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รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ / ๒๕๖๓ 
ครั้งที่ ๑ 

วันจันทร์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
ณ ห้องประชุมอ่างห้วยเรือ องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

ประธานสภา ฯ ขณะนี้ ได้เวลาประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่  ๔ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๓ สมาชิกสภาฯ             
ที่มาประชุมจ านวน ๒๐ ท่าน ไม่มาประชุมจ านวน ๑ ท่านคือนายสี บาลวงศา ลาป่วย ขอเข้าสู่
ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

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

ระเบียบวาระท่ี  2 รับรองรายงานการประชุม   
ประธานสภา ฯ ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านตรวจสอบรายงานการประชุมสภาวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่  ๒ 

ประจ าปี ๒56๓ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน 256๓ ครับ 
นายวิชัย  หาศิริ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๐ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 

หน้าที่  ๑๐ ที่ผมได้อภิปรายบรรทัดที่  ๖  โรงเรียนโพนก้างปลาบริเวณหน้าโรงเรียน เพิ่มเป็น                
หน้าโรงเรียนถนนแคบมาก ต่อมาบรรทัดที่ ๗ ต่อจากบรรทัดที่ ๖ ผมเคยพูดว่าถนนหน้าโรงเรียนแคบมาก 

นายทวม  ลีทนทา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  
หน้าที่ ๑๓ อย่าลืมว่าส่วนหนึ่งงบประมาณมาจากภาษีของประชาชน ฉะนั้นผมจึงอยากมีส่วนได้
ในส่วนนี้ด้วย ขอเปลี่ยนเป็น“ฉะนั้นผมจึงอยากให้จัดสรรงบประมาณส่วนที่เหลือลงในพ้ืนที่” 
ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุม 
ประธานสภา ฯ ขอมติที่ประชุมครับ 
มติที่ประชุม เห็นชอบ  ๑๙  เสียง  

งดออกเสียง ๑ เสียง  
ประธานสภา ฯ เข้าสู่ระเบียบวาระที่  3   

ระเบียบวาระท่ี  3 กระทู้ถาม   
ประธานสภา ฯ   ๓.๑ การจัดให้มีรถดับเพลิงประจ าต าบล ปี ๒๕๖๓ อยากทราบว่าขั้นตอนไปถึงไหน ขอเชิญ             
                      นายวิชัย  หาศิริ ผู้เสนอกระทู้ครับ 
นายวิชัย  หาศิริ  สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๐ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  

กระทู้ที่ผมยื่นผ่านประธานไปยังบริหารเกี่ยวกับรถดับเพลิงนั้น ผมอยากเรียนถาม องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเรานั้น ไม่เคยมีรถดับเพลิง เมื่อก่อนผมเข้ามาเป็นสมาชิกสภาฯสมัยแรก ผมเคยเสนอ             
ต่อที่ประชุมและได้บรรจุลงในร่างข้อบัญญัติ ต่อมาก็จัดซื้อจัดจ้างไม่ได้ พวกเราก็ผลักดันมาตลอด
เพ่ือจะได้รถดับเพลิงประจ าต าบลดงมะไฟ ปีนี้ทางสมาชิกสภาฯเราได้เสนอต่อที่ประชุมผ่านไปยัง
บริหารบรรจุลงในร่างข้อบัญญัติในช่วงงบประมาณปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ถ้าปีนี้ไม่ได้จัดซื้ออย่าง
รวดเร็ว  อย่างเช่นเมื่อเดือนที่ผ่านมา ไฟไหม้ที่บ้านหนองไผ่ กว่ารถดับเพลิงจะมาถึงก็ไหม้บ้าน
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หมดแล้ว เราได้ท าร่างงบประมาณไว้นานแล้ว ผมอยากเรียนถามท่านว่า ท าไมถึงยังไม่จัดซื้อ          
จัดจ้าง งบประมาณมีแต่ท าไมถึงล่าช้าไม่รีบด าเนินการจัดซื้อรถดับเพลิง ผมอยากทราบ            
ในเบื้องต้นเพียงเท่านี้ก่อนครับ 

นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภา ฯ สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ  
ตามท่ีท่านวิชัย หาศิริ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๑๐ ได้สอบถามมา ขอชี้แจงว่า 
ในห้วงปลายปีงบประมาณ ๒๕๖๓ วันที่ ๒๙ กันยายน เราได้มีมติโอนงบประมาณรายละเอียด
ต่างๆ ในข้อบัญญัติปี  ๒๕๖๓ ที่ ไม่มีความจ าเป็นต้องใช้มาเพ่ือตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่                  
หลายรายการ รายละเอียดนั้น จะอยู่ในรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา รายละเอียดคือ              
มีมติแล้ว แต่อยู่ในช่วงสิ้นปีงบประมาณพอดี การเคลียตัวเลขในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในขณะนี้
เพ่ิงเริ่มจะปิดงบประมาณ ๒๕๖๓ ตัวเลขยังไม่นิ่ง ในวันนี้ เจ้าหน้าที่จากส านักตรวจเงินแผ่นดิน
เข้ามาตรวจ เจ้าหน้าที่ก็มีงาน เมื่อครู่ก็มีการตรวจประเมิน LPA ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการรวบรวม
เอกสารเพ่ือไปตรวจที่องค์การบริหารส่วนต าบลข้างเคียง เมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมได้ประสานทาง
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ ให้ด าเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้อง  พอดีทางกองคลังได้จัดท าปฏิทิน
รายละเอียดการด าเนินการตามปฏิทิน คือ ในการจัดหารถดับเพลิงก็จะด าเนินการตามปฏิทิน 
ตามเอกสารที่ได้แนบให้กับทุกท่านแล้ว ส่วนเรื่องรถดับเพลิงทางสมาชิกสภาฯยังไม่ตกผลึก             
ตกลงว่าเป็นรถน้ า หรือรถดับเพลิง ซึ่งรายละเอียดรถน้ า รถดับเพลิงเป็นคนละอย่างกันครับ 
เนื่องจากนักวิเคราะห์ฯได้ค้นหาข้อมูลในอินเตอร์เน็ตเห็นข้อมูลชัดเจน รายละเอียดตรงนี้ จะให้
นักวิเคราะห์ได้น าเรียนชี้แจงถึงความแตกต่างระหว่างรถน้ ากับรถดับเพลิง ที่เราสามารถจัดซื้อได้
จะเป็นรถน้ าอเนกประสงค์ เริ่มต้นตั้งแต่แผน ข้อบัญญัติ เพราะรายละเอียด สเป็ค เอกสารเรายัง
ไม่นิ่ง ครับ 

นายวิชัย  หาศิริ  สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๐ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  
ผมขออนุญาตสอบถามแบบรายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
ประกาศสอบราคา ประกวดราคาในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงมกราคม ๒๕๖๔ ท่านคาดว่าจะ
ด าเนินการจัดซื้อในกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ขอสอบถามว่า มีการส่งมอบในกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มีนาคม 
๒๕๖๔ ก็อีกหลายเดือน ตอนนี้เดือนพฤศจิกายน เดือนหน้าธันวาคม เป็นไปได้หรือไม่ที่บริหาร 
เจ้าหน้าที่ วิ เคราะห์  จะรีบด าเนินการ ผมเกรงว่าจะช้าไปหรือไม่  หากเกิดกรณี ไฟไหม้                        
เราต้องอาศัยรถดับเพลิงจากหน่วยงานอ่ืน ขอสอบถามว่าท่านจะสามารถกระชับเวลา                    
ในการจัดซื้อจัดจ้างให้เร็วกว่านี้ได้หรือไม่ ขอฝากให้รีบด าเนินการด้วย ขอบคุณครับ 

นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภา ฯ สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ  
ตามที่ท่านวิชัยได้สอบถาม ให้ท่านดูรายละเอียดเอกสารที่แนบท้าย มีรายละเอียดที่ด าเนินการจริง 
ก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติ ส่วนนี้จะด าเนินการได้เร็วกว่า คือประมาณอาทิตย์นี้ไม่เกินอาทิตย์หน้า 
ปฏิทินนี้กองคลังได้จัดท ามาตามระเบียบขอบคุณครับ 

นายทวม  ลีทนทา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  
ขอสอบถาม ขั้นตอนการประกาศจัดซื้อจัดจ้างครับ 

นายภัคพงษ์  ธารชัย ผู้อ านวยการกองช่าง เรียนท่านประธานสภา ฯ สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ                 
ขอแสดงความคิดเห็นจากประสบการณ์ที่เคยจัดซื้อจัดจ้างเก่ียวกับรถดับเพลิงจากที่ท างานเดิม 
ลักษณะการซื้อการจ้าง ต้องเป็นไปตามระเบียบพัสดุ ส่วนที่เกินมานอกเหนือจากสเป็คที่เราก าหนด
ไว้ ในข้ อบั ญญั ติ  ก็ จะเป็ น ใน เรื่ องของการแต่ งตั้ งคณ ะกรรมการก าหนดคุณ ลั กษณ ะ                      
จากบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ คณะกรรมการก าหนดรายจ่ายที่เกิน ที่อยู่นอกเหนือบัญชี ที่ประกอบ
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ในตัวรถ และต้องดูที่ราคาต้องอยู่ ในราคา ๒ ,๕๐๐ ,๐๐๐ บาท การด าเนินการก็จะต้อง                   
ไม่เป็นการเอ้ือประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการ ส่วนรายละเอียดลึกๆให้หัวหน้าส านักปลัดได้ชี้แจง                
ให้ทางสมาชิกสภาฯได้ทราบครับ 

นายอดุลย์  เวียงสมุทร หัวหน้าส านักปลัด  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  
รถบรรทุกน้ าหรือรถดับเพลิง ผมขอน าเรียนต่อที่ประชุมสภาฯ ว่าในการที่จะซื้อของสักอย่าง                 
ต้องดูประโยชน์ในการใช้งาน จากที่เคยคุยกันในนอกรอบว่า ทางสภาฯอยากได้รถบรรทุกน้ าดับเพลิง
เพ่ือใช้ในการดับเพลิง เหตุผลเพราะอายชาวบ้าน ต าบลรอบข้างมีหมดแล้ว เพราะฉะนั้นในการจัดหา     
รถสักคันหนึ่ง เพ่ือใช้ประโยชน์ในการดับเพลิง ให้เข้ากับพ้ืนที่เรา ผมว่าจะเอาแบบ ๖ ล้อ หรือ               
แบบคันใหญ่เหมือนที่ห้วยยาง ทางผู้ใหญ่บ้าน อยากได้เป็นรถเล็กสามารถเข้าถึงทุกตรอกซอกซอย           
ดูว่าเรามีงบประมาณเท่าไร มีอยู่ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ต้องดูว่าต าบลอ่ืนๆ มีแบบไหนบ้าง น าเอกสาร
มาประกอบการพิจารณาว่างบประมาณเท่านี้จะสามารถซื้อได้แบบไหนบ้าง ปรากฏว่า                     
ที่เป็นรถบรรทุกน้ าถังกลม สามารถฉีดพ่นน้ าดับเพลิงได้ เราดูคุณลักษณะเพ่ือจัดตั้งงบประมาณ
รายจ่าย แต่ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งไม่ได้บอกชัดเจนว่า รถบรรทุกดีเซลขนาด ๖ ล้อ 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า ๖,๐๐๐ ซีซี ก าลังเครื่องยนต์ไม่ต่ ากว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ ซึ่งก็เป็น    
สเป๊คคร่าวๆ ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ทางผู้อ านวยการกองช่างได้พูดถึงขั้นตอนในการจัดหา
ส าหรับขั้นตอนในการจัดหา ก าหนดคุณลักษณะที่ เราประสงค์อยากได้ เพ่ิมเข้ามา หรือจะเอา
ตามเขา ถ้าเอาตามเขาจะกว้างไป โดยผู้จัดหาเสนอราคาได้ของมาไม่ตรงกับที่เราต้องการ                 
ถ้าเราอยากได้ของที่มีลักษณะพิเศษนอกเหนือจากมาตรฐานครุภัณฑ์ที่ก าหนดไว้ เราก็เพ่ิมเติม
เข้าไป ก็เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการก าหนดคุณลักษณะที่จะเพ่ิมเติมเข้าไป แต่ทั้งนี้ ทั้งนั้น
หน้าตากค็ือรถบรรทุกน้ าดับเพลิง ซึ่งจะมีหัวฉีดข้างบน จะเหมือนกับรถ ๖ ล้อ ขนาดเล็ก ส่วนค า
ว่ารถดับเพลิง จริงๆคือ รถดับเพลิงไม่สามารถจัดซื้อได้ ราคาจะสามล้านขึ้นไป สร้างขึ้นมา               
เพ่ือใช้ในการดับเพลิงโดยเฉพาะ ส่วนมากจะเป็นตู้สี่เหลี่ยม จะมีหัวยิงหลายรูปแบบระยะไกลกว่า 
สามารถปรับหัวได้หลายรูปแบบกว่า และมีอุปกรณ์เสริมมากมาย จะมีโดรนด้วย ค าว่าโดรนคือ 
จุดที่รถเข้าไม่ถึงก็จะใช้โดรนช่วยดับไฟ ใช้กรณีรถน้ ามันคว่ าก็จะใช้โดรนในการพ่นน้ า  ส่วนที่           
เราจะซื้อเป็นรถบรรทุกน้ า มีหัวส าหรับฉีด ก็ไปเพิ่มเติมคุณลักษณะครับ 

ประธานสภาฯ   ขอฝากคณะกรรมการก าหนดคุณลักษณะของรถว่า ก าหนดให้เป็นที่พอใจทุกท่าน และเป็นไปตาม 
ระเบียบของทางราชการด้วย 

นายวิชัย  หาศิริ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๐ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 
ตามที่รับฟังเกี่ยวกับการด าเนินการนั้น ผมเชื่อมั่นว่าท่านปลัดจะท างานเพ่ือพ่ีน้องประชาชน
ต าบลดงมะไฟคงไม่ผิดหวัง ผมหวังว่าท่านจะด าเนินการตามที่ท่านก าหนดไว้ ขอบคุณครับ 

ประธานสภา ฯ เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  4   

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว   
ประธานสภา ฯ ไม่มี   ผ่านเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  5 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องท่ีเสนอใหม่   
ประธานสภา ฯ ๕.๑ รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ขอเชิญบริหารครับ  
นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภา ฯ สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ   

ผมขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านดูตามเอกสารที่แจกให้ คือ งบรายรับ- รายจ่าย ตามปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ ที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ประมาณการตามรายรับ



๔ 

 

หมวดภาษีอากร ประมาณการรายรับ ๑,๑๖๐,๐๐๐ บาท รับจริง ๔๓๘,๙๖๘ บาท ๙๗ สตางค์ 
ต่ ากว่าประมาณการ ๗๒๑,๐๓๑ บาท ๓ สตางค์ หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับ และใบอนุญาต 
ประมาณการรายรับ ๒๐,๒๕๐ บาท รับจริง ๙๑,๑๘๒ บาท ๓๕ สตางค์ สูงกว่าประมาณการ 
๗๐,๙๓๒ บาท ๓๕ สตางค์ หมวดรายได้จากทรัพย์สินประมาณการรายรับ ๒๕๕,๐๐๐ บาท            
รับจริง ๓๓๒,๒๕๔ บาท ๑ สตางค์ สูงกว่าประมาณการ ๗๗,๒๕๔ บาท ๑ สตางค์ หมวดรายได้
เบ็ดเตล็ด ประมาณการรายรับ ๑๕๕,๐๐๐ บาท รับจริง ๑๔๒,๖๖๓ บาท ๔๒ สตางค์ ต่ ากว่า
ประมาณการ ๑๒,๓๓๖ บาท ๕๘ สตางค์ รายได้จากทุน ๑,๐๐๐ บาท รับจริง ๓,๔๘๗ บาท สูงกว่า
ประมาณการ ๒,๔๘๗ บาท รายได้รัฐบาลจัดสรรให้ ๒๒,๗๒๙,๐๐๐ บาท รับจริง ๒๓,๙๙๙,๓๗๗ 
บาท ๔๐ สตางค์ สูงกว่าประมาณการรายรับ ๑,๒๗๐,๓๗๗ บาท ๔๐ สตางค์ หมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป ๒๖,๖๗๙,๗๕๐ บาท รับจริง ๒๗,๔๘๖,๔๔๐ บาท ต่ ากว่าประมาณการ ๘๐๖,๖๙๐ บาท             
รวมประมาณการรับ ๕๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท รับจริง ๕๒,๔๙๔,๓๗๓ บาท ๑๕ สตางค์ สูงกว่าประมาณ
การ ๑,๔๙๔,๓๗๓ บาท ๑๕ สตางค์ ต่อไปเป็นประมาณการรายจ่าย รายจ่ายตามงบประมาณ
รายจ่าย รายจ่ายประจ า งบกลางประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ ๑๓,๔๐๕,๕๓๙ บาท จ่ายจริง 
๑๓,๓๙๖,๔๔๙ บาท ต่ ากว่าประมาณการ ๙,๐๙๐ บาท หมวดเงินเดือน แบ่งเป็นเงินเดือนฝ่าย
ประจ า ๑๑,๙๓๘,๖๐๔ บาท จ่ายจริง ๑๑,๙๑๕,๙๔๓ บาท ต่ ากว่าประมาณการ ๒๒,๖๖๑ บาท 
เงินเดือนฝ่ายการเมือง ประมาณการรายจ่ายไว้ ๒,๐๑๓,๔๖๐ บาท จ่ายจริง ๒,๐๑๓,๒๙๗ บาท 
ต่ ากว่าประมาณการ ๑๖๓ บาท หมวดค่าตอบแทนค่าใช้สอยและค่าวัสดุ แบ่งเป็นค่าตอบแทน 
ประมาณการรายจ่าย ๑,๗๙๕,๒๐๐ บาท จ่ายจริง ๑,๗๓๙,๓๐๐ บาท ต่ ากว่าประมาณการ
รายจ่าย ๕๕ ,๙๐๐ บาท ค่าใช้สอยประมาณการรายจ่ายไว้ ๕ ,๐๙๕ ,๑๐๐ บาท จ่ายจริง 
๕,๐๔๑,๒๗๙ บาท ๕๗ สตางค์ ต่ ากว่าประมาณการรายจ่าย ๕๓,๘๒๐ บาท ๔๓ สตางค์ ค่าวัสดุ 
ประมาณการรายจ่าย ๒,๔๒๐ ,๕๑๓ บาท จ่ายจริง ๒,๓๘๘ ,๕๒๔ บาท ๒ สตางค์ ต่ ากว่า
ประมาณการ ๓๑,๙๘๘ บาท ๙๘ สตางค์ หมวดค่าสาธารณูปโภค ประมาณการรายจ่ายไว้ 
๔๗๙,๗๖๔ บาท จ่ายจริง ๔๗๘,๔๓๒ บาท ๕๓ สตางค์ ต่ ากว่าประมาณการ ๑,๓๓๑ บาท ๔๗ 
สตางค์ หมวดเงินอุดหนุนประมาณการรายจ่ายไว้ ๔,๒๑๓,๕๒๐ บาท จ่ายจริง ๔,๒๑๒,๒๒๔ 
บาท ๖๐ สตางค์ ต่ ากว่าประมาณการ ๑,๒๙๕ บาท  ๔๐ สตางค์ หมวดรายจ่ายอ่ืน ประมาณการ
รายจ่ายไว้ ๑๙,๑๐๐ บาท จ่ายจริง ๑๕,๐๐๐ บาท ต่ ากว่าประมาณการ ๔,๑๐๐ บาท หมวด
รายจ่ายเพ่ือการลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง แบ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ประมาณการ
รายจ่ายไว้ ๓,๙๔๓,๒๐๐ บาท จ่ายจริง ๓,๙๒๖,๗๘๐ บาท ต่ ากว่าประมาณการ ๑๖,๔๒๐ บาท 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประมาณการรายจ่ายไว้ ๕,๖๗๖,๐๐๐ บาท จ่ายจริง ๕,๖๕๖,๒๙๘ บาท 
๗๓ สตางค์ ต่ ากว่าประมาณการ ๑๙,๗๐๑ บาท ๒๗ สตางค์ รวมประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ 
๕๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เท่ากับประมาณการรับ แต่จ่ายจริงคือ ๕๐,๗๘๓,๕๒๘ บาท ๔๕ สตางค์ 
ต่ ากว่าประมาณการรายจ่าย ๒๑๖,๔๗๑ บาท ๕๕ สตางค์ ขออนุญาตชี้แจงเพียงเท่านี้ครับ 

ประธานสภาฯ ก็เป็นประมาณการรายจ่ายประจ าปี ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓   
ท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญครับ 

 
 



๕ 

 

 
นายวิชัย  หาศิริ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๐ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 

ตามรายงาน ผมมีข้อสงสัย ประเด็นเงินเดือนฝ่ายการเมือง ผมคิดว่าน่าจะรวมกับผู้บริหารด้วย 
ซึ่งบริหารก็ได้หมดวาระไปหลายเดือนแล้ว ผมว่างบประมาณส่วนนี้น่าจะเหลือเยอะกว่านี้ ผมขอ
เรียนถามและขอความกรุณาชี้แจงให้ละเอียดกว่านี้ด้วยครับ 

นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภา ฯ สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ   
เงินที่ตั้งไว้เหลือนิดเดียว ท่านนายกทรัพย์สินได้เสียชีวิตตั้งแต่ ๒๒ ตุลาคม แต่รายจ่าย ณ วันนี้ 
ล่าสุดเราโอนมารถดับเพลิง ๒ ,๕๐๐ ,๐๐๐ บาท เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้
งบประมาณ เราได้โอนตั้งจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุกน้ าดับเพลิง เงินจึงเหลือตาม
ข้อเท็จจริงคือ ๑๖๓ บาท ครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ หากไม่มี ส าหรับญัตติการพิจารณาในระเบียบวาระที่ 
๕ ก็จบไปแล้ว 

ประธานสภาฯ ครับ เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๖  

ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี)   
ประธานสภา ฯ ขอเชิญครับ 
นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภา ฯ สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ  

ระเบียบวาระอ่ืนๆ ในเรื่องของการขอใช้ที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพ่ือก่อสร้างวัดหรือจัดตั้งส านักสงฆ์ 
ว่าเป็นวัดที่จดทะเบียนที่พัทธสีมา ตามที่สมาชิกสภาฯ ทั้งสองหมู่บ้านได้สอบถามในเบื้องต้น ขอ
อนุญาตน าเรียนชี้แจงว่า เนื่องจากในการรวบรวมเอกสารที่ เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการขอใช้ที่              
อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารทั้งสองหมู่บ้าน ทั้งบ้านโพนก้างปลาโนนสมบูรณ์ และบ้านเหล่านกยูง 
ท่านอดิศัยน าส่งเอกสารแล้ว แต่เอกสารยังไม่ครบอยู่สองอย่าง คือโครงการรายละเอียดการ              
ใช้จ่ายได้เสนอแนะให้น ามาแนบเพ่ิมเติม โดยรวมกับผู้อ านวยการบ้านโพนก้างปลาโนนสมบูรณ์              
และหนังสือแจ้งรายละเอียด พร้อมสิ่งที่ส่งมาด้วย ตามระเบียบที่ก าหนด และรายละเอียด
โครงการด้วย สืบเนื่องจากสมัยประชุมเราเริ่มในวันนี้หมดในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓            
ตรงกับวันจันทร์ ให้ทางหมู่บ้านรวบรวมเอกสารให้ครบ แล้วน าเข้าสู่ที่ประชุมสภาสมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ 
อีกครั้งครับ ทางส านักปลัดจะเสนอเรื่องแผนเข้าที่ประชุมด้วย ท่านใดจะเรียนสอบถามขอเชิญครับ 

นางสุขใจ  ละจันทร์ลี สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๘ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านค่ะ 
ในวาระอ่ืนๆ มีเรื่องที่จะเสนอผ่านท่านประธานสภาฯไปยังบริหารให้จัดตั้งงบประมาณศึกษาดูงาน ค่ะ 

นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภา ฯ สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ  
ในงบประมาณ ปี ๒๕๖๔ ไม่ได้ตั้งไว้ในเรื่องการศึกษาดูงาน แต่จะขอรับไว้พิจารณาครับ 

นายวิชัย  หาศิริ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๐ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 
ในวาระอ่ืน ผมขอเรียนถามว่า เมื่อสองเดือนที่แล้วเราได้ไปอบรมป้องกันอัคคีภัยที่มณฑล
ทหารบก มีใบประกาศนียบัตรให้ ผู้ที่เข้ารับการอบรมฝากถามว่า ผ่านการอบรมแล้วท าไม                
ถึงยังไม่ได้รับใบประกาศครับ 

นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภา ฯ สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ  
ผมจะให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบประสานให้ ขณะนี้น่าจะอยู่ที่อ าเภอ หากได้รับแล้วจะรีบน ามา
แจกให้กับผู้เข้ารับการอบรมครับ 
 



๖ 

 

นายบุญธาตุ  บาลวงค์ษา สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๓ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 
พอดีปลายฝนต้นหนาวนี้ ขอฝากบริหารรีบส ารวจผ้าห่มกันหนาวเพ่ือจะได้แจกจ่ายให้ประชาชน
ได้อย่างทั่วถึงกันครับ 

นายถวิล  ค าชมภู สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๔ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  
ผมอยากได้หินคลุก เพ่ือไปซ่อมแซมถนนที่ช ารุด เสียหาย ขอบคุณครับ 

นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภา ฯ สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ  
ตามที่ท่านถวิลสอบถามมา ในเบื้องต้นให้ทางสมาชิกสภาฯท าหนังสือเข้ามา ส่วนเรื่องการ
เบิกจ่ายให้แต่ละหมู่บ้านนั้น ทางกองช่างจะดูแล ปกติเจ้าหน้าที่จะออกไปซ่อมแซมให้อยู่แล้วครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมเติมหรือไม่  
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธานสภาฯ ขอปิดประชุม 

 
ปิดประชุมเวลา ๑๑.๕๐ 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 
 
 



๗ 

 

 
 
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 
 
 

 


