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รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ / ๒๕๖๓ 
ครั้งที่ ๒ 

วันพุธที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
ณ ห้องประชุมอ่างห้วยเรือ องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

ประธานสภา ฯ ขณะนี้ได้เวลาประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๓ เริ่มเปิดประชุม             
ในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา สวัสดีคณะสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ บริหารและพนักงานส่วน
ต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ ทุกท่าน ส าหรับวันนี้มีสมาชิกสภาฯ อบต.ที่มาประชุม
จ านวน ๑๗  ท่าน ที่ไม่มาประชุม คือ นายสี  บาลวงศา ลาป่วย นางสาวบุญเลิศ วงค์บาตร              
นายสุริยัติ ดงจ าปาและนายเกษตร พรหมสาขา ณ สกลนคร ลา ครับ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ     
ประธานสภา ฯ ไมม่ี   ผ่านเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  ๒ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  รับรองรายงานการประชุม     
ประธานสภาฯ ไมม่ี   ผ่านเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี ๓ 
ประธานสภา ฯ เข้าสู่ระเบียบวาระที่  ๓  

ระเบียบวาระท่ี  ๓  กระทู้ถาม   
ประธานสภา ฯ ไมม่ี   ผ่านเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๔ 
ประธานสภาฯ  เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๔ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว   
ประธานสภา ฯ ไม่มี   ผ่านเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕ 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่   
   ๕.๑  ร่างข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔  
ประธานสภา ฯ เป็นขั้นตอนการอภิปรายของสมาชิกสภาฯ จะให้ส านักปลัดได้น าเรียนต่อที่ประชุมสภาฯ ขอเชิญครับ 
นายทวม  ลีทนทา สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที ่๕ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ             

จาก ข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปี พ .ศ. ๒๕๖๔ ความต้องการของทางสมาชิกสภาฯคือ
รถดับเพลิง จึงได้ตั้งงบประมาณไว้ ผมดูรายละเอียดต่างๆ งบประมาณที่จัดสรรให้แต่ละหมู่บ้าน 
เราต้องการหมู่บ้านละ ๕๐๐ ,๐๐๐ บาท แต่ที่ระบุในข้อบัญญัติเหลือแค่ ๓๖๐,๐๐๐ บาท              
ตัดลดลงหมู่บ้านละ ๑๔๐,๐๐๐ บาท เพ่ือน าไปจัดซื้อรถดับเพลิง รวมเป็นเงิน ๑,๖๘๐,๐๐๐ 
บาท หากหางบประมาณเพ่ิมก็ ๘๒๐,๐๐๐ บาท ผมว่างบประมาณที่จัดสรรลงโครงสร้างพ้ืนฐาน
ตัดเยอะไป เพราะการคมนาคม โครงสร้างพ้ืนฐานมีความจ าเป็น เห็นว่าน่าจะหางบประมาณ     
จากส่วนอื่นๆมาเพ่ิมจะดีกว่าครับ 

ประธานสภา ฯ เป็นเจตนารมณ์ของสมาชิกสภาฯ ทุกท่านเกี่ยวกับรถดับเพลิงที่ได้ปรึกษาหารือกันไว้ ว่าจะใช้
งบประมาณของปี ๒๕๖๓ หากว่างบประมาณส่วนใดไม่มีความจ าเป็นต้องใช้ ก็ไม่อยากให้
กระทบกระเทือนโครงสร้างพื้นฐานของแต่ละหมู่บ้าน 
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นายวิชัย  หาศิริ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๐ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ       
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณปี  ๒๕๖๔ ผมว่างบประมาณโครงสร้างพ้ืนฐานนั้น หากคิด                   
เป็นเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าน้อยเกินไป  พ่ีน้องประชาชนก็จะได้รับประโยชน์ไม่เต็มที่ ไม่เพียงพอ            
ต่อความต้องการของประชาชน ยกตัวอย่าง แผนงานบริหารงานทั่วไป ขอเรียนถามว่าหมวด             
ค่าใช้สอยที่ตั้งไว้ หน้า ๒๓ ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านระบบบริหารงานบุคคล 
สรุปว่ามีกี่อัตรา ตอนนี้มีพนักงานหรือไม่ หรือเปิดกรอบอัตราไว้เพ่ือรับพนักงานใหม่ ฝากให้เป็น
ข้อสังเกตครับ   

ประธานสภาฯ งบประมาณโครงสร้างพ้ืนฐานที่ท่านวิชัยได้อภิปรายไปนั้น ก็เป็นข้อสังเกตเกี่ยวกับงบประมาณ      
ที่ประมาณการไว้ ๕๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณโครงสร้างพ้ืนฐานแต่ละหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 
๓๖๐ ,๐๐๐ บาท หากคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คงไม่ถึง ๑๐ % ของงบประมาณที่มีอยู่ เกี่ยวกับ             
การจ้างพนักงาน เปิดกรอบไว้เพ่ือรับจ้างเหมาบริการเพ่ิมหรือเปล่า เป็นสาระที่ท่านวิชัย              
เรียนถามมาครับ 

นายบุญธาตุ  บาลวงศ์ษา สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๓ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ          
ทุกท่านครับ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ปี ๒๕๖๔ ขอให้สมาชิกสภาฯทุกท่านได้ตรวจดู              
อย่างละเอียดเพ่ือจะได้ชี้ชัดลงไปว่าสมควรหรือไม่ เช่น  งบประมาณโครงสร้างพ้ืนฐานจาก 
๕๐๐,๐๐๐ บาท ลดเหลือหมู่บ้านละ ๓๖๐,๐๐๐ บาท ผมคิดว่าน้อยมาก โครงการที่ผ่านมาแต่
ละหมู่บ้าน ก็มีเยอะพอสมควร ที่จะก่อสร้างซ่อมแซมผิวจราจรลูกรัง ก็อยากให้หางบประมาณ
ส่วนอื่นมา โดยไม่ต้องตัดงบประมาณของโครงสร้างพ้ืนฐานครับ 

ประธานสภา ฯ มี ค วามคิ ด เห็ น เช่ น เดี ย วกั น กั บ ท่ าน อ่ื น  อ ยาก ให้ ห า งบ ป ระมาณ จากส่ วน อ่ื น ม า                              
ไม่กระทบกระเทือนงบประมาณของโครงสร้างพ้ืนฐานหลัก จากที่ได้คุยกันในเบื้องต้น  กองคลัง    
ได้ชี้แจงว่าขณะนี้งบประมาณยังได้ไม่ครบ เป็นห่วงในความไม่แน่นอนของงบประมาณ จะต้องให้
ทางกองคลังได้น าเรียนอีกครั้งเพ่ือความชัดเจน ว่ามีงบประมาณทั้งหมดเท่าไร เราต้องการ
รถดับเพลิงก็ต้องตั้งงบประมาณไว้ก่อน คือหลักการคร่าวๆที่คุยกันไว้ 

นายศุภกิจ  วงค์เตชะ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๑ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ          
  ทุกท่านครับ ร่างข้อบัญญัติ ผมเข้าใจแต่ละส่วน ขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านที่ได้รวบรวม

งบประมาณเพ่ือจัดซื้อรถดับเพลิง หากไม่พออย่างไรจากที่ท่านประธานได้เกริ่นไป มาตัด                 
งบโครงสร้างพื้นฐานสักเล็กน้อยก็ไม่เป็นไรครับ 

ประธานสภา ฯ หลังจากที่บริหารและกองต่างๆ ได้พิจารณาดูงบประมาณแล้ว ตัดในส่วนที่ไม่จ าเป็น ยั งไม่พอ
จัดซื้อรถดับเพลิง ต้องรองบประมาณท่ีเหลือจากรัฐบาล 

นายวิชัย  หาศิริ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๐ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ          
ร่างงบประมาณนั้น ยังอยู่ในขั้นตอนอภิปราย ก่อนเข้าสู่การแปรญัตติก็สามารถปรับลดได้  

นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ          
ทุกท่านครับ ท่านประธานก าหนดกรอบว่าเราจะพิจารณารายจ่าย  ให้แต่ละกองได้น าเสนอ
สมาชิกสภาฯวันนี้ รายจ่ายตั้งแต่หน้า ๒๑ เป็นต้นไป รายจ่ายไหนไม่เข้าใจให้สอบถามบริหาร     
จะได้ให้ผู้อ านวยการแต่ละกองได้ตอบข้อซักถามว่าที่ตั้งงบประมาณไว้มีเหตุผลและความจ าเป็น
อย่างไร โดยพิจารณาไปที่ละหน้าเริ่มที่หน้า ๒๑ ครับ 

ประธานสภา ฯ เห็นด้วยกับทางบริหาร โดยเริ่มอภิปรายตั้งแต่หน้าที่ ๒๑ เป็นต้นไปครับ 
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นายทวม  ลีทนทา สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที ่๕ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ             
กรณีการอภิปรายเกี่ยวกับข้อบัญญัติงบประมาณ ๒๕๖๔ ส่วนส านักปลัด หน้าที่ ๒๓ ขอสอบถาม
ว่าการจ้างเหมาบริการเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท มีพนักงานหรือไม่ครับ 

นายวิชัย  หาศิริ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๐ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  
หน้าที่ ๒๒ ค่าตอบแทน เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส าหรับพนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ เป็นเงิน ๒๒๐,๐๐๐ บาท ตั้งไว้เพ่ือเป็นรางวัลแก่พนักงานหรือ             
เงินโบนัส หากไม่ตั้งไว้ได้หรือไม่ครับ 

ประธานสภาฯมอบหมายให้นายทัศนา  จูมสีสิงห์สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที ่๔ ท าหน้าที่ประธานสภาฯชั่วคราว 
ประธานสภาฯ ขอเชิญอภิปรายต่อครับ 
นายเฉลียว  วิสิงเศษ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๖ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  

ผมขอสอบถามค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซม หน้า ๒๗ ตั้งไว้ ๖๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เห็นว่าได้ด าเนินการครับ 
นายพิทักษ์  พิมพ์ภูค า สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๕ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  

ผมอยากให้แต่ละกองปรับข้อบัญญัติใหม่ ตัดในสิ่งที่ไม่จ าเป็นออก น ามาจัดซื้อรถดับเพลิง             
เพ่ือผลประโยชน์ของประชาชน ครับ 

ประธานสภาฯ ตามที่ท่ านพิทักษ์ ได้อภิปรายไป ส่วนตัวผมเห็นด้วย อยากปรับจ้างเหมาบริการลดลง                      
ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมปรับลดได้หรือไม่ 

นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ          
ทุกท่านครับ ตามที่สมาชิกสภาฯได้สอบถามรายละเอียดการตั้งงบประมาณรายจ่าย ส านักปลัด
เรื่อง งานบุคคล โบนัส งานซ่อมแซม เหตุผลในการตั้งรายจ่ายในข้อบัญญัติงบประมาณ                 
ขออนุญาตให้ทางหัวหน้าส านักปลัดได้ชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็นในการตั้งรายจ่าย                    
ให้สมาชิกสภาฯ ได้เข้าใจ ขอเชิญครับ 

นายอดุลย์  เวียงสมุทร หัวหน้าส านักปลัด อบต . เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหารและสมาชิก            
ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ จากที่สมาชิกสภาฯสอบถามว่าการจ้างเหมาบริการมีความจ าเป็น
หรือไม่ ขอตอบค าถามท่านทวม จากข้อเท็จจริงตามแผนอัตราก าลัง ส านักปลัดมีบุคลากร               
ไม่เพียงพอ การตั้งจ้างเหมาบริการไว้เพ่ือไม่ให้ค่าใช้จ่ายประจ าเราเกิน ๔๐% ซึ่งกฎหมายบังคับไว้ 
แต่เดิมเรามีพนักงานจ้างภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป หากมีมากจะท าให้อัตราก าลังเพ่ิมมากข้ึน 
กฎหมายใหม่จะบังคับให้มีพนักงานจ้าง จ้างไม่เกิน ๒๕% ของข้าราชการ ถูกบังคับโดยปริยาย 
ต่อไป สตง.จะเข้ามาตรวจสอบการจัดท าแผนอัตราก าลังว่าเปิดกรอบสอดคล้องกับงานหรือไม่ 
จากที่สอบถามว่ามีคนหรือไม่ ตอบว่ามีครับ จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านระบบ
บริหารงานบุคคล ช่วยงานนักทรัพยากรบุคคล จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานระบบ
สารสนเทศงานบริหารทั่วไป ช่วยงานนักวิเคราะห์ฯ และจ้างเหมาบริการช่วยงานสาธารณสุข 
ต่อมาท่านวิชัยที่ ได้สอบถามเรื่องค่าตอบแทนโบนัส ค่าตอบแทนที่ส านักปลัดตั้ งขึ้นไว้                   
เป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้เฉพาะให้
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างของส านักปลัด หนึ่งเท่าของเงินเดือนพนักงานแต่ละคน             
ซึ่งเป็นขวัญก าลังใจให้แก่พนักงานส่วนต าบลให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ต่อมา      
ท่านเฉลียวสอบถามค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซม ที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอ ต้องโอนเพ่ิม รถยนต์ใช้งานมานาน
แล้ว ซ่อมแต่ละครั้งใช้เงินมาก ครับ 
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นายวิชัย  หาศิริ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๐ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  
หน้า ๒๒ ค่าตอบแทนอยากให้ปรับลดจะได้น ามาพัฒนา เพ่ือตอบสนองความต้องการ                  
ของประชาชน ครับ 

นายพิทักษ์  พิมพ์ภูค า สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๕ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  
ผมขอตั้งข้อสังเกตว่า ข้อที่ ๑ จ้างเหมาบริการสามารถลดลงได้หรือไม่ ข้อที่ ๒ งานบ้านงานครัว 
วัสดุส านักงาน ปรับลงได้หรือไม่ จัดไว้ที่ส านักปลัด กองไหนจ าเป็นต้องใช้ก็มาเบิกที่ส านักปลัด 
ข้อที่ ๓ งบซ่อมแซมรวมทั้งรถยนต์ ผมถามว่าการตั้งไว้ ๖๐,๐๐๐ บาทนี้ มีความเหมาะสมหรือไม่ 
เห็นว่าการซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ก็ได้ตั้งไว้ ไม่ใช่เฉพาะแค่ส านักปลัด หากจะปรับลดลงได้หรือไม่ 
ข้อที่  ๔  งบค่าตอบแทนเพ่ือเป็นขวัญก าลั งใจให้ แก่พนักงานขอให้ปรับลดได้หรือไม่                      
จาก ๘๐๐ ,๐๐๐ บาทลงเหลือ ๖๐๐ ,๐๐๐ บาท ข้อที่  ๕ การตั้ งงบประมาณ งบกลาง 
๑๔ ,๐๐๐ ,๐๐๐ บาท เมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๓ ห่างกันประมาณสองล้านบาท ท่านได้ตั้งไว้               
ตามความเป็นจริงบวกเพ่ิมอีกนิดหน่อย หากเกินเยอะจะลดลงได้หรือไม่ งบประจ าค่าตอบแทน
ผู้บริหาร สมาชิก อบต.ตั้งไว้เหมาะสม สมควรหรือไม่ งบประจ าพนักงานส่วนต าบลตั้งไว้
เหมาะสมหรือไม่ เนื่องจากก่อนหน้านี้มีการโอนบ่อย มีการซ่อนงบประมาณไว้หรือเปล่า ผมอยาก
ให้เราท าเพ่ือพ่ีน้องประชาชนต าบลดงมะไฟ ท าเพ่ือเป็นเกียรติ ศักดิ์ศรีขององค์กรแห่งนี้ ครับ 

นายอดุลย์  เวียงสมุทร หัวหน้าส านักปลัด อบต. เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหารและสมาชิก             
ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ หากมีรถดับเพลิงจ าเป็นต้องจ้างเหมาบริการ มีค่าซ่อมบ ารุง ค่าน้ ามัน 
เพ่ิมข้ึนครับ 

ประธานสภาฯ ขอพักการอภิปรายไว้เพียงเท่านี้ก่อน 
ประธานสภาฯ ครับ เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๖   

ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี)   
ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ อบต.ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมเติมหรือไม่ ขอเชิญครับ 
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธานสภาฯ ก่อนปิดการประชุม ขอแจ้งนัดประชุมสภาสามัญ สมัยที่  ๓ ครั้งที่  ๓ ประจ าปี  ๒๕๖๓                     

ในวันพฤหัสบดีที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ครับ 
ประธานสภาฯ ขอปิดประชุม 

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 
     
 

ลงชื่อ………………………………ผู้จดรายงานการประชุม 
 (นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล) 
        เลขานุการสภา อบต. 
 
 
 
ลงชื่อ……………………………….ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
      (นายพิทักษ์  พิมพ์ภูค า) 
         ประธานสภา อบต. 
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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 
 
 


