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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก 
สมัยประชุมสามัญ (สมัยแรก) ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2563   

วันพุธที่ 29 เดือนมกราคม พ.ศ.2563 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก 

รายช่ือผู้มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง หมู่ที่ ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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นายสว่าง  พรหมจันทร์   
นายบุญเริ่ม  ราชวงษา 
นายประยูร   จันทร์ขาว 
นายกิตติพงษ์   โป้เคน  
นายกองลาภ  สายสะอาด 
นายไกร  พลอุ่น 
นายผาย  สีข้อน 
นายสมจิตต์  ลังกา 
นางพรรณี  ทิศสุวรรณ  
นายอัตพล  อันเพ็ง 
นายมะโนตย์  แจ้ห่มเครือ 
นางสาวศิริด ารง  อ้วนจี 
นายเขิงทอง  ผาคอย  
นายเลิศ  ลมบัวลอด 
นายวิเชียร  พระพรม 
นางนงรัตน์  ไชยมาตร 
นายกานต์  จันทร์เพ็ญ 
นายอธิวัฒน์  จันเพ็ญ 
นายสมคิด  ลังกา 
นางหนูเตรียม  ลันไธสง 
นายก่อกษาปณ์  อุปถัมภ์ 

ประธานสภาฯ 
สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 
รองประธานสภาฯ 
สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 
เลขานุการสภาฯ 
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สว่าง  พรหมจันทร์ 
- ขาด - 
 ประยูร  จันทร์ขาว 
นายกิตติพงษ์  โป้เคน 
กองลาภ  สายสะอาด  
ไกร  พลอุ่น 
ผาย  สีข้อน 
สมจิตต์  ลังกา 
พรรณี  ทิศสุวรรณ 
อัตพล  อันเพ็ง 
มะโนตย์  แจ้ห่มเครือ 
ศิริด ารง  อ้วนจี 
เขิงทอง  ผาคอย 
- ลากิจ - 
- ขาด - 
นงรัตน์  ไชยมาตร 
กานต์  จันทร์เพ็ญ 
- ลากิจ - 
สมคิด  ลังกา 
หนูเตรียม  ลันไธสง 
ก่อกษาปณ์  อุปถัมภ์ 

 
 
 
   
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ผู้ขาดประชุม   2  คน     

ผู้ลาประชุม     2  คน       
 

 
 
 
 

 
/ผู้เข้าร่วม... 



หน้า 2 จาก 16 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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นายวิมาน  พระพรม 
นายรวยฤทธิ์  อันเพ็ง 
นายรัฐวัทย์  บุญวงศ์วรโชติ 
นายวรวิทย์  สุรพันธ์พิชิต 
นายเชาวฤทธิ์  จิตติโล 
จ่าเอกสมชาย  จวงกระโทก 
นางสาวดวงกมล  เกษสัญชัย 

นายก อบต.โพธิ์ตาก 
รองนายก อบต.โพธิ์ตาก (1) 
เลขานุการ นายก อบต. 
ผู้อ านวยการกองช่าง 
ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ 
หัวหน้าส านักปลัด 
นักจัดการงานทั่วไป 

วิมาน  พระพรม 
รวยฤทธิ์  อันเพ็ง 
รัฐวัทย์  บุญวงศ์วรโชติ 
วรวิทย์  สุรพันธ์พิชิต 
เชาวฤทธิ์  จิตติโล 
สมชาย  จวงกระโทก 
ดวงกมล  เกษสัญชัย 

 

 
เปิดประชุมเวลา 09.30 น.   
 
ประธานสภาฯ  กล่าวเปิดการประชุม  
(นายสว่าง พรหมจันทร์) เรียนนายวิมาน พระพรม นายก อบต.โพธิ์ตาก นายรวยฤทธิ์  อันเพ็ง รองนายก 
 เลขานุการนายก สมาชิกสภาฯ ปลัด อบต.โพธิ์ตาก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 เรื่องท่ี 1 การประชุม ก.อบต.จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 ซึ่งประธาน
 ในที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เป็นการแนะน ารองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมที่มา
 รับต าแหน่งใหมเ่มื่อวันที่ 2 มกราคม 2563 คือ นายชาตรี จันทร์วีระชัย ต าแหน่งเดิมคือ 
 ปลัดจังหวัด ที่ท าการปกครองจังหวัดระนอง มาปฏิบัติราชการแทนท่านวิไลวรรณ ไกร
 โสดา ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองอธิบดีกรมพัฒนาชุมชน  
 เรื่องท่ี 2 หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท0810.6/ว5360 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการ
 จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 แจ้งให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพ้ืนที่ต าบลโพธิ์ตาก
 ทราบการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเบี้ยฯ ส าหรับกรณีผู้มีสิทธิเลือกรับวิธี
 รับเงินโดยการโอนเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิหรือบัญชีของผู้รับมอบอ านาจ ส่วนในกรณีที่ผู้มี
 สิทธิเลือกวิธีรับเป็นเงินสดหรือผ่านผู้รับมอบอ านาจเป็นเงินสด กรมบัญชีกลางจะโอนเข้า
 บัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกจ่ายให้แก่ผู้มี
 สิทธิต่อไป    

ระเบียบวาระท่ี 2          เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
 สมัยสามัญ (สมัยแรก) ครั้งที่ 1 วันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 

ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใดให้ความเห็นชอบการรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
(นายสว่าง พรหมจันทร์) ต าบลโพธิ์ตาก สมัยสามัญ (สมัยแรก) ครั้งที่ 1 เมื่อวันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 

/ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระท่ี 3         กระทู้ถาม  
 - ไม่มี -          

ระเบียบวาระท่ี 4          เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว (ถ้ามี) 
 - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 5        เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
 เรื่องท่ี 1 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือจัดซื้อรถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์ จ านวน 1 คัน 
 เป็นเงินจ านวน 1,700,000 บาท (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้)  
 เรื่องท่ี 2 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินทุนส ารองสะสม เพ่ือจัดซื้อรถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์  
 จ านวน 1 คัน เป็นเงินจ านวน 700,000 บาท (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบพร้อมนี้) 
 เรื่องที่ 3 ขอโอนงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม (กองคลัง) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่อง
 ส ารองไฟฟ้า จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงินจ านวน 2,500 บาท (รายละเอียดตามเอกสารที่
 แนบมาพร้อมนี้)   
ประธานสภาฯ  เชิญนายกแถลงญัตติต่อสภาฯ  
(นายสว่าง พรหมจันทร์) 
นายก อบต.โพธิ์ตาก เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายวิมาน พระพรม นายก
(นายวิมาน พระพรม) องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม        
 เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์ จ านวน ๑ คัน ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์  
 ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท  รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับล่าสุดธันวาคม ๒๕๖๒ ซึ่ง
 ราคาที่ อบต.โพธิ์ตากประมาณการไว้  ราคา ๒,๔๐๐ ,๐๐๐ บาท  โดยจะขออนุมัติ
 งบประมาณในการจัดซื้อรถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์จากเงินสะสมขององค์การบริหารส่วน
 ต าบลโพธิ์ตาก จ านวน ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท และจากเงินสะสมเงินทุนส ารอง จ านวน 
 ๗๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท เหตุผลความจ าเป็น ในการขอจัดซื้อ
 รถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์เนื่องจากรถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์ของ อบต.โพธิ์ตากคัน
 ปัจจุบันได้รับมอบจากอ าเภอเมืองนครพนม เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๒ เอกสารคู่มือเกี่ยวกับรถก็
 ไม่มี ซึ่งเป็นรถที่เคยผ่านการใช้งานมาแล้ว จากอายุการใช้งาน 30 กว่าปี รถมีสภาพเสื่อม
 โทรม ใช้งานได้ไม่เตม็ประสิทธิภาพ รถเสียบ่อยและทาง อบต.โพธิ์ตากต้องเสียค่าซ่อมแซม
 รถบรรทุกน้ าคันนี้ เฉลี่ยปีละประมาณ ๑๐0,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 
 ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ด้วยสภาพรถที่ไม่เอ้ืออ านวยเมื่อถึงคราวเกิดเหตุไฟไหม้ในพ้ืนที่ หรือ
 ต่างพ้ืนที่และการล าเลียงน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคเพ่ือบริการประชาชนในช่วงหน้าแล้ง 
 ท าให้บางครั้งในการเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร   
 ดังนั้น เพ่ือให้การบริการประชาชนในการเข้าช่วยเหลือเหตุอัคคีภัย เหตุภัยแล้ง หรือ      
 เหตุต่างๆ ที่ชาวบ้านร้องขอให้ทางหน่วยงานเข้าให้การช่วยเหลือเป็นไปด้วยความสะดวก
 รวดเร็ว เข้าแก้ปัญหาและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันทวงที และเป็นการรักษา
 ทรัพย์สินของประชาชนที่อาจจะได้รับความเสียหาย อบต.โพธิ์ตากจึงขออนุมัติจ่ายขาดเงิน
 สะสมในการจัดซื้อระบรรทุกน้ าอเนกประสงค์ จ านวน ๑ คัน อาศัยอ านาจตามระเบียบ
 กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
 การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๕๔๗  

/และแก้ไข... 
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 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๘๙(๑) เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วน
 ต าบลโพธิ์ตากได้พิจารณาเห็นชอบอนุมัติ ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การ
 บริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก เพ่ือจะได้ด าเนินการตามระเบียบต่อไป รายละเอียดเอกสาร
 ตามท่ีแนบมาพร้อมนี้ 

ประธานสภาฯ  เรียนเชิญสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านอภิปรายครับ หากไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย 
(นายสว่าง พรหมจันทร์)  

ส.อบต.หมู่ที่ 6 เรียนประธานสภาฯ นายก รองนายก เลขานุการนายก ปลัด อบต.โพธิ์ตาก และสมาชิก
(นายมะโนตย์ แจ้ห่มเครือ) สภาฯ ทุกท่าน ผมนายมะโนตย์ แจ้ห่มเครือ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 ขออภิปรายในญัตติที่ 
 1 เชิงปรึกษาหารือในเรื่องการจัดซื้อรถน้ าอเนกประสงค์ ซึ่งผมว่าเป็นเรื่องที่ดีหากแต่มี
 ข้อจ ากัดมาก หากเราเปลี่ยนเป็นการรถน้ าคันเดิมที่มีอยู่แล้วเป็นการน าไปซ่อมแซมใหม่ 
 เปลี่ยนยางทั้งหมด 11 เส้น ราคาประมาณ 100,000 บาท เปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่ ราคา
 ประมาณ 300,000 บาท ท าสีรถใหม่ ราคาประมาณ 100,000 บาท ระบบน้ า ราคา
 ประมาณ 100,000 บาท รวมการซ่อมแซมแล้วไม่เกิน 700 ,000 บาท เงินจ านวนที่
 เหลือสามารถน าไปพัฒนาแต่ละหมู่บ้านๆ ละ 150,000 บาท อยากให้ด าเนินการน ารถ
 เข้าซ่อมแซมในอู่ที่มีมาตรฐานหรือเข้าซ่อมที่ศูนย์บริการที่ซ่อมรถน้ าโดยเฉพาะ ซึ่งการ
 จัดซื้อรถน้ าอเนกประสงค์คันใหม่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติก็น่าจะได้ เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะ 
 หน้าและได้ประโยชน์ทั้งฝ่ายบริหารและท่านสมาชิกสภาต าบล ได้น างบประมาณไปพัฒนา 
 หมู่บ้าน ในมุมมองของผมนั้น น่าจะเป็นการน างบประมาณมาพัฒนาทั้งสองด้าน ด้านการ 
 ซ่อมแซมและพัฒนาหมู่บ้านในการท าถนนลูกรังหรือท าถนนคอนกรีตก็ได้ อยากให้เพ่ือน 
 สมาชิกทุกท่านได้คิดและทบทวนตามที่ผมอภิปราย ได้มีการอภิปรายเพ่ิมเติม หากมีการ 
 น าเข้าซ่อมที่ศูนย์บริการก็จะเป็นการเปลี่ยนอะไหล่ที่ต้องซ่อมแซมออกมาจากระบบ
 คอมพิวเตอร์แทนการเขียน และอีกอย่างในการน ารถเข้าซ่อมที่ศูนย์บริการก็จะมีการ 
 รับประกันอะไหล่ที่ซ่อมด้วย ผมมีเรื่องที่จะอภิปรายเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ  

ส.อบต.หมู่ที่ 3 เรียนประธานสภาฯ นายก รองนายก เลขานุการนายก ปลัด อบต.โพธิ์ตาก และสมาชิก
(นายกองลาภ สายสะอาด) สภาฯ ทุกท่าน ผมนายกองลาภ สายสะอาด ขออภิปรายในญัตติที่ 1 ผมเห็นด้วยกับ ส.
 อบต.มะโนตย์ ขออนุญาตเอ่ยนามในการซ่อมรถน้ านั้น ผมเห็นด้วยกับ ส.อบต.มะโนตย์ ตั้ง
 งบไว้ประมาณ 500,000 บาท ผมไม่แน่ใจว่าที่ผ่านมาด าเนินการซ่อมอย่างไร อยากฟัง 
 เป็นแนวคิดทั้งเหตุและผลเพราะว่างบประมาณ 1,700,000 บาท เป็นจ านวนมาก ผมมี
 ความสงสัยในการซ่อมรถน้ าแต่ละครั้งครับ ขอให้พิจารณาให้ดีด้วยครับ ขอบคุณครับ  

ส.อบต.หมู่ที่ 2 เรียนประธานสภาฯ นายก รองนายก เลขานุการนายก ปลัด อบต.โพธิ์ตาก และสมาชิก
(นายประยูร จันทร์ขาว) สภาฯ ทุกท่าน  ผมนายประยูร จันทร์ขาว ผมเห็นด้วยกับญัตติที่ท่านนายกเสนอในการ 
 จัดซื้อรถน้ าอเนกประสงค์ รถคันเดิมมีสภาพเก่า แต่ตามที่ท่านมะโนตย์อภิปรายก็ถูก ขอ
 อนุญาตเอ่ยนาม แต่รถเก่าแล้วจะซ่อมอย่างไรก็ไม่น่าดีขึ้นมากไปกว่านี้ ถึงอย่างไรก็ต้อง 
 เปลี่ยน แม้แต่รถขยะก็มีปัญหา หรือหากจะซ่อมก็แล้วแต่ทุกท่านพิจารณาเห็นสมควร  
 ขอบคุณครับ  

 

/ส.อบต.... 
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ส.อบต.หมู่ที่ 4 เรียนประธานสภาฯ นายก รองนายก เลขานุการนายก ปลัด อบต.โพธิ์ตาก และสมาชิก
(นายผาย สีข้อน) สภาฯ ทุกท่าน ผมนายผาย สีข้อน ส.อบต.หมู่ที่ 4 มีเห็นด้วยกับ ส.อบต.มะโนตย์ 
 เหตุการณ์บ้านเมืองนั้นก็ยังไม่ปกติ ควรจะกันเงินไว้ใช้ยามจ าเป็น บางคนว่าไม่ใช่เรื่องของ
 เราแต่หากรัฐบาลไม่มีเงินให้จะเป็นอย่างไร ควรจะรักษาเงิน สะสมของเราไว้ก่อน อีกเรื่อง
 ที่ ส.อบต.มะโนตย์อภิปรายนั้นผมก็เห็นด้วยแต่จะเป็นไปได้หรือไม่เรื่องการเปลี่ยนยาง 
 ขอบคุณครับ   

ส.อบต.หมู่ที่ 9 เรียนประธานสภาฯ นายก รองนายก เลขานุการนายก ปลัด อบต.โพธิ์ตาก และสมาชิก
(นายกานต์ จันทร์เพ็ญ) สภาฯ ทุกท่าน ผมนายกานต์ จันทร์เพ็ญ ส.อบต.หมู่ที่ 9 ตามที่ท่านสมาชิกได้อภิปรายไป
 เมื่อสักครู่ ทั้งการซ่อมและการซื้อ ส่วนตัวผมมีข้อสงสัยขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือ
 จั ดซื้ อ รถบรรทุ กน้ า อ เนกประสงค์  จ านวน  1  คัน  ดู จ ากงบประมาณที่ มี อยู่ 
 9,135,438.49 บาท น ามาส ารองเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 3 ,562,914 บาท 
 คงเหลือเงิน 5 ,572,524.49 บาท และส ารองกรณีสาธารณภัย 10 เปอร์เซ็นต์ 
 3,850,000 บาท คงเหลือเงินสะสม 1,722,524.49 บาท ผมมีความสงสัยว่า เงิน 
 9,135,438.49 บาท น ามาแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ แล้ว ถึงให้สภาฯ อนุมัติ ทั้งๆ ที่เงิน
 งบประมาณไม่เพียงพอก็ยังมาน าเอาทุนส ารองไปใช้อีก ท าไมไม่ด าเนินการจัดซื้อ 
 2,400,000 บาทเลย ทั้งๆ ที่เงินจ านวนนี้เป็นกลุ่มเดียวกัน และเรื่องที่ 2 ขออนุมัติจ่าย
 ขาดเงินทุนส ารองสะสมอีก 700,000 บาท ท าไมไม่ด าเนินการจากแหล่งที่มาของเงินที่
 เดียวกัน ขอบคุณครับ 

รองประธานสภาฯ  เรียนประธานสภาฯ นายก รองนายก เลขานุการนายก ปลัด อบต.โพธิ์ตาก   และสมาชิกฯ 
(นายอัตพล อันเพ็ง)  ทุกท่าน ผมนายอัตพล อันเพ็ง ส.อบต.หมู่ที่ 5 รองประธานสภาฯ อบต.โพธิ์ตาก ขอ

 อภิปรายในญัตติที่ 1 การจัดขาดเงินสะสมที่เสนอให้สภาฯ พิจารณาอนุมัติการจัดซื้อ
 รถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์นั้น ผมเห็นดีด้วย แต่ว่าในตอนนี้ตามที่ ส.อบต.กานต์ ขอ
 อนุญาตเอ่ยนาม อภิปรายไปเมื่อสักครู่ เงินสะสมของเราแบ่งออกมาเป็นส่วนๆ แล้วยังไม่
 เพียงพอยังต้องขอใช้เงินทุนส ารองสะสมเพ่ิมอีก ถ้าเป็นไปผมอยากให้ชะลอการจัดซื้อรถ
 น้ าไว้ก่อน อยากให้ใช้งบประมาณจากแหล่งเดียว ไม่อยากให้ไปแตะต้องเงินทุนส ารอง ไม่
 อยากให้รีบร้อน และกรณีที่ 2 ผมเห็นด้วยกับกรณี ส.อบต.มะโนตย์ ขออนุญาตเอ่ยนาม ที่
 ท่านได้อภิปรายไปในตอนต้น ผมว่าปีนี้เราก็ได้งบประมาณในจัดซื้อรถกระเช้ามาแล้ว 1 
 คัน ซึ่งไม่ทราบว่าด าเนินการถึงขั้นตอนใด ไฟฟ้าหมู่ที่ 5 ช ารุดมา 4 ปีแล้ว ยังไม่มีใครเข้า
 ไปซ่อมเลย สภาฯ ของเรายังไม่เคยไปแตะต้องเงินในส่วนนี้เลย ถ้าเป็นไปได้อยากให้ชะลอ
 เรื่องนี้ไว้ก่อน เผื่อว่าหากเรามีเงินสะสมเพียงพอก็จะไม่ได้ไปแตะต้องงบประมาณส่วนอ่ืนๆ 
 น่าจะเป็นการดีครับ ขอบคุณครับ 

ส.อบต.หมู่ที่ 10  เรียนประธานสภาฯ นายก รองนายก เลขานุการนายก ปลัด อบต.โพธิ์ตาก และสมาชิกฯ
(นายสมคิด ลังกา)  ทุกท่าน ผมนายสมคิด ลังกา ส.อบต.หมู่ที่ 10 ตามท่ีท่านนายกได้เสนอญัตติต่อสภาฯ ผม 

 ได้ฟังเพ่ือนสมาชิกอภิปรายมากพอสมควร เริ่มจากท่านมะโนตย์ ขออนุญาตเอ่ยนาม ซึ่ง
 เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ตามที่ท่านได้อภิปราย ท่านกองลาภ ขออนุญาตเอ่ยนาม ท่ านก็มี
 เหตุผล เป็นสิ่งที่ดีต่อพ่ีน้องประชาชนต าบลโพธิ์ตาก ผมเองเห็นด้วยกับแนวทางของท่าน
 มะโนตย์ที่ได้อภิปรายมาทั้งหมดและท่านกานต์ ขออนุญาตเอ่ยนาม ขอบคุณครับ 

/นายก อบต.... 
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นายก อบต.โพธิ์ตาก   เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ขอบคุณหลักการและเหตุที่ทุกท่านได้อภิปราย
(นายวิมาน พระพรม)  มาท้ังหมด ต่างคนต่างความคิด ขออธิบายเพิ่มเติมเรื่องของรถน้ าของเรานั้น ในขณะที่เรา 

 ปฏิบัติงานรถบรรทุกน้ าก็มีสภาพเก่าและทรุดโทรมมาก ขอบคุณ ส.อบต.มะโนตย์ ที่ให้
 แนวทาง ผมก็เห็นด้วยกับท่าน แต่ว่าหลักความเป็นจริงนั้น เรามาค านึงถึงเวลาที่น ารถไป
 ซ่อมบ ารุงและรักษาใหม่ทั้งคันก็ไม่แตกต่างกับการจัดซื้อรถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์คัน
 ใหม่ และในช่วงที่เราน าไปปรับปรุงซ่อมแซม ต้องค านึกถึงว่าหากเกิดเหตุอัคคีภัย ไฟไหม้ 
 ในเขตต าบลของตัวเอง หรือต าบลใกล้เคียงก็ตาม หรือเกิดภัยแล้งขึ้น ช่วงเวลาเหล่านี้เองที่
 จะท าให้เกิดปัญหาต่อพ่ีน้องสมาชิก ฝ่ายบริหาร ที่จะต้องเข้าไปบริการประชาชนให้
 ทันท่วงที และนี่คือเหตุผลของทางฝ่ายบริหาร เราจะท าอย่างไรในบางเรื่องบางส่วนที่จะ
 น าพาสิ่งเก่าๆ เพ่ือให้เกิดสิ่งใหม่ๆ พยายามให้อยู่คู่กันไปและเกิดสิ่งใหม่ๆ ขึ้นมา ฝ่าย
 บริหารได้ท าการปรึกษาหารือกับเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและลงความเห็นว่าจะต้องมี
 การประชุมสภาฯ พิจารณาเห็นชอบในการจัดซื้อรถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์ และผมจะให้
 เจ้าหน้าที่งบประมาณได้อธิบายหลักการและเหตุผลในภาพรวมต่อไป ขอบคุณครับ 

เจ้าหน้าที่งบประมาณ  เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ขออนุญาตน าเรียนตอบข้อสงสัย และชี้แจง   
(นายก่อกษาปณ์ อุปถัมภ์)   เพ่ิมเติมผ่านท่านประธานสภาฯ ไปยังท่านสมาชิกทุกท่าน กรณีท่านมะโนตย์อยากให้มีการ 

 ซ่อมรถน้ าและน าเงินส่วนที่เหลือมาพัฒนาหมู่บ้าน ในข้อเท็จจริงนั้นรถน้ าคันเดิมมีสภาพ
 เก่าและเป็นรถที่กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจัดซื้อเมื่อ 30 กว่าปีที่แล้ว ซื้อไว้ที่อ าเภอ
 ให้กรมการปกครองดูแลใช้สอย และต่อมาปี พ.ศ.2542 เราได้ยกถานะจากสภาฯ มาเป็น 
 อบต.โพธิ์ตาก รถคันนี้จึงได้ถูกส่งมอบมาให้ อบต.โพธิ์ตาก ถ้าหากนับอายุรถคันนี้ก็
 ประมาณ 40 ปีเศษ ท่านอย่าลืมว่าอะไหล่ไม่มีแล้วนะครับ ปัญหาคืออะไหล่ไม่มี ซ่อมส่วน
 นี้เสร็จส่วนนี้พังพันกันไปเรื่อยๆ อย่างที่เราเห็น อะไหล่ก็เป็นอะไหล่แท้ ในระหว่างที่ซ่อม
 นั้นจะใช้เวลานานเท่าไหร่ไม่มีใครตอบได้ หากเกิดเหตุตามที่ท่านนายกน าเรียนใครจะ
 รับผิดชอบ ยกตัวอย่างปั๊มลมเสีย ด าเนินการซ่อมมาเข้าสัปดาห์ที่ 3 แล้วยังไม่เสร็จ แค่ปั๊ม
 ลมเสียตัวเดียว ส่วนอะไหล่ภายในไม่ต้องพูดถึง และคู่มือประจ ารถก็ไม่มี ส่งมอบกันมาก็ไม่
 มีคู่มือและทะเบียนรถ ให้หัวหน้าพัสดุสอบถามไปยังบริษัทก็ได้รับค าตอบว่าจะด าเนินการ
 ให้ก็ยังไม่ได้รับ ได้ค าตอบมาแบบขอไปทีตั้งแต่ผมย้ายมาปี 2557 เข้าปีที่ 5 แล้วผมก็ยัง
 ไม่เห็นคู่มือรถน้ าคันนี้เลยซึ่งไม่แตกต่างจากรถเถื่อน อนุญาตน าเรียนข้อเท็จจริงด้วยสภาพ
 ของตัวรถว่าซ่อมอย่างไรจะให้ดีเหมือนเดิมนั้นไม่มีทางเป็นไปได้ 1) บริษัทที่รับผิดชอบนั้น
 ก็ไม่มีอะไหล่ 2) อะไหล่ที่ได้มาจะทราบได้อย่างไรว่าเป็นอะไหล่แท้ กรรมการที่ตรวจรับก็
 ไม่ได้จบเครื่องกล จบช่างยนต์ เกิดความผิดพลาดในการตรวจรับ น าไปสู่การร้องเรียนว่า
 รถที่ซ่อมมาไม่มีคุณภาพ ในกรณีของท่านกานต์ผมขออนุญาตเรียนถามท่านประธานอีก
 ครั้งหนึ่ง ท่านกานต์สงสัยในเรื่องของงบประมาณว่าอยู่กันมาไม่มีใครแตะต้องใช้เงินทุน
 ส ารอง แต่ท่านเชื่อหรือไม่ว่า อบต.ข้างเคียงของเราสร้างที่ท าการ อบต.ก็ใช้เงินทุนส ารอง 
 ล าพังเงินสะสมเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอเพราะถือว่าเป็นการบริการสาธารณะ ผู้ว่า
 ราชการเห็นชอบให้ใช้เงินได้ และเงินที่ อบต.โพธิ์ตากมียู่ 9 ,135,438.49 บาท ตาม
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
 เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม  
 

/(ฉบับที่ ๔)... 
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(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๘๙(๑) ให้ อบต.กันเงินเดือน 3 เดือน จ านวน 3,562,914 
บาท และส ารองกรณีสาธารณภัย 10 เปอร์เซ็นต์ เป็นเงิน 3,850,000 บาท คงเหลือเงิน
สะสม 1,722,524.49 บาท ซึ่งไม่สามารถใช้เงินส่วนนี้ได้เพราะระเบียบที่ออกมาเพ่ือ
ป้องกันการจ่ายขาดเงินสะสมให้ยากขึ้น ซึ่งเมื่อก่อนไม่มีการกันเงินไว้ 10 เปอร์เซ็นต์ จึงมี
การแก้ไขระเบียบฯ ฉบับที่ 4 ออกมา เพ่ือให้ท้องถิ่นจ่ายขาดเงินสะสมได้ยากขึ้น และใน
ส่วนที่จ าเป็นต้องไปแตะต้องเงินทุนส ารองสะสมซึ่งตามระเบียบฯ อนุสอง เกินร้อยละสิบ
ห้าตามระเบียบฯ ซึ่งสามารถใช้ได้ เงินท้องถิ่นไม่ได้เพ่ิมขึ้นตามที่ผมน าเรียนว่า ปี  2562 
– 2563 นั้น รัฐบาลจัดสรรงบประมาณให้ 29.47 เปอร์เซ็นต์ของร้อยละงบประมาณ
แผ่นดิน จะท าอย่างไรเงินก็ไม่มีทางล้นขึ้นมาที่จะใช้เงินก้อนเดียว 2,400,000 บาท ผม
ฟันธงว่าในปี 2563 ก็ไม่มีทางเพราะ 1) งบประมาณแผ่นดินก็ยังไม่ผ่านเกิดการเสียบ
บัตรแทนกัน งบประมาณก็ยังไม่สามารถใช้ได้ 2) เงินที่มีการออกพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 2562 ที่ออกมาใหม่นั้น ท าให้ภาษีท้องถิ่น 2 ประเภท คือ รูปแบบทั่วไป
และรูปแบบพิเศษลดลงทั้งหมด ถามว่าเงินที่จะล้นมาใช้ไม่มีทางเกิดขึ้นได้ เป็นไปไม่ได้ที่จะ
เอาเงินก้อนเดียวมาใช้ ตามแนวความคิดของท่านกานต์เป็นไปไม่ได้เลย ซึ่งผิดเรื่องระเบียบ
และข้อกฎหมาย ส่วนของท่านอัตพลที่เห็นด้วย ผมขอน าเรียนว่าโอกาสที่เงินจะเข้ามาให้
ครบตามวงเงินเป็นไปไม่ได้ และในปี 2563 ที่ได้รถกระเช้า 1 คัน ก็ขอขอบคุณท่าน
สมาชิกผู้มีเกียรติทุกท่าน แต่ว่าในตอนนี้ยังไม่สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้เพราะ 1) 
ให้กองช่างที่เป็นต้นเรื่องด าเนินการสืบราคาเพ่ือน ามาจัดท าเป็นราคากลาง ยังด าเนินการ
ไม่เรียบร้อย 2) พรบ.งบประมาณแผ่นดินยังไม่ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เงินยังไม่
เข้ามาก็ไม่สามารถด าเนินการได้ ระเบียบงบประมาณวิธีการใช้เงิน ท้องถิ่นไม่สามารถที่จะ
ไปกันเงินงบลงทุน งบโครงสร้างได้ เช่น งบลงทุน ระบบไฟฟ้า ระบบประปา โซล่าเซลล์ 
หมู่ที่ 9 จ านวน 200,000 บาท ก็ไม่สามารถด าเนินการได้ ปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 
7 จ านวน 210,000 บาท ก็ด าเนินการไม่ได้ ทั้งๆ ที่ตอนนี้ไฟฟ้าขยายเขตเสร็จเรียบร้อย 
หรือแม้แต่เชื่อมระบบเสร็จแล้วก็ไม่สามารหาผู้ประกอบการได้ ยังไม่รวมถึงเงิน คสล.แต่ละ
หมู่บ้าน เดิมทีคาดการณ์ว่าปี 2563 จะได้ใช้เงินงบประมาณอีก 8 เดือน ก็ยังใช้ไม่ได้ 
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยอย่างไรก็ยังไม่ทราบ อาจจะมีโอกาสได้ใช้เงินแค่ 6 เดือนหรือ 5 
เดือน เพราะฉะนั้นเงินเข้าช้าเพราะยังขออนุมัติท าไม่ได้ งบประมาณแผ่นดินยังไม่เข้าให้ใช้
งบประมาณปีเดิมไปพลางๆ ก่อน งบปรับปรุงระบบประปาไม่มี งบจัดซื้อรถกระเช้าไม่มี 
งบประมาณเกือบ 4 ล้านบาท ยังท าอะไรไม่ได้และไม่ได้เป็นเฉพาะ อบต.โพธิ์ตากที่เดียว 
เป็นกันทั่วประเทศ อบต. กทม. เทศบาล และพัทยา นี่คือปัญหาที่เราควบคุมไม่ได้ และนี่
คือเหตุผลและความจ าเป็นที่ท่านนายกวิมาน พระพรม ได้ปรึกษาหารือกันแล้วกับคณะ
ผู้บริหาร ถึงความจ าเป็นในการจัดซื้อรถน้ าอเนกประสงค์คันใหม่เพ่ือมาชดเชยคันเดิมที่
ช ารุด ส่วนสมาชิกผู้ทรงเกียรติจะพิจารณาอย่างไรผมก็เคารพในดุลยพินิจของทุกท่าน ขอ
อนุญาตน าเรียนข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย ที่เป็นส่วนประกอบในการพิจารณาเห็นชอบ 
ขอบคุณครับ  

 

/ส.อบต.... 
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ส.อบต.หมู่ที่ 6  เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผมนายมะโนตย์ แจ้ห่มเครือ ขออภิปราย
(นายมะโนตย์ แจ้ห่มเครือ)  เพ่ิมเติมเรื่องงบประมาณแผ่นดินนั้นน่าจะผ่านร้อยเปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นการเสียบบัตรแทน 

 กันไม่ใช่ฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารที่มีปัญหาหรือขัดแย้งกัน พิจารณาวันเดียว 3 วาระ 
 อภิปรายวันเดียวจบก็ท าได้ แต่ค าที่เจ้าหน้าที่งบประมาณพูดว่ารถเถ่ือนนั้นเป็นอย่างไร ผม
 เกิดความสงสัยและไม่เข้าใจในขณะที่ท่านตั้งงบประมาณซ่อมปีละ 100,000 บาท ถ้า
 เป็นอะไหล่แท้ของรถบรรทุกน้ า ยี่ห้อมิซูบิชิ รุ่น กูสโซ่ ส.อบต.ไกร ขออนุญาตเอ่ยนาม 
 น่าจะมีความคุ้นเคยมากที่สุด และยี่ห้อนี้ก็ใช้กันทั่วบ้านทั่วเมือง ไม่น่าจะมีปัญหาในการ
 จัดหามาซ่อม ถ้ามีการซ่อมใหม่หมดทั้งคันก็น่าจะใช้งานได้ดีเหมือนเดิม การซ่อมแซมก็ใช้
 ระบบคอมพิวเตอร์ในการประมวลผล ผมว่าไม่เหลือบ่ากว่าแรง ท าสีใหม่ก็ไม่น่าจะเกิน 
 80,000 บาท เครื่องดูดน้ าปล่อยน้ ายกใหม่หมดเลย ถ้าว่าถ้าเป็นรุ่นนี้ไม่น่าที่จะไม่มี
 อะไหล่ในการซ่อมเพราะมีใช้ให้เห็นกันมาก ขอบคุณครับ 

ส.อบต.หมู่ที่ 3  เรียนประธานสภาฯ สมาชิกทุกท่าน ผมขออภิปรายเพ่ิมเติมขอเสนอความคิดเป็นแนวทาง
(นายกองลาภ สายสะอาด)  ให้ฝ่ายบริหารที่ต้องการจัดซื้อรถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์คันใหม่ ผมเองก็ไม่ขัดข้องที่จะ
  ซื้อแต่ขอระยะเวลาอีกสักหน่อยครับ ท่านประธานเพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อผู้สมาชิก  
  ผู้บริหาร ในการที่จะด าเนินการซ่อมรถน้ านั้นอยากให้มีการน าเสนอข้อมูลด้วยครับ ช่าง 
  หรือศูนย์ที่มีความช านาญนั้นอยากให้ท่านมีข้อมูลมาน าเสนอ หากมีข้อมูลมาน าเสนอต่อที่
  ประชุม สมาชิกก็จะมีข้อมูลในการตัดสินใจได้ง่าย อยากให้มีเอกสารรับรองมาครับ ว่า 
  อะไหล่ชิ้นใดไม่มีอย่างไร อยากฝากผ่านท่านประธานไปถึงฝ่ายบริหารครับ ผมยังไม่อยาก
  ให้ซื้อครับ อยากให้รอปลายปีงบประมาณก่อนครับ เพราะงบประมาณที่ อบต.ได้รับก็ยัง
  ไม่มีความชัดเจน การพัฒนาในด้านอื่นๆ ก็ยังต้องด าเนินการ ขอบคุณครับ 

ส.อบต.หมู่ที่ 5 เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกทุกท่านอีกครั้ง ผมเข้าใจว่าท่านกองลาภ ขออนุญาตเอ่ย
(รองประธานสภาฯ) นาม เข้าใจว่าเมื่อสักครูเ่กิดความสับสนหรือไม่ ทางคณะผู้บริหารท่านมีความต้องการที่จะ
 ซื้อไม่ได้ซ่อมนะครับ อย่าสับสนกับท่านมะโนตย์ที่อภิปรายไปเมื่อสักครู่ครับ ผมว่าเรื่อง 
 จัดซื้อนั้นท่านนายกก็มีวิสัยทัศน์ที่ดี และเจ้าหน้าที่งบประมาณได้ชี้แจงว่างบประมาณของ
 เรายังไม่ได้รับการจัดสรร หากว่าเราน าเงินส่วนนี้มาขออนุมัติต่อสภาฯ เช่น งบประมาณ
 ที่ตั้งไว้แล้วแต่ยังไม่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล เราให้ทางคณะผู้บริหารเสนอเกี่ยวกับ 
 ไฟฟ้า ประปา หมู่ 7 – 8 บ้านสุขเกษม เพราะผมได้ยินมาว่าพ่ีน้องประชาชนได้รับความ
 เดือดร้อนในเรื่องประปา น้ าไม่ดี ไม่พอใช้ หากน าเงินส่วนนี้มาขอต่อสภาฯ มาท าส่วนนี้ 
 ก่อนได้หรือไม่ ผมว่าน่าจะเป็นแนวทางที่ดี เรื่องการจัดซื้อรถบรรทุกน้ าคันใหม่ ท่านนายก 
 ขออนุญาตเอ่ยนามท่าน ท่านบอกว่าถ้าเกิดเราไม่ซื้อวันนี้พรุ่งนี้ หากเกิดอัคคีภัยขึ้นใครจะ
 รับผิดชอบ ถ้าหากสภาฯ พิจารณาอนุมัติให้ซื้อแล้วพรุ่งนี้จัดซื้อได้เลยหรือไม่ครับ ก็ยัง
 จัดซื้อไม่ได้ครับ หากเกิดไฟไหม้ก็ต้องมีคนรับผิดชอบ ผมว่าดีครับหากซื้อ แต่ถ้าเราน ารถ
 คันเดิมไปซ่อมตามที่ท่านมะโนตย์อภิปรายเสนอ ขออนุญาตเอ่ยนามครับ เราต้องไปซ่อม
 ช่วงหน้าฝนครับถ้าเราจะซ่อมใหม่ทั้งคัน ซ่อมหน้าแล้งยังไงก็ซ่อมเสร็จครับ ยกตัวอย่างที่
 ผมได้เสนอหมู่ 7 – 8 ที่มีตั้งไว้ในข้อบัญญัติแล้วนั้น หากงบประมาณเข้ามาไม่ทันเราน า
 ส่วนที่ขอซื้อรถน้ าคันใหม่ไปใช้ก่อนได้หรือไม่ ไม่มีน้ าใช้ 1 วัน เกิดความเดือดร้อนเป็น
 อย่างมาก ผมก็เคารพในความคิดของทุกท่านครับ ขอบคุณครับ 

/ส.อบต.... 
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ส.อบต.หมู่ที่ 3 เรียนท่านประธานสภาฯ ผมไม่ได้สับสนครับ แต่ว่าผมอยากให้น าเสนอข้อมูลเพราะหากไม่
(นายกองลาภ สายสะอาด) มีข้อมูลท่านจะพิจารณาได้อย่างไร หากท่านต้องการเสนอญัตติขอให้ท่านมีข้อมูล 

 ประกอบการพิจารณา การซ่อมรถเช่นกัน ควรด าเนินการซ่อมหน้าฝนครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณทุกท่านในการอภิปรายญัตติที่ท่านนายกเสนอ ทุกท่านต่างมีเหตุและผลที่ได้น ามา
(นายสว่าง พรหมจันทร์) อภิปราย ผมขอน าเรียนว่า มีขัดแย้งเรื่องเดียวคือคณะผู้บริหารไม่หารือกับสภาฯ ก่อนมี
 การเปิดประชุม อาจมองว่าสภาฯ ไปคนละทิศละทาง คือ ซื้อก็ดีไม่ซื้อก็ซ่อม หากน ารถเก่า
 มาซ่อมก็อาจเกิดปัญหาซ่อมไปเรื่อยๆ ส่วนมากแล้วก็จะเป็นการจัดซื้อรถใหม่ทั้งนั้น และ
 ในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง การด าเนินการจัดซื้อแบบ e-bidding เป็นอย่างไร มีระเบียบ
 อย่างไร สมาชิกท่านใดต้องการอภิปราย เรียนเชิญครับ 

ส.อบต.หมู่ที่ 2 เรียนประธานสภาฯ อีกครั้งหนึ่งครับ ผมมีข้อสงสัยที่ท่านสมาชิกได้อภิปรายว่าถ้าน ารถเข้า
(นายประยูร จันทร์ขาว) ซ่อมต้องรอซ่อมในหน้าฝนถึงจะด าเนินการซ่อมได้หรืออย่างไร ขอบคุณครับ 

เจ้าหน้าที่งบประมาณ ขออนุญาตน าเรียนผ่านท่านประธานสภาฯ ที่เคารพอีกครั้งหนึ่ง กรณีท่านมะโนตย์ ท่าน
(นายก่อกษาปณ์ อุปถัมภ์) อย่าพูดเพียงเพราะต้องการความสะใจครับ ขออนุญาตเอ่ยนาม ที่บอกว่างบประมาณ
 แผ่นดินที่อภิปราย 3 วาระ 1 วัน นั้นไม่สามารถท าได้ครับ แม้แต่ข้อบัญญัติงบประมาณ
 รายจ่ายประจ าปีของ อบต.ก็พิจารณาให้แล้วเสร็จใน 1 วันไม่ได้ ตามระเบียบและ
 กฎหมายในข้อญัตติที่เป็นงบประมาณโดยเฉพาะการเสนองบประมาณประจ าปีหรือ
 เพ่ิมเติมจะประชุมสภาฯ วันเดียว 3 วาระไม่ได้ ตามที่ท่านเข้าใจนั้นเป็นการออก
 ข้อบัญญัติทั่วไป ประชุม 1 วัน กรรมการครบองค์ประชุม ขอให้ท าความเข้าใจอย่าสับสน 
 หากมีการน าไปพูดต่อๆ ไปจะเกิดความเสียหาย งบประมาณแผ่นหรืองบประมาณของ
 ท้องถิ่นจะประชุมวันเดียว 3 วาระไม่ได้ อย่างที่ผมได้ปฏิบัติอยู่ก็เป็นการก าหนดกรอบและ
 เวลาตามระเบียบ หากมีการฟ้องร้องหรือมีการโต้แย้งขึ้น ข้อบัญญัตินั้นก็จะเป็นโมฆะทันที 
 ขอให้ท่านจ าหลักการที่ถูกต้องไว้ ในประเด็นของท่านกองลาภเสนอว่าไม่มีสเปค คือท่าน
 พยายามพูดในเรื่องของการซ่อมรถน้ าคันเก่า แต่ทางฝ่ายบริหารน าเสนอเป็นการจัดซื้อรถ
 น้ าคันใหม่ ซึ่งได้แนบสเปคให้ทุกท่านได้พิจารณากว่า 10 แผ่น ซึ่งเป็นในเรื่องของการซื้อ
 แต่ท่านอภิปรายเป็นเรื่องของการจ้างซ่อม และฝ่ายบริหารไม่ได้เตรียมญัตตินั้นมาเสนอ 
 ฝ่ายบริหารได้เสนอรายละเอียดครบถ้วน สเปครถต่างๆ ขอให้ท่านได้พิจารณาและศึกษา
 เพราะรายละเอียดนั้นมีมากพอสมควร รายละเอียดนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายในการจัดซื้อ ส่วนใน
 เรื่องของการซ่อมผมได้น าเรียนไปแล้วว่าซ่อมตอนนี้ก็ใช้งานได้ไม่กี่วันก็เสียอีก เราไม่รู้
 ล่วงหน้าว่าจะเสียตรงไหนอย่างไร หากซ่อมตามที่หลายๆ ท่านน าเสนอ 7 – 8 แสนนั้น 
 งบประมาณไม่เพียงพอ ที่ตั้งไว้เพียง 200,000 บาท ในการซ่อมครุภัณฑ์ รถน้ าคันนี้ค่า
 ซ่อมเฉลี่ยปีละ 100,000 บาท เฉพาะรถบรรทุกน้ าคันนี้คันเดียว นี่คือเหตุผลความ
 จ าเป็นว่าไม่สามารถน าไปซ่อมใหญ่ครั้งเดียวได้ และก็ไม่มีใครการันตีได้ว่าจะมีอะไหล่แท้
 มาเปลี่ยนให้ รถรุ่นเก่าๆ ส่วนมากก็จะเป็นอะไหล่ผสม อะไหล่ประยุกต์เกือบทั้งหมด ซึ่งใน
 รูปแบบของงานราชการใช้ไม่ได้ จะเกิดปัญหากับกรรมการตรวจรับพัสดุ ถึงแม้จะใช้งานได้
 แต่ไม่ใช่อะไหล่แท้ก็ท าไม่ได้ เพราะงานซ่อมระบุว่าต้องเป็นการซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่แท้ 
 นี่คือปัญหาในข้อกฎหมาย จึงอยากให้ทุกท่านพิจารณาตามระเบียบและข้อกฎหมายเป็น
 ตัวก าหนด ส่วนทุกท่านจะพิจารณาเห็นชอบประการใดผมเคารพในทุกความคิดเห็นของ
 ทุกท่าน ขอบคุณครับ 
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ประธานสภาฯ เจ้าหน้าที่งบประมาณได้น าเรียนด้วยเหตุผล ก็สุดแล้วแต่ทุกท่านจะพิจารณา ขึ้นอยู่กับ
(นายสว่าง พรหรมจันทร์) ดุลยพินิจของทุกท่านว่าท่านมีความคิดเช่นนี้ว่าดีต่อบ้านต่อเมืองก็ไม่เป็นไร ผมก็ขอน า
 เรียนอย่างเป็นกลางและตามความเป็นจริง หากท่านเห็นสมควรว่าไม่จ าเป็นต้องซื้อ
 สามารถซ่อมได้ก็สุดแล้วแต่ท่าน สมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มี
 ผมจะขอมติที่ประชุมและถ่ายภาพไว้เพ่ือเก็บเป็นหลักฐาน หากพ่ีน้องประชาชนมีการ
 ร้องเรียนเกิดข้ึน 
ส.อบต.หมู่ที่ 6 ขออนุญาตท่านประธานครับ ผมขอประท้วงท่านประธาน ท่านพูดแบบนี้ไม่ถูกครับ ท่าน
(นายมะโนตย์ แจ้ห่มเครือ) จะใส่ความกันแบบนี้ไม่ได้ครับ ท่านควรรับผิดชอบกับค าพูดที่ว่าถ่ายภาพไว้เป็นหลักฐาน 
 หากมีการรับผิดชอบเกิดข้ึนต้องเป็นฝ่ายบริหารที่ต้องรับผิดชอบครับ อย่าเหมารวมทั้งสภา
 ซึ่งในการประชุมสภาฯ นั้น พ่ีน้องประชาชนให้ความไว้วางใจแล้วจึงมานั่งในสภาฯ แห่งนี้ 
 การพิจารณาเป็นเรื่องของสมาชิกสภาฯ ถูกต้องอยู่แล้ว แต่การถ่ายภาพเป็นหลักฐานนั้น
 จะเอาผิดกันหรืออย่างไร ท่านบอกว่าให้ถ่ายรูปไว้ว่าสมาชิกท่านใดยกมือหรือไม่ยกมือ เผื่อ
 ชาวบ้านถามหรือร้องเรียนนั้นไม่เป็นหลักฐานหรืออย่างไร ขอบคุณครับ   

ประธานสภาฯ ขอบคุณครับ ในมุมมองของท่านมะโนตย์นั้น ผมขอพูดในหน้าที่ตามระเบียบการประชุม
(นายสว่าง พรหมจันทร์) สภาฯ จะบันทึกรายงานการประชุมและมีการถ่ายรูปทุกครั้งเพ่ือเป็นหลักฐานในการ
 ประชุมซึ่งในทุกๆ ครั้งก็มีการถ่ายภาพไว้เพ่ือท ารายงานการประชุม ผมยังไม่ได้พูดว่าเอา
 ผิดท่านเลยครับ ท่านคิดไปเองยังไม่ได้เอ่ยออกมาเลยครับ เหตุการณ์บ้านเมืองก็ยังไม่มี
 ความชัดเจน ขออนุญาตท่านมะโนตย์ครับ ผมก็นับถือท่านซึ่งก็เป็นไปตามระเบียบที่ได้
 บันทึกภาพไว้ เป็นการบันทึกรายงานการประชุม ที่ผมพูดนั้นพูดเป็นกลางว่าทุกครั้งก็ท า
 เช่นนั้นมาตลอด ไม่ใช่ว่าจะน าหลักฐานไปเอาผิดใคร ขอบคุณครับ 

ส.อบต.หมู่ที่ 3 เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายกองลาภ สายสะอาด ผมเห็นด้วยกับท่านมะโนตย์     
(นายกองลาภ สายสะอาด) ประท้วงเมื่อสักครู่ขออนุญาตเอ่ยนามครับ ท่านประธานเจตนาดีแต่พูดผิดไปเพียงนิดเดียว 
 ด้วยความเคารพครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านมะโนตย์และท่านกองลาภครับ ที่ในบางครั้งบางคราวผมเองก็ใช้ค าพูดอาจจะ
(นายสว่าง พรหมจันทร์) พลาดพลั้งไปบ้าง ผมไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดใีนการพูดและผมต้องก็ขออภัยไว้ ณ ตรงนี้ครับ  

ส.อบต.หมู่ที่ 10 ขออนุญาตท่านประธานครับ ตามที่ท่านประธานพูดนั้นก็พูดได้ จะว่าถูกก็ถูกแต่ก็ไม่ใช่ว่า
(นายสมคิด ลังกา) ผิดซะทีเดียว เจตนาที่ท่านมะโนตย์พูดฟังดูแล้วเป็นไปอีกแบบหนึ่ง ซึ่งท่านประธานก็ไม่ได้
 มีเจตนาเป็นอย่างอ่ืนตามที่ผมได้ฟัง ในเวลาที่สมาชิกพูดผิดและถอนค าพูดแต่ถ้าประธาน
 พูดผิดจะให้สมาชิกพูดกับท่านว่าอย่างไร ท่านผู้รู้ช่วยชี้แจงด้วยครับ และอีกเรื่องผมอยาก
 อภิปรายเพ่ิมเติมหากท่านอนุญาตผมจึงจะอภิปราย หากไม่อนุญาตก็ไม่เป็นไร แต่เรื่องที่
 ท่านมะโนตย์พูดเมื่อสักครู่ท่านไม่ได้มีเจตนาแต่ท่านพูดไปแล้ว ผมก็ฟังอยู่ก็ไม่น่าจะมีเรื่อง
 อะไร ขอยกตัวอย่างท่านผาย ขออนุญาตเอ่ยนาม ท่านพูดผิดท่านถอนค าพูด แต่ถ้าท่าน
 ประธานสภาฯ พูดผิดต้องท าอย่างไร ผมขอปรึกษาครับ ผมไม่ได้มีเจตนาอ่ืนแต่อย่างใด 
 ขอบคุณครับ  

ประธานสภาฯ ผมขอถอนค าพูดครับ ไม่มีปัญหานะครับท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านขอบคุณท่านสมคิด   
(นายสว่าง พรหมจันทร์) ส าหรับค าชี้แนะตามความเหมาะสม 
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ประธานสภาฯ สั่งพักการประชุมสภาฯ เพ่ือรับประทานอาหารกลางวัน และเริ่มท าการประชุมต่อไป   
(นายสว่าง พรหมจันทร์) ในเวลา 13.00 น. 

เริ่มประชุม เวลา 13.00 น. 

ประธานสภาฯ เชิญท่านสมาชิกได้อภิปรายต่อไปครับ  

ส.อบต.หมู่ที่ 6 ผมนายมะโนตย์ แจ้ห่มเครือ ขอยื่นญัตติด้วยวาจา ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย  
(นายมะโนตย์ แจ้ห่มเครือ) ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔) ข้อ ๔๑ 
 เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นก าลังปรึกษาญัตติใด ห้ามเสนอญัตติอ่ืน นอกจากญัตติดังต่อไปนี้ 
 (๓) ขอให้ลงมติ  
ประธานสภาฯ หากไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายเพ่ิมเติม ผมจะให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมเพ่ือขอ
(นายสว่าง พรหมจันทร์) มติที่ประชุมในญัตติท่ีท่านนายกเสนอต่อไป 

เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุม 16 ท่าน 
(นายก่อกษาปณ์ อุปถัมภ์) 

ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใดให้ความเห็นชอบญัตติที่  1 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือจัดซื้อ
 รถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์ จ านวน 1 คัน เป็นจ านวนเงิน 1,700,000 บาท โปรดยกมือ 

เลขานุการสภาฯ เห็นชอบ 1 เสียง 
(นายก่อกษาปณ์ อุปถัมภ์) 

ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใดไม่ให้ความเห็นชอบญัตติที่ 1 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือจัดซื้อ      
(นายสว่าง พรหมจันทร์) รถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์ จ านวน 1 คัน เป็นจ านวนเงิน 1,700,000 บาท โปรดยกมือ 

เลขานุการสภาฯ ไม่เห็นชอบ 9 เสียง   
(นายก่อกษาปณ์ อุปถัมภ์) งดออกเสียง 6 เสียง 

ประธานสภาฯ มติที่ประชุมไม่เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ เชิญท่านนายกเสนอญัตติท่ี 2 ต่อที่ประชุมต่อไป 
(นายสว่าง พรหมจันทร์) 

ประธานสภาฯ เชิญนายกได้เสนอญัตติที่ 2 ต่อที่ประชุมต่อไป 
(นายสว่าง พรหมจันทร์) 

นายก อบต.โพธิ์ตาก เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก ข้าพเจ้า นายวิมาน พระพรม นายก
(นายวิมาน พระพรม) องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินทุนส ารองเงิน 

 สะสม เพื่อน าไปสมทบในการจัด ซื้อรถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์ จ านวน ๑ คัน ราคาตาม
 มาตรฐานครุภัณฑ์ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับล่าสุด
 ธันวาคม ๒๕๖๒ ซึ่งราคาที่องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตากประมาณการไว้ ราคา 
 ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท โดยจะขออนุมัติงบประมาณในการจัดซื้อรถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์
 จากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน ๗๐๐,๐๐๐ บาท และเงินสะสมขององค์การบริหาร
 ส่วนต าบลโพธิ์ตาก จ านวน ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท เหตุผล
 ความจ าเป็นในการขอจัดซื้อรถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์เนื่องจากรถบรรทุกน้ า 
 

/อเนกประสงค์... 
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 อเนกประสงค์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตากคันปัจจุบันได้รับมอบจากอ าเภอเมือง
 นครพนม เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๒ เอกสารคู่มือเกี่ยวกับรถก็ไม่มี ซึ่งเป็นรถที่เคยผ่านการใช้งาน
 มาแล้วจากอายุการใช้งานหลายปี รถมีสภาพเสื่อมโทรมใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ รถ
 เสียบ่อย และทางองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตากต้องเสียค่าซ่อมแซมรถบรรทุกน้ าคันนี้
 เฉลี่ยปีละประมาณ ๑๐0,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ด้วย
 สภาพรถที่ไม่เอ้ืออ านวยเมื่อถึงคราวเกิดเหตุไฟไหม้ในพ้ืนที่หรือต่างพ้ืนที่ และการล าเลียง
 น้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคเพ่ือบริการประชาชนในช่วงหน้าแล้ง ท าให้บางครั้งในการเข้า
 ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร ดังนั้น เพ่ือให้การบริการ
 ประชาชนในการเข้าช่วยเหลือเหตุอัคคีภัย เหตุภัยแล้ง หรือเหตุต่างๆ  ที่ชาวบ้านร้องขอให้ทาง
 หน่วยงานเข้าให้การช่วยเหลือเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว เข้าแก้ปัญหาและให้การ
 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันทวงทีและเป็นการรักษาทรัพย์สินของประชาชนที่อาจจะได้รับ
 ความเสียหาย องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตากจึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในการ
 จัดซื้ อระบรรทุกน้ าอเนกประสงค์  จ านวน ๑ คัน  อาศัยอ านาจตามระเบียบ
 กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
 การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.
 ๒๕๖๑ ข้อ๘๗ (๑) เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตากได้พิจารณาเห็นชอบ และ
 ขออนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
 ต าบลโพธิ์ตาก เพ่ือจะได้ด าเนินการตามระเบียบต่อไป รายละเอียดเอกสารตามที่แนบมา
 พร้อมนี้ 

ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายในญัตติที่ 2 ที่ท่านนายกได้เสนอเรียนเชิญครับ  
(นายสว่าง พรหมจันทร์) 

เจ้าหน้าที่งบประมาณ ขออนุญาตน าเรียนชี้แจงเพ่ิมเติมในญัตติที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากญัตติที่ 1 คือ การขอจ่าย
(นายก่อกษาปณ์ อุปถัมภ์) ขาดเงินสะสม 1,700,000 บาท สภาฯ ไม่ให้ความเห็นชอบ และญัตติที่ 2 เป็นเรื่อง 

 ต่อเนื่องนั้นหมายความว่าจะน าเงินจ านวน 700,000 บาท ที่ขอให้ที่ประชุมพิจารณาจ่าย
 ขาดเงินทุนส ารองสะสมนั้น ตามระเบียบฯ ข้อ๘๗ (๑) ฝ่ายบริหารเสนอต่อสภาฯ ให้สภาฯ 
 เห็นชอบ ถ้าสภาฯ เห็นชอบแล้วจึงน าไปขออนุมัติต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งมี 2 ขั้นตอน 
 ซึ่งในทางปฏิบัติแล้วถือว่าเป็นโมฆะโดยอัตโนมัติเนื่องจากญัตติใหญ่คือญัตติที่ 1 ตกไป
 แล้ว แต่ต้องเสนอตามระเบียบเพราะได้ยื่นญัตติต่อที่ประชุมแล้ว 

ประธานสภาฯ หากไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายเพ่ิมเติม ผมจะให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมเพ่ือขอ
(นายสว่าง พรหมจันทร์) มติที่ประชุมในญัตติท่ีท่านนายกเสนอต่อไป 

เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุม 16 ท่าน 
(นายก่อกษาปณ์ อุปถัมภ์) 

ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใดให้ความเห็นชอบญัตติที่ 2 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินทุนส ารองเงินสะสม เพ่ือ
(นายสว่าง พรหมจันทร์) น าไปสมทบในการจัดซื้อรถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์ จ านวน ๑ คัน เป็นจ านวนเงิน  
 700,000 บาท โปรดยกมือ 
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เลขานุการสภาฯ เห็นชอบ 1 เสียง 
(นายก่อกษาปณ์ อุปถัมภ์) 

ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใดไม่ให้ความเห็นชอบญัตติที่ 2 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินทุนส ารองเงินสะสม 
(นายสว่าง พรหมจันทร์) เพ่ือน าไปสมทบในการจัดซื้อรถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์ จ านวน ๑ คัน เป็นจ านวนเงิน  
 700,000 บาท โปรดยกมือ 

เลขานุการสภาฯ ไม่เห็นชอบ 11 เสียง   
(นายก่อกษาปณ์ อุปถัมภ์) งดออกเสียง 4 เสียง 

ประธานสภาฯ  ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ี 3 เชิญนายกแถลงญัตติต่อท่ีประชุม เรียนเชิญครับ 
(นายสว่าง พรหมจันทร์) 

นายก อบต.โพธิ์ตาก เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก ข้าพเจ้านายวิมาน พระพรม นายก
(นายวิมาน  พระพรม) องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก ขอเสนอญัตติเรื่อง ขอโอนงบประมาณรายจ่าย
 เพิ่มเติม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จ านวน ๑ เครื่องๆ ราคา 
 ๒,๕๐๐ บาท โดยขอโอนลดจาก แผนงานบริหารงานทั่ วไป งานบริหารงานคลัง งบ
 บุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเดือนพนักงานจ้าง จ านวน ๒,๕๐๐ บาท อาศัย
 อ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
 ท้องถิ่น ๒๕๔๑ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๒๗,๒๙ เพ่ือให้สภา
 องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตากได้พิจารณาเห็นชอบอนุมัติ ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่
 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก เ พ่ือพิจารณาตามระเบียบต่อไป 
 (รายละเอียดเอกสารตามท่ีแนบมาพร้อมนี้) 

ประธานสภาฯ  เชิญท่านสมาชิกอภิปรายในญัตติที่ 3 เรียนเชิญครับ 
(นายสว่าง พรหมจันทร์)  

ส.อบต.หมู่ที่ 6 เรียนประธานสภาฯ ในญัตติที่ 3 ในการโอนงบประมาณเพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
(นายมะโนตย์ แจ้ห่มเครือ) เครื่องส ารองไฟฟ้า จ านวน 1 เครื่อง ผมเห็นดีด้วยครับ เห็นดีอย่างไรนั้น ยกตัวอย่างหาก 
 เกิดไฟดับในกรณีฉุกเฉินก็มีเครื่องส ารองไฟไว้ใช้งาน เซฟข้อมูลไว้ได้ ขอบคุณครับ 

เลขานุการสภาฯ เรียนประธานสภาฯ ขออนุญาตน าเรียนเพ่ิมเติมในญัตติที่ 3 ฝ่ายบริหารขอโอนงบ     
(นายก่อกษาปณ์ อุปถัมภ์) เงินเดือนค่าจ้างบุคลากรในสังกัดกองคลังที่ว่างลงเพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่อง
 ส ารองไฟฟ้า 1 เครื่อง จ านวน 2,500 บาท ตามที่ท่านมะโนตย์ขออนุญาตเอ่ยนามได้
 อภิปรายถึงความส าคัญในการจัดซื้อ ซึ่งรวมถึงใช้งานในการบริการสาธารณะทั่วไปด้าน
 อ่ืนๆ ด้วย เพียงแต่เป็นเหตุผลหนึ่งที่ยกขึ้นมาเพ่ือน ามาพิจารณา ซึ่งเป็นการขอโอน
 งบประมาณไม่กระทบต่อเงินสะสมหรือเงินทุนส ารองสะสมแต่อย่างใด ตามระเบียบ
 กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๕๔๑ และ
 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ และ ข้อ ๒๙ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ หากไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายเพ่ิมเติม ผมจะให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมเพ่ือขอ
(นายสว่าง พรหมจันทร์) มติที่ประชุมในญัตติท่ี 3 ที่ท่านนายกเสนอต่อไป 
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เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุม 16 ท่าน 
(นายก่อกษาปณ์ อุปถัมภ์) 

ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใดให้ความเห็นชอบในญัตติที่  3 ที่ท่านนายกเสนอขอโอนงบประมาณ      
(นายสว่าง พรหมจันทร์) รายจ่ายเพ่ิมเติม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จ านวน ๑ 
 เครื่องๆ ราคา ๒,๕๐๐ บาท โดยขอโอนลดจาก แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน
 คลัง งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเดือนพนักงานจ้าง จ านวน ๒,๕๐๐ บาท 
 โปรดยกมือ 

เลขานุการสภาฯ เห็นชอบ 14 เสียง 
(นายก่อกษาปณ์ อุปถัมภ์) 

ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใดไม่ให้ความเห็นชอบในญัตติที่ 3 ที่ท่านนายกเสนอขอโอนงบประมาณ      
(นายสว่าง พรหมจันทร์) รายจ่ายเพ่ิมเติม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จ านวน ๑ 
 เครื่อง ราคา ๒,๕๐๐ บาท โดยขอโอนลดจาก แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน
 คลัง งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเดือนพนักงานจ้าง จ านวน ๒,๕๐๐ บาท 
 โปรดยกมือ 

เลขานุการสภาฯ ไม่เห็นชอบ 0 เสียง   
(นายก่อกษาปณ์ อุปถัมภ์) งดออกเสียง 2 เสียง 

ประธานสภาฯ ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ  
(นายสว่าง พรหมจันทร์) 

นางพรรณี ทิศสุวรรณ ยกมือ ประธานสภาฯ เชิญให้เสนอญัตติด้วยวาจา 

ส.อบต.หมู่ที่ 5 เรียนประธานสภาฯ นายก และสมาชิกสภาฯ ดิฉันนางพรรณี ทิศสุวรรณ  ส.อบต.หมู่ที่ 5 
(นางพรรณี ทิศสุวรรณ) ขอเสนอญัตติด้วยวาจาเรื่องไฟฟ้า หากไม่มีรถกระเช้าจะท าให้เกิดความเดือดร้อนต่อพ่ีน้อง 

 ประชาชนเป็นอย่างมาก ไฟฟ้าภายในหมู่บ้านช ารุดได้ 4 เดือนแล้ว ไม่มีช่างเข้าไป
 ด าเนินการซ่อมแซมแต่อย่างใด ขอบคุณค่ะ 

ส.อบต.หมู่ที่ 10 เรียนประธานสภาฯ ผมเรียนถามผ่านท่านประธานว่า มีรถบรรทุกมาบรรทุกดินท าให้ท่อ 
(นายสมคิด ลังกา)  ระบายน้ าขนาด 40 เซนติเมตรแตกเสียหาย ถ้าช่วงกลางคืนอาจท าให้เกิดอันตรายได้

 เพราะเป็นหลุมลึก หากมีรถสัญจรไปมา อยู่ในเขตพ้ืนที่ต าบลโพธิ์ตากทางไปต าบลบ้านผึ้ง 
 2 จุด จุดหนึ่ง 4 ท่อน จุดหนึ่ง 1 ท่อน อยากฝากผ่านท่านประธานไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 ขอบคุณครับ 

ส.อบต.หมู่ที่ 3  เรียนประธานสภาฯ ผมขออนุญาตน าเรียนผ่านท่านประธานเรื่องการดูดส้วมนั้นมีการ  
(นายกองลาภ สายสะอาด) สัมปทานหรืออย่างไร ซึ่งผมไม่มีข้อมูลครับ ขอบคุณครับ 

ส.อบต.หมู่ที่ 2 เรียนประธานสภาฯ ผมนายกิตติพงษ์ โป้เคน ส.อบต.หมู่ที่ 2 ฝากผ่านท่านประธานสภาฯ 
(นายกิตติพงษ์ โป้เคน) ในการดูแลเรื่องไฟฟ้า ไฟฟ้าแสงสว่างช ารุดหมู่บ้านละ 5 – 6 หลอด จากที่ผมเจอ 
 บางครั้งผู้หญิงสัญจรไปมาในเวลากลางคืนอาจเกิดอันตรายได้ อยากให้รีบด าเนินการด้วย
 ขอบคุณครับ 

/เจ้าหน้าที่... 



หน้า 15 จาก 16 
 

เจ้าหน้าที่งบประมาณ ขออนุญาตน าเรียนผ่านท่านประธานสภาฯ ในเรื่องการซ่อมไฟฟ้าซึ่ งเป็นปัญหาอยู่ตลอด 
(นายก่อกษาปณ์ อุปถัมภ์) ส่วนหนึ่งอุปกรณ์ไม่พร้อมก็คือรถดับเพลิงที่เป็นพาหนะหลักในการเข้าไปซ่อมไฟฟ้า ซึ่ง
 จอดซ่อมอยู่ 3 สัปดาห์แล้ว อีกส่วนหนึ่งคือผู้ที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่ออกไปดูแล ผมบอก
 ให้ท าแผนการท างานก็ไม่ท า ผอ.กองช่างพูดก็ไม่ฟัง เพราะบ้านท่านรองรวยฤทธิ์ก็อยู่หมู่ที่ 
 5 ก็ยังไม่สนใจ นี่คือปัญหาในทางปฏิบัติ ซึ่งทางฝ่ายบริหารก็ไม่ได้ปฏิเสธความรับผิดชอบ 
 เพราะหากรอรถกระเช้าแล้วถึงไปซ่อมนั้นเป็นไปไม่ได้ ขอให้ซ่อมรถน้ าคันนี้เสร็จ ส่วนรถ
 กระเช้าจะได้มาเมื่อไหร่นั้น ตามที่ผมน าเรียนไปข้างต้นว่า งบประมาณแผ่นดินยังไม่
 เรียบร้อย ท้องถ่ินก็ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาให้ครับ รถดูดส้วมที่มาขออนุญาต
 เป็นของต าบลค าเตย ซึ่งมีค่าขออนุญาตปีละ 5,000 บาท จึงต้องใช้บริการกับผู้ที่มาขอ
 อนุญาตเท่านั้น ในส่วนของผมระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 

 เรื่องที่ 1 ผมได้รับแจ้งว่ามีงบประมาณในการขุดเจาะบ่อบาดาล ประมาณ 170,000 
 บาท ต่อบ่อ ซึ่งมีขนาดไม่ต่ ากว่า 5 นิ้ว งบที่ให้ขอไปนั้นมี หมู่ที่ 3 แนะน าว่าควรจะขุด
 บริเวณศาลาอเนกประสงค์ซึ่งเป็นที่สาธารณะ หมู่ที่ 4 คุ้มโนนศรีวิไล หมู่ที่ 8 ข้างโรงเรียน
 ซึ่งเป็นที่สาธารณะและน้ าสะอาด    
 เรื่องที่ 2 เรื่องการเข้ารับการอบรมจัดโดยสมาคม อบต.จังหวัดนครพนม ระหว่างวันที่ 3 
 – 6 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมไอโฮเทล ค่าลงทะเบียนคนละ 2,400 บาท เป็นเกี่ยวกับ
 เรื่องกฎหมายเลือกตั้ง, ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การจัดเก็บภาษี, การคิดค านวณราคา
 กลาง การตรวจรับงาน การเบิกจ่าย ฯลฯ ที่เก่ียวข้องกับงานพัสดุและการเบิกจ่าย  
 เรื่องที่ 3 การจ่ายเบี้ยยังชีพของผู้พิการจาก 800 บาท เป็น 1,000 บาท มีผลบังคับใช้
 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ซึ่งอยู่ในงบประมาณปี 2564 เป็นต้นไป การจ่ายเบี้ยใน
 หลักเกณฑ์ใหม่ กรมบัญชีกลางจะเป็นผู้ด าเนินการ จ่ายไม่เกินวันที่ 10 ของเดือน ขอให้
 ทุกท่านได้ประชาสัมพันธ์ให้พ่ีน้องประชาชนทราบ ขอบคุณครับ  
  

ปิดประชุมเวลา 15.00 น.   
  
 
      ลงชื่อ                          ผู้จดบันทึก  

            (นายก่อกษาปณ์  อุปถัมภ์)            
                   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก 

  

 
    ลงชื่อ                                   ผู้ตรวจสอบ  

           (นายสว่าง  พรหมจันทร์)  
                     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก  
 
 
 

/คณะกรรมการ... 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจบันทึกในรายงานการประชุมสภาฯ แล้วเห็นว่าถูกต้องจึงได้ลงลายมือชื่อไว้ 
 
 
                                     ลงชื่อ                                ประธานกรรมการ                 

                                    (นายวิเชียร  พระพรม)                                                  
                                            สมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ที่ ๘                             
 
                               

ลงชื่อ                              กรรมการ      ลงชื่อ                               กรรมการ 
                   (นายเขิงทอง  ผาคอย)                                       (นายกานต์  จันทร์เพ็ญ) 
                สมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ที่ ๗                                  สมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ที่ ๙ 


