเยอะ  
   มีปัญหาพอสมควร ก็อยู่ในดุลยพินิจของทุกท่าน ก่อนที่จะลงมติ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด                 
   จะอภิปรายหรือไม่ 
นายวิชัย  หาศิริ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๐ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 

ผมอยากจะฟังทางด้านเจ้าหน้าที่อธิบายให้ละเอียดอีกครั้งครับ 
 
 



๕ 

 

นางสาวแพรววลี  เวียงค า นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ เรียนท่านประธานสภา ฯ สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ  
   ทุกท่านคะ่ ข้อ ๖.๑ พ้ืนที่ต่อไปนี้เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมวเด็ดขาด ศูนย์เด็กเล็ก  
   สถานศึกษา สถานที่ราชการ คือ ศูนย์เด็กเล็กจะมีบ้านพักข้าราชการครูหรือพนักงาน อนุโลม           
   ให้เลี้ยงได้ แต่ต้องอยู่ในเขตบริเวณบ้านพัก อาจล่ามโซ่หรือใส่กรงไว้ 
ประธานสภาฯ เป็นข้อบังคับ กฎหมายเพ่ือให้เป็นระเบียบ อย่างกรณี ข้อ ๖.๓.๓ การควบคุมด้านสุขลักษณะ (๑) 

เจ้าของสุนัข และแมวต้องจัดสถานที่เลี้ยงสุนัข และแมวให้เหมาะสมและดูแลสถานที่เลี้ยง          
ให้สะอาดถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ ถ้ามองมุมหนึ่ง ไม่ให้ปล่อยสุนัข แมว ต้องดูแลความสะอาดด้วย 
ในชนบทเราสามารถจะด าเนินการอย่างนั้นได้หรือไม่  อย่างไร หรือว่าถึงเวลาแล้วหรือยัง               
(๒) เจ้าของสุนัข และแมวต้องควบคุมดูแลสุนัข และแมว มิให้ก่อเหตุเดือดร้อนร าคาญหรือ          
เป็นอันตรายต่อผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง หากดูการประกอบสัมมาอาชีพของพ่ีน้องในชนบทเราแล้ว 
เราไม่สามารถดูแลถึงขนาดนั้นได้ ขอให้พิจารณาถึงความเหมาะสมครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑ เสียง 

ไม่เห็นชอบ  ๑๓ เสียง 
งดออกเสียง ๔ เสียง 

ประธานสภาฯ ร่างข้อบัญญัติไม่ผ่านความเห็นชอบ แต่ถึงอย่างไร ทางสาธารณสุขก็มีหน้าที่ ที่ต้องดูแลในเรื่อง
การจัดสรรงบประมาณวัคซีนสุนัขและแมวทุกปี 

ประธานสภาฯ ข้อ ๕.๒ การปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ขอเชิญครับ 
นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภา ฯ สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ   

รายละเอียดตามข้อ ๕.๒ การปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ สืบเนื่องจากทาง
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนไปอบรม จึงมอบหมายหัวหน้าส านักปลัดชี้แจงรายละเอียด
ให้สมาชิกสภาฯรับทราบครับ 

นายอดุลย์  เวียงสมุทร หัวหน้าส านักปลัด เรียนท่านประธานสภา ฯ สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ ขอ 
อธิบายเกี่ยวกับการปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ จากการหารือกับทางผู้บริหาร
กับทางสภาฯว่าเรามีงบประมาณที่เหลือจ่ายในปี ๒๕๖๓ จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาต าบลเรา             
ในเรื่องของการใช้งบประมาณ สรุป การโอนตั้งรายการใหม่ ปรากฏว่า การที่เราจะท าโครงการ
ทุกโครงการต้องปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้ถูกต้อง ตามระเบียบ จึงได้ตรวจสอบ
งบประมาณกับโครงการที่เราท าปรากฏว่า โครงการจัดซื้อรถยนต์ของกองคลังได้เปลี่ยนใจ             
เคยตั้งไว้ในแผนเพ่ิมเติมครั้งที่ ๓ ขอเปลี่ยนจากสภาฯ จากปี ๒๕๖๓ เป็นปี ๒๕๖๔ แต่พอดีปีนี้                
มีเงินจึงขอปรับแผนคืน มาเป็นปี ๒๕๖๓ เช่นเดิม จึงขออนุมัติจากสภาฯ ขอปรับปรุงแผนครับ 
ก่อนที่จะเข้าวาระใหม่ ก่อนโอนงบประมาณ แต่ในส่วนของรถดับเพลิง ผมได้ตรวจสอบดูว่า 
ของเดิมเรามีในปี ๒๕๖๓ อยู่แล้ว แต่ผมขอเรียนประธานสภาฯว่า เราได้มีการเพ่ิมเติมในปี 
๒๕๖๔ เรามีในปี ๒๕๖๓ และปี ๒๕๖๔ แต่ปี ๒๕๖๔ เราก็ยังคงเพ่ิมไว้ ซึ่งเราสามารถซื้อได้          
ทั้งในปี ๒๕๖๓ หรือปี ๒๕๖๔ เราท าแผนคุมไว้ทุกปี ผมขอยืนยันกับสภาฯว่า เรามีทั้งปี ๒๕๖๓ 
และปี ๒๕๖๔ ครับ แต่รถยนต์กองคลังจะอยู่ในปี ๒๕๖๔ ขอปรับปรุงมาปี ๒๕๖๓ เหมือนเดิมครับ 

 
 



๖ 

 

ประธานสภาฯ ดูในรายงานการประชุมที่เราตั้งไว้ในปี ๒๕๖๔ รถดับเพลิง ให้ปลัดได้ตรวจสอบครับ 
นายอดุลย์  เวียงสมุทร หัวหน้าส านักปลัด เรียนท่านประธานสภา ฯ สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ กองคลัง 

ได้เพ่ิมเติมในครั้งที่ ๓ ลงในระบบเรียบร้อยแล้ว ส่วนรถดับเพลิง เราท าเมื่อวันที่ ๑๖ ที่ผ่านมา
เป็นครั้งที่ ๔ ซึ่งเข้าสภาฯแล้ว เราอาจจะเปลี่ยนถ้อยค าในรายงานการประชุม แต่เรายังไม่             
เข้าระบบ ซึ่งมีอยู่สองโครงการ ขอสภาฯว่าเราเพ่ิมเติมปี พ.ศ.ลงไป พ.ศ.เก่าตัดทิ้ง ดีหรือไม่ครับ 
เราแก้ไขรายงานการประชุมให้สอดคล้อง เราตรวจสอบรายงานการประชุมเพ่ิม ปี พ .ศ. เข้าไป
เป็นปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๓ ยังคงไว้  

ประธานสภาฯ ให้สมาชิกสภาฯ ทุกทา่นได้ตรวจสอบดูรายงานการประชุม เรื่องรถดับเพลิง 
นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภา ฯ สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ      

ให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านดูรายงานการประชุม หน้าที่ ๓ ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่ ข้อ ๕.๑ 
การขอเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๓ 
ดูรายละเอียดร่วมกันครับ ขอสอบถามหัวหน้าส านักปลัด การก าหนดรายละเอียดของโครงการ
เราสามารถท าเป็นสองปีซ้อนได้หรือไม่ อย่างเช่น มีในปี ๒๕๖๓ แล้วขอเพ่ิมเติมเป็น ๒๕๖๓/
๒๕๖๔ ได้ด้วยหรือไม่ หรือเฉพาะเจาะจงแค่ปีเดียว 

ประธานสภาฯ ขอปรึกษาหารือท่านใดมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้  เพ่ือให้ด าเนินการได้ในปี ๒๕๖๓  
นายอดุลย์  เวียงสมุทร หัวหน้าส านักปลัด เรียนท่านประธานสภา ฯ สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ ระเบียบ 

ว่าด้วยวิธีการจัดท าแผน แต่เดิมมีแผนยุทธศาสตร์ แผนห้าปี แผนสามปี ก่อนท าแผนเป็นประธาน
บริหาร เป็นแผนแบบกว้าง คลุมไว้หมด ถนนคสล.หมู่ ๑ถึง๑๒ อะไรมาอยู่ในแผนหมด ต่อมา
ประมาณปี ๒๕๕๘ ปี๒๕๕๙ เค้าให้เราท าแผนแบบเจาะจง คือ ระบุว่าจะท าที่ไหน จากหน้าบ้าน
ใครถึงหน้าบ้านใคร หน้ากว้างกี่เมตร เป็นถนนอะไร พอมาปี ๒๕๖๐ ไม่มีแผนยุทธศาสตร์ ไม่มี
แผนสามปี เค้ารวมกันเป็นแผนห้าปี ทุกวันนี้จึงเป็นแผนแบบกว้างเหมือนเดิม อย่างที่ท่านนายก
เรียนถามว่าเราจะก าหนดสองปีได้หรือไม่ ผมขอเรียนว่า เราก าหนดสองปี ก็ใช่ว่าเราซื้อไปแล้ว 
จะซื้อคันที่สองไม่ได้ในมุมมองเรา ต าบลเราอยากได้รถดับเพลิงสองคันก็ได้  เพ่ือให้เป็นไป              
ตามความต้องการของชาวบ้าน เราก็ท าแผนสองปีได้ แต่ท าไมผมถึงไมอ่ยากให้ยุบแผนปี ๒๕๖๔ 
มาเป็นปี ๒๕๖๓ เพราะว่าในการจัดท างบประมาณรายจ่ายโครงการต้องมาจากแผนห้าปี               
ซึ่งข้อบัญญัติปี ๒๕๖๔ เราตั้งจ่ายรถดับเพลิงไว้ ถ้าเราไปยุบลงมาเป็นปี ๒๕๖๓ ปรากฏว่า
โครงการที่อยู่ในข้อบัญญัติปี ๒๕๖๔ จะไม่อยู่ในแผนทันที ผมน าเรียนว่าเราคงไว้ในแผนทั้งสองปี 
ถ้าเราไปเอามาเหมือนรถกองคลัง กลายเป็นว่าข้อบัญญัติปี ๒๕๖๔ โครงการซื้อรถดับเพลิงไม่อยู่
ในแผน ซึ่งนายอ าเภอประกาศใช้ไปแล้ว ถ้าสมมติว่าเราซื้อในปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ มองว่า             
ไม่ส าคัญ เราก็โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนคือการคาดการณ์ในอนาคตว่าอีกห้าปี หกปี
ข้างหน้า เราจะท าอะไร ซึ่งแผนอาจจะเปลี่ยนได้ ข้อบัญญัติที่จะตั้งได้ต้องเป็นโครงการที่อยู่             
ในแผน  

ประธานสภาฯ ตามท่ีได้ฟังท่านหัวหน้าส านักปลัดได้พูดมา ก็แสดงว่าคงไว้ทั้งสองปี 
นายวิชัย  หาศิริ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๐ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 

ขอเรียนถามเพ่ิมเติม เมื่อเราประชุมครั้งที่แล้ว ที่เราปรับใหม่ ผมเข้าใจว่างบประมาณไม่เพียงพอ 
จึงย้ายไปปี ๒๕๖๔ ตามจริงมีแผนอยู่แล้วในปี ๒๕๖๓ ทางบริหารชี้แจงว่าเราลงในปี ๒๕๖๓ 



๗ 

 

และปี ๒๕๖๔ แต่เรามีงบประมาณแล้วจะจัดซื้อในปี ๒๕๖๓ หากไม่ผิดระเบียบ ผมก็พร้อมที่จะ
สนับสนุน ขอบคุณครับ 

นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภา ฯ สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ  
สรุป  ตามที่ นั กวิ เคราะห์ น โยบ ายและแผนชี้ แจง หน้ าที่  ๓  ที่ อ้ างว่ า  ตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.๒๕๔๘ แก้ไข
เพ่ิมเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๒/๑ ได้ก าหนดว่า การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น 
ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่ง
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ.๒๕๓๗ ด้วย ในรายละเอียด           
ที่เปลี่ยนแปลง สรุปแล้วคือ ตรงนี้รายงานการประชุม การแก้ไขนอกจากก่อนจะถึงสภาฯ จะต้อง
ผ่านคณะกรรมการพัฒนาแผนเห็นชอบแล้วค่อยให้สภาฯพิจารณาอีกทีหนึ่ง  เราต้องท าย้อนหลัง
ในการก าหนดแผน อย่างที่ส านักปลัด ขอก าหนดไว้ในปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ด้วย เพ่ือไม่ให้
ผิดพลาด ต้องไปแก้ไขตรงนั้นก่อน ทุกคนไม่มีปัญหา ก็ไปท าย้อนหลังในคณะกรรมการพัฒนา 
ต้องมีการก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องวัน เดือน ปี ที่มีก าหนดว่าจะต้องท าในแผน ในปี 
๒๕๖๓ ในปี ๒๕๖๔ ด้วย แต่เรามีแล้ว ๒๕๖๓ แล้วเรามาเปลี่ยน ๒๕๖๔ ทีนี้ก็ต้องก าหนดย้อน
ให้ประชุม ให้มีในปี ๒๕๖๓ ด้วย เพ่ือประโยชน์ของชุมชนเรา สภาฯอาจเห็นชอบก าหนดในปี 
๒๕๖๓ และปี ๒๕๖๔ ด้วย ไปประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผน ก าหนดวันที่เป็นย้อนหลังก่อน
เข้าสภาฯวันนี้ครับ 

ประธานสภาฯ ตามความเข้าใจของผม แผนพัฒนาห้าปีขององค์การบริหารส่วนต าบล นั้น ต้องผ่านมาจาก  
คณะกรรมการพัฒนาแผน ต้องบรรจุเข้าในแผนห้าปีแล้ว ในส่วนของรถดับเพลิงก็ต้องอยู่ในแผน
ห้าปี ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาแผนแล้ว จึงบรรจุลงในแผนพัฒนาห้าปี แล้วก็
ผ่านความเห็นชอบจากสภาฯ ไปแล้ว ทีนี้การจัดซื้อได้หรือไม่ได้ตามแผนนี้ มันก็ต้องขึ้นอยู่กับ
สิ่งแวดล้อมสภาวะทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบล ที่ผ่านมาเราจัดซื้อในปี ๒๕๖๓ แต่ตอน
บรรจุในครั้งนั้น ดู เม็ดเงินที่จะเข้ามาว่าเพียงพอหรือไม่  ก็คาดว่า ในการประชุมครั้งนั้น                  
เงินงบประมาณอาจจะเข้ามาไม่ถึงประมาณการ ก็เลยขอมติสภาฯว่าขอเลื่อนไปเป็นปี ๒๕๖๔           
ดีหรือไม่ อันนี้เป็นเรื่องของการปรึกษาหารือ ด้วยความต้องการอยากจะได้รถดับเพลิง จากที่ทาง
สภาฯแห่งนี้ ให้ความคิดเห็นว่า โครงการพัฒนาหมู่บ้านละห้าแสนนั้น ยินดีที่จะเฉือนออกหมู่บ้าน
ละหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท เพ่ือมาตั้งเป็นงบประมาณสองล้านห้าแสนบาท จัดซื้อรถดับเพลิงในปี 
๒๕๖๔ เฉือนงบประมาณที่จะพัฒนาหมู่บ้านละห้าแสนลงให้เหลือสามแสนหก ตัดไปหมู่บ้านละ
หนึ่งแสนสี่ เพ่ือให้ได้งบประมาณสองล้านห้า ฉะนั้น พอมาถึงสมัยวิสามัญนี้  ผลปรากฏว่า
งบประมาณเข้ามาเกินประมาณการที่วางไว้ เกินไปสี่แสนบาท ดังนั้น การจะด าเนินการต่างๆ            
ก็สามารถด าเนินการได้ ในการที่จะซื้อรถดับเพลิงในปีนี้  เพราะงบมีอยู่หลายล้านสามารถ
ด าเนินการได้ การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ไม่ใช่การก าหนดแผนใหม่ แผนเดิมได้ผ่านคณะกรรมการ
พัฒนาแผนแล้ว ทุกตัวที่เราจะซื้อก็อยู่ในแผนพัฒนาห้าปี การก าหนดจะซื้อปีไหนเป็นเรื่อง             
ของสภาฯและบริหารที่จะพิจารณาว่าสมควรที่จะโอนมาได้หรือไม่ อาศัยอ านาจของสภาฯ            



๘ 

 

มันน่าจะได้ หรือตามที่หัวหน้าส านักปลัดได้พูดไปว่า เรายังไม่เข้าระบบในเรื่องของรถดับเพลิง             
ก็สามารถที่จะท าได้ ขอให้ดูอย่างละเอียดท าไปแล้วอย่าให้ผิด ท่านใดจะให้ข้อคิดเห็น ขอเชิญครับ 

นายทวม  ลีทนทา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  
ขอปรึกษาหารือ ตามที่ผมเข้าใจน่าจะไม่มีปัญหาในการจัดซื้อไม่ว่าจะปี ๒๕๖๓ หรือปี ๒๕๖๔ 
เพราะมีอยู่ในแผนของเรา ถ้าต้องการจัดซื้อจัดจ้างปีไหนก็น่าจะได้ แต่ความเป็นจริงส่วนหนึ่งใน
การจัดซื้อจัดจ้างตามที่ท่านศุภกิจกล่าวว่ารถน้ าก็คือรถน้ า ส่วนรถดับเพลิงก็คือรถดับเพลิง ตรงนี้
ต่างหากท่ีน่าจะมีปัญหา รถน้ าก็คือรถน้ าไม่ใช่รถดับเพลิง จะไม่มีปัญหาเวลาจัดซื้อหรือไม่ครับ 

ประธานสภาฯ หากว่าตกลงจะซื้อในปีงบประมาณแล้ว ก็จะมีคณะกรรมการก าหนดสเป็คของรถดับเพลิง                 
อีกครั้งหนึ่ง อันนี้เป็นเรื่องของคณะกรรมการ แต่ว่าเราก็ระบุว่าต้องมีลักษณะอย่างนี้ หากเรา          
ตกลงกันได้ก็ไม่มีปัญหา งบประมาณมีอยู่แล้ว โอนกลับไปกลับมาก็ยังได้ เพราะตอนนั้นเรา           
ไม่สามารถรู้ได้ว่างบประมาณจะเข้ามาตามประมาณการที่เราวางไว้หรือไม่ ทางกองคลังก็ได้ชี้แจง
ว่ายังไม่เข้ามา แต่พอถึงปัจจุบันนี้เงินเข้ามาเต็ม เหลือเงินสี่แสน การด าเนินการต่างๆ เหล่านี้            
ก็สามารถท าได้ เราจะจัดซื้อในปี ๒๕๖๓ ก็ได้ โอนจากปี ๒๕๖๔ มาปี ๒๕๖๓ ได้หรือไม่               
เรามีงบประมาณเพียงพอในเรื่องวิธีการจัดซื้อ ส่วนต่างๆที่จะด าเนินการในข้อกฎหมาย ขอเชิญ
หัวหน้าส านักปลัดครับ 

นายอดุลย์  เวียงสมุทร หัวหน้าส านักปลัด เรียนท่านประธานสภา ฯ สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ  
ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๔ เราได้ตั้งงบประมาณการใช้จ่ายไว้แล้ว เป็นงบประมาณรายจ่ายในการจัดซื้อ
รถบรรทุกน้ าดับเพลิง ตามที่ท่านทวมกล่าวว่ารถบรรทุกน้ า รถน้ าหรือรถดับเพลิง จริงๆแล้ว            
มีรายชื่อตามรายการหน้าครุภัณฑ์ได้ก าหนดไว้ แต่ถ้าเป็นรถดับเพลิงอาจเป็น ตู้สี่ เหลี่ยม                    
ถ้ารถถังกลมๆจะเป็นรถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์  ใช้ใส่น้ าดับเพลิงได้ด้วย ปืนยิงหัวและ                   
มีเครื่องสูบ เค้าตั้งชื่อให้ก็เขียนไปตามนั้น การเพ่ิมเติมปรับปรุงแผนอยู่ที่กองคลัง ผมแค่ชี้แจง          
ให้เห็นว่า เราควรปรับแผนให้อยู่ในปี ๒๕๖๔ เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อบัญญัติ ซึ่งตอนนั้นเรา              
ได้ท างบประมาณ แต่เรามองคลาดเคลื่อนไปจึงอยู่ในปี ๒๕๖๔ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในปี ๒๕๖๔                
ผมขอใช้ค าว่า เพ่ิมปี ที่คุยวันนี้เป็นรถยนต์ส่วนกลางของกองคลัง ซึ่งเกิดตั้งแต่ครั้งที่ ๓ ตอนนั้น
ได้ผ่านคณะกรรมการเข้าสภาฯขอเปลี่ยนจากปี ๒๕๖๓ เป็นปี ๒๕๖๔ แต่พอมีงบประมาณก็เลย
อยากขอมติสภาฯ ปรับปรุงกลับมาเป็นปี ๒๕๖๓ เฉพาะรถยนต์ส่วนกลาง ส่วนอื่นๆนั้นลงตัวแล้ว 
เรามาพิจารณารถยนต์กองคลัง กองคลังจะขอ มันอาจข้ามไปแต่ก็ปรับอย่างที่ปลัดพูด หลักการ     
ก็อยู่ที่เรา จึงน าเข้าสภาฯก่อน จริงๆต้องประชุมคณะกรรมการก่อนแล้วค่อยเข้าสภาฯ แต่เราข้าม
ไปเพราะเตรียมการไม่ทัน เราเพ่ิงตกผลึกเมื่อวาน ประธานติดตามตลอด เงินยังไม่เข้า ขาดล้านสี่ 
พอตรวจสอบแล้ว เงินเข้ามา ดูในข้อบัญญัติที่ไม่ได้ใช้จ่ายจริงๆ มีสี่ล้าน จึงขอท่านประธาน            
ขอต่อเติมอาคารกองช่าง ส่วนผมมีการต่อเติมอาคารเป็นของใหม่ผมจึงขอจ้างเหมาทาสี อบต.
ใหม่ทั้งหลัง  

นายวิชัย  หาศิริ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๐ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 
งบประมาณที่ไดช้ี้แจงในเบื้องต้น ว่ามีรถดับเพลิง รถยนต์กองคลังและอ่ืนๆ ผมขอถามว่าถ้าอยาก
ให้สถาฯเข้าไปร่วมด้วย ตั้งเป็นคณะกรรมการหรือที่ปรึกษาจะได้ดูด้วยกัน หากไม่ผิดระเบียบ            
ก็ยินดี ทางท่านปลัดว่าเป็นขั้นตอนต่อไป ขอบคุณครับ 



๙ 

 

ประธานสภาฯ ตามที่ท่านวิชัยกล่าวมา อยากจะตั้งคณะกรรมการเพ่ือติดตามหรือคอยแก้ปัญหาต่างๆ คงยัง           
ไม่จ าเป็น เพราะหลังจากท่ีเราเห็นชอบการปรับปรุงพัฒนาแผน ในเรื่องของการจัดซื้อรถยนต์ของ
กองคลัง ในส่วน รถดับเพลิงเราสามารถที่จะจัดซื้อในปี ๒๕๖๓ ได้เลย 

นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภา ฯ สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ  
ในเรื่องของการโอนงบประมาณก็เป็นหัวข้อต่อไป ตอนนี้เราพิจารณาเรื่องแผน ซึ่งการโอน
งบประมาณในแต่ละรายการที่เราเกริ่นน าเมื่อสักครู่ ตอนนี้ผมได้มอบรองปลัดแจงรายละเอียด      
ในเรื่องเม็ดเงิน โดยภาพรวมว่าเราโอนมาจากไหน หรือว่าโอนมาแล้วเพ่ือไปท าอะไร ไว้พิจารณา
กันในตอนบ่าย หลังจากถ้าสภาฯอนุมัติให้โอนแล้ว ก็จะเป็นหัวข้อต่อไปที่ผมขอเปลี่ยนแปลง
รายงานการประชุมข้อสุดท้ายในวันนี้ ในเรื่องขอกันเงิน การเบิกจ่ายเหลื่อมปี ก็เป็นอ านาจของ
สภาฯท้องถิ่นที่จะอนุมัติ ซึ่งผมได้แทรกในระเบียบวาระการประชุมเป็นเรื่องสุดท้ายที่เพ่ิมเติม            
ไปแล้ว ก็คงจะเป็นภาคบ่าย หลังจากที่เราโอนงบประมาณแล้ว ก็ต้องท าเรื่องขอกันเงิน  ขอมติ          
ในเรื่องของแผนก่อน ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ หลังจากท่ีเราได้ข้อสรุป ในเรื่องการปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑-๒๕๖๕  
ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๗ เสียง 

งดออกเสียง ๑ เสียง 
ประธานสภา ฯ ขณะนี้เวลา ๑๒.๐๐ น. ขอพักการประชุม และประชุมต่อในเวลา ๑๓.๐๐ น. ครับ                       

พักรับประทานอาหารกลางวัน 
ประธานสภา ฯ เข้าสู่การประชุมต่อ 
ประธานสภาฯ ข้อ ๕ .๓ การขออนุมัติ โอนเงินงบประมาณของส านักปลัด ดูตามเอกสารของกองช่างมี

งบประมาณ ๕๐๐ ,๐๐๐ บาท ประกอบไปด้วย การขยายฝั่งส านักปลัด ๒๐๐ ,๐๐๐ บาท 
ขยายตัวอาคารกองคลัง ๒๐๐,๐๐๐ บาท และต่อเติมอาคารกองช่าง ๑๐๐ ,๐๐๐ บาท ๒.
เครื่องรับส่งวิทยุส านักปลัด  ๓.รถสี่ประตูกองคลัง ๘๕๔,๐๐๐ บาท ๔.รถน้ าดับเพลิงส านักปลัด 
๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ๕.ครุภัณฑ์ส านักปลัด ๑๖๐,๗๐๐ บาท ประกอบด้วย ตู้เอกสาร จ านวน ๒ 
หลัง เครื่องปรับอากาศ จ านวน ๒ เครื่อง เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ เก้าอ้ีแถว เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 
แบบ ๔๔ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ แบบ ๔๕ เครื่องพิมพ์แบบหมึกฉีด แบบ ๔๒ โต๊ะประชุมเล็กพร้อม
เก้าอ้ี ๗ ตัว ๖.ถนน/ลานคอนกรีตกองการศึกษา ๒๐๐,๐๐๐ บาทรายละเอียด ดังนี้โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ๑๒๐,๐๐๐ บาท โครงการ
ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าที่ท าการกองการศึกษา ๘๐,๐๐๐ บาท รวมรายจ่ายทั้งหมด 
๔,๒๔๒,๗๐๐ บาท ขอเชิญครับ 

นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภา ฯ สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ 
ระเบียบวาระที่ ๕ ข้อ๕.๓ การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ผมขออนุญาต             
รวมทุกกอง สืบเนื่ องจากว่าเราตรวจสอบรายละเอียดเงินเหลือจ่ายที่อยู่ ในแต่ละกอง                   
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๓ ตามเอกสารที่แจกให้สมาชิกสภาฯทุกท่าน 
เรียนชี้แจงเม็ดเงินที่เราจะโอนมาตามข้อบัญญัติปี ๒๕๖๓ ไปของทุกกอง ซึ่งสรุปว่าเราจะมี             
เงินเหลือจ่ายที่ทุกกอง ตามรายจ่ายที่ตั้งไว้ทุกกองเหลือประมาณ ๔,๓๙๑,๓๐๙ บาท ๔๒ สตางค์ 
น ามาจากรายละเอียดงบประมาณที่สามารถโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ตามที่ส าเนาแจก             
ทุกท่าน โครงการขอโอนงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๓ เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามที่



๑๐ 

 

ประธานสภาฯแจ้งให้ทุกท่านทราบ คือ ๑.ค่าปรับปรุงส านักงานกองช่าง ตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
โดยแยกเป็นฝั่งขวาส านักปลัด ฝั่งซ้ายกองคลัง และบริเวณหน้าห้องกองช่างมีปัญหาฝนสาด                    
ได้ขอโอนงบประมาณมาเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่จ านวน  ๕๐๐,๐๐๐ บาท ๒.เครื่องรับส่งวิทยุ
ส านักปลัด ๒๘,๐๐๐ บาท ๓.รถสี่ประตูกองคลัง ๘๕๔,๐๐๐ บาท ๔.รถน้ าดับเพลิงส านักปลัด 
๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ๕.ครุภัณฑ์ส านักปลัด ๑๖๐,๗๐๐ บาท ประกอบด้วย ตู้เอกสาร จ านวน ๒ 
หลัง ๘,๖๐๐ บาท เครื่องปรับอากาศ จ านวน ๒ เครื่อง ๗๒,๘๐๐ บาท เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ 
๒๒,๐๐๐ บาท เก้าอ้ีแถว ๕,๕๐๐ บาท เครื่องพิมพ์เลเซอร์ แบบ ๔๔ ๒๖๐๐ บาท เครื่องพิมพ์
เลเซอร์ แบบ ๔๕ ๘,๙๐๐ บาท เครื่องพิมพ์แบบหมึกฉีด แบบ ๔๒ ๔,๓๐๐ บาท โต๊ะประชุมเล็ก
พร้อมเก้าอ้ี ๗ ตัว ๓๖,๐๐๐ บาท ๖ .ถนน/ลานคอนกรีตกองการศึกษา รายละเอียด ดังนี้
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ๑๒๐,๐๐๐ บาท 
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าที่ท าการกองการศึกษา ๘๐ ,๐๐๐ บาท                  
รวมงบประมาณทั้ง ๖ รายการที่ขอโอน ๔,๒๔๒,๗๐๐ บาท โดยเงินที่โอนมา มีเม็ดเงินที่ตัดโอน
มาแล้ว จ านวน ๔,๓๙๑,๓๐๙ บาท ๔๒ สตางค์ แต่เราใช้จริง ๔,๒๔๒,๗๐๐ บาท ยังมีรายได้            
ที่หลังจากโอนแล้ว ๑๔๘,๖๐๙ บาท นี่คือเม็ดเงินคงเหลือหลังจากโอนงบประมาณครับ ส่วนโอน
จากรายการใดบ้าง ประชุมครั้งหน้าก็จะมีรายงานการประชุมเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขที่น ามาจาก           
แต่ละกองตามท่ีตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือให้สมาชิกได้พิจารณาครับ 

นายทวม  ลีทนทา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  
ผมยังไม่เข้าใจข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายต่างๆ ขณะนี้ก็ปลายปีแล้ว อีกไม่กี่วันก็เริ่ม
งบประมาณใหม่ รายจ่ายในวันนี้ ผมสนใจในเรื่องงบประมาณปลายปี ผมอยากได้ลูกรังมาลง      
ถนนเพ่ือการเกษตรแต่ละหมู่บ้าน ที่ผ่านมาลงกี่รถก็ไม่พอ ช่วงนี้ก็ปลายฝนการเก็บเกี่ยวพืชผล
ทางการเกษตร มีการล าเลียงเข้าหมู่บ้าน ถนนลูกรังเพ่ือการเกษตรเกิดความ เสียหายมาก               
ทุกหมู่บ้าน ผมจึงอยากได้งบประมาณมาลงลูกรัง ผมขอทราบงบประมาณท่ีเหลือครับ 

นายวิชัย  หาศิริ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๐ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 
จากประเด็นนี้ เราพูดถึงเรื่องตัวเงินที่จัดการบริหาร ที่จะจัดสรรมาด าเนินการ แต่ผมคิดว่าการที่
มี เงินแล้วน าไปท าอะไรในบ้านของเรา ผมเห็นด้วย  เช่น ซื้อรถดับเพลิง ซื้อรถกองคลัง                
ส่วนประเด็นอ่ืนๆ นั้น ผมอยากเรียนถามประเด็นการท าถนน อย่างเช่น การสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก การก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กกองการศึกษา ถ้าเรามีเงิน เราเห็นด้วย                
แต่ประชาชนก็ยังล าบากอยู่ เช่น โรงเรียนโพนก้างปลาบริเวณถนนหน้าโรงเรียนแคบมากไม่ได้รับ
การแก้ไขปัญหา ตามที่ประชุมครั้งที่ผ่านมา ผู้บริหารที่แล้วมา ผมเคยพูดว่าถนนหน้าโรงเรียน
แคบมาก การสัญจรไปมาล าบาก ผู้บริหารก็บอกว่าจะให้ช่างไปดู สุดท้ายไม่ได้ท าอะไร ผมคิดว่า
ไม่มีเงิน ผมอยากให้หน่วยงานของเราเจียดงบประมาณให้กับถนนทางโรงเรียน ซึ่งสัญจรไปมา
ล าบาก ผมของบประมาณส่วนนี้ให้กับพ่ีน้องประชาชนเป็นส่วนรวม ขอฝากท่านประธานผ่านไป
ยังผู้บริหารขอให้เจียดงบประมาณตรงนี้ไปด้วย ก่อนที่จะลงมติ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ตามที่ประธานได้พูดไปว่า อยากให้กองคลังได้มาชี้แจงงบประมาณ ปีนี้ เข้ามาเหลื่อมจาก
งบประมาณที่ตั้งไว้ ๕๑ ล้าน เหลื่อมไปกี่แสน ค่าใช้จ่ายหลังจากวันที่ ๑๖ กันยายนที่ผ่านมานี้ 
นอกเหนือจากนี้มีค่าใช้จ่ายอ่ืนหรือไม่ มีหมู่บ้านไหนบ้างที่ยังไม่ได้รับงบประมาณ ก็อยากให้           
มาชี้แจง เพราะจะหมดปีงบประมาณแล้ว  

 
 



๑๑ 

 

นายบุญธาตุ  บาลวงค์ษา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 
เกี่ยวกับการขอโอนงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๓ เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ผมดูแล้วจากข้อ          
๑ ถึงข้อ๖ ในส่วนกองการศึกษา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในศูนย์พัฒนา    
เด็กเล็กในสังกัด ๑๒๐,๐๐๐ บาท และโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าที่ท าการ
กองการศึกษา ๘๐,๐๐๐ บาท ผมเห็นว่าสมควร เพราะช่วงหน้าฝนรถเข้า ออกล าบาก ต้องท าให้
ถูกสุขลักษณะ ผมเห็นด้วยกับทุกข้อครับ  

นายวิชัย  หาศิริ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๐ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 
ผมคิดเห็นเหมือนท่านทวม ลีทนทา เมื่อมีเม็ดเงินแล้ว อยากให้เกิดประโยชน์ต่อพ่ีน้องประชาชน
ทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน ตามที่ผมเสนอ ความหมายของผมคืองบประมาณท่ีจัดสรรลงตัวแล้ว ผมอยากให้
เจียดมาให้กับประชาชนที่เดือดร้อนก่อน ผมไม่ได้คัดค้านครับ 

ประธานสภาฯ ผมก็อยากทราบว่าเงินทั้งหมดมีเท่าไหร่ เงินสี่ล้านกว่าเอามาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ อยากทราบ
ว่าที่เหลือนั้นมันอยู่ในโครงการอะไรบ้าง ในส่วน ๖ ข้อนี้ ถ้าถามว่าเป็นประโยชน์ต่อประชาชน
หรือไม่ ก็อย่าลืมว่าองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟเป็นสมบัติของทุกคน บ้านเรือนดูดีก็ คือ
ศักดิ์ศรีของพ่ีน้องประชาชนต าบลดงมะไฟ ยกตัวอย่างเช่น การต่อเติมอาคารของส านักปลัด       
กองคลัง มีเจ้าหน้าที่เพ่ิมขึ้น ต้องขยายออก กองช่างก็เช่นกัน ข้อที่ ๒ รู้สึกว่าเราได้ด าเนินการ          
ไปแล้ว เครื่องรับส่งวิทยุ ทางปภ.ได้ตั้งเสาสัญญาณเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในส่วนนี้ก็เป็นประโยชน์
ในการติดต่อประสานงานการรับส่งผู้ป่วย ทางโรงพยาบาลหรือเรื่องต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
จ าเป็นต้องมี เกี่ยวกับรถกองคลัง รถก่อนนั้นซื้อตั้งนานแล้ว ณ ปัจจุบันก็เก่ามาก เจ้าหน้าที่ที่ต้อง
ติดต่อประสานงานที่จังหวัด กับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องก็ล าบาก รถดับเพลิงก็เป็นหัวใจหลัก            
ที่มีความจ าเป็น ครุภัณฑ์ก็จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เนื่องจากเก่า ล้าสมัย     
ไม่ทันความต้องการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 
และโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าที่ท าการกองการศึกษา มีความจ าเป็นเช่นกัน 
อยากทราบว่าทางกองช่างเกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างพ้ืนฐานต่อไปเราจะกันเงินไว้ใช้ในโครงการ
ใดบ้าง โครงการบ้านโพน โครงการบ้านดงขวางที่อยู่ในข้อบัญญัติจะสามารถด าเนินการในปี 
๒๕๖๓ ได้หรือไม่ ตกเป็นเงินสะสมเท่าไหร่ และเราจะพิจารณาต่อไปได้อย่างไร เราไม่ได้อยาก      
ตัดส่วนนี้เพ่ือไปซื้อดินลูกรัง แต่ว่าเราอยากทราบจ านวนเงิน โครงการที่มีอยู่ อยากให้กองช่าง
ชี้แจงครับ 

นายภัคพงษ์  ธารชัย ผู้อ านวยการกองช่าง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ            
ในส่วนของกองช่างที่ได้ท าเรื่องโอนและกันเงิน บางโครงการที่สมาชิกได้น าเรียนต่อที่ประชุมแล้ว 
กองช่างได้น าเงินรวมที่ส่วนกลางเพ่ือท าโครงการต่างๆ มีโครงการที่อยู่ในข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๓ 
สองโครงการที่กันเงินโดยใช้อ านาจของผู้บริหารตามระเบียบกันเงินข้อ ๘๘ สองโครงการ ได้แก่ 
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในต าบลดงมะไฟ ๒๐๐,๐๐๐ บาท และโครงการต่อเติมแก้ไข
ระบบประปาหมู่บ้าน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ส่วนเม็ดเงินทั้งหมดของกองช่างให้รองปลัดรวบรวม           
เป็นเงินกองกลางที่น ามาจัดท าโครงการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการต่อเติมอาคารส านักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลดงมะไฟ ต่อเติมกองช่าง เป็นเงินก้อนเดียวกันรวมถึงการซื้อรถน้ าด้วย ส าหรับ
โครงการตอนนี้ ผมคิดว่าคงไม่ทัน หากเราจะเพ่ิมเติมโครงการ โครงการต่างๆก็เป็นประโยชน์ 
ประชาชนได้รับผลเหมือนกันทุกโครงการ ล้วนแต่น าเม็ดเงินมาใช้ ให้เป็นประโยชน์มากที่สุด           
บางโครงการมีการเสนอกันมาหลายครั้ง หลายปีพอสมควร ในเรื่องการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ 
ที่เป็นเครื่องมือของเจ้าหน้าที่ เสนอทุกปีก็โดนตัดไป แต่ปีนี้เจ้าหน้าที่ของเรา ก็ถือโอกาสในครั้งนี้



๑๒ 

 

ปฏิรูปใหม่ขององค์การบริหารส่วนต าบลก็ว่าได้ ในเรื่องของการซื้อและก่อสร้าง จัดท าต่างๆ            
ให้เสร็จสิ้นในคราวเดียวกัน เพ่ือที่จะพัฒนาในปีต่อไป ให้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น เครื่องไม้
เครื่องมือเราครบ เราพร้อม สถานที่พร้อม ในการให้บริการ คนเราก็พร้อม ปี ๒๕๖๔ เราต้อง        
มีการพัฒนา น่าจะดียิ่งขึ้น เม็ดเงินที่เราพิจารณากันนี้ ผมคิดว่าจะเกิดความคุ้มค่าพอสมควร 
ส าหรับกองช่างมีเงินที่กันไปสองโครงการ ส่วนโครงการที่ยังไม่ได้ อนุมัติห้าโครงการ ตามที่            
ท่านปลัดและท่านสมาชิกได้หารือกัน ณ ตอนนี้ ขอน าเรียนเพียงเท่านี้  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ตามที่ผู้อ านวยการกองช่างได้ชี้แจงมา ผมเห็นว่าโครงการที่ยังไม่ได้รับงบประมาณคือบ้านโพน
ก้างปลาและดงขวาง ถ้าไม่ด าเนินการในปี ๒๕๖๓ ก็จะตกไป แล้วงบประมาณของบ้านโพน
ก้างปลาและดงขวางก็คงไม่ได้ที่เป็นหินลูกรัง ถ้าตกไปแล้วจะท าอย่างไร เพราะว่าบ้านอ่ืนได้             
แต่บ้านโพนก้างปลาไม่ได้  

นายภัคพงษ ์ ธารชัย ผู้อ านวยการกองช่าง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  
ส าหรับโครงการของบ้านโพนก้างปลา เจ้าหน้าที่ ได้ออกไปส ารวจแล้ว สภาพพ้ืนที่ ได้มี                 
การเปลี่ยนแปลงท าให้โครงการไม่สามารถด าเนินการได้ ตามวัตถุประสงค์ที่คิดไว้ตั้งแต่การจัดท า
โครงการ มันจะเกิดการสุ่มเสี่ยง เราจึงคิดว่าโครงการนี้ไม่สามารถก่อสร้างได้ ก็เลยต้องปล่อยตก 
ส่วนโครงการที่จะทดแทนก็ต้องหารือกันในที่ประชุมว่าจะทดแทนในปี ๒๕๖๔ หรือปีนี้ ครับ 

ประธานสภาฯ คาดว่าจะตกไปทั้งหมด ทั้งลูกรังสามแสนบาทเพราะแต่ละกองรวบรวมเงินแล้ว ในข้อบัญญัติ
งบประมาณ ไม่สามารถจ่ายได้ทัน ที่จะไม่ได้คือ ถนนลูกรังสายดงขวาง นากับแก้ โครงการ           
บ้านดงขวาง โครงการบ้านโพนก้างปลาเพราะได้รวบรวมเงินมาทั้งหมดแล้ว อยากให้กองคลัง            
น าเรียนชี้แจงครับ 

นายอดุลย์  เวียงสมุทร หัวหน้าส านักปลัด เรียนท่านประธานสภา ฯ สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ               
ทางส านักปลัดและกองการศึกษาได้ท าบันทึกขออนุมัติโอนงบประมาณมาตั้งเป็นรายการใหม่
เนื่องจากว่ามีเงินเหลือในกองแต่ละส่วน พอดีทางสภาฯอยากรู้ว่ามีเงินที่จะจ่ายจริงๆ เท่าไหร่          
จึงดูในระบบปรากฏว่ามีเงินเพียงพอ ตอนนั้นเหลือประมาณเจ็ดล้าน ตอนนั้นสภาฯอยากได้
รถดับเพลิง จึงหาเงินในข้อบัญญัติงบประมาณปี ๒๕๖๓ ปรากฏว่ามีเงินพอที่จะซื้อรถดับเพลิง 
ตอนแรกตั้งไว้สามล้านบาท ไม่คิดว่าจะถึงสี่ล้าน ก็เลยดูพอมี ทางสภาฯใจดี พนักงานเรามีภารกิจ
มากขึ้น ซึ่งจ าเป็นต้องขยายอาคาร ผมจึงขอกับท่านประธานว่าของบตัวหนึ่งมาต่อเติมอาคาร          
ได้หรือไม่ ทางท่านประธานบอกต่อให้ทั้งหมดเลย สรุปได้ว่า เงินที่เราตั้งไว้ห้ าสิบเอ็ดล้านบาท     
แต่เราใช้ไปสี่สิบสี่ล้านกว่าบาท ซึ่งอยู่ระหว่างก่อหนี้ผูกพันประมาณเจ็ดแสนกว่าบาท คงเหลือ           
ที่จะใช้ ห้าล้านเจ็ดแสนบาท แต่มีส่วนหนึ่งที่เหลืออยู่ล้านสี่แสนบาทก็เป็นของกองช่างที่มีการ          
กันเงินรวมกับโบนัส ก็เหลือไม่กี่บาทที่ตกเป็นเงินสะสม ผมขอขยายความการโอน ๑.ปรับปรุง
ส านักงานงบประมาณตั้งอยู่ที่กองช่างฝั่งละสองแสนบาท ต่อเติมอาคารกองช่างที่ท าเป็น            
หมวกแก๊ป เพราะว่าประตูจะเปียก เครื่องรับส่งวิทยุเป็นงบประมาณเดิมที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ            
อยู่แล้ว ซึ่งตอนนั้นเราตั้งไว้เป็นเครื่องรับส่งวิทยุขนาด ๔๐ วัตต์ ต่อมาเราไปขออนุญาตใช้           
คลื่นความถี่ เค้าอนุญาตให้ใช้แค่ ๑๐ วัตต์ เราจึงไม่สามารถใช้เครื่อง ๔๐ วัตต์ได้ จึงขอสภาฯ 
เปลี่ยนแปลงเป็น ๑๐ วัตต์ ซึ่งยอดเดิมจากท่ีตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท พอซื้อจริงเป็น ๒๘,๐๐๐ บาท 
เป็นเงินเดิมตามข้อบัญญัติ ที่เป็นรายการใหม่ คือ รถสี่ประตู รถดับเพลิง ส่วนรายการที่ ๕                
ตู้เก็บเอกสาร พอดีเรามีรองปลัดท่านใหม่ ไม่มีตู้เก็บเอกสารราชการต้องเก็บให้มิดชิดจึงขอซื้อ           
ตู้  เครื่องปรับอากาศเนื่องจากเรามีการต่อเติมอาคาร ห้องจะใหญ่และกว้างขึ้น จึงต้องมี
เครื่องปรับอากาศเพ่ิมขึ้น เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ตั้งไว้ทุกปีและก็ถูกตัดทุกปี เพราะผมมองว่า



๑๓ 

 

ตรงหน้าเครื่องถ่ายเอกสาร ชาวบ้านมารับบริการ ก็ควรมีโต๊ะประชาสัมพันธ์เพ่ือคอยแนะน า 
เก้าอ้ีแถวบริการประชาชน เครื่องพิมพ์ส าหรับรองปลัด โต๊ะประชุมเล็กใช้ส าหรับประชุมย่อย 
อาจจะตั้งไว้ที่ห้องเก่ากองช่าง เวลามีประชุมหัวหน้าส่วนราชการเป็นแนวความคิดของรองปลัด 
ส่วนกองการศึกษามีความจ าเป็นที่ต้องท า เงินสองล้านห้าแสนบาทท่านก็แปลงไปพัฒนาหมู่บ้าน
ค่อยท าเป็นรายการใหม่ ในสมัยหน้าเปิดประชุมก็เอาเงินส่วนนี้ ไปท าถนนลูกรังก็น่าจะ                 
เป็นประโยชน์ โครงการกองช่างก็ยังออกไม่หมดก็ขอน าเรียนที่ประชุมครับ 

ประธานสภาฯ อยากให้จบที่เรา เรื่องดินลูกรัง เรามีงบประมาณในการจัดซื้อรถน้ าแล้ว ในส่วนตรงนี้บ้านละ      
หนึ่งแสนกว่าบาทเราอาจน ามาท าก็ได้ จะได้ไม่ต้องแก้หลายครั้ง โครงสร้างพ้ืนฐานบ้านละ             
สามแสนหกหมื่นบาท อีกหนึ่งแสนสี่ก็จะน ามาปรับปรุงเกี่ยวกับงบกลาง ความต้องการ                
ของประชาชนแต่ละหมู่บ้าน น่าจะประมาณช่วงเดือนธันวาคมก็คงสามารถด าเนินการได้                 
เราจะไม่ยอมให้ตกไปโดยเปล่าประโยชน์ หากมีเรื่องด่วนจะขอเปิดประชุมวิสามัญ ต่อก็ได้             
ผมจะคอยติดตามกับบริหารตลอด ผมยังติดอยู่สองหมู่บ้านที่ยังไม่ได้รับงบประมาณในส่วนนี้  

นายวิชัย  หาศิริ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๐ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 
ที่เราก าลังคุยกันนี้ไม่ใช่งบประมาณปี ๒๕๖๔ ตามที่ท่านประธานพูดว่าถนนลูกรังสายดงขวาง    
นากับแก้ นั้น ที่เราท างบประมาณปี ๒๕๖๔ ตอนนี้เราพูดถึงเรื่องงบประมาณปี ๒๕๖๓ ที่ก าหนด
จะซื้อในปี ๒๕๖๓ นี้ ผมอยากเรียนถามว่าที่ผมพูดนี้ในงบประมาณ สี่ล้านกว่าบาทนี้  ผมเคย
ผลักดันขึ้นมาเกี่ยวกับงานขุดลอกที่หน้าโรงเรียน ที่มันเป็นหลุมเป็นบ่อ แคบ ประชาชนสัญจร          
ไปมาล าบาก อาจจะประสบอุบัติเหตุ ซึ่งไม่เก่ียวกับงบประมาณปี ๒๕๖๔ เลย 

นายทวม  ลีทนทา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  
ขออนุญาตเสริม เราไม่ได้ต้องการตัดงบที่บริหารท าเข้ามา งบประมาณที่อยากทราบคือ
งบประมาณในปี ๒๕๖๓ เหลือเท่าไหร่ อย่าลืมว่าส่วนหนึ่งงบประมาณมาจากภาษีของประชาชน 
ฉะนั้นผมจึงอยากมีส่วนได้ในส่วนนี้ด้วย ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ยอดเงินที่ใช้ได้จริงในปี ๒๕๖๓ คงเหลืออยู่ ๔,๓๙๑,๓๐๙ บาท ๔๒ สตางค์ จ่ายไปแล้วที่อยู่ใน    
๖ รายการ ๔,๒๔๒,๗๐๐ บาท เหลือ ๑๔๘,๖๐๙ บาท ๔๒ สตางค์ หากจะเอาลูกรังเราก็ต้อง            
ตัดงบประมาณที่จะอนุมัติต่อไปนี้ ผมก็จะถามเป็นข้อๆไปให้ทุกท่านได้ลงมติครับ ๑.การปรับปรุง
ส านักงานกองช่าง มีการต่อเติมส านักงานของส านักปลัด ๒๐๐,๐๐๐ บาท กองคลัง ๒๐๐,๐๐๐ 
บาท และหน้าห้องกองช่าง ๑๐๐,๐๐๐ บาท รวม ๕๐๐,๐๐๐ บาท ท่านใดเห็นว่าสมควร
เห็นชอบกรุณายกมือครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๗ เสียง 
งดออกเสียง ๑ เสียง 

ประธานสภาฯ ล าดับที่ ๒ เครื่องรับส่งวิทยุส านักปลัด ๒๘,๐๐๐ บาท ท่านใดเห็นชอบกรุณายกมือครับ 
มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๖ เสียง 

งดออกเสียง ๒ เสียง 
ประธานสภาฯ ล าดับที่ ๓ รถสี่ประตูกองคลัง ๘๕๔,๐๐๐ บาท ท่านใดเห็นชอบกรุณายกมือครับ 
มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๗ เสียง 

งดออกเสียง ๑ เสียง 
ประธานสภาฯ ล าดับที่ ๔ รถน้ าดับเพลิงส านักปลัด ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ท่านใดเห็นชอบกรุณายกมือครับ 
มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๗ เสียง 

งดออกเสียง ๑ เสียง 



๑๔ 

 

ประธานสภาฯ ล าดับที่ ๕ ครุภัณฑ์ส านักปลัด ๑๖๐,๗๐๐ บาท ท่านใดเห็นชอบกรุณายกมือครับ 
มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๗ เสียง 

งดออกเสียง ๑ เสียง 
ประธานสภาฯ ล าดับที่ ๖ ถนน/ลานคอนกรีตกองการศึกษา ๒๐๐,๐๐๐ บาท แยกเป็นโครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ๑๒๐,๐๐๐ บาท โครงการก่อสร้างลาน
คอนกรีตเสริมเหล็กหน้าที่ท าการกองการศึกษา ๘๐,๐๐๐ บาท ท่านใดเห็นชอบกรุณายกมือครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๗ เสียง 
งดออกเสียง ๑ เสียง 

ประธานสภาฯ ต่อไป ข้อ ๕.๖ เกี่ยวกับการกันเงิน หลังจากที่เราอนุมัติไปแล้ว พรุ่งนี้จะหมดปีงบประมาณ 
จ าเป็นที่ต้องกันเงิน เพ่ือใช้ในปีงบประมาณถัดไป ขอเชิญบริหารครับ 

นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภา ฯ สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ  
ขอกล่าวถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๕๙ ในกรณี
ที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นต้อง             
ใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น           
ได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน      
ตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่ง ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น 
หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง  ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลา                
เบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี  เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินหรือ
ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว หากไม่ได้โอนหรือมีเงินเหลือจ่ายดังกล่าว ให้ตกเป็นเงินสะสม คือ           
ที่เราเสนอขอโอนทั้ง ๖ รายการต่อสภาท้องถิ่นในวันนี้ หลังจากสภาฯอนุมัติแล้ว ก็จะเข้าระเบียบ
การเบิกจ่ายตามข้อ ๕๙ ในเรื่องการกันเงิน รายละเอียดตามที่เราโอนมาจะขออนุมัติต่อ              
สภาท้องถิ่นเพ่ือขอกันเงินตามเม็ดเงินที่แจ้ง ๔,๒๔๒,๗๐๐ บาท ตามที่ขอโอนเต็มจ านวนครับ 

ประธานสภาฯ ตามที่บริหารได้เสนอญัตติเกี่ยวกับเรื่องเม็ดเงินแล้ว เราไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ จึงขออ านาจ
จากสภาฯเรา ขอกันเงินไว้เพ่ือเบิกจ่ายในปีงบประมาณถัดไป หลังจากวันที่ ๓๐ ตุลาคม               
เป็นระเบียบข้อบังคับขอมติที่ประชุมเห็นสมควรให้กันเงินทั้งหมดนี้ จ านวน ๔,๒๔๒,๗๐๐ บาท 
ตามท่ีทางบริหารได้น าเสนอขอกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ท่านใดเห็นชอบกรุณายกมือครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๗ เสียง 
งดออกเสียง ๑ เสียง 

ประธานสภาฯ ครับ เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๖  

ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี)   
ประธานสภา ฯ ขอเชิญครับ 
นายเกษตร  พรหมสาขา ณ สกลนคร  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ      

ทุกท่านครับ ดีใจที่เราจะได้รถดับเพลิงในปี ๒๕๖๓ ขอเรียนถามท่านประธานสภาฯผ่านไปยังบริหาร            
เพ่ือความมั่นใจที่หลายๆท่านยังข้องใจอยู่ว่ารูปแบบรถนั้นจะเป็นอย่างไร จะเป็นแบบกลมหรือ                     
แบบตู้สี่เหลี่ยมจะสามารถก าหนดได้หรือไม่ จะได้เข้าใจตรงกันครับ 

 



๑๕ 

 

ประธานสภาฯ เราจะมีคณะกรรมการก าหนดคุณลักษณะของรถ ขอเชิญท่านปลัดชี้แจงครับ 
นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภา ฯ สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ  

รายละเอียดของรถน้ าที่เป็นลักษณะจริงๆ คือ ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ของกรมส่งเสริม จะต้อง             
มีคณะกรรมการก าหนดคุณลักษณะอีกครั้งหนึ่ง ก็ยังตอบไม่ชัดเจนว่าจะเป็นแบบเหลี่ยมหรือ
แบบกลม 

นายอดุลย์  เวียงสมุทร หัวหน้าส านักปลัด เรียนท่านประธานสภา ฯ สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ ก่อนที่
เราจะซื้อจะมีแคตตาล็อคให้ดู ราคาสองล้านห้าแสนบาทก็จะได้แบบนี้ เป็นถังกลม มีปืนยิง
ข้างบน มีปั๊มอยู่ด้านหลัง ในเบื้องต้นเราต้องตั้งตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ในส่วนเงินที่เหลือ
หนึ่งแสนบาท ผมโอนตั้งเป็นค่าจ้างเหมาทาสีอาคาร อบต.ครับ  

นายเกษตร  พรหมสาขา ณ สกลนคร  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ      
ทุกท่านครับ รถดับเพลิงหลายๆท่านก็อยากจะได้รถที่ เป็นสี่ เหลี่ยมขอฝากคณะกรรมการ                  
ไว้พิจารณาด้วยครับ 

ประธานสภาฯ รถดับเพลิงนี้  เราอยากได้เหมือนกับเทศบาลนคร ก็คงจะไม่ถึงขนาดนั้น  ให้เหมาะสมกับ                  
ที่เราจะใช้งานครับ 

นายวิชัย  หาศิริ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๐ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 
เกี่ยวกับรถดับเพลิง ถ้าเป็นถังกลมมีหัวฉีดก็รับได้ เนื่องจากงบประมาณเรามีน้อย อีกเรื่อง
เกี่ยวกับงานบุคคลที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันมากว่า อบต .เรามีการทะเลาะวิวาท การฟ้องร้อง     
ขอเรียนท่านประธานผ่านไปยังบริหารตอบข้อชี้แจงว่าเป็นอย่างไร 

ประธานสภาฯ ผมรับมาพิจารณาในเรื่องการไกล่เกลี่ยเพ่ือให้เกิดความสวยงามในทุกๆด้าน ที่ผ่านมาก็ให้ผ่านไป 
เราท างานร่วมกันก็ต้องพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน 

นายทวม  ลีทนทา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ       
ผมเคยเสนอมาครั้งหนึ่งแล้วเกี่ยวกับพัดลมติดเพดานประมาณ สาม สี่ตัวก็เพียงพอติดไว้ที่อาคาร
อเนกประสงค์ครับ 

ประธานสภาฯ รออีกนิดก็ได้แล้ว ประมาณสามตัวติดไว้ที่อาคารอเนกประสงค์ครับ 
นายทัศนา จูมสีสิงห์ รองประธานสภาฯ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ       

ผมขอชี้แนะเรื่องรถดับเพลิงที่ผมไปฝึกอบรมมานี้ ที่มณฑลทหารบก ๒๙ เป็นตู้สี่เหลี่ยม เขียนว่า
รถน้ าดับเพลิง มันจะซื้อไม่ได้ในราคาสองล้านห้าแสนบาท ถ้าเป็นตู้สี่เหลี่ยมเพราะมันต้องใช้
อุปกรณ์ มาก แต่ถั งกลมเราสามารถซื้ อได้  อยู่ ที่ แรงดันและอยู่ ที่ ราคาประมาณ การ                            
ที่คณะกรรมการจะซื้อ ไม่ต้องการความสวยงาม ขอแต่ให้มีใช้ครับ 

นายบุญธาตุ  บาลวงค์ษา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 
เรื่องอ่ืนๆ งบประมาณมีอยู่แล้วก็ขอให้รีบด าเนินการหินลูกรังทั้งสองหมู่บ้าน ถนนหนทางไปมา    
ไม่สะดวก เป็นหลุมเป็นบ่อลึก เส้นทางไปบ้านดงขวาง นากับแก้ หรือหมู่บ้านอ่ืนๆ ก็เหมือนกัน 
ขอให้รีบด าเนินการด้วย ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมเติมหรือไม่  
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธานสภาฯ ขอปิดประชุม 



๑๖ 

 

 
ปิดประชุมเวลา ๑๕.๑๐ 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 
 
 
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 
 
 


