
๑ 

 

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๔ 

วันจันทร์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

ณ ห้องประชุมอ่างห้วยเรือ องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

ประธานสภา ฯ ขณ ะนี้ ได้ เว ล าป ระชุ ม สภ าสมั ย ส ามั ญ  สมั ย ที่  ๒  ป ระจ าปี  ๒ ๕ ๖ ๔  ข อข อบ คุ ณ                  

หัวหน้าส่วนราชการ ที่ได้เข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๔ ส าหรับ           

ในวันนี้มีผู้มาประชุม ๑๙ คน ผู้ไม่มาประชุม คือ นางสุขใจ ละจันทร์ลี และนายทวม  ลีทนทา       

ลาป่วย ขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ประธานสภาฯ ขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 

ประธานสภา ฯ  ไมม่ี   ผ่านเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี ๒  

ประธานสภา ฯ เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี ๒ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  รับรองรายงานการประชุม 

ประธานสภา ฯ ๒.๑ ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านตรวจสอบรายงานการประชุมสภาวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ 
ประจ าปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่  ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่านใดจะเพ่ิมเติมแก้ไข ขอให้น าเรียน                
ต่อที่ประชุมครับ 

ประธานสภาฯ ท่านใดจะเพ่ิมเติมแก้ไข ขอให้น าเรียน ต่อที่ประชุมครับ 
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม เห็นชอบ  ๑๘  เสียง 
  ไม่เห็นชอบ – เสียง  

งดออกเสียง ๑ เสียง 

ประธานสภา ฯ เข้าสู่ระเบียบวาระที่  ๓ กระทู้ถาม   

ระเบียบวาระท่ี  ๓  กระทู้ถาม   

ประธานสภา ฯ ไมม่ี   ผ่านเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี ๔  

ประธานสภาฯ  เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี ๔   

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว   

ประธานสภา ฯ ไม่มี   ผ่านเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี ๕ 

ประธานสภาฯ  เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี ๕ 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่  



๒ 

 

๕.๑ การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี ๘  

ประธานสภาฯ    ๕.๑ การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๘ 

 ขอเชิญบริหารครับ 

 

 

นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ หัวหน้าส่วน 

ราชการและผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน ครับ ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่ ข้อ ๕.๑ การพิจารณา

ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๘ สืบเนื่องจากว่า ตามที่เรา               

ได้ด าเนินการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ที่ผ่านมานั้น ยังไม่ครอบคลุม

ในรายละเอียด ปัญหาความต้องการของประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน เพ่ือให้การจัดท าข้อบัญญัติ

ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ สามารถเข้าถึงปัญหาความต้องการของประชาชน จึงได้รวบรวมเสนอผ่าน

คณะกรรมการสนับสนุน คณะกรรมการพัฒนาประมาณปลายเดือนที่ผ่านมา มาถึงขั้นตอน

สุดท้าย คือน าร่างแผนที่ปรับปรุงล่าสุดเข้าสู่ที่ประชุมสภาฯ ในวันนี้  ส าหรับรายละเอียด                  

การเปลี่ยนแปลงแผน ผมขออนุญาตให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนน าเรียน เสนอให้ทางสภาฯ 

เพ่ือให้ความเห็นชอบในล าดับต่อไป ครับ  

นายวีระชัย  ปาระมี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ                

ผู้ทรงเกียรติ ปลัดปฏิบัติหน้าที่นายก รองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่านครับ 

ขออนุญาตน าเรียนต่อที่ประชุมทราบดังนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดท า

แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑          

ข้อ๒๒/๑ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาให้เป็นอ านาจของ

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น            

ที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล ตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล

และองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ.๒๕๓๗ ด้วย เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับ         

ความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ให้ผู้บริหารประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศ

ให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผย ไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้            

ตามร่างแผนที่ได้แจกให้กับสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ให้ดูรายละเอียดที่หน้า ๕ รายละเอียดโครงการ

พัฒนา ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ยุทธศาสตร์

การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   

ตามหลักธรรมาภิบาล ๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและ           

การโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน แนวทางที่ ๑ การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน

ให้มีความม่ันคงและมีคุณภาพ  



๓ 

 

โครงการที่  ๑ รายการเดิม โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรังภายในต าบลดงมะไฟ 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวก เป้าหมายผลผลิตโครงการ                 

ค่าซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรังภายในต าบลดงมะไฟ จ านวน ๕๒๕ ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ

ตั้งไว้ในปี ๒๕๖๒ จ านวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ตัวชี้วัด ถนนลูกรังทั้งต าบล ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวก หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กองช่าง หมายเหตุ ปรากฏ     

ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ .ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพ่ิมเติมครั้งที่ ๑ หน้าที่ ๕ ล าดับที่ ๗ รายการ                 

ที่เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลงเป้าหมายผลผลิตของโครงการเป็นซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง            

หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๑๑ ต าบลดงมะไฟ งบประมาณปี ๒๕๖๕ จ านวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท 

ตัวชี้วัดเป็น ๓ แห่ง  

 

โครงการที่ ๒ หน้าที่ ๖ รายการเดิม โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน

หมู่บ้าน บ้านนากับแก้ หมู่ที่ ๕ วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า เพ่ือการอุปโภค บริโภค และ

เพ่ือการเกษตร เป้าหมายผลผลิตของโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ าภายในหมู่บ้าน หมู่ ที่ ๕ 

งบประมาณปี ๒๕๖๔ จ านวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ตัวชี้วัด ๑ สาย ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชน        

มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และเพ่ือการเกษตร  หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กองช่าง หมายเหตุ 

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๓ หน้าที่ ๗ 

ล าดับที่ ๑๒ รายการที่เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์เป็นเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง 

เปลี่ยนแปลงเป้าหมายผลผลิตของโครงการเป็นก่อสร้างรางระบายน้ าภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ 

ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟก าหนด เปลี่ยนแปลงงบประมาณเป็นปี ๒๕๖๕ 

จ านวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เปลี่ยนแปลงผลที่คาดว่าจะได้รับเป็นมีทางระบายน้ า ท าให้น้ าไม่ท่วมขัง 

โครงการที่ ๓ หน้าที่ ๗ รายการเดิม โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน

หมู่บ้าน บ้านดงน้อย หมู่ที่ ๙ วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และ

เพ่ือการเกษตร เป้าหมายผลผลิตของโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ าภายในหมู่บ้าน หมูที่ ๙ 

งบประมาณปี ๒๕๖๔ จ านวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท ตัวชี้วัด ๑ สาย ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชน     

มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และเพ่ือการเกษตร  หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กองช่าง หมายเหตุ 

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๓ หน้าที่ ๗ 

ล าดับที่ ๑๓ รายการที่เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์เป็นเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง 

แก้ไขเป้าหมายผลผลิตของโครงการเป็นก่อสร้างรางระบายน้ าภายในหมู่บ้าน หมูที่  ๙ 

งบประมาณปี ๒๕๖๔ จ านวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ

ก าหนด เปลี่ยนแปลงงบประมาณปี ๒๕๖๕ จ านวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เปลี่ยนแปลงผลที่คาดว่าจะ

ได้รับเป็น มีทางระบายน้ า ท าให้น้ าไม่ท่วมขัง  



๔ 

 

โครงการที่ ๔ รายการเดิม โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าภายในหมู่บ้าน จากบ้านนายค าพอง       

ค าใบถึงสุดซอยต้นยางใหญ่ ประชาคม หมู่ที่ ๑๑  วัตถุประสงค์ เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง

ภายในหมู่บ้าน เป้าหมายผลผลิตของโครงการ รางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน 

ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๐๖ เมตร งบประมาณปี ๒๕๖๓ จ านวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

ตัวชี้วัด รางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน ๑ สาย ผลที่คาดว่าจะได้รับ มีทางระบายน้ า 

ท าให้น้ าไม่ท่วมขังภายในหมู่บ้าน หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กองช่าง หมายเหตุ ปรากฏ                  

ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ .ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้าที่ ๖๓ ล าดับที่ ๘๐ รายการที่เปลี่ยนแปลง 

เปลี่ยนแปลงชื่อโครงการเป็น โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ 

เปลี่ยนแปลงเป้าหมายผลผลิตของโครงการเป็น ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กตาม

แบบองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟก าหนด เปลี่ยนแปลงงบประมาณปี ๒๕๖๕ จ านวน 

๑๐๐,๐๐๐ บาท โครงการที่ ๕ หน้าที่ ๙ รายการเดิม อุดหนุนโครงการก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้า

เพ่ือการเกษตร หมู่ที่ ๑๑ วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรและไฟฟ้า          

ส่องสว่าง เป้าหมายผลผลิตของโครงการ อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสกลนคร งบประมาณปี 

๒๕๖๔ จ านวน ๔๐,๐๐๐ บาท ตัวชี้วัด ขยายเขตไฟฟ้าการเกษตร จ านวน ๑ สาย ผลที่คาดว่า     

จะได้รับ ประชาชนปลอดภัยในการสัญจรไปมา หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กองช่าง หมายเหตุ 

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๖ หน้าที่ ๑๑ ล าดับที่ ๘ 

รายการที่เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลงงบประมาณปี ๒๕๖๕ เป็นจ านวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ครับ 

ประธานสภาฯ  ตามที่นักวิเคราะห์ฯ ได้น าเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา

ท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติม  ขอเชิญครับ 

นายวิชัย  หาศิริ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๐ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ    

เกี่ยวกับรายละเอียดโครงการร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๘ 

หน้าที่ ๕ ผมมีข้อสงสัย อยากเรียนถามโครงการที่ ๑ ซึ่งเป็นโครงการเดิมคือซ่อมแซมถนน                

ผิวจราจรลูกรังภายในต าบลดงมะไฟ เป้าหมายคือ ค่าซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรังภายในต าบล

ดงมะไฟ แล้วรายการเปลี่ยนแปลง คือ ซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๑๑ 

ต าบลดงมะไฟ ในปี ๒๕๖๕ ทั้งๆที่ทุกหมู่บ้านในต าบลดงมะไฟ ยังมีความต้องการลูกรัง แต่ท าไม

ถึงเจาะจงเฉพาะสามหมู่บ้านในงบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท เช่น บ้านโนนสมบูรณ์ในปี ๒๕๖๔ 

ยังไม่ได้รับลูกรัง ผมมีความเห็นว่า ในปี ๒๕๖๕ ทุกหมู่บ้านมีความต้องการลูกรังเหมือนเดิม ครับ 

ประธานสภาฯ ขอเชิญเจ้าหน้าที่ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับโครงการนี้  แต่ว่าในความเข้าใจ ผมคิดว่างบประมาณ 

๒๐๐,๐๐๐ บาท ก็เป็นงบประมาณที่ผ่านมาแล้ว ตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ งบประมาณที่เปลี่ยนแปลง 

๓๐๐,๐๐๐ บาท ก็คงจะเป็นหมู่บ้านละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท จากงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท อาจ

แบ่งโครงการออกมาเป็น ๔๐๐,๐๐๐ บาท ลูกรัง ๑๐๐,๐๐๐ บาท ขอให้ทางเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจง

อีกครั้งหนึ่งครับ 



๕ 

 

นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 

ถูกต้อง ตามที่ประธานสภาฯน าเรียน ตามที่ผมให้สมาชิกสภาฯได้เสนอโครงการในปีงบประมาณ 

๒๕๖๕ ซึ่งทั้งสองท่านได้เสนอโครงการเข้ามา โดยจ ากัดวงเงิน หมู่บ้านละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

รายละเอียดตกผลึกรวมแล้ว เป้าหมายมีสามหมู่บ้านที่ต้องการลูกรัง ส่วนบ้านอ่ืนคงเห็นปัญหา

ลูกรังเป็นล าดับรองลงไปเห็นปัญหาอ่ืนส าคัญกว่าจึงไม่ได้จัดสรรเงินในส่วน ๕๐๐,๐๐๐ บาท     

ไปลงลูกรัง ตามข้อเท็จจริงที่ประธานสภาฯน าเรียน จึงเป็นรูปลักษณ์การปรับปรุงแผนในวันนี้ 

เพ่ือให้เป็นไปตามที่สมาชิกสภาฯได้เสนอเข้ามาจึงได้จัดสรรงบประมาณตามที่สมาชิกสภาฯ

ต้องการ และได้บรรจุในแผนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ครับ 

ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติม ขอเชิญครับ 

ที่ประชุม ไม่มี   

ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  ๑๘  เสียง 
  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง  

งดออกเสียง ๑ เสียง  
ประธานสภาฯ ครับ เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี ๖   

ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี)   

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ ขอเชิญครับ 
นายวิชัย  หาศิริ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๐ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  
    ส าหรับเรื่องอ่ืนๆ ผมขอปรึกษาหารือเสนอประธานสภาฯ ผ่านไปยังบริหาร เมื่ออาทิตย์ที่แล้ว                         
     
    ผมมีโอกาสเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการการศึกษาโรงเรียนบ้านโพนก้างปลา เกี่ยวกับปัญหาการสัญจร 
    ไปมาล าบาก ถนนข้างโรงเรียนตรงจุดรอยต่อของท่อระบายน้ าเกิดช ารุดเสียหายจ านวนหลายจุด                     
    ซ่ึงถนนสายดังกล่าวก็แคบอยู่แล้ว เกรงว่าประชาชนที่สัญจรไปมาจะเกิดอุบัติเหตุ จึงขอความอนุเคราะห์ 
    จากบริหารช่วยซ่อมแซมโดยเร่งด่วน ขอบคุณครับ 
ประธานสภาฯ เป็นเรื่องของการสัญจรไปมาของลูกหลานพ่ีน้องประชาชน ผมมองว่าถนนสายดังกล่าวได้ก่อสร้าง 
    มาหลายปีแล้ว และเกิดช ารุดเสียหาย เนื่องจากการกัดเซาะของน้ า ท าให้ท่อระบายน้ าเกิดความเสียหาย  
    ผมจึงขอให้ทางบริหารได้แสดงความคิดเห็นครับ 
นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  
    ถนนสายดังกล่าว มองเห็นปัญหาโดยเฉพาะตรงเยื้องด้านหน้าโรงเรียน จะเป็นหลุม เป็นโพลงด้านล่าง  
    ผมจะประสานทางกองช่างให้รีบด าเนินการซ่อมแซมเพ่ือให้ประชาชนสามารถสัญจรไปมา                             
    ด้วยความปลอดภัยครับ 



๖ 

 

นายถวิล  ค าชมภู สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๔ เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 

ผมขอสอบถามว่าหินคลุกยังมีหรือไม่ ผมอยากจะน าไปซ่อมแซมถนนตรงจุดที่วางท่อประปา              

ส่วนภูมิภาค เนื่องจากดินทรุด ขอบคุณครับ 

นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  
    หินคลุกยังมีครับ ทางกองช่างได้ทยอยน าไปซ่อมแซมในพ้ืนที่เป็นประจ าครับ 
ประธานสภาฯ กรณีดังกล่าว นั้น ความเสียหายของถนนเกิดขึ้นจากการประปาส่วนภูมิภาค ที่ไปขุดเจาะถนน เป็นไปได้ 
    หรือไม่ทีท่างหน่วยงานเราจะท าหนังสือไปแจ้งให้ประปาส่วนภูมิภาคให้ด าเนินการแก้ไขซ่อมแซม หรือ 
    ให้ทางผู้น าหมู่บ้านส ารวจพ้ืนที่ผิวจราจรเสียหายว่าจะใช้หินคลุกจ านวนเท่าไร แล้วเราจะร่วมกันพัฒนา  
    โดยให้ประชาชนในหมู่บ้านได้ท างานร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ช่วยกันซ่อมแซม เพ่ือให้เกิดความสามัคคี ครับ 
นายวิชัย  หาศิริ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๐ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  
    ถนนลูกรังสายบ้านโพนก้างปลา สู่บ้านดงขวาง ถนนเส้นนอกเกิดช ารุดเสียหายอย่างมาก เป็นหลุม                  
    เป็นบ่อลึกประมาณ ๕๐ เซนติเมตร สัญจรไปมาล าบาก ผมขอเรียนสอบถามว่างบประมาณลูกรัง 
    ปี ๒๕๖๔ บ้านโพนก้างปลารวมถึงบ้านอ่ืนๆ ก็น่าจะได้รับไปแล้ว ในส่วนของบ้านโนนสมบูรณ์ 
    ยังมีหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ ถนนเส้นดังกล่าวเป็นถนนเส้นแยกโรงเรียนซึ่งผ่านหนองแวงเห็นว่าช ารุดทรุดโทรมอยู่พอสมควร                   
    ควรได้รับการแก้ไขโดยเร่งด่วน แต่ต้องดูว่าเรามีงบประมาณในการซ่อมแซมมากน้อยเพียงไร ให้บริหาร 
    ได้ด าเนินการตามกรอบอ านาจหน้าที่ครับ 
นายบุญธาตุ  บาลวงศ์ษา สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๓ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ                 
    ทุกท่านครับ ผมส าหรับวาระอ่ืนๆ ผมขอน าเรียนปรึกษาหารือเกี่ยวกับโรคระบาดลัมปี สกิน  
    ขณะนี้สัตว์ตายไปหลายตัวแล้ว ซึ่งหน่วยงานเรามียาช่วยเหลือหรือไม่ เพราะว่าประชาชนสอบถามมา  
    เนื่องจากโรคนี้ได้ระบาดไปทั่วทุกหมู่บ้าน ซึ่งทางปศุสัตว์ก็ให้รักษาตามอาการแต่ก็เป็นค่าใช้จ่ายในการ 
    ไปจ้างคนมาฉีดยาเข็มละประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ บาท บางตัวต้องฉีดหลายเข็ม เป็นเงินจ านวนมาก  
    หน่วยงานเราพอจะมีแนวทางแก้ไขปัญหานี้อย่างไรครับ 
ประธานสภาฯ ผมแนะน าให้แต่ละหมู่บ้านท าหนังสือแจ้งเข้ามา เพ่ือที่จะหาแนวทางแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น ส าหรับ 
    การป้องกันและรักษาโรคติดต่อในสัตว์นั้น เป็นกรอบอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  
    เราได้ตั้งงบประมาณไว้ทุกปีในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับโรคระบาดในสัตว์ ส่วนมากเราจะเน้นไปที่ 
    โรคไข้เลือดออกมากกว่า ในอนาคตข้างหน้า ในการตั้งข้อบัญญัติงบประมาณในส่วนนี้ ผมอยากให้ 
    ทางบริหารและสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ได้มองถึงโรคภัยไข้เจ็บที่เราจะต้องประสบในอนาคต ฉะนั้น 
    การตั้งงบประมาณในเรื่องโรคติดต่อนั้น ให้ทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้มุ่งเน้นเกี่ยวกับงบประมาณ 
    เพ่ือน าไปแก้ไขปัญหาเหล่านี้โดยตรง  ขอเชิญบริหารได้ชี้แจงครับ 
นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 
    เรื่องโรคระบาดขออนุญาตให้รองปลัดได้น าเรียนชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือ 
    ของหน่วยงานรัฐให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ได้รับทราบครับ 



๗ 

 

นางสาวอรอุมา  ไตรภพ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านคะ  
    ในส่วนโรคระบาด เดิมอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มีหน้าที่ที่เกี่ยวกับการป้องกัน 
    โรคที่เกี่ยวกับสัตว์ แต่ล่าสุด กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีหนังสืออกมาแล้ว ว่าเราสามารถ 
    ท าได้สองกรณี คือการควบคุมโรคระบาดที่เกิดจากสัตว์และการให้ความช่วยเหลือตามอ านาจหน้าที่ 
    ในรูปแบบของการช่วยเหลือเกษตรกรก็คือผู้ประสบภัย สามารถใช้ระเบียบของการช่วยเหลือประชาชน  
    ก็สามารถด าเนินการได้ ซึ่งปศุสัตว์จังหวัดสกลนครได้แจ้งประชาสัมพันธ์ในเขตจังหวัดสกลนครว่า  
    ให้ไปขอรับยาฆ่าเชื้อ ฆ่าแมลง จากปศุสัตว์ฟรี การช่วยเหลือสามารถช่วยได้ตามอ านาจหน้าที่ แต่ต้อง 
    ไม่ซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอ่ืนที่ให้ความช่วยเหลือก่อนแล้วคะ 
นายอดุลย์  เวียงสมุทร หัวหน้าส านักปลัด เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  
    ผมขอชี้แจงเกี่ยวกับโรคลัมปี สกิน อยากให้ผู้บริหารได้เล็งเห็นความส าคัญ ที่จริงผมได้มีบันทึกเสนอ 
    ในการขออนุมัติจัดหายาฆ่าแมลงและเวชภัณฑ์ ส าหรับใช้รักษาตามอาการแต่บริหารยังมองว่าซ้ าซ้อน  
    ผมขอชี้แจงว่าจังหวัดสกลนครได้ประกาศเป็นโรคระบาดตั้งแต่เดือนที่แล้ว ซึ่งทางปศุสัตว์อ าเภอ                   
    ได้ลงพ้ืนที่ให้ความรู้ รณรงค์ท่ีบ้านนากับแก้ และได้มีการพ่นยาไล่แมลง ในเรื่องของโรคลัมปี สกินนี้  
    กรณีท่ีเกิดโรคแล้วจะไม่สามารถรักษาได้ แต่จะรักษาตามอาการ ส่วนการป้องกันโดยพ่นยาฆ่าแมลงทุก  
    ๗ วัน เพ่ือฆ่าแมลงที่เป็นพาหะของโรค ปรากฏว่าระบาดเป็นวงกว้างถือเป็นสาธารณภัย ระบาด                    
    ทั่วประเทศ ทางปศุสัตว์อ าเภอได้ประสานมาว่า จะจัดกิจกรรมรณรงค์ Kick Off ที่องค์การบริหารส่วน 
    ต าบลดงมะไฟ ในวันที่ ๙ มิถุนายนนี้ ผมขออธิบายกรณคีวามซ้ าซ้อนหรือไม่ซ้ าซ้อนว่า ปศุสัตว์มีหน้าที ่
    ในการรักษา อ านาจหน้าทีป่ศุสัตว์คือ สั่งซื้อวัคซีน ซึ่งประเทศไทยไม่มีวัคซีนดังกล่าว ต้องสั่งซื้อ 
    จากต่างประเทศในรอบแรกคือหกหมื่นโดส รอบที่สองแสนโดส แต่กระบวนการกว่าจะถึงล่าช้า ปศุสัตว์ 
    มีอ านาจจัดหาวัคซีน จะฉีดส าหรับวัวที่ไม่มีอาการ เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกัน ต่อมาจังหวัดได้มีหนังสือถึง 
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีอ านาจในการช่วยเหลือบรรเทาในเบื้องต้นแก่เกษตรกรที่ประสบปัญหา 
    การระบาดของโรคดังกล่าว และเมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ที่ผ่านมามีหนังสือจากกระทรวงมหาดไทย 
    แจ้งซักซ้อมการปฏิบัติเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของท้องถิ่นในการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก 
    โรคระบาด โดยใช้งบกลางเป็นเงินสาธารณภัยในการให้ความช่วยเหลือ และขมวดว่าไม่ต้องเข้า 
    คณะกรรมการในการให้ความช่วยเหลือ ที่เป็นอ านาจท้องถิ่นในการช่วยเหลือเบื้องต้น โดยจัดหา 
    เวชภัณฑ์ ซึ่งทางปศุสัตว์จังหวัดได้จัดกิจกรรมKick Off เพ่ือแจกยาฆ่าแมลง เป็นการแจกจ่ายในเบื้องต้น  
    แจกคนละ ๑ แกลลอน แต่ยาใช้ได้แค่ไม่ก่ีครั้งก็หมด เพราะเป็นยาที่ผ่านการผสมแล้ว ต้องฉีดทุก ๗ วัน  
    ผมได้บันทึกเสนอบริหารในเรื่องยาฆ่าแมลงและเวชภัณฑ์ ยาลดไข้ ที่ทางปศุสัตว์ส่งข้อมูลให้ หน้าที่เรา 
    มีหน้าที่สนับสนุนเรื่องเวชภัณฑ์ หน้าที่ของปศุสัตว์คือการรักษา ขอเรียนว่าหน้าที่เรามีหน้าที่จัดหา 
    เวชภัณฑ์ในเบื้องต้น ในการแก้ไขสาธารณภัย ชาวบ้านมาร้องทุกข์ว่าได้รับผลกระทบจากการระบาด 
    ของโรคลัมปี สกนิ ได้แจ้งนักวิชาการเกษตรรีบด าเนินการให้ความช่วยเหลือ ส่วนอีกกรณี คือวัวตาย  
    ตายประมาณ ๕ ตัว ตามระเบียบเราสามารถช่วยได้ กรณีใช้เงินช่วยเหลือประชาชน ตามอ านาจหน้าที่  
    วัวอายุ ๓ ปี ขึ้นไป ช่วยเหลือ ๒๐,๐๐๐ บาทต่อตัว วัวอายุ ๗ เดือนลงมาช่วยเหลือ ๖,๐๐๐ บาท  
    แตถ่้าจังหวัดประกาศเป็นสาธารณภัยเราต้องส่งต่อให้จังหวัดให้ความช่วยเหลือต่อไป ถ้าเราจะช่วยได้ 



๘ 

 

    ต้องไมมี่ประกาศเป็นสาธารณภัยของจังหวัด ขณะนี้ ประกาศเป็นโรคระบาดแต่ยังไมป่ระกาศ 
    เป็นสาธารณภัย ฝากให้ผู้บริหารให้ความส าคัญ ในวันที่ ๙ มิถุนายนนี้ ปศุสัตว์อ าเภอจะมาจัดกิจกรรม 
    รณรงค์ท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ และแจกจ่าย ยาฆ่าแมลง คนละ ๑ แกลลอน ส่วนเวชภัณฑ ์
    ต้องรอทางผู้บริหารพิจารณาก่อน ปศุสัตว์จังหวัดจะมาเป็นประธาน ส่วนซ้ าซ้อนหรือไม่นั้น ในวันพรุ่งนี้ 
    นายอ าเภอเมืองสกลนครจะเรียกนายกองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นทุกที่เข้าร่วมประชุม เกี่ยวกับเรื่องนี้ 
    โดยเฉพาะ เพ่ือให้เข้าใจในระเบียบต่างๆ ว่าเป็นอ านาจหรือไม่ ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 
    เป็นต าบลแรกที่ปศุสัตว์อ าเภอเลือกจัดกิจกรรมรณรงค์ Kick Off ครับ 
ประธานสภาฯ ทราบว่าทางอ าเภอเมืองสกลนครจะเชิญบริหารเข้าร่วมประชุมรับฟังระเบียบต่างๆ แต่เรื่องที่ทาง 
    ปศุสัตว์อ าเภอจะออกมาแจกยาฆ่าแมลงได้ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรได้รับทราบแล้ว แต่ประชาชน 
    เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยจากโรคโควิด จึงอยากให้ทางผู้ใหญ่บ้านหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมารับ 
    เพ่ือแจกจ่ายให้กับประชาชนต่อไป รายละเอียดยาที่จะน ามาผสม หนึ่งตัวยาสามารถผสมได้กี่แกลลอน  
    ราคาเท่าไร ใช้จ านวนเท่าไร งบประมาณในการด าเนินการเท่าไร ถามว่าเรื่องค่าใช้จ่ายเป็นของท้องถิ่นเรา 
    ใช่หรือไม่ หรือทางปศุสัตว์ด าเนินการเอง ครับ 
นายอดุลย์  เวียงสมุทร หัวหน้าส านักปลัด เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  
    ตามหนังสือสั่งการหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องระบุว่า องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้สนับสนุนเวชภัณฑ์  
    ส่วนการรักษาเป็นเรื่องของปศุสัตว์หรืออาสาสมัครเป็นผู้ฉีด ยาให้ทางปศุสัตว์เป็นผู้ค านวณว่าขวดละ  
    ๑ ลิตร บ้านละ ๑ ขวด สามารถผสมแกลลอนละประมาณ ๑๐ ซซีี ตัวยาปฏิชวีนะ  
    ลดไข้ ยาบ ารุง กระบอกฉีดยา เข็มฉีด ใช้งบประมาณ ประมาณ ๓๐,๖๐๐ บาท ครับ 
นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  
    ส าหรับเรื่องนี้เห็นหนังสือจากผูใ้หญ่บ้านรวบรวมส่งมาที่องค์การบริหารสว่นต าบลดงมะไฟ เนื่องจาก 
    ความเดือดร้อนของชาวบ้านมีมากพอสมควร ผมจึงให้ตั้งกรรมการเพ่ือพิจารณาให้ความช่วยเหลอืผู้ได้รับ 
    ความเดือดร้อนโดยเร่งด่วน ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ครับ 
ประธานสภาฯ เป็นอ านาจบริหารที่จะสั่งการ ปลัดปฏิบัติหน้าที่นายกต้องการให้ตั้งคณะกรรมการพิจารณาเพ่ือให้ 
    ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน งบประมาณที่จะให้ความช่วยเหลือก็ไม่มากเกินไป ขอให้ 
    รีบด าเนินการช่วยเหลือประชาชนด้วยครับ 
นายศุภกิจ  วงค์เตชะ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๑ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  
    ผมมีสองเรื่องที่จะขอน าเรียน เรื่องแรกบริเวณถนนเส้นต้นยาง เมื่อก่อนมีท่อ ตอนนี้ท าเป็น 
    ถนนคอนกรีตไม่มีท่อ เกิดเป็นตะไคร่น้ า ท าให้ลื่น ขอความอนุเคราะห์กองช่างได้ออกไปส ารวจเพ่ือแก้ไข 
    ปัญหาดังกล่าว เรื่องที่สอง ไฟฟ้าไม่สว่าง ถนนเส้นนาแก ๔ จุด ตรงต้นยูคาลิปตัส ที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุ  
    ขอฝากพิจารณาให้ความช่วยเหลือด้วย ขอบคุณครับ 
นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  
    ตามที่ท่านศุภกิจได้แจ้ง ผมรับไว้พิจารณาจะให้กองช่างออกไปส ารวจเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 
    ของประชาชนครับ 
นายบุญธาตุ  บาลวงศ์ษา สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๓ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ                 
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    ทุกท่านครับ ขอบคุณหัวหน้าส านักปลัดที่หาแนวทางแก้ไขปัญหาโรคระบาดในสัตว ์และขอให้          
    รีบด าเนินการ ขอบคุณครับ 
นายทัศนา  จูมสีสิงห์ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๔ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ             
    วาระอ่ืนๆ ผมขอสอบถามเรื่องฝาท่อระบายน้ าที่ได้ท าหนังสือแจ้งเข้ามาหลายเดือนแล้ว อยากให้  
    รีบด าเนินการ เรื่องที่สอง หินลกูรัง หากมีงบประมาณก็ให้รีบด าเนินการจัดสรรให้แต่ละหมู่บ้าน  
    ขอบคุณครับ 
ประธานสภาฯ เรื่องฝาท่อระบายน้ า ขออนุญาตเรียนบริหารไปยังผู้อ านวยการกองช่างว่า บ้านนากับแก้เพ่ิงสร้างเสร็จ  
    แต่ฝาท่อระบายน้ าแตก เนื่องจากรถบรรทุกดินที่น้ าหนักมาก ขอฝากท่านได้แจ้งผู้รับเหมาให้ด าเนินการ 
    เปลี่ยนให้ด้วยครับ 
นายวิชัย  หาศิริ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๐ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  
    เกี่ยวกับเรื่องโรคระบาด ผมเห็นว่าองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดประชาชน 
    มากที่สุด อยากให้รีบด าเนินการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนโดยเร่งด่วน ครับ 
ประธานสภาฯ ฝากบริหารให้ศึกษาระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาของประชาชนต่อไปครับ 
นางสาวอรอุมา  ไตรภพ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านคะ  
    จากที่ได้อธิบายไปแล้วเบื้องต้น คือ เราสามารถให้ความช่วยเหลอืได้ โรคนี้เป็นโรคอุบัติใหม่ ระเบียบของ 
    กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นออกมาเมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ที่ให้สามารถด าเนินการได้        
    เราได้ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ แต่การด าเนินการเราต้องด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ  
    ข้อกฎหมายและรัดกุมมากที่สุด ท่านปลัดมีแนวทางที่จะให้ความช่วยเหลือ การให้ความช่วยเหลือ 
    แยกเป็นสองวิธี คือ วิธีที่ ๑ กรณเีกิดภัยพิบัติ ใช้งบกลาง มีระเบียบ วิธีการใช้ที่ชัดเจน  วิธีที่ ๒ คือ  
    การช่วยเหลือเกษตรกร ระเบียบการช่วยเหลือประชาชน ซึ่งประธานสภาฯเป็นคณะกรรมการร่วมด้วย  
    ตามกระบวนการเป็นรูปแบบคณะกรรมการ มีทุกขั้นตอน การช่วยเหลือในรูปแบบคณะกรรมการ  
    ระเบียบเปิดว่า เป็นอ านาจหน้าที่ของนายกสามารถพิจารณาได้เลย แต่นายกพิจารณาว่า การให ้
    ความช่วยเหลือเพ่ือความเป็นธรรม เราน่าจะมีคณะกรรมการชุดหนึ่ง เพ่ือพิจารณาความเสียหาย  
    ซ่ึงเกษตรกรแต่ละคนมีความเสียหายมากน้อยแตกต่างกัน บางคนอาจมีวัวจ านวนมาก ก็ต้อง 
    ให้ความช่วยเหลือที่มากกว่า นายกจึงมีความเห็นว่า ต้องมีคณะกรรมการเพ่ือก ากับดูแล สามารถ 
    ช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างเป็นธรรมและทั่วถึงมากที่สุดคะ 
ประธานสภาฯ เป็นอ านาจของนายกที่จะแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเพ่ือระดมความคิดหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับ 
    ประชาชนและเป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย ครับ 
นายอดุลย์  เวียงสมุทร หัวหน้าส านักปลัด เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรตทิุกท่าน บริหารและหัวหน้า 
    ส่วนราชการ ครับ ตามที่บริหารกล่าวว่าทุกอย่างต้องเป็นไปตามระเบียบ ซ่ึงระเบียบระบุไว้ว่า กรณี 
    จ าเป็นเร่งด่วนให้ชว่ยเหลือฉับพลันทันที ไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการ อยู่ที่ว่ากรณีเร่งด่วนหรือ 
    ไม่เร่งด่วน กรณีท่ีไม่เร่งด่วน รอได้ให้น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ  
    โดยใช้ระเบียบชว่ยเหลือประชาชน กรณีเร่งด่วน เช่น วาตภยั หรืออุทกภัย ประชาชนได้รับความเสียหาย 
    เป็นร้อยหลังคาเรือน เจ้าหน้าทีอ่อกส ารวจ แล้วจัดหาใช้บันทึกแทนใบตรวจรับ ในระเบียบพัสดุ ข้อ ๗๑  



๑๐ 

 

    เป็นแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ กรณีท่านให้ตั้งคณะกรรมการ ผมถามว่าหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
    ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ บอกว่า เป็นสาธารณภัย กรณีเร่งดว่นให้ท้องถิ่นช่วยเหลือทันที โดยใช้ 
    งบกลาง หนังสือระบุชัดเจน  ผมสอบถามว่าการตั้งคณะกรรมการเป็นการช่วยเหลือฉับพลันหรอื 
    ไม่ เร่งด่วนหรือไม่ กรณีโรคระบาด ถ้าไม่ช่วยเหลือฉับพลันแล้ว จะระบาดไปอีกกี่ตัว จะสามารถ 
    ควบคุมได้หรือไม่ ตามทีป่ระธานสภาฯเรียนว่า ปศุสัตว์อ าเภอประสานมาผ่านผมและนักวิชาการเกษตร  
    และมีรายงานถึงปลัดทุกครั้ง อันดับแรกคือวันที่ผมลงพ้ืนที่ที่บ้านนากับแก้ปลัดมอบหมายหัวหน้าส านักปลัด 
    ไปแทน หลังจากนั้น ประชาชนท าหนังสือร้องทุกข์เข้ามา ได้รวบรวมและท าบันทึกรายงานเสนอบริหาร 
    เกี่ยวกับการระบาดของโรคว่ามีก่ีครัวเรือน มีก่ีตัว ทางผู้บริหารรับทราบ อนุมัติให้ช่วยเหลือ ปศุสัตว์ 
    จังหวัดร่วมกับปศุสัตว์อ าเภอ เลือกองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟจัดกิจกรรม Kick Off เพ่ือรณรงค์ 
    เป็นต าบลแรก ได้ท าหนังสือเสนอปลัดแจ้งประชาสัมพันธ์ทุกหมู่บ้าน ขอน าเรียนว่าท าไมถึงเลือกต าบล 
    ดงมะไฟ เพราะ ต าบลดงมะไฟมีการระบาดของโรคมาก ครับ 
ประธานสภาฯ ระเบียบระบุไว้ชัดเจน บริหารสามารถจะใช้อ านาจสั่งการ ไม่จ าเป็นต้องตั้งคณะกรรมการเพราะเป็นเรื่อง 
    จ าเป็นเร่งด่วนเพ่ือให้ทันต่อสถานการณ์การระบาดของโรคครับ 
นายวิชัย  หาศิริ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๐ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  
    เกี่ยวกับเรื่องนี้ ผมเห็นว่าเราด าเนินการล่าช้า ขอให้รีบด าเนินการช่วยเหลือประชาชนโดยเร่งด่วนด้วยครับ 
นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  
    ขออนุญาตน าเรียน ตามที่ประธานสภาฯกล่าวมา ถูกต้อง เรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่ แนวทางการให้ความ 
    ช่วยเหลือก็เพ่ิงมีมา แนวทางการช่วยเหลือประชาชนยังไม่มีระเบียบระบุชัดเจน ผมได้สั่งการให้ 
    ความช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อน โดยลักษณะให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและพิจารณา 
    อย่างละเอียด รอบคอบ ในการให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน โดยนายกใช้ดุลยพินิจบนพ้ืนฐาน 
    ของมติคณะกรรมการ เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมแก่ประชาชนมากที่สุดครับ 
นายวิชัย  หาศิริ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๐ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  
    สอบถามความคืบหน้าการจัดซื้อรถบรรทุกน้ าดับเพลิงว่าไปถึงขั้นตอนไหนครับ 
นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  
    ขออนุญาตน าเรียน เรื่องการจัดหารถดับเพลิง องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟได้แจ้งผู้รับจ้าง 
    มาท าสัญญาแล้ว ประมาณเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ มีระยะเวลาการส่งมอบภายใน ๙๐ วัน ซึ่งจะครบ 
    ก าหนดสัญญาในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ครับ 
นายอดุลย์  เวียงสมุทร หัวหน้าส านักปลัด เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  
    เกี่ยวกับการขอรับงบประมาณจาก สสจ. เพ่ือความชัดเจน ช่วงแรกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 
    ได้ส่งทีมงานลงมาส ารวจเพ่ือให้เราเสนอโครงการเกี่ยวกับการผันน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ต่อมา 
    มีหนังสือลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ซ่ึงอ้างว่านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 
    เข้ารับต าแหน่งใหม่ จึงไดแ้ถลงนโยบายต่อสภาฯ เพ่ือให้นโยบายที่แถลงต่อสภาฯ เป็นรูปธรรม  
    ในการจัดหาปรับปรุงแหล่งน้ า ผลิตน้ าประปาชุมชน เจาะบ่อบาดาลในไร่นาและก่อสร้างส ารองน้ าใต้ดิน  
    จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอโครงการ เพ่ือเพ่ิมเติมในแผนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 



๑๑ 

 

    สกลนคร โครงการที่จะเพ่ิมเติมในแผนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร มีสองโครงการใหญ่ คือ 
    โครงการประปาหมู่บ้านจากพลังงานแสงอาทิตย์โซล่าเซล จ านวน ๑,๐๐๐ หมู่บ้าน โครงการที่สองคือ  
    โครงการสูบน้ าบ่อบาดาลใต้ดินด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เป็นโครงการที่ทางองค์การบริหารส่วนต าบล 
    จะเสนอ ถ้าได้บรรจุในแผนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร โอกาสที่จะได้งบประมาณก็มีมาก  
    ที่จะน ามาพัฒนาต าบลเรา ผมขอใช้เวทีนี้ ในฐานะที่ท่านใกล้ชิดประชาชนรู้สภาพปัญหาความต้องการ 
    ของประชาชนที่แท้จริง อยากให้ท่านเสนอโครงการโดยตรงกับนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
     เพ่ือรวบรวมเข้าในแผนเพ่ิมเติม ที่นายกจะใช้งบประมาณในต าบลเรา เช่น หมู่ที่ ๔ ทราบปัญหาว่า 
    น้ าดิบที่ใช้ผลิตน้ าประปาไม่เพียงพอ แนวทางแก้ไขปัญหาคือ วิธีที่ ๑ สูบน้ า วิธีที่ ๒ หาแหล่งน้ าดิบหรือ 
    เจาะน้ าบาดาล เพ่ือเติมระบบประปาหรือ ท าโครงการประปาแหล่งทีส่อง ส่วนหมู่บ้านอ่ืนๆ นั้นไม่ทราบ 
    ปัญหา เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร จะตั้งงบประมาณ 
    ต้องให้เราส่งโครงการ ซ่ึงเป็นโครงการขนาดใหญ่เกินศักยภาพ หลังจากนั้นเราค่อยเพ่ิมเติมแผนรองรับไว้  
    ผมขอให้ทุกท่านได้รีบส่งโครงการเข้ามาครับ 
ประธานสภาฯ ให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้รีบส่งโครงการภายในสิ้นเดือนนี้ครับ 
 
 
นางสาวเดือน  พรหมพินิจ นักวิชาการเงินและบัญชี เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านคะ  
    ขอแก้ไขรายละเอียดรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ หน้าที่ ๓ ข้อ ๙.โครงการ 
    ก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณข้างห้องกองคลัง หน่วยงานรับผิดชอบเปลี่ยนจากกองคลังเป็นกองช่าง และ  
    ข้อ ๑๐.โครงการปรับปรุงทางขึ้นอาคารส านักงานบริเวณกองคลัง หน่วยงานรับผิดชอบเปลี่ยนจาก 
    กองคลังเป็นกองช่าง  
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ ขอเชิญครับ 
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธานสภาฯ ขอปิดประชุม 

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 

 

     

 

ลงชื่อ………………………………ผู้จดรายงานการประชุม 

      (นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล) 

         เลขานุการสภา อบต. 

 

 

 



๑๒ 

 

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) 



๑๓ 

 

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐    สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๒ 

 

 

 

 


