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รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ / ๒๕๖๓ 
ครั้งที่ ๑ 

วันพุธที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ 
ณ ห้องประชุมอ่างห้วยเรือ องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

ประธานสภา ฯ ขณะนี้ได้เวลาประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๓ ซึ่งโดยการอนุมัติ   
ของท่านนายอ าเภอเมืองสกลนคร ที่ก าหนดให้วันประชุมสภาสมัยวิสามัญ เริ่มตั้งแต่วันที่             
๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมอ่างห้วยเรือ องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ   
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร      
ส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ จึงเรียกประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลดงมะไฟ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๓ ขอเข้าสู่ระเบียบวาระ       
การประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ   
ประธานสภา ฯ ๑.๑ แนะน าพนักงานส่วนต าบล มารับต าแหน่งใหม่ จ านวน ๓ ท่าน ขอเชิญครับ 
นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภา ฯ สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ หัวหน้าส่วน

ราชการและพนักงานส่วนต าบล ทุกท่านครับ สืบเนื่องจากว่าพนักงานส่วนต าบลจ านวน ๓ ท่าน
ที่ได้มีการสอบเลื่อนต าแหน่งจากรองปลัดเป็นรองปลัดต้น นักวิเคราะห์ฯ และนักวิชาการเกษตร 
เป็นหัวหน้าฝ่าย ดังนั้นจึงได้รับพนักงานส่วนต าบลมาด ารงต าแหน่งที่ว่าง จ านวน ๓ ท่าน ดังนี้ 
ท่านแรกรองปลัดย้ายมาจากอ าเภออากาศอ านวย แต่วันนี้ผมได้มอบหมายให้ร่วมเป็นเกียรติ              
ในพิธีเปิดโครงการอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มณฑลทหารบก ๒๙ 
ค่ายกฤษณ์สีวะรา จะให้พนักงานส่วนต าบล ทั้ งสองท่านได้แนะน าตัวต่อสมาชิกสภาฯ              
ขอเชิญครับ 

นางสาวเดือน  พรหมพินิจ นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ เรียนท่านประธานสภา ฯ สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ 
หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานส่วนต าบล ทุกท่านค่ะ ดิฉัน นางสาวเดือน  พรหมพินิจ 
นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ ย้ายมาจากองค์การบริหารส่วนต าบล พุ่มแก จังหวัด
นครพนมค่ะ 

นายวีระชัย  ปาระมี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ เรียนท่านประธานสภา ฯ สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ 
หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานส่วนต าบล ทุกท่านครับ กระผมนายวีระชัย  ปาระมี 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ย้ายมาจากเทศบาลต าบลกุสุมาลย์ครับ 

ประธานสภา ฯ  เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  2  

ระเบียบวาระท่ี  2 รับรองรายงานการประชุม   
ประธานสภา ฯ ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านตรวจสอบรายงานการประชุมสภาสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่  ๔ 

ประจ าปี ๒56๓ เมื่อวันที่ 1๖ สิงหาคม 256๓ ครับ 
นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภา ฯ สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ 

ในรายงานการประชุมสมัยสามัญที่  ๓ /๒๕๖๓ ครั้งที่  ๔ เมื่อวันที่  ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๓               
การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มีรายละเอียด      
ที่ส าคัญบางประการที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุคือ เรื่องสเป็ครถน้ า            
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ที่ท่านวิชัยได้เสนอในที่ประชุมสภาฯ ได้อนุมัติไปแล้ว ทางเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ได้ส าเนาเกี่ยวกับ
ระเบียบ กฎหมายที่ถูกต้อง โดยสรุป คือ หากมองในแง่ดี การมีมาตรฐาน มอก. ISO เอาเอกสาร
มาดู ปรากฏว่า เราไม่สามารถก าหนดสเป็คได้ ขอน าเรียนที่ประชุมว่าจะขอยกเอาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ที่เสนอครั้งแรกเป็นหลักที่จะเสนอขออนุมัติ
ต่อนายอ าเภอ เอกสารที่แจกให้ทุกท่านดู เป็นสเป็คที่สูงกว่ามาตรฐาน และผิดระเบียบ                    
จึงไม่สามารถใช้ได้ เพ่ือให้การจัดซื้อรถน้ าไปต่อได้จึงขอมติสภาฯ ในการยึดตามข้อบัญญัติเดิม 
เรื่องที่สอง ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๔ คือว่ารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงโครงการของท่านอดิศัย             
ที่ขอเปลี่ยนแปลงโครงการจากถนนลูกรังไปทางวัดศรีไพรสนเป็นถนนแอสฟัลท์ติกข้างโรงเรียน
บ้านโพนก้างปลาโนนสมบูรณ์ ได้น าเรียนต่อที่ประชุมสภาฯได้อนุมัติแล้ว แต่ทางเจ้าหน้าที่
วิเคราะห์ตรวจสอบพบว่าเป็นโครงการที่ไม่มีอยู่ในแผน จึงไม่สามารถท าได้ ขอน าเสนอ                
ต่อท่านอดิศัย หรือท่านวิไลรัก คือให้ท าประชาคมขอเปลี่ยนแปลงโครงการของหมู่บ้านโพน
ก้างปลา เพ่ือเสนอเปลี่ยนแปลงจากถนนลูกรังที่ตั้งงบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท เปลี่ยนเป็น       
ถนนแอสฟัลท์ติกข้างโรงเรียนบ้านโพนก้างปลาโนนสมบูรณ์  รายละเอียดการรับรองรายงาน           
การประชุมที่เปลี่ยนแปลงก็มีสองเรื่องนี้ครับ 

ประธานสภา ฯ ตามที่เลขานุการสภาฯได้เสนอแนะในเรื่องรถน้ า เกี่ยวกับแรงม้า ทางสมาชิกสภาฯได้หาข้อมูล
จากที่อ่ืน ที่ได้จัดซื้อมาแล้ว เพราะเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรครับ 

นายวิชัย  หาศิริ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๐ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 
เรื่องรถน้ า ตามร่างข้อบัญญัติเดิม ผมคิดว่า ถ้าจัดซื้อได้ก็ไม่มีปัญหาครับ 

ประธานสภา ฯ ขอให้จัดซื้อได้ ทางสภาฯไม่มีปัญหาอะไรเพราะต้องการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
นายศุภกิจ  วงศ์เตชะ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 

ผมขอย้ าว่า ไม่ใช่รถน้ ารุ่นเก่า ต้องเป็นรุ่นใหม่นะครับ 
นายวิชัย  หาศิริ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๐ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 

ผมขอดูรายละเอียดรถน้ าที่จะจัดซื้อในราคา ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท หากมีตัวอย่างก็ให้น ามา
ประกอบการพิจารณาด้วยครับ 

นายวิชัย  หาศิริ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๐ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 
เรื่องรับรองรายงานการประชุม หน้าที่ ๘ ต่อจากท่านทวม ลีทนทา ที่กระผมได้น าเรียนสภาฯ 
ขอให้แก้ไขเพ่ิมเติม คือ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 
กะผมขอสอบถามท่านประธานผ่านไปยังบริหาร ถนนบ้านโนนสมบูรณ์ยังไม่ได้รับการซ่อมแซม 
ช่วงนี้ฝนตกหนัก น้ ากัดเซาะถนนเกิดช ารุดหนัก ผมอยากให้เพ่ิมเติมประชาชนสัญจรไปมาล าบาก 
อาจเสียชีวิตและทรัพย์สินได้ ขอบคุณครับ 

ประธานสภา ฯ สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นว่าบันทึกการประชุมสภาสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่  ๔ ประจ าปี ๒56๓ 
หลังจากแก้ไขในสาระส าคัญแล้ว ถูกต้อง กรุณายกมือรับรองครับ 

ประธานสภา ฯ ขอมติที่ประชุมครับ 
มติที่ประชุม เห็นชอบ  ๑๙  เสียง  

งดออกเสียง ๑ เสียง   
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ประธานสภา ฯ เข้าสู่ระเบียบวาระที่  3  กระทู้ถาม 

ระเบียบวาระท่ี  3 กระทู้ถาม   
ประธานสภา ฯ ไม่มี  ผ่านเข้าสู่ระเบียบวาระที่  4   

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว   
ประธานสภา ฯ ไม่มี   ผ่านเข้าสู่ระเบียบวาระที่  5 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องท่ีเสนอใหม่   
5.1  การขอเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕                 
       เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๓  

ประธานสภา ฯ ข้อ 5.1 การขอเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๔) 
พ.ศ.๒๕๖๓ ขอเชิญบริหารครับ             

นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภา ฯ สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ 
สืบเนื่องจากรายละเอียดเรื่องรถน้ า ได้ด าเนินการตั้งจัดซื้อในข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๓ ณ วันที่           
๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ ได้ตรวจสอบจากกองคลังว่าเงินมีเพียงพอหรือไม่ สรุปว่าเงินยังขาด
ประมาณล้านกว่าบาท ตั้งงบประมาณไว้ ๕๑ ,๐๐๐ ,๐๐๐ บาท ตอนนี้ เงินยังไม่ครบที่จะ
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ได้ จึงต้องเปลี่ยนแปลงแผนจากปี ๒๕๖๓ มาเป็นปี ๒๕๖๔ เป็นช่วง
คาบเกี่ยวใกล้สิ้นปีงบประมาณ การที่จะเปลี่ยนแปลงแผนต้องประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผน
จึงได้มีการประชุมเมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ท าการเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อรถน้ า 
จากปี ๒๕๖๓ มาเป็นปี ๒๕๖๔ ส าหรับรายละเอียด ปริมาตร คุณลักษณะของรถน้ า เรื่องแผน          
ปี  ๒๕๖๓ มาเป็ นปี  ๒๕๖๔  ขออนุญ าตให้ เจ้ าหน้ าที่ วิ เคราะห์ ฯ  ชี้ แจงรายละเอียด                       
ที่ขอเปลี่ยนแปลงให้ทางสมาชิกสภาฯ ได้ทราบเพ่ือขอความเห็นชอบในการประชุมวิสามัญ           
ครั้งต่อไป ครับ 

นายวีระชัย  ปาระมี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ เรียนท่านประธานสภา ฯ สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ 
หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานส่วนต าบล ทุกท่านครับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
เกี่ยวกับการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ.
๒๕๖๑ ข้อ ๒๒/๑ ได้ก าหนดว่า การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น ให้เป็นอ านาจของ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น            
ที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ.๒๕๓๗ ด้วย รายการเดิมโครงการก่อสร้างลาน         
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตหน้าที่ท าการกองการศึกษา เปลี่ยนแปลงเป็นโครงการก่อสร้าง                    
ลานคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าที่ท าการกองการศึกษา เป้าหมายเปลี่ยนเป็นลานคอนกรีต               
เสริมเหล็กตามแบบ อบต.ก าหนด เปลี่ยนแปลงงบประมาณเป็นปี พ.ศ.๒๕๖๓ จ านวน ๘๐,๐๐๐ บาท 
และปี  ๒๕๖๔ จ านวน ๘๐ ,๐๐๐ บาท  รายการที่ สองเดิมชื่ อ โครงการก่อสร้างถนน                         
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เปลี่ยนแปลงเป็นโครงการก่อสร้าง           
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เปลี่ยนแปลงเป้าหมายเป็น                
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบ อบต .ดงมะไฟก าหนดเปลี่ยนแปลงงบประมาณเป็นปี พ.ศ.



๔ 
 

๒๕๖๓ จ านวน ๑๒๐ ,๐๐๐ บาท และปี ๒๕๖๔ จ านวน ๑๒๐ ,๐๐๐ บาท  รายการที่สาม 
รายการเดิมการรักษาความสงบภายใน เป้าหมายเครื่องรับวิทยุประจ าที่ขนาด ๔๐ วัตต์ จ านวน 
๑ เครื่อง งบประมาณปี ๒๕๖๓ จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท เปลี่ยนแปลงเป้าหมายเป็นเครื่องรับส่ง
วิทยุชนิดประจ าที่ขนาด ๑๐ วัตต์ จ านวน ๑ เครื่อง และเปลี่ยนแปลงงบประมาณเป็นปี ๒๕๖๓ 
จ านวน ๒๘,๐๐๐ บาท รายการที่สี่แผนงานรักษาความสงบภายใน /งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย เป้าหมายเดิมรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ             
ไม่ต่ ากว่า ๖,๐๐๐ ซีซี โดยมีคุณลักษณะไม่ต่ ากว่าส านักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๑ ก าหนด 
งบประมาณปี ๒๕๖๓ จ านวน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท เปลี่ยนแปลงเป้าหมายเป็นรถบรรทุก (ดีเซล) 
แบบบรรทุกน้ า ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า ๖,๐๐๐ ซีซี โดยมีคุณลักษณะ
ไม่ต่ ากว่าส านักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๒ ก าหนดเปลี่ยนแปลงปี ๒๕๖๓ เป็นปี ๒๕๖๔ ครับ 

ประธานสภาฯ ขอชี้แจงเพ่ิมเติม เนื่องจากว่าเพ่ิงมาเป็นคณะกรรมการพัฒนาแผน ส่วนที่ผมยั งไม่เข้าใจ              
การก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเสริมเหล็ก งบประมาณมาจากไหน การก่อสร้างลาน            
หน้ากองการศึกษาฯ ตั้งงบประมาณไว้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งดูปริมาณงานแล้วไม่กว้างเท่าไหร่       
ขอเรียนถามบริหารว่าโครงการที่ไม่สามารถด าเนินการได้ในปี ๒๕๖๓ จึงน าเข้าในปี ๒๕๖๔           
ใช่หรือไม่ครับ 

นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภา ฯ สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ 
   สืบเนื่องจากที่น าเรียน จากการสอบถามกองคลังเรายังไม่ได้รับจัดสรรเงินเพียงพอ ให้ได้ตามที่ตั้งไว้  
   ในปี ๒๕๖๓ ต่ ากว่าประมาณการอยู่ล้านกว่าบาท ซึ่งยังไม่สามารถด าเนินการได้ จึงขอเปลี่ยนแผนไป 
   ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพ่ือสามารถด าเนินการได้ ซ่ึงจะต้องมีอยู่ในแผนจึงจะสามารถด าเนินการ 
   ตามอ านาจหน้าที่ได้ครับ 
ประธานสภาฯ จากท่ีสอบถามก็เพ่ือให้เข้าใจตรงกัน ส าหรับเรื่องรถดับเพลิงได้บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณแล้ว 

ผมเข้าใจว่าปรับเปลี่ยนแผนเพ่ือให้ตรงกับเป้าหมายในปี ๒๕๖๔ จริงๆแล้วไม่ได้ก าหนดว่า             
จะต้องจัดซื้อในปี ๒๕๖๓ เพียงแต่เราด าเนินการภายใน ให้ตรวจสอบงบประมาณว่าจาก             
กองต่างๆ หากไม่มีความจ าเป็นต้องด าเนินการ ก็อยากให้รวบรวมงบประมาณมาจัดซื้อรถน้ าในปี 
๒๕๖๓ ได้หรือไม่ ตอนนี้มีเงิน ๘๐๐,๐๐๐ บาทไม่พอก็น าเข้าข้อบัญญัติปี ๒๕๖๔ ซึ่งผ่าน
คณะกรรมการพัฒนาแผน วันนี้ก็จะน าเข้าสู่สภาฯเพ่ือให้สภาฯให้ความเห็นชอบ ถูกต้อง              
ต าม ระ เบี ย บ ใน ก ารก าห น ด ข้ อ บั ญ ญั ติ งบ ป ระม าณ  ข อ ให้ ทุ ก ท่ าน ได้ อ ภิ ป ร าย                            
ก่อนให้ความเห็นชอบ ขอเชิญครับ 

นายวิชัย  หาศิริ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๐ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 
ขอเรียนถามประธานผ่านไปยังบริหารเกี่ยวกับใบขวางนี้ หมายความว่าเป็นแผนปี ๒๕๖๔ และ         
ปี๒๕๖๕ จะได้น าเข้าข้อบัญญัติที่เรารับร่างข้อบัญญัติไปแล้วหรือไม่ครับ 

นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภา ฯ สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ 
   ต้องมีการตั้งรายละเอียดในเรื่องเก่ียวกับแผนต้องมีในปี ๒๕๖๔ ตอนนี้จะสิ้นปีงบประมาณ  
   ๒๕๖๓ ด าเนินการไม่ได้ และมีเงินไม่เพียงพอ จึงต้องปรับเปลี่ยนแผนให้เป็นปี ๒๕๖๔ 
ประธานสภาฯ ตามท่ีบริหารได้น าเรียนเป็นการโยกจากปี ๒๕๖๓ เป็นปี ๒๕๖๔ หากไม่มีในแผนจะไม่สามารถ

ด าเนินการได้ ซึ่งแผนต่างๆเหล่านี้ ก็ได้ผ่านขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาแผน
องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟแล้ว ท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติม ขอเชิญครับ 



๕ 
 
นายศุภกิจ  วงศ์เตชะ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  
   ส าหรับผมยังอยู่ในรายการเดิม การรักษาความสงบภายใน งานป้องกันฝ่ายพลเรือน รายการ 
   เปลี่ยนแปลงรถบรรทุกดีเซลแบบบรรทุกน้ า ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า  
   ๖,๐๐๐ ซีซี โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานไม่ต่ ากว่าส านักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๒ ก าหนด           
   ผมขอสอบถามว่าไม่มีค าว่าดับเพลิง ผมกลัวว่าจะเป็นรถน้ า เกรงว่าจะเกิดปัญหา ขอให้ 
   เปลี่ยนเป็นรถดับเพลิงครับ 
นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภา ฯ สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ 
   ส่วนนี้ขออนุญาตให้เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯได้ชี้แจงรายละเอียดให้ทางประธานสภาฯและสมาชิก 
   สภาฯทุกท่านได้รับทราบครับ 
นายวีระชัย  ปาระมี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ เรียนท่านประธานสภา ฯ สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ  
   หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานส่วนต าบล ทุกท่านครับ ก่อนจะจัดซื้อจัดจ้างรถน้ าจะมีการ 
   ก าหนดคุณลักษณะอีกครั้งครับ 
นายทวม  ลีทนทา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  
   การจัดซื้อรถดับเพลิงรู้สึกว่าจะยาก หลายปีที่เราต้องการรถดับเพลิง ที่ผ่านมาก็จัดซื้อไม่ได้             
   เรียนถามท่านประธานผ่านไปยังบริหารที่สเป็คเปลี่ยนเป็นเหมือนเดิมจะสามารถจัดซื้อได้หรือไม่ครับ 
นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภา ฯ สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ 
   รายละเอียดให้ผู้อ านวยการกองช่างน าเสนอต่อที่ประชุมครับ 
นายภัคพงษ์  ธารชัย ผู้อ านวยการกองช่าง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ            
   ขอชี้แจงรายละเอียดรถน้ ากับรถดับเพลิง แยกการใช้งานชัดเจน เวลาจะซื้อให้ดูคุณลักษณะ          
   ของสิ่งของก่อน คณะกรรมการต้องระบุว่ารถน้ าจะต้องมีหัวฉีดสามารถฉีดน้ าได้ในระยะไม่               
   น้อยกว่า ๗๐ เมตร เวลาซื้อต้องระบุว่ามีหัวฉีด ก าหนดคุณลักษณะของสินค้าที่เราจะซื้อได้                
   แต่ที่ตั้งมาเป็นไปตามกรมบัญชีกลาง ไม่เป็นการล๊อคสเป็คไว้ เวลาซื้อจริงๆ อาจได้ดีกว่านี้ก็ได้ 
นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภา ฯ สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ 
   รายละเอียดรถน้ าขอชี้แจงเพ่ิมเติมว่าตั้งแต่แรกเราก าหนดสภาพรายละเอียดกว้างๆ ให้มีอยู่              
   ในแผน ทีนี้จากแผนแล้วน ามาสู่ข้อบัญญัติจะมีรายละเอียดชัดเจนขึ้น แต่จะชัดเจนขึ้นอีก              
   การด าเนินการตามระเบียบพัสดุจะต้องมีคณะกรรมการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ ด าเนินการ 
   ตามระเบียบภายใต้ระเบียบ กฎหมาย เป็นมาตรฐานตามระเบียบของทางราชการ มีกรรมการที่ 
   เป็นเจ้าภาพในการรับผิดชอบเรื่องนี้โดยเฉพาะ ซึ่งกรรมการเป็นผู้เชี่ยวชาญ มีความรู้  
   ความสามารถหรือเคยตรวจรับงาน อย่างเช่น ผู้อ านวยการกองช่างจะมีรายละเอียดของทาง 
   ราชการ ก าหนดสเป็คในรายละเอียดต่างๆ ที่ไม่ขัดต่อคุณลักษณะของรถน้ าทั่วๆ ไป 
นายทวม  ลีทนทา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ      
   ขอปรึกษาหารือ กรณีถ้าเรามีหัวฉีดน้ าเพ่ิมเข้ามา งบประมาณข้อบัญญัติตั้งไว้ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท  
   เงินไม่พอ ต้องท าอย่างไรครับ 
นายภัคพงษ์  ธารชัย ผู้อ านวยการกองช่าง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ             
   ขออนุญาตเพ่ิมเติม ได้ข้อมูลเกี่ยวกับรถน้ า ถ้าใช้ชื่อว่า รถบรรทุกน้ าดับเพลิงแบบอเนกประสงค์  
   ทุกท่านจะเห็นชอบหรือไม่ครับ เพราะการก าหนดคุณลักษณะจะได้ก าหนดแบบชนิดดับเพลิง           
   ไว้ในตัวรถด้วย 
 
 



๖ 
 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๙ เสียง 
งดออกเสียง ๑ เสียง 

ประธานสภาฯ ครับ เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๖ 

ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี)   
ประธานสภา ฯ ขอเชิญครับ 
นายวิชัย  หาศิริ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๐ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 

เนื่องด้วยถนนลูกรังเกิดช ารุดเสียหาย ได้ส่งรูปลงในไลน์กลุ่มกองช่างแล้ว สอบถามว่าวันไหน           
จะเริ่มด าเนินการครับ 

นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภา ฯ สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ
สืบเนื่องจากเม็ดเงินงบประมาณมีข้อจ ากัด ขณะนี้มีงบประมาณต่ ากว่าที่ประมาณการไว้หนึ่งล้านบาท 
การที่จะด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่างๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน            
ทางกองช่างก็ด าเนินการไปบ้างแล้ว และจะพยายามแก้ไขปัญหาให้ครบทุกหมู่บ้านครับ 

นายภัคพงษ์  ธารชัย ผู้อ านวยการกองช่าง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 
โครงการซ่อมแซมลูกรังนี้ผมได้เตรียมการไว้แล้ว หากเม็ดเงินเข้ามาจะสามารถจัดซื้อจัดจ้าง            
ได้ในสามวันครับ 

นายศุภกิจ  วงศ์เตชะ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  
เส้นทางบ้านผมจนถึงแท่งประปาทางออกหมู่บ้าน เป็นทางโค้งและทางแยกเวลารถวิ่งสวนกัน            
ไปมา อาจเกิดอุบัติเหตุได้ครับ ขอสอบถามว่าพอมีงบประมาณจัดซื้อกระจกติดตรงแยกได้หรือไม่ครับ  

นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภา ฯ สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ 
รับทราบรายละเอียดครับ ประชาชนสัญจรเส้นทางนี้มาก จะให้กองช่างประมาณราคาเพ่ือจัดซื้อ
อุปกรณ์ตัวนี้ ประชาชนสัญจรไปมาจะได้ปลอดภัยครับ 

นายบุญธาตุ  บาลวงค์ษา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 
เส้นทางสายบ้านดงมะไฟ ดงขวางแยกวัด ก่อนถึงวัดเลยโค้งนิดเดียวจะมีซอยเข้าข้างวัดจุดนี้ 
ก็ไม่สามารถมองเห็นรถวิ่งผ่านตามเส้นทางได้เพราะมีก าแพงบัง เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ถ้ามี
กระจกติดตั้งจะช่วยได้มากครับ  

ประธานสภาฯ ขอฝากกองช่างให้หาแนวทางแก้ไขปัญหานี้ด้วยครับ 
นายวิชัย  หาศิริ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๐ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 

อีกประเด็นหนึ่ง เกี่ยวกับไฟฟ้าส่องสว่าง พูดในที่ประชุมทุกสมัยยังไม่ได้รับการแก้ไข ตรงจุดหน้า
บ้าน พท.พิชิตศึก ตระกูลสม ตัวยึดหลอดไฟหัก ช ารุดมานานแล้ว อยากให้ด าเนินการซ่อมแซม
ให้สามารถใช้งานได้ ขอฝากท่านประธานผ่านไปยังบริหารให้รีบด าเนินการด้วยครับ 

นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภา ฯ สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ 
ตามที่ท่านวิชัยเสนอเรื่องไฟฟ้าส่องสว่าง ทางกองช่างมีแผนออกซ่อมเป็นรายสัปดาห์ แต่ถ้ามีงานอ่ืน
ที่ส าคัญก็ต้องรีบไปท าก่อนครับ 

 



๗ 
 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมเติมหรือไม่  
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธานสภาฯ ขอปิดประชุม 

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๓๐ 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 
 



๘ 
 
 

 


