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รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๓ 
 ครั้งที่ ๒  

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
ณ ห้องประชุมอ่างห้วยเรือ องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๕๐ น. 

ประธานสภา ฯ ขณะนี้ได้เวลาประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๓ ก าหนดประชุมวันที่ 
๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ที่ได้เข้าร่วมประชุมสภา
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๓ สมาชิกสภาฯ ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม ได้แก่              
นายสี บาลวงศา ลาป่วยเนื่องจากเป็นผู้ป่วยติดเตียง นางสุขใจ ละจันทร์ลี  ลาป่วยและ              
นายประวาล เดชพันนา ลาเนื่องจากญาติเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม 
ดังนี้  

ประธานสภาฯ ขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ  
นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  

ขออนุญาตแนะน าพนักงานส่วนต าบล มาด ารงต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ครับ  
นางสาวแพรววลี เวียงค า นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ    

ทุกท่านค ่ะ ดิฉันชื่อ นางสาวแพรววลี เวียงค า เป็นคนบ้านเหล่าโพนค้อ มารับต าแหน่งนักวิชาการ
สาธารณสุขปฏิบัติการ เดิมเป็นพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการที่โรงพยาบาลสิรินธร กรุงเทพฯ              
อยู่ OPD อายุรกรรม หากอยากให้ช่วยเหลือในด้านการพยาบาล ผู้ป่วยติดเตียงก็สามารถ                   
ให้การช่วยเหลือหรือแนะน าได้ ขอฝากตัวเป็นลูกหลานต าบลดงมะไฟค่ะ 

ประธานสภา ฯ ผ่าน เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี ๒ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  รับรองรายงานการประชุม   
ประธานสภา ฯ ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านตรวจสอบรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑

ประจ าปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่  ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ท่านใดจะเพ่ิมเติมแก้ไข ขอให้น าเรียน                 
ต่อที่ประชุมครับ 

นายวิชัย  หาศิริ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๐ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  
หน้าที่ ๘ ส่วนที่ผมได้อภิปรายช่วงที่ไปโรงน้ าของนายหนูจันทร์ จูมสีสิงห์ แต่พิมพ์เป็น            
นายหนูยัน กรุณาแก้ไขด้วยครับ และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ ที่ได้จัดท าเอกสารได้สวยงาม 
สามารถจัดเก็บไว้เป็นข้อมูลต่อไป ขอขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ท่านใดจะเพ่ิมเติมแก้ไข ขอให้น าเรียน ต่อที่ประชุมครับ   
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุมครับ 
มติที่ประชุม เห็นชอบ  ๑๖  เสียง 
  ไม่เห็นชอบ – เสียง  

งดออกเสียง ๒ เสียง 
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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  ขออนุมัติโอนงบประมาณ กองช่าง ขอเชิญครับ 

ประธานสภา ฯ ขอเชิญเจ้าหน้าที่ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับ 
นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ              

ทุกท่านครับ ในระเบียบวาระที่ ๕ ข้อ ๕.๑ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณกองช่าง ขออนุญาต
เพิ่มเติม สืบเนื่องจากเอกสารกองการศึกษาฯ จัดท ามาไม่ทันจึงขอแทรกเพิ่ม  หากเอาไว้
การประชุมครั ้งหน้าอาจล่าช้าจึงยกมาเป็นการโอนงบประมาณเป็นของกองช่างและ              
กองการศึกษาฯ ขออนุญาตให้ทางผู้อ านวยการกองช่างได้น าเรียน ขอเชิญครับ  

นายภัคพงษ์  ธารชัย ผู้อ านวยการกองช่าง เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ              
ทุกท่านครับ กองช่างขออนุมัติโอนงบประมาณ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้จึงขอโอน
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน รายการ 
เค รื ่อ งป ร ับ อ า ก า ศ  แ บ บ ตั ้ง พื ้น ห ร ือ แ บ บ แ ข ว น  จ า น ว น  ๓  เค รื ่อ ง  ร ะ เบ ีย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น พ.ศ.๒๕๔๑ 
รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่ ๓) พ .ศ .๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย              
ในหมวดค่าคร ุภ ัณ ฑ ์ ที ่ท า ให ้ล ักษณ ะปริมาณ  ค ุณ ภาพ เปลี ่ยน  หร ือ โอน ไปตั ้งจ ่าย                 
เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ข้อเสนอเพื่อพิจารณา เพื่อจ่ายเป็น
ค่าเครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ดังนี ้ ๑ .เครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื ้น     
หร ือแบบแขวน ขนาด ๑๕ ,๐๐๐ บ ีท ีย ู จ านวน  ๒  เครื ่อง เป ็น เงิน  ๕๑ ,๘๐๐ บาท                 
๒ .เครื ่อ งปร ับอากาศแบบตั ้ง พื ้นหร ือแบบแขวน  ขนาด  ๒๐ ,๐๐๐ บ ีท ีย ู ๑  เครื ่อ ง                
เป็นเงิน ๓๐ ,๖๐๐ บาท ขนาดแอร์ค านวณตามขนาดของห้อง ส าหรับการตั้งงบประมาณ 
โอนตั ้งจ่ายใหม่ แผนงานบริหารเกี ่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภ ัณฑ์ส าน ักงาน รายการเครื ่องปรับอากาศแบบตั ้งพื ้นหรือแขวน ขนาด 
๑๕,๐๐๐ บีทียู จ านวน ๒ เครื่อง เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด ๒๐,๐๐๐ 
บีท ีย ู จ านวน ๑  เครื ่อง ตั ้ง ไว ้ ๘๒ ,๔๐๐ บาท โอนลดจากแผนงานเคหะและชุมชน               
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบบุคลากร หมวดเงินเดือน ประเภทเงินเดือน
พนักงานตั้งไว้ ๑ ,๓๐๕,๓๐๐ บาท โอนลดครั้งนี ้ ๘๒,๔๐๐ บาท งบคงเหลือ ๔๐๕ ,๕๔๐ 
บาท ครับ 

ประธานสภาฯ ท่านใดมีข้อเสนอแนะ สามารถเพ่ิมเติมได้ครับ 
ที่ประชุม ไม่มี 
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มติที่ประชุม เห็นชอบ  ๑๗  เสียง 
  ไม่เห็นชอบ – เสียง  

งดออกเสียง ๑ เสียง 
ประธานสภาฯ ๕.๒ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย กองการศึกษาฯ ขอเชิญครับ 
นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  

ส าหรับข้อ ๕.๒ ขออนุญาตให้ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯได้น าเรียนต่อที่ประชุมครับ  
นางสาวจิตติมา  วิโย ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ               

ทุกท่านค่ะ กองการศึกษาฯจากตรวจสอบงบประมาณและรายละเอียดแล้วปรากฏว่า             
ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ .ศ.๒๕๖๓ แผนงาน การศึกษา งาน ระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวด ค่าครุภ ัณฑ์ ครุภ ัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการ             
เครื ่องเล่น ซีดี/ดีว ีดี จ านวน ๒ เครื ่อง เนื ่องจากค าชี ้แจงและคุณลักษณะที ่ก าหนดไว้               
ในข ้อบ ัญ ญ ัต ิงบป ระมาณ รายจ ่าย  ประจ าป ี ๒๕๖๓  ไม ่ม ีจ าหน ่ายตามท ้อ งตลาด                  
จ ึง ไม ่ส า ม า ร ถ ด า เน ิน ก า ร จ ัด ซื ้อ ได ้ แ ต ่เ พื ่อ ป ร ะ โ ย ช น ์ต ่อ ก า ร ป ฏ ิบ ัต ิร า ช ก า ร                      
จึงขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงรายการดังกล่าว โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ข้อความเดิม แผนงาน
การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
รายการ เครื่องเล่น ซีดี/ดีวีดี จ านวน ๒ เครื่อง (ค าชี้แจงหน้า ๔๔) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องเล่นซีดี/ดีวีดี ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงมะไฟ จ านวน ๒ เครื่องๆละ ๒,๕๐๐ 
บาท โดยค ุณ ลักษณะดังนี ้ เล ่นแผ ่น  : CD/CD-R/VCD/SVCD/DVD/DVD-R/MP-๓ ได้ 
ระบบเสียง ๕ .๑ แชลแนล มีช ่องเส ียบไมค์ คาราโอเกะ ๒ ช่อง มีช ่องสัญญาณภาพ              
แบบดิจ ิตอล : HDMI/๕๗๖p,๗๒๐p,๗๒๐p,๑๐๘๐ i,๑๐๘๐p เนื ่องจากเป็นครุภ ัณฑ์              
ที ่มีขนาดและราคานอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขออนุมัติจัดซื ้อในราคา
ท้องตลาด ข้อความใหม่ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา              
ค่าครุภ ัณฑ์ ครุภ ัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการ เครื ่องเล ่น ซีด ี/ดีว ีด ี จ านวน ๒ เครื ่อง                
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเล่นซีดี/ดีวีดี ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงมะไฟ จ านวน       
๒  เครื ่อ งๆละ ๒ ,๕๐๐ บาท โดยค ุณ ล ักษณ ะดังนี ้ สามารถเล ่นแผ ่น  DVD/DVD-R/              
DVD-RW/DVD-R DL/SVCD/VCD/CDAUDIO/ WMA/MP๓ /MPEG-๔ /*.DVI/*.DIVX 
และไฟล์รูป JPEG ช่องต่อ USB v.๑.๐,๑.๑,๒.๐ ฟังก์ชั่นคาราโอเกะ พร้อมช่องเสียบไมค์ 
๒ ช่อง ถอดรหัสสัญญาณภาพ ๑๒ BIT/๑๐๘MHz ถอดรหัสสัญญาณเสียง ๒๔ BIT/๑๙๒
KHz รอ งร ับ ระบบ ส ัญ ญ าณ ภาพ  Progressive Scan ช ่อ งต ่อส ัญ ญ าณ ภ าพ  VIDEO              
แล ะ  COMPONENT ช ่อ งต ่อ ส ัญ ญ าณ เส ีย ง  Sterio L-R แ ล ะส าม ารถ เชื ่อ ม ต ่อ ก ับ               
เครื ่องเส ียงระบบ ๕ .๑ CH.หรือชุด Active Subwoofer ๕ .๑ CH ได้ มีเมนูภาษาไทย      
และแสดงชื ่อ MP๓ เป็นภาษาไทยได้ สามารถโหลด MP๓ และรูปภาพ JPEG จากแผ่น 
CD ลง FLASH DRIVE ได้โดยไม่ต ้องอาศัยคอมพิวเตอร์ผ ่านช ่องเส ียบ USB สามารถ      
แปลงไฟล์จากแผ่น  Audio Cd เป ็น  MP๓ ได ้ จากแผ่น  CD ลง  Flash Drive ได ้โดย          
ผ่านช่อง USB สามารถลบไฟล์ใน Flash Drive ได้โดยตรงโดยไม่ต้องอาศัยคอมพิวเตอร์ 
เนื ่องจาก เป ็นคร ุภ ัณ ฑ ์ที ่ม ีขนาดและราคานอกเหน ือบ ัญ ช ีราคามาตรฐานคร ุภ ัณ ฑ์                 
จึงขออนุมัติจัดซื้อในราคาท้องตลาดค่ะ 

ประธานสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติม ขอเชิญครับ 
ที่ประชุม ไม่มี 
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มติที่ประชุม เห็นชอบ  ๑๗  เสียง 
  ไม่เห็นชอบ – เสียง  

งดออกเสียง ๑ เสียง 
ประธานสภาฯ ต่อไป ข้อ ๕.๓ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงครั้งท่ี ๓            

ขอเชิญครับ 
นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ หัวหน้าส่วนราชการและ

สมาชิกผู ้ทรงเกียรติทุกท่านครับ สืบเนื่องจากใกล้ถึงห้วงการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณ              
ปี ๒๕๖๔ ได้มีการประชุมนอกรอบเกี่ยวกับปัญหาความต้องการและความเดือดร้อนของแต่ละ
หมู่ บ้ าน  โดยสรุป  คือได้ ระดมความคิดเห็น  เสนอปัญหา ความต้องการในปี  ๒๕๖๔                     
เป็นที่ เรียบร้อยแล้ว ตกผลึกมาได้พอสมควร ในรายการบางอย่าง ซึ่งตรวจในแผน อบต . 
บางอย่างไม่มี หรืออยู่ล าดับสอง สาม อันดับที่ไม่ใช่เป็นความจ าเป็นเร่งด่วน ก่อนนี้ก็ได้น าเสนอ
ตามระเบี ยบกฎหมาย เข้ าสู่ คณ ะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผน เรียบร้อยแล้ ว                       
ผ่านคณะกรรมการเสนอแผนเรียบร้อยแล้ว มาถึงอันดับสามแผนหลังจากได้ระดมปัญหา              
ความต้องการของหมู่บ้านแล้ว ต้องผ่านคณะกรรมการสนับสนุน คณะกรรมการเสนอแผน และ
เสนอเข้าสู่สภาฯ อบต.เพ่ือให้ความเห็นชอบในล าดับต่อไป ส าหรับรายละเอียดนั้น ขออนุญาต          
ให้ทางนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเป็นผู้น าเสนอครับ 

นางสาวสุมัทนา  แก้วเสนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ              
หัวหน้าส่วนราชการและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านค่ะ ขอน าเรียนเกี่ยวกับร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ .ศ .๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่  ๓ รายละเอียดตามส าเนา                    
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่แจกให้กับสมาชิกสภาฯทุกท่านแล้ว ขอให้สภาฯร่วมพิจารณาร่างแผนฯ
ไปพร้อมกันค่ะ 

ประธานสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติม ขอเชิญครับ 
นายบุญธาตุ  บาลวงศ์ษา สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๓ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ                 

ทุกท่านครับ เกี่ยวกับแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๓ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ ในหน้าที่ ๔ ข้อ ๔ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติก     
คอนกรีตหน้าที่ท าการกองการศึกษา ผมว่ามีถนนอยู่แล้ว เห็นว่าควรเปลี่ยนเป็นโครงการก่อสร้าง
ลานแอสฟัลติกคอนกรีตหน้าที่ท าการกองการศึกษาฯ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เปลี่ยนเป็นโครงการก่อสร้างลานแอสฟัลติกคอนกรีตหน้าที่ท าการกองการศึกษาฯครับ 
ประธานสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติม ขอเชิญครับ 
นายวิชัย  หาศิริ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๐ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  

ส าหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๓ ผมขอเสนอ           
อีกหนึ่งโครงการที ่อยากปรับปรุงเปลี ่ยนแปลงครับ เพิ่มเข้าในแผนคือโครงการสร้างเมรุ           
บึงผาแตก เพราะว่าไม่มีในแผนครับ ในส่วนงบประมาณค่อยว่ากันอีกครั้งครับ 

ประธานสภาฯ ส าหรับการสร้างเมรุ ไม่ทราบว่าหน่วยงานเรามีอ านาจหน้าที่ ที่จะสามารถด าเนินการได้หรือไม่ 
เนื่องจากเรายังไม่เคยน างบประมาณ อบต.ไปสร้างเมรุ ขอปรึกษาทางผู้บริหาร ครับ 

นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ หัวหน้าส่วนราชการและ 
สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ในส่วน อบต.เราไม่มีครับ แต่ในแผนครอบคลุมให้กว้างไว้ครับ 
เผื่อได้รับงบสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวกับด้านศาสนาหรือพิธีกรรมต่างๆ  
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ประธานสภาฯ หากไม่ชัดเจนในเรื่องระเบียบ ข้อกฎหมาย ก็ไม่อยากให้บรรจุลงในแผน ขอค าชี้แนะจาก
เจ้าหน้าที่ด้วยครับ 

นายอดุลย์  เวียงสมุทร หัวหน้าส านักปลัด อบต. เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ หัวหน้าส่วนราชการและ 
สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ จากท่ีขอเพ่ิมเติมแผนการสร้างเมรุ แผนเป็นกรอบในการจัดท า
งบประมาณ หรือการท าโครงการ ซึ่งโครงการอาจมาจากงบประมาณเราหรือมาจากหน่วยงาน
อ่ืนก็ยังไม่ทราบ แต่อยู่ในแผนได้จะดี ส่วนการท าได้หรือไม่นั้น ก็ดูที่ พ .ร.บ.จัดตั้ง อบต. หากท า
ไม่ได้ก็ของบประมาณจากหน่วยงานอ่ืนมาท า ขอให้อยู่ในแผนก่อนครับ 

นางวัชรี  จามน้อยพรหม รองปลัด อบต.  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ หัวหน้าส่วนราชการและสมาชิก            
ผู ้ทรงเกียรติท ุกท่านค่ะ ในการเพ่ิมเติมแผน ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ที่น าแผนมาพิจารณานั้น               
การเพ่ิมเติมก็สามารถเพ่ิมเติมได้ในสภาฯ ท่านก็ดูว่าโครงการในอนาคตของแต่ละหมู่บ้าน                
ยังขาดเหลืออะไร ในวันนี้ท่านสามารถน าเสนอเพ่ิมเติมได้ค่ะ ส่วนเมรุที่ท่านสมาชิกสภาฯ              
หมู่ที่  ๑๐ อยากให้เพ่ิมเติมในแผนก็เป็นการรองรับที่ดีมาก เนื่องจากถึงจะมีงบประมาณ               
จากหน่วยงานข้างนอก หากมีงบประมาณมาสร้างในพ้ืนที่ต าบลดงมะไฟ ไม่ว่าจ ะเป็นงบ             
ท่าน ส.ส. ที่จะน ามาพัฒนาในพ้ืนที่ต าบลดงมะไฟ การที่จะก่อสร้างได้ต้องมีในแผนห้าปี เราถึง    
จะด าเนินการได้ทุกอย่างค่ะ  

ประธานสภาฯ สรุปว่าสามารถบรรจุเข้าแผนได้ ในความเป็นจริงนั้น การน างบประมาณขององค์การบริหาร           
ส่วนต าบลไปก่อสร้างในส่วนนี้ ก็ยังไม่เห็นว่ามีท้องถิ่นใดด าเนินการ แม้แต่ศาลาสวดศพก็ไม่ได้ 
ต้องเปลี่ยนค าจ ากัดความว่าเป็นศาลาอเนกประสงค์  อเนกประสงค์ ใช้ ได้หลายอย่าง                  
ขอให้นักวิเคราะห์ฯ บรรจุลงในแผนทั้ง ๑๒ หมู่บ้านครับ ระบุเป็นข้อ ๒๐ ว่าโครงการก่อสร้างเมรุ
ภายในป่าช้าหมู่บ้าน หมู่ ๑ถึงหมู๑่๒ บรรจุลงในปี ๒๕๖๔ งบประมาณแห่งละ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

นายอดุลย์ เวียงสมุทร หัวหน้าส านักปลัด เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ หัวหน้าส่วนราชการและสมาชิก             
ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ โครงการที่ ๑๙ ขอแก้ไขโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต             
ขอน าเรียนท่านประธานสภาฯ ที่ได้คุยกันเกี่ยวกับรถน้ า แต่ในแผนระบุในปี ๒๕๖๓ หากจะซื้อ      
จะอยู่ในปี ๒๕๖๔ ขอแนะน าเปลี่ยนเป็นปี ๒๕๖๔ หรือเปลี่ยนค าเป็นรถบรรทุกน้ าดับเพลิงครับ 

ประธานสภาฯ ไม่รีบครับ ขอเป็นเดือนสิงหาคมก่อน คุยกันยังไม่ได้ข้อสรุป เนื่องจากมีอยู่หลายๆเรื่อง ถามว่า
อยากได้หรือไม่ ก็อยากได้ แต่เราก็ต้องพิจารณาในแง่มุมต่างๆ ให้รอบคอบเสียก่อน  

นายศุภกิจ  วงค์เตชะ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๑ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ            
ทุกท่านครับ ผมมีหนึ่งโครงการ ข้อที่ ๑๖ โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรังภายในหมู่บ้าน 
บ้านดงมะไฟประชาพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ ขอเปลี่ยนจากโครงการก่อสร้างเป็นซ่อมแซมได้หรือไม่ครับ 
อยากจะซ่อมแซมที่ช ารุด ๑๐๐,๐๐๐ บาท ถ้าเป็นการก่อสร้างจะใช้งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ 
บาทไม่ได้ครับ 

ประธานสภาฯ ข้อ ๑๖ เปลี่ยนเป็นโครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านดงมะไฟประชา
  พัฒนา หมู่ที่ ๑๑  
นายทวม  ลีทนทา สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๕ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  

เกี่ยวกับแผน เท่าท่ีดูยังขาดอีกมากถ้าจะมีการเพ่ิม ต้องดูไปทีละหมู่บ้าน บางโครงการยังไม่มีครับ 
ประธานสภาฯ แผนพัฒนาห้าปีเป็นเล่มใหญ่ แต่ตัวนี้เป็นการเพ่ิมเติมแผนครับ 
ประธานสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติม ขอเชิญครับ 
ที่ประชุม ไม่มี 
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มติที่ประชุม เห็นชอบ  ๑๗  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 ๑๐ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 

ขอปรึกษาหารือในเรื่องรถดับเพลิง จะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะจัดซื้อในปี ๒๕๖๔ ครับ 
ประธานสภาฯ ขอเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้ร่วมแสดงความคิดเห็น จะได้ข้อเท็จจริง เพ่ือเป็นแนวทางพิจารณา

ข้อบัญญัติงบประมาณต่อไป 
นายทวม  ลีทนทา สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๕ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 

จะเป็นงบผูกพันได้หรือไม่ครับ 
นายเกษตร  พรหมสาขา ณ สกลนคร สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๑ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิก

ผู ้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ขอเสริมเรื่องรถดับเพลิง จากหลายๆ อบต .มีเกือบครบทุกที่แล้ว 
รถดับเพลิงอยากให้มีกระเช้า เพราะไฟฟ้าส่องทางมีมากข้ึนและต้องมีการบ ารุงรักษา ไฟฟ้านานไป
เกิดการช ารุดเสียหาย จะให้ช่างปีนบันไดก็อันตราย ท างานล าบาก จะมีแนวทางใดถึงจะสามารถ
ซื้อได้ ขอปรึกษาหารือครับ 

นายถวิล ค าชมภู สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๔ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 
ขอเสริมรถดับเพลิงจะใช้เป็นรถกระเช้าคงไม่ได้  เพราะบรรจุน้ าเต็มถังคงจะยาก ถ้าใช้งบประมาณ
ที่จะจ่ายขาดเงินสะสมจะได้หรือไม่ จะใช้เงินจากโครงสร้างพ้ืนฐานงบประมาณคงน้อยครับ 

ประธานสภาฯ ถามว่าต าบลอ่ืนมีกระเช้าหรือไม่ครับ 
นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ หัวหน้าส่วนราชการและ

สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ขอตอบในรายละเอียดที่ได้มีการสอบถาม อภิปรายในเรื่อง           
รถน้ า รถน้ าในระเบียบอบต.การก่อหนี้ผูกพันเพ่ือเป็นภาระในการที่จะส่งใช้เป็นรายปี ไม่มีระเบียบ
ตัวนี้ แต่ถ้าเป็นเทศบาลสามารถท าได้ ในเรื่องของสเป๊ครถน้ าพร้อมกระเช้า ต้องดูในมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ก็คงไม่มี การจัดซื้อจัดหาต้องด าเนินการตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ของท้องถิ่น หรือหากจะ
ก าหนดต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะ นอกเหนือจากมาตรฐานครุภัณฑ์ก็ต้องมี             
การแต่งตั้งคณะกรรมการมาพิจารณา ขอศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมก่อนครับ ในส่วนเรื่องเม็ดเงิน
ที่จะด าเนินการจัดซื้อต้องดูว่าสามารถจุน้ าได้กี่ตัน กี่ลิตร ประกอบด้วยกระเช้ามูลค่าครุภัณฑ์
เพ่ิมขึ้นเท่าไร ประมาณการเบื้องต้น สามล้านบาท ได้สรุปในข้อบัญญัติไว้แล้วในการประชุม            
นอกรอบ สืบเนื่องจากปัญหาโรคโควิดจึงปรับลดงบประมาณลงจากเดิมห้าสิบเอ็ดล้านบาท             
เหลือห้าสิบล้านบาท โครงการจะลงในแต่ละหมู่บ้าน หมู่บ้านละห้าแสนบาท เม็ดเงินที่เหลือ              
ถ้าสามารถท าได้ก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะสนองความต้องการของประชาชน  เพราะอบต.เรา                  
มีงบประมาณเกินห้าสิบล้านบาทก็น่าจะมีรถดับเพลิงได้แล้ว  

ประธานสภาฯ จากท่ีว่าอบต.ไม่สามารถด าเนินการก่อหนี้ผูกพันได้เหมือนเทศบาล ขอสอบถามหัวหน้าส านักปลัด 
จากใบแนะน าสินค้าเห็นว่ามีกระเช้าด้วยใช่หรือไม่ครับ 

นายอดุลย์  เวียงสมุทร หัวหน้าส านักปลัด เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 
งานดับเพลิงเป็นงานหลักของส านักปลัด โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เดิมไฟไหม้ 
ศักยภาพของเราในการดับเพลิงคือใช้ถังดับเพลิงสะพายหลัง ใช้รถกู้ชีพกู้ภัย ศักยภาพเราสู้อบต .
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ข้างเคียงไม่ได้เลย ผมในฐานะหัวหน้าไปดูราคา ก็ต้องดูว่าสามารถจัดซื้อได้ในราคาประมาณไหน 
ถ้าเป็นรถถังกลม ๖ ล้อ ราคาประมาณสองล้านห้าแสนบาท ถ้าเป็นตู้ความจุประมาณ ๖,๐๐๐ 
ลิตร ราคาประมาณสองล้านห้าแสนบาท ถ้าเป็นตู้สี่เหลี่ยมความจุประมาณ ๖,๐๐๐ ลิตร ราคา
ประมาณสามล้านสามแสนบาท บางท่านอยากให้มีกระเช้าด้วย จะใช้ดับเพลิงบนที่สูง หากไปใช้
ซ่อมไฟฟ้าก็คงไม่ตรงกับการใช้งาน เนื่องจากรถน้ าต้องจุน้ าเต็มจะล าบากหากน าไปซ่อมไฟฟ้า 
รถดับเพลิงราคาสองล้านห้าแสนบาทจะตรงตามมาตรฐานครุภัณฑ์  ไม่ต้องก าหนดคุณลักษณะ            
อีกแต่ถ้าเป็นรถดับเพลิงถังกลมพร้อมกระเช้าราคาประมาณสามล้านสามแสนบาท ซึ่งต้องให้
คณะกรรมการก าหนดคุณลักษณะเพ่ิมเติม เนื่องจากไม่ได้อยู่ในมาตรฐานครุภัณฑ์  

นายเกษตร  พรหมสาขา ณ สกลนคร สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๑ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิก
ผู ้ทรงเกียรติทุกท่านครับ สรุปได้หรือไม่ว่าเราจะสามารถจัดซื้อรถดับเพลิงภายในปี ๒๕๖๔               
หรือปี ๒๕๖๕ ครับ 

ประธานสภาฯ หัวหน้าส านักปลัดยืนยันว่ามีกระเช้าด้วยแต่ราคาบวกเพ่ิมขึ้นไปจากสองล้านห้าแสนบาทเป็น             
สามล้านกว่าบาท ในเรื่องการด าเนินการตรงนี้ ผมว่าก่อนจะพิจารณางบประมาณปี ๒๕๖๔             
เราอาจเชิญสมาชิกสภาฯและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณมาประเมินว่าเราสามารถน าเงิน
จากกองไหนได้บ้าง น่าจะไม่เกินความสามารถของเรา 

นายวิชัย  หาศิริ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๐ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 
ผมคิดว่าน่าจะซื้อเฉพาะรถดับเพลิงก่อน รถกระเช้าไว้ซื้อทีหลังได้ครับ 

นายทวม  ลีทนทา สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๕ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 
ผมเห็นด้วยกับท่านวิชัย ถ้าซื้อคนละคันน่าจะประหยัดกว่า ผมว่าควรซื้อภายในปี ๒๕๖๔ ครับ 

ประธานสภาฯ ผมว่าควรซื้อรถดับเพลิงก่อน เนื่องจากงบประมาณมีจ ากัดครับ 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ ขอเชิญครับ 
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธานสภาฯ ขอปิดประชุม 

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๕๓ น. 
     

ลงชื่อ………………………………ผู้จดรายงานการประชุม 
 (นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล) 
        เลขานุการสภา อบต. 
 
 
ลงชื่อ……………………………….ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
      (นายพิทักษ์  พิมพ์ภูค า) 
         ประธานสภา อบต. 
 
 
ลงชื่อ……………………………….ผู้รับรองรายงานการประชุม 
       (นายอดิศัย  พิมพ์ภูค า) 
      สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒ 



8 
 

 
 
 
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 
 


