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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 

วันจันทร์ที ่2 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 

*********************************** 
ผู้มาประชุม 

ลำดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

นายวินัย  อาทร 
นายแดง  บุญวงษ์ 
นายประสิทธิ์  เพียโคตร 
นายสมนึก  ทิพย์สุขุม 
นายกลาง  จิตจำลอง 
นายแฉล้ม  ศิลา 
นายสมชาย  ลับแล 
นางอำนวย  ศิลชัย 
นายองอาจ  เชิดสูงเนิน 
นายสวง  เสือดี 
นายกฤษฎา  มหาวงษ์ 
นายวรวุฒิ  วงศ์ยา 
นายไพสาร  หาญโก่ย 
นายสุภินทร์  พร้อมจิตร์ 
นายสมนึก  แหงไธสง 
นายอุ่น  มุ่งดี  
นายอารักษ์  เจริญสุข 
นายคูณ  พูลเจริญ 
นายจวน  แก้วเตชะ  
นายประเสริฐ  ลาโงน 
นายอรุณ  เห็มสนาน 
นายบุญเรือง  ศรีโสภา 
นายสุวัฒน์ ธรรมมะ 
นายไพฑูรย์  จำปาทอง 
นางอัมพร  พนมสัย 
นายสุทิน  กงไกรลาศ 
นางสาวลัดดา  อำนวย 
นายอภิชาติ  ทิพย์โอสถ 
นายชนม์  เมฆขุนทด 
นางสีนวน  ผาวันดี 

ประธานสภาฯ 
รองประธานสภาฯ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1๐ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1๐ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 13 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 13 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 14 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 15 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 16 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 17 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1๗ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1๘  

วินัย  อาทร 
แดง  บุญวงษ ์
ประสิทธิ์  เพียโคตร 
สมนึก  ทิพย์สุขุม 
กลาง  จิตจำลอง 
แฉล้ม  ศิลา 
สมชาย  ลับแล 
อำนวย  ศิลชัย 
องอาจ  เชิดสูงเนิน 
สวง  เสือดี 
กฤษฎา  มหาวงษ ์
วรวุฒิ  วงศ์ยา 
ไพสาร  หาญโก่ย 
สุภินทร์  พร้อมจิตร์ 
สมนึก  แหงไธสง 
อุ่น  มุ่งดี 
อารักษ์  เจริญสุข 
คูณ  พูลเจริญ 
จวน  แก้วเตชะ 
ประเสริฐ  ลาโงน 
อรุณ  เห็มสนาน 
บุญเรือง  ศรีโสภา 
สุวัฒน์ ธรรมมะ 
ไพฑูรย์  จำปาทอง 
อัมพร  พนมสัย 
สุทิน  กงไกรลาศ 
ลัดดา  อำนวย 
อภิชาติ  ทิพย์โอสถ 
ชนม์  เมฆขุนทด 
สีนวน  ผาวันดี 

   /ลำดับที่... 

สำเนา 
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ลำดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

31 
32 
33 
34 
35  

นายละมัย  สินธน  
นายมนัส  เนินคำภา  
นายมงคล  พันทอง     
นางรจนา  กรองทรัพย์ 
นายสำลอง บุญลือ  

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1๘ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 19 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 19 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 20 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 21  

ละมัย  สินธน 
มนัส  เนินคำภา  
มงคล  พันทอง  
รจนา  กรองทรัพย์ 
สำลอง บุญลือ 
  

 
ผู้ไม่มาประชุม 
1.นายบุญทัน  บัวแสง   สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1    ลากิจ 
2.นายสุรสิทธิ์  บัวศรี   สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 15    ลากิจ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ลำดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
๑๓ 
14 
15  

นางบุญช่วย  ช่างนับ 
นางสาวมณฑาทิพย์  ตังสวัสดิ์ 
นางวรรณมณี  ช่างนับ 
ว่าที่ร้อยตรีธนชาต  ปางเดิม 
นางสาวญาณิฐา  ช่างนับ 
นางสาวชมพูนุช มั่งคั่ง 
นางสาวนิภาพร  แสงทอง 
นางสาวรัชดา วงชารี 
นางจินดานุช อรังศรี 
นางสาวบุษรินทร์ รักษาพล 
นางสาวณัชชา ท่านาเวช 
นายศุภอัชณ์ พนมสัย 
นางตุ๊กตา แก้วหาวงษ์ 
นางสาวพิยดา จุระกัน 
นางสาวชุติกาญน์ ชาวัลย์  

นายกอบต.สระขวัญ 
รองนายก อบต.สระขวัญ 
เลขานุการนายกฯ 
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
นิติกรปฏิบัติการ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
เจ้าพนักงานธุรการ 
เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนา
ชุมชน 

บุญช่วย  ช่างนับ 
มณฑาทิพย์  ตังสวัสดิ์ 
วรรณมณี  ช่างนับ 
ธนชาต  ปางเดิม 
ญาณิฐา  ช่างนับ 
ชมพูนุช มั่งคั่ง 
นิภาพร  แสงงทอง 
รัชดา วงชาร ี
จินดานุช อรังศรี 
บุษรินทร์ รักษาพล 
ณัชชา ท่านาเวช 
ศุภอัชณ์ พนมสัย 
ตุ๊กตา แก้วหาวงษ์ 
พิยดา จุระกัน 
ชุติกาญน์ ชาวัลย์ 
  

 

 

 

/เริ่มประชุม… 
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เริ่มประชุมเวลา  09.00  น. 

  เมื่อครบองค์ประชุม ประธานสภาฯ ได้ขึ้นจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดประชุม
สภาองคก์ารบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายวินัย  อาทร   องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น           
ประธานสภาฯ   (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 

ที่ประชุม   ทราบ 

นายวินัย  อาทร   ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 2 เนื่องจาก นายสุพงษ์ ช่างนับ เลขานุการสภาฯ 
ประธานสภาฯ   (ปลัด อบต.สระขวัญ) ท่านได้เข้าร่วมการฝึกอบรม “หลักสูตรนักบริหาร
    ท้องถิ่นระดับกลาง รุ่นที่ 4” ระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม ถึง 10 กันยายน 
    2564 ในรูปแบบผสมผสาน  (กึ่งออนไลน์) ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่
    เลขานุการสภาฯ ได้ในวันนี้ ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  
    ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 19 
    วรรคท้าย กำหนดว่า “ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งใด ถ้าไม่มีเลขานุการ
    สภาท้องถิ่นหรือมีแต่ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่ยอม
    ปฏิบัติหน้าที่ ให้สภาท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือข้าราชการหรือ
    พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่
    เลขานุการสภาท้องถิ่นเฉพาะในการประชุมคราวนั้น โดยให้นำความใน          
    ข้อ ๑๓ และข้อ ๒๖ วรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่การลงคะแนน
    เลือกให้กระทำด้วยวิธีการยกมือ” จึงต้องมีการเลือกสมาชิกสภาองค์การ
    บริหารส่วนตำบลสระขวัญคนหนึ่ง เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภา
    องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญเฉพาะในการประชุมครั้งนี ้
     ส่วนวิธีการเลือกนั้น ตามระเบียบฯ ข้อ 13 วรรคหนึ่ง กำหนดว่า 
    “วิธีเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นให้นำความในข้อ ๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม” 
  ขอ ๘ “วิธีเลือกประธานสภาทองถิ่น ใหสมาชิกสภาทองถิ่นแต่ละ

คนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นควรใหเป็นผู้ดำรง                 
ตำแหน่งประธานสภาทองถิ่น การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง
ไม่นอยกวาสองคน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียง
ครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่จำกัดจำนวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนน
เลือกจากชื่อเหล่านั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคน
ละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่
ประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนน
สูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้นโดยใช้วิธีเดิม 
ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับ
สลากเฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน 

/วิธีการ... 
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  วิธีการเสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่งให้นำความในข้อ 39 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  ให้ประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคนช่วย
ตรวจนับคะแนน 

  วิธีจับสลากตามวรรคหนึ่ง ใหประธานที่ประชุมดำเนินการให้               
ผู้ได้คะแนนสูงสุดเทากันตกลงกันเสียกอนว่าจะใหผู้ใดเป็นผู้จับสลาก
ก่อนหลั ง หากตกลงกัน ไม่ ได้ ใหประธานที่ ประชุมจับสลากว่ าผู้ ใด           
จะเป็นผู้จับสลากกอนหลัง แลวใหจัดทำบัตรสลาก ชนิด สี และขนาด                  
อย่างเดียวกันตามจำนวนเทากับจำนวนผู้ ได้รับคะแนนสูงสุดเทากัน                  
โดยเขียนข้อความวา “ได้รับเลือกเป็นประธานสภาทองถิ่น” เพียงบัตรเดียว 
นอกนั้นเขียนข้อความว่า “ไม่ไดร้ับเลือกเปน็ประธานสภาท้องถิ่น”” 

     ข้อ ๓๙ “การเสนอญัตติด้วยวาจานั้น ให้นำความในข้อ ๖2             
    วรรคหนึ่ง มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
     การรับรองญัตติเช่นว่านี้ให้กระทำโดยวิธียกมือขึ้นพ้นศีรษะ” 
     ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย จึงขอสมาชิกสภาฯ ได้
    เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ คนหนึ่งที่ตนเห็นควรใหเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ
    สภาฯ เฉพาะในการประชุมครั้งนี้ การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาฯ รับรอง
    ไม่นอยกวาสองคน โดยให้สมาชิกสภาฯ แต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียง           
    ครั้งเดียว เชิญครับ 
 

นายอภิชาติ ทิพย์โอสถ  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายอภิชาติ ทิพย์โอสถ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 17 
ส.อบต.หมู่ที่ 17   ผมขอเสนอนายองอาจ เชิดสูงเนิน เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาฯ ใน
    การประชุมครั้งนี้ครับ 
 

นายวินัย อาทร   ขอผู้รับรองสองท่านครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นายละมัย สินธน   เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายละมัย สินธน สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 18           
ส.อบต.หมู่ที่ 18   ผมขอรับรองครับ 
 

นายมงคล  พันทอง  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายมงคล  พันทอง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 19           
ส.อบต.หมู่ที่ 19   ผมขอรับรองครับ 
 

นายวินัย  อาทร   สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ท่านอ่ืนอีกหรือไม่ครับ            
ประธานสภาฯ   ถ้ามี โปรดยกมือ ถ้าไม่มี ผมขอมติที ่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใด
    เห็นชอบให้นายองอาจ เชิดสูงเนิน เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาฯ            
    ในการประชุมครั้งนี้ โปรดยกมือ 

 
 

/มติที่ประชุม… 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน)  จำนวน  
33 คน ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ  เห็นชอบให้                     
นายองอาจ เชิดสูงเนิน เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาฯ ในการประชุม
ครั้งนี ้ 

 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
    - รายงานการประชุมสภาองค์ การบริหารส่ วนตำบลสระขวัญ                  
สมัยสามัญ สมัยที ่2 ประจำป ีพ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564  
(เอกสารหมายเลข 1) 
 

นายวินัย  อาทร   เชิญเลขานุการสภาฯ ดำเนินการครับ   
ประธานสภาฯ     

 

นายองอาจ เชิดสูงเนิน      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น       
เลขานุการสภาฯ   พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
(ส.อบต.หมู่ที่ 5)    ข้อ ๓๓ “รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกคราว ต้องให้
    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบ แล้วให้ทำสำเนา
    รายงานการประชุมซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบ
    แล้วขึ้นอย่างน้อยสองฉบับ เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีโอกาสตรวจดู            
    ได้ก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน เพ่ือให้สภาท้องถิ่นรับรองรายงาน      
    การประชุมนั้น 

การแก้ไขถ้อยคำในรายงานการประชุมให้กระทำโดยมติของ         
ที่ประชุมสภาท้องถิ่น 

รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกครั้ง อย่างน้อยจะต้องมีรายชื่อ
สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีมาประชุม ลาประชุม และขาดประชุม 

ให้ เลขานุการสภาท้องถิ่นปิ ดประกาศรายงานการประชุม                  
ที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้วในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครอง           
ส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปทราบ 

ข้อความใด ๆ อันเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์สำคัญของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น          
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกสภาท้องถิ่นทั้งหมดเท่าที่มีอยู่อาจเสนอ
ญัตติด้วยวาจาขอมิให้โฆษณา ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นมีมติเห็นชอบ         
ก็ให้เป็นไปตามที่ร้องขอ” 

 
/ตามท่ี… 
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     ตามที่สภาฯ ได้มีมติตกลงกันว่าไม่ต้องให้เลขานุการสภาฯ อ่าน
    รายงานการประชุมสภาฯ เนื่องจากต้องใช้เวลานาน อีกทั้งได้ส่งสำเนา
    รายงานการประชุมล่วงหน้าเพื่อให้สมาชิกทุกท่านได้ดูและตรวจทาน
    แล้ว ดังนั้น หากมีข้อผิดพลาดหรือจะแก้ไขถ้อยคำใด ๆ ก็ให้ยกมือแจ้งในที่
    ประชุมครับ (เลขานุการสภาฯ ได้เปิดไปจนครบทุกหน้า) มีท่านใดจะแก้ไข
    ถ้อยคำใดหรือไม่ โปรดยกมือ 
 

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านละมัยครับ 
ประธานสภาฯ  
 

นายละมัย สินธน   เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายละมัย สินธน สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 18             
ส.อบต.หมู่ที่ 18   ผมขอเพ่ิมเติมชื่อผู้มาประชุม เนื่องจากชื่อผมตกหล่นครับ 
 

นายวินัย  อาทร   สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมถ้อยคำอีกหรือไม่ โปรดยกมือ 
ประธานสภาฯ   เชิญท่านอารักษ์ครับ 
 

นายอารักษ์  เจริญสุข  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายอารักษ์  เจริญสุข สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10             
ส.อบต.หมู่ที่ 10   ผมขอแก้ไขถ้อยคำหน้าที่ 16 ถ้อยคำท่ีผมกล่าวจาก “นายคำ สมศรี” แก้ไข
    เป็น “นายพัน สมศรี” ครับ 
 

นายวินัย  อาทร   สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแก้ไขถ้อยคำใดหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี  ผมขอ                
ประธานสภาฯ    มติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบเพ่ิมเติมชื่อผู้มาประชุม คือ 
    นายละมัย สินธน สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 18 เนื่องจากชื่อตกหล่น โปรดยกมือ 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน   
33 คน ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบเพ่ิมเติมชื่อ
ผู้เข้าร่วมประชุม คือ นายละมัย สินธน สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 18  

  

นายวินัย  อาทร   สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบแก้ไขถ้อยคำหน้าที่  16 จาก “นายคำ 
ประธานสภาฯ   สมศรี” แก้ไขเป็น “นายพัน สมศรี” โปรดยกมือ 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน   
33 คน ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบแก้ไขถ้อยคำ
หน้าที่ 16 จาก “นายคำ สมศรี” แก้ไขเป็น “นายพัน สมศรี” 

 

นายวินัย  อาทร   สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การ
ประธานสภาฯ   บริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564            
    เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 โปรดยกมือ 
 

/มติที่ประชุม… 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน                 
33 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบรับรอง
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยสามัญ 
สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 

 

ระเบียบวาระท่ี 3  กระทู้ถาม  
    - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
         - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
      5.1 พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ             
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (วาระที่ 1            
ขั้นรับหลักการ) (เอกสารหมายเลข 2) 

 

นายวินัย  อาทร   เชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับ 
ประธานสภาฯ 

 

นายองอาจ เชิดสูงเนิน  ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ 
เลขานุการสภาฯ   และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ส.อบต.หมู่ที่ 5)    มาตรา ๔๖  “สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ 
    ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อเป็น
แนวทางในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล 
  (๒) พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนตำบล ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 

 (๓) ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้
เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์กำรบริหำรส่วนตำบล 
ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ” 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบั งคับการประชุม            
สภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

ข้อ ๔๕ “ญัตติร่างขอบัญญัติที่ประชุมสภาทองถิ่นตองพิจารณาเป็น
สามวาระ แต่ที่ประชุมสภาทองถิ่นจะอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดเดียว    
ก็ได้ 

 
 

/ในการ... 
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ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิก
สภาทองถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะ
เป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวด
เดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นใหทีป่ระชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการ
แปรญัตติเต็มสภา โดยใหประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการ              
แปรญัตติ 

ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ 
และในการพิจารณาวาระที่สองให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้          
ไม่ น้ อยกว่ ายี่ สิ บสี่ ชั่ ว โมงนั บแต่สภาท้ องถิ่ นมีมติ รั บหลั กการแห่ ง              
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น” 
 ข้อ ๔๗ “ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับ
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะ
อภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้น
พอสมควรแล้ว  
 เพ่ื อประโยชน์ แก่การพิจารณ าร่างข้อบัญ ญั ติ วาระที่ หนึ่ ง            
สภาท้องถิ่นจะให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้” 

 

นายวินัย  อาทร   ท่านเลขานุการสภาฯ ก็ได้ชี้แจงในเรื่องระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ 
ประธานสภาฯ   สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ทราบแล้ว ลำดับต่อไปผมขอเชิญท่านนายก 

องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ได้แถลงหลักการและเหตุผลในการเสนอ
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 ต่อที่ประชุมสภาฯ เชิญครับ 

 

นางบุญช่วย  ช่างนับ  เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ดิฉัน นางบุญช่วย  ช่างนับ 
นายก อบต.สระขวัญ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ  
     บัดนี ้ ถ ึงเวลาที ่คณะผู ้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล             
    สระขวัญจะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีอีกครั้งหนึ่ง 
    ฉะนั้น ในโอกาสนี้  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ             
    จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ทราบถึง
    สถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการใน
    ปีงบประมาณ  พ.ศ.2๕๖5 ดังต่อไปนี้ 

1. สถานะการคลัง 
    1.1  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ.25๖4 ณ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2564 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้ 

 
 

/1.1.1 เงินฝาก... 
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1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น  45,455,626.50.- บาท 
1.1.2 เงินสะสม  102,926,315.04.- บาท 
1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม  14,833,202.91.- บาท 
1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย      

จำนวน  12 โครงการ รวม  202,916.90.- บาท 
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน               

5 โครงการ รวม  423,539.- บาท 
  1.2  เงินกู้คงค้าง  0.00.-  บาท 

2.  การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ณ วันที่ 23
กรกฎาคม พ.ศ.25๖4 
     2.1 รายรับจริง  จำนวน  68,862,932.98.- บาท ประกอบด้วย 

     หมวดภาษีอากร จำนวน 499,960.53.- บาท 
      หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต จำนวน 315,708.50.-  บาท 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จำนวน 147,401.08.-  บาท         
     หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จำนวน  ๐.00.- บาท 
     หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  จำนวน  271,279.31.- บาท 
     หมวดรายได้จากทุน  จำนวน 0.00.- บาท                            

หมวดภาษีจัดสรร  จำนวน  25,766,341.55.- บาท 
     หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  จำนวน  41,862,242.01.- บาท 

    2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 
1,212,628.14.-  บาท       
    2.3 รายจ่ายจริง  จำนวน  58,532,136.32.- บาท  ประกอบด้วย 

งบกลาง   จำนวน  20,742,059.02.- บาท 
งบบุคลากร จำนวน  12,100,131.00.- บาท 

    งบดำเนินงาน จำนวน  14,056,946.30.- บาท 
งบลงทุน จำนวน  7,895,300.00.- บาท 
งบเงินอุดหนุน จำนวน  3,737,700.00.- บาท 
งบรายจ่ายอื่น จำนวน  ๐.00.-  บาท 

    2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์   
 จำนวน  1,065,160.09.- บาท 

    2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือดำเนินการตามอำนาจหน้าที่  จำนวน  
 4,213,100.00.- บาท 

     2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน  0.00.- บาท 
    2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน  ๐.00.-  บาท 
 
 
 

/คำแถลง… 
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คำแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

1.รายรับ 
รายรับ รายรับจริง 

ปี 2563 
ประมาณการ 

ปี 2564 
ประมาณการ 

ปี 2565 
รายได้จัดเก็บเอง 
หมวดภาษีอากร   369,650.24 800,000.00 490,000.00 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 508,495.45 532,200.00 540,370.00 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 339,135.13 213,000.00 272,700.00 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 140,181.73 67,800.00 112,860.00 
หมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 2,000.00 
รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,357,462.55 1,613,000.00 1,417,930.00 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวดภาษีจัดสรร 34,165,941.42 38,523,450.00 33,155,000.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

34,165,941.42 38,523,450.00 33,155,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 49,446,693.22 51,360,000.00 52,900,000.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

49,446,693.22 51,360,000.00 52,900,000.00 

รวม 84,970,097.19 91,496,450.00 87,472,930.00 

2.รายจ่าย 

รายจ่าย รายจ่ายจริง 
ปี 2563 

ประมาณการ 
ปี 2564 

ประมาณการ 
ปี 2565 

จ่ายจากงบประมาณ 
งบกลาง 22,743,218.31 26,426,620.00 26,124,965.00 
งบบุคลากร 16,053,123.00 22,063,080.00 23,416,306.00 
งบดำเนินงาน 19,847,144.25 23,948,650.00 23,425,459.00 
งบลงทุน 10,714,712.00 13,220,100.00 9,000,800.00 
งบเงินอุดหนุน 6,777,976.14 5,813,000.00 5,505,400.00 
งบรายจ่ายอื่น 0.00 25,000.00 0.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 76,136,173.70 91,496,450.00 87,472,930.00 

 

 

/บันทึก… 
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บันทึกหลักการและเหตุผล  
ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5  

ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ  
 

หลักการ 

ด้าน รวม 
ด้านบริหารทั่วไป 
แผนงานบริหารทั่วไป   18,951,296 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน   2,181,704 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานการศึกษา   16,988,024 
แผนงานสาธารณสุข 3,101,150 
แผนงานสังคมสงเคราะห์   415,001 
แผนงานเคหะและชุมชน 4,433,590 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,727,380 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 974,220 
ด้านการเศรษฐกิจ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 12,465,600 
แผนงานการเกษตร 110,000 
ด้านการดำเนนิงานอ่ืน 
แผนงานงบกลาง 26,124,965 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 87,472,930 
 

เหตุผล 

  เพ่ือใช้ในการดำเนินการตามนโยบายของผู้บริหารให้สามารถใช้เงินงบประมาณรายจ่าย
ดังกล่าว ไปดำเนินตามภารกิจหน้าที่  ตามที่กฎหมายกำหนดและตามภารกิจที่ ได้รับการถ่ายโอนจาก                  
ส่วนราชการตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542 และเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ                  
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้วในด้านต่าง ๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างมี ประสิทธิภาพ                           
จึงเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ                
พ.ศ.25๖5 เพ่ือให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญได้พิจารณาต่อไป  
 
 
 
 

/นายวินัย...   
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นายวินัย  อาทร   ท่านนายกฯ ได้แถลงหลักการและเหตุผลในการเสนอร่างข้อบัญญัติ
ประธานสภาฯ   องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี 

งบประมาณ พ.ศ.25๖5 ตลอดจนสถานะทางเงินการคลังให้ทุกท่าน           
ได้ทราบแล้ว สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเกี่ยวกับ              
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25๖5  
หรือไม่ครับ ถ้ามีโปรดยกมือ เชิญท่านกฤษฎาครับ  
 

นายกฤษฎา มหาวงษ์  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายกฤษฎา มหาวงษ์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7  
ส.อบต.หมู่ที่ 7 ยังไม่ทันได้พิจารณาเลย ท่านก็สรุปรับทราบแล้ว ตามหลักต้องเปิดโอกาส 

ให้สมาชิกได้ดูได้อ่าน เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ ไม่ใช่เรื่องเล่น ๆ นะครับ            
เงินตั้ง 87 ล้าน แป๊บๆ ยังไม่ถึง 5 นาที ท่านก็ให้รับร่างเสียแล้ว ท่าน
ประธานต้องเข้าใจด้วยนะครับในการปฏิบัติงาน ก็คือ ผมอยากถามว่าถ้าไม่
มีเจ้าหน้าที่งบประมาณนั่งอยู่ตรงนี้ มีท่านใดที่จะตอบคำถามได้บ้างจากการ
ที่ร่างข้อบัญญัติตรงนี้ขึ้นมานะครับ แล้วก็รองท่านไม่มาหรือท่านไม่อยู่ที่
จะต้องตอบคำถามของสภาฯ หรือจะโยนให้ท่านนายกฯ ได้ตอบคนเดียว         
ปีที่แล้วตั้งงบประมาณไว้ 91 ล้าน ปีนี้เหลือ 87 ล้าน มันก็ห่างกันอยู่ ตาม
หลักแล้วมีแต่จะตั้งงบประมาณเพ่ิมขึ้นในแต่ละปีไป ถ้าท่านปลัดฯ อยู่                 
ท่านก็คงจะตอบคำถามว่ายอดรับของเราในปีนี้ ไม่ เพียงพอในการตั้ ง
งบประมาณไว้ อันนี้ผมก็ไม่ทราบ เป็นการสอบถามนะครับ ไม่ได้อภิปราย           
ว่าใด ๆ ว่าการตั้งงบประมาณไว้ หน้าหนึ่ง อยากถามโดยภาพรวมว่า           
การตั้งงบกลาง 26,124,000 บาท ตรงนี้เอาไปใช้ในส่วนไหนบ้าง เพราะ
อาจจะเป็นส่วนนี้ มันเป็นงบกลาง มันเป็นอำนาจของนายกฯ ที่จะต้องใช้
จ่าย โดยไม่ต้องผ่านสภาฯ ในตรงนี้ก็ขอให้ท่านชี้แจงด้วยครับว่า งบกลางตัว
นี้ว่าจะเอาไปใช้ตรงไหน จะเอาไปใช้แบบให้ผู้สูงอายุหรือว่าอะไรต่าง ๆ              
ก็อยากจะให้สมาชิกทราบด้วย ผมเข้าใจว่าสมาชิกทุกท่าน บางรายบางท่าน 
ไม่ได้ว่าทุกท่านนะครับ อาจจะไม่เข้าใจในข้อบัญญัติตรงนี้ที่อ่าน เพราะว่า           
แต่ละปี การเขียนข้อบัญญัติก็เปลี่ยนไปทุกครั้งทุกปี แต่ละครั้ง เงินสะสมมัน
อยู่ยังไง ผมดูแล้ว สมาชิกก็จะเปิดแค่ ปีนี้ได้งบประมาณหรือเปล่าในหมู่บ้าน
ตัวเอง สมาชิกก็จะทราบแค่นั้น จริง ๆ แล้ว งบใช้สอย ใน 87 ล้าน            
เข้าโครงการในหมู่บ้านเพียงแค่เก้าล้านบาท ปีที่แล้ว 34 ล้าน  มันจะไป
หนักตรงงบใช้สอยวัสดุสำนักงานเสียมากกว่า พอปลาย ๆ ปีมา โอนกัน
พัลวัน ไม่รู้อะไรเป็นอะไร จริง ๆ แล้ว ถ้าจะเกลี่ยออกมาให้โครงการแต่ละ
หมู่บ้าน ผมคิดว่าทำได้ แต่ก็ไม่ทำ เพราะว่ามันเป็นงานยาก แต่ละปี ๆ            
ค่าใช้สอยจะเยอะยี่สิบกว่าล้าน ใช้สอยในสำนักงาน แต่ในหมู่บ้านปีนี้แค่เก้า
ล้านในตำบล บริหารตำบล แล้วความเจริญอยู่ตรงไหนครับ ผมอยากจะ
ทราบ ตามหลักแล้วตำบลของเราถ้าไม่มีงบกลางเหลือไว้ปีนี้กับปีที่แล้ว              

 
/ผมว่า… 
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 ผมว่าไปไม่ถึ งไหนหรอกครับ  ปีที่ แล้ วงบสะสมไว้ เยอะ ก็พอจะได้
งบประมาณมาบริหารหมู่บ้านของเราได้บ้าง ผมยังสงสัยว่างบกลางนี้เอาไป
ใช้อะไร ในการที่ตั้งไว้แต่ละปีเอาไปใช้อะไรบ้าง ผมพยายามที่จะเข้าใจ            
ถ้าเจ้าหน้าที่งบประมาณไม่อยู่ ท่านนายกฯ ก็คงจะชี้แจงได้ ที่ผมพูดก็ถาม
โดยรวมนะครับ เพ่ือจะให้สมาชิกได้เข้าใจ ขอให้ท่านนายกฯ ได้เข้าใจด้วย 
ช่วงนี้ผมก็จะอภิปรายเพียงเท่านี้ ต่อไปก็อาจจะมีคำถามเพ่ิมเติมขอบคุณ
มากครับ 

 

นายวินัย  อาทร   ท่านสมาชิกก็ได้สงสัยว่างบกลางที่ตั้งเอาไว้นี้ เอาไปใช้อะไรบ้าง เดี๋ยวผมจะ 
ประธานสภาฯ   ให้ท่านนายกฯ ได้ตอบตรงนี้ เชิญท่านอภิชาติครับ 
 

นายอภิชาติ ทิพย์โอสถ  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายอภิชาติ ทิพย์โอสถ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 17  
ส.อบต.หมู่ที่ 17 ผมได้รับฟังท่านนายกฯ แถลงการณ์งบประมาณปี 2565 ท่านสมาชิก

กฤษฎา ขอเอ่ยชื่อท่าน ท่านก็ได้อภิปรายเรื่องงบกลาง ผมก็สนใจ ตำบล
สระขวัญเรามี 21 หมู่ งบประมาณก็ใช้จ่ายหลายอย่าง แต่ก็ขอให้ท่าน
นายกฯ ได้พิจารณา เพราะว่าตำบลสระขวัญของเรา แต่ในหมู่บ้านยังไม่
ทัดเทียมตำบลอ่ืน แต่ก็ขอให้ท่านนายกฯ ขยายงบประมาณมาทางนี้หน่อย  
ขอเพ่ิมงบประมาณแต่ละหมู่  แต่จะเพ่ิมอย่างไรก็แล้วแต่ท่านนายกฯ 
เพราะว่าอยากให้ตำบลสระขวัญของเราได้เจริญเทียบกับหมู่บ้านอ่ืน ตำบล
อ่ืน การใช้จ่ายในการพัฒนานะครับ ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุ สงกรานต์ 
วัฒนธรรม ยังไงก็ฝากให้ท่านนายกฯ พิจารณาว่าใช้ส่วนงบประมาณกลาง 
ในการพัฒนาหมู่บ้านเพ่ิมเติม ผมก็นำเรียนเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 

 

นายวินัย  อาทร   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม โปรดยกมือ เชิญท่านมงคลครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นายมงคล พันทอง  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายมงคล พันทอง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 19 
ส.อบต.หมู่ที่ 19 อย่างที่ท่านกฤษฎาพูด ผมขออนุญาตเอ่ยชื่อท่าน ผมว่าถูกต้อง เพราะว่า

สมาชิกแต่ละท่านยังไม่ได้อ่าน ในโครงการที่ผ่านมา แต่ละปีมันก็เปลี่ยน 
บางทีสมาชิกก็จำไม่ได้ สมาชิกบางคนก็ยังอ่านยังไม่ครบถ้วนก็มี อย่างหมู่ที่ 
19 ผมก็ยังไม่เจอว่าจะทำอะไร เจอแค่ไฟโซล่าเซลล์นะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น
แล้ว งบประมาณโครงการ ผมก็ขออภัยจริง ๆ  ผมก็มาเมื่อวาน ค่ำ ๆ ก็ยัง
ไม่ได้ดูหนังสือ ไปงานศพคุณแม่ ผมก็ว่ารีบเร่ง บางคนยังไม่ได้ดู ผมว่าพัก
สักครู่ดีไหม เพ่ือว่าให้สมาชิกได้ทบทวนปรึกษาหารือก่อน เพราะว่าหลาย ๆ 
สิ่ง หลาย ๆ อย่าง ยังไม่ได้คุยกัน ผมก็ขอพูดเท่านี้ก่อน ขอบคุณครับ 

 

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านนายกฯ ครับ 
ประธานสภาฯ 
 

/นางบุญช่วย... 
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นางบุญช่วย ช่างนับ  เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางบุญช่วย ช่างนับ นายกองค์การบริหาร
นายก อบต.สระขวัญ  ส่วนตำบลสระขวัญ ในการตอบคำถามเรื่องงบกลาง เอาไปทำอะไรบ้าง  

ตอบไม่ยาก ประจำปี 2565 มันจะมีอยู่ในร่างข้อบัญญัติที่ท่านถืออยู่           
หน้าแรกเลยนะคะของปีงบประมาณที่ตั้งไว้  ก็จะมีแผนงบกลาง ตั้งไว้
26,124,966 บาท รายการรายละเอียดแจ้งเป็นลำดับต่อไป ในงบกลาง
ตรงนี้เป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 250,000 บาท ท่านใดจะบวก
ตามนายกฯ ได้นะคะ ต่อมาเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนอีก 10,000 
บาท และที่สำคัญที่สุด หน้าต่อมามีเบี้ยผู้สูงอายุ ตั้งไว้ 18,662,400 บาท 
จ่ายให้ผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปี ถึง 90 หรือ 100 ปีโดยประมาณ เบี้ยยังชีพ
ความพิการ ตั้งไว้ที่  5,349,600  บาท เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ตั้งไว้ที่ 
204,000  บาท และเงินสำรองจ่าย สำรองจ่ายเพ่ืออะไร หนึ่งในกรณี
ฉุกเฉินที่มีสาธารณภัย เช่น น้ำท่วม ไฟไหม้ ลมพัด วาตภัย อุทกภัย อัคคีภัย 
อาจจะมารวมกับภัยที่เกิดโรคระบาดร้ายแรง 502,577 บาท และรายจ่าย
ตามข้อผูกพัน ก็คือ เงินสมทบบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น (ก.บ.ท.) 
ตั้งไว้  707,459  บาท ก็ตั้งตามกฎหมาย สมทบหลักประกันสุขภาพตำบล
สระขวัญก็ตั้ งในงบกลางก็อย่ างที่ เราทราบอยู่ แล้ วว่า สปสช. โอน
งบประมาณมาให้เรา แต่ อบต.สระขวัญ ต้องสมทบงบประมาณร่วมด้วย ก็
มีแค่นี้ รวมแล้วที่ทางเจ้าหน้าที่งบประมาณ คือ ปลัดสุพงษ์ ช่างนับ ทำไว้ก็ 
26,124,966 บาท ถ้าไม่พอก็ต้องโอนงบประมาณมาเพ่ิม ขอตอบท่าน
กฤษฎาตามนี้นะคะ ก็จะตอบท่านต่อไป ปีนี้งบประมาณได้น้อยมาก อีกสอง
เดือน นับแต่ 1 สิงหาคม - 30 กันยายน สองเดือนนี้  รัฐบาลจะโอน
งบประมาณมาครบไหม ตอนนี้ก็ได้แจ้งท่านสมาชิกไปแล้วว่ายังมาไม่ครบ  
ปีนี้ตั้งไว้ 91 ล้าน แต่ก็ยังมาไม่ครบ ตอนนั้นมีเงินสะสม นายกฯ ก็ทุ่มเทให้
หมู่บ้านมาโดยตลอด ให้สมาชิก อบต. ทุกท่านได้เชื่อมั่นในตัวเจ้าหน้าที่ ค่า
ใช้สอยต่าง ๆ ก็พูดตรง ๆ ว่าเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ ใน
เรื่องคอมพิวเตอร์ แอร์  ก็ถือว่าเป็นค่าใช้สอยที่เอามาทำประโยชน์ในกิจการ
ทุก ๆ เรื่องเลย เดี๋ยวจะให้การเงินตอบส่วนเจ้าหน้าที่การคลังของเราไม่มี ก็
ได้แต่งตั้งท่านปลัดฯ ควบคุมดูแล จากที่รับทราบจากท่านปลัดฯ อีกสอง
เดือน ขาดอีกประมาณสิบล้าน ส่วนเงินสะสมยังมีไม่มากเท่าไร ก็เอาไปใช้
เรื่องถุงยังชีพดูแลพ่ีน้องประชาชน ขอตอบเพียงเท่านี้ก่อน ขอบคุณค่ะ 

 
นายวินัย  อาทร   เชิญคุณบุษรินทร์ครับ 
ประธานสภาฯ 
 
 

/นางสาว… 
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นางสาวบุษรินทร์ รักษาพล เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางสาวบุษรินทร์ รักษาพล ผู้ช่วยนักวิชาการ 
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี เงินและบัญชี ขออนุญาตชี้แจงเรื่องค่าใช้สอยให้สมาชิกทุกท่านได้รับทราบ            

ส่วนใหญ่ใช้เกี่ยวกับค่ากระดาษ  ค่าหมึก ที่ใช้ในการดำเนินงานแต่ละปี            
ซึ่งอาจจะมีการซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์บ้าง ซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร
บ้าง แล้วก็มีค่าใช้จ่ายที่พนักงานได้เข้ารับการอบรมเพ่ือนำความรู้มาพัฒนา 
อบต. คือ ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าลงทะเบียน แล้วก็จะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ พวกโอที ค่าล่วงเวลา เฉพาะเจ้าหน้าที่              
กองคลังที่ต้องทำงานล่วงเวลาในการปิดงบ แล้วค่าใช้สอยอ่ืน ๆ ก็จะมี
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับให้ความรู้ เกี่ยวกับโควิด ถามว่าพอไหม ไม่พอ
แน่นอน งบประมาณของเราปีนี้ ภาษี เราเก็บได้แค่ 10 % จากเก็บหมื่น
หนึ่งก็เก็บได้พันเดียว ร้อยหนึ่งก็ได้สิบบาท แล้วงบประมาณที่กรมอุดหนุน
มาก็ไม่ได้เต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นเหมือนที่ผ่านมา ดังนั้น ปีนี้งบประมาณของเรา
จึงมีไม่เพียงพอที่จะนำไปพัฒนาแต่ละหมู่บ้าน ก็เอาเฉพาะที่จำเป็น แต่
ปีงบประมาณ 2565 ก็อาจจะไม่ เพียงพออีก เพราะยังเป็น 10 % 
เหมือนเดิมช่วงโควิด ก็ต้องช่วยประชาชนค่ะ ขอบคุณค่ะ 

 

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านปลัดฯ ครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นายสุพงษ์  ช่างนับ  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายสุพงษ์  ช่างนับ ปลัดองค์การการบริหาร
ปลัด อบต.สระขวัญ  ส่วนตำบลสระขวัญ ต้องขออนุญาตท่านประธานสภาฯ วันนี้เข้าประชุม
    ในฐานะผู้สังเกตการณ์ เมื่อก้ีก็นั่งฟังท่านสมาชิกได้อภิปรายเรื่องงบประมาณ 
    โดยบางท่านก็บอกว่าให้ยุติการประชุมไว้ก่อน ขอแจ้งท่านว่า อบต.ได้
    ดำเนินการไปตามขั้นตอนกฎหมาย ส่งเอกสารให้ท่านไม่น้อยกว่าสามวัน 
    กระบวนการชอบแล้วซึ่งท่านต้องดูขอบอำนาจของท่านด้วยว่าทำได้แค่ไหน 
    ท่านจะไปเปลี่ยนโครงการทำได้หรือไม่ แต่เรื่องการตั้งงบประมาณ เมื่อท่าน
    ไปดูในข้อบัญญัติ ท่านจะเห็นว่าโครงการใน อบต. ตัดลดออกไปเยอะ และ
    บางโครงการที่ตั้งงบประมาณไว้ เช่น จัดงานวันผู้สูงอายุ ปีที่แล้วตั้งไว้              
    แสนกว่าบาท อบรมอาชีพตั้งไว้แสนกว่าบาท ถ้าท่านไปเปิดดูในข้อบัญญัติ
    งบประมาณ ปีนี้ เหลือ 30,000 บาท โครงการที่ต้องจัดทำให้เป็นไปตาม
    มาตรฐานในการตรวจ LPA ของ อบต.สระขวัญ ทีนี้การตั้งข้อบัญญัติ
    งบประมาณ ตั้งไว้ 87 ล้านมันมาจากไหน ทำไมปีที่แล้วตั้งไว้ 91 ล้าน 
    หนังสือซักซ้อมเขาบอกไว้ว่า เงินรายได้ ประกอบด้วยสองตัว คือ ตัวที่หนึ่ง 
    คือ เงินรายได้ที่ อบต.จัดเก็บเอง ตัวที่สองคือ เงินรายได้ที่รัฐบาลจัดสรรมา
    ให้ เขาเรียกว่า ภาษีจัดสรร เขาบอกว่า ให้ตั้งงบประมาณใกล้เคียงกับปีที่
    ผ่านมา เพราะฉะนั้น ในปีที่ผ่านคือปี 2563 ผมในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ            
    ก็ให้การเงินไปสรุปตัวเลขมาสิว่า ปี 2563 รายได้เราเท่าไร กองคลังก็สรุป
     

/มาให้… 
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    มาให้ ทีนี้เงินอุดหนุนทั่วไปให้ตั้งจากงบปีปัจจุบันคือปี 2564 แต่ปี 2564 
    มันยังไม่จบ ก็ต้องไปดูว่าผู้สูงอายุเหลือกี่บาท อาหาร เสริมนมเหลือกี่บาท 
    เราก็ต้องดูโดยภาพเฉลี่ย ถามว่า 87 ล้านมันสูงไหม  ผมตอบเลยว่าสูงมาก 
    ในปี 2564 ท่านทราบไหมครับว่างบประมาณเข้ามาแล้วเท่าไร เพียง 76 
    ล้าน จากที่เราตั้งไว้ 91 ล้าน  เพราะฉะนั้นในปี 2564 โครงการที่ตั้งใน
    ข้อบัญญัติเป็นไปไม่ได้ที่จะทำหมดทุกโครงการเพราะว่าเงินตั้งไว้ 91 ล้าน 
    เข้ามา 76 ล้าน เหลืออีกแค่สองเดือน นี่ตีไปเลยว่า ผู้สูงอาย ผู้พิการ 
    ประมาณสี่ล้าน เบ็ดเสร็จปลายปี เงินน่าจะเข้ามาแค่ 86 ล้าน ก็ยังขาดอีก
    ห้าล้านกว่าบาท แต่ที่ตั้งปี 2565 ไว้ 87 ล้าน ก็ตั้งไว้เผื่อสถานการณ์มันดี
    ขึ้น รัฐบาลจัดสรรมาให้ อย่างที่เจ้าหน้าที่การเงินแจ้ง อบต.เก็บภาษีได้น้อย 
    จากที ่เก็บได้ 100 บาท ลดภาษีไป 90 % เก็บได้เพียง 10 บาท 
    เพราะฉะนั้นถ้ารัฐบาลเก็บภาษีได้น้อย เงินจัดสรรมาให้  อบต.ก็น้อยลง
    ตามไปด้วย เช่น เงินตามอำนาจหน้าที่  นี ่เล่าเรื ่องงบประมาณให้ฟัง 
    ตามที่ท่านสมาชิกได้อภิปรายว่าทำไมงบกลางมันสูง ท่านนายกฯ ก็ได้ตอบ
    แล้ว เฉพาะผู้สู งอายุ  ผู้ป่ วยเอดส์  ผู้ พิการก็ปาไป 20 กว่าล้านแล้ว                     
    เงินทดแทนเงินประกันสังคม เงินทดแทนในกรณีเจ็บป่วยต่าง ๆ อันนี้
    กฎหมายให้ตั้ง ทำไมงบกลาง 26 ล้านสูง เพราะว่าผู้สูงอายุอยู่ในนี้ครับ 
    ส่วนในเรื่องงบบุคลากร เงินเดือนสมาชิก ผู้บริหาร พนักงานอยู่ในนี้ ตั้งไว้              
    23 ล้าน ทีนี้ตั้งอย่างไร มีวิธีคิดอย่างไร หลักการตั้งใช้ฐานต่ำฐานสูงหารสอง 
    ถึงไม่มีคนก็ต้องตั้ง เผื่อว่ามีการสอบได้หรือรับโอน หากเขามา ถ้าไม่ตั้งไว้       
    ก็จะไม่มีเงินให้ ต่อไปงบดำเนินงาน แบ่งออกเป็นสี่เรื่องครับ ค่าตอบแทน 
    หลัก ๆ ก็มีค่าตอบแทนกรรมการ ค่าป่วยการ อปพร. ค่าตั้งกรรมการ
    สอบสวนการละเมิดของเจ้าหน้าที่ ค่าตั้ งกรรรมการสอบสวนทางวินัย            
    ค่าโบนัส ตัวที่สองคือค่าใช้สอย ค่าใช้สอยมีเรื่องของรายจ่ายที่ได้มาซึ่ง
    บริการ เช่น จ้างเหมาบริการ เฉพาะทิ้งขยะและค่าจ้างเหมาบุคคล ค่าแรง
    ต่าง ๆ  ก็ล้านกว่าบาทแล้ว ค่าเลือกตั้งอยู่ในหมวดค่าใช้สอย ค่าจัดซื้อวัสดุ
    อุปกรณ์ต่าง ๆ ก็ล้านกว่าบาทแล้ว ส่วนค่าตอบแทนกรรมการเลือกตั้งไปอยู่
    ในงบดำเนินงาน ค่าตอบแทนกรรมการเลือกตั้ง ตั้ง ไว้สี ่แสน บาท 
    เพราะฉะนั้นงบใช้สอยเฉพาะเลือกตั้งก็ปาไปสองล้านกว่า ส่วนที่เหลือก็จะ
    เป็นโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการจัดงานวันลอยกระทง วันเด็ก สงกรานต์ 
    จัดงานต่าง ๆ เป็นต้น ตัวที่สามคือค่าวัสดุ เช่น ค่าวัสดุไฟฟ้า ค่าวัสดุ
    สำนักงาน ค่าวัสดุป้องกันโควิด ค่าน้ำยาโรงน้ำดื่ม ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง        
    รถทุกคันของ อบต.มันอยู่ในนี้หมด ซึ่งแต่ละกองเสนอมาค่อนข้างสูง ผมตัด
    ออกไปเยอะอยู่ เพราะงบประมาณมันไม่พอ ตัวสุดท้ายที่อยู่ในงบดำเนินงาน             
    คือ ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำ มันเป็น
     
 

/รายจ่าย… 
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    รายจ่ายประจำ ถึงไม่ตั้งไว้ก็ต้องโอนไปตั้งจ่ายให้เขา ทีนี้เราไปดูงบลงทุน
    ครับ ที่ท่านบอกว่าตั้งไว้แค่เก้าล้าน ถ้าท่านไปเปิดข้อบัญญัติดู ท่านจะเห็น
    ว่างบลงทุนของเจ้าหน้าที่ 5 กอง ไม่มีแม้แต่ตัวเดียว เดิมขอคอมพิวเตอร์ 
    ขอแอร์ ขอรถยนต์ แต่ผมไปตั้งให้หมู่บ้านก่อน ตามจริงอบต.จะสร้างโดม
    เอนกประสงค์ประมาณสี่ล้านด้วยซ้ำไป แต่ว่าเงินไม่พอก็เลยตัดโครงการ
    ทำโดมขนาดใหญ่รวมถึงครุภัณฑ์ของเจ้าหน้าที ่ออกไปก่อน ส่วนใน
    ข้อบัญญัติที่ไม่เห็นหมู่ 15 หมู่ 5 หมู่ 14 เพราะท่านจะเอาเสียงไร้สาย         
    แต่เนื ่องจาก กสทช. มีการเปลี ่ยนแปลงคลื่นความถี่  เลยจะต้องไป
    ปรับเปลี่ยนสเปกบางอย่างก่อน  ทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงแผน
    จึงไม่ได้บรรจุโครงการของทั้งสามหมู่ไว้ในข้อบัญญัติ เพราะการตั้ง
    ข้อบัญญัติงบประมาณต้องใช้แผนเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณ
    จึงไม่ได้ตั้งในข้อบัญญัติไว้ให้ แต่ยืนยันกับท่านว่า จะจัดทำให้แน่นอน 
    เพราะฉะนั้นเราจัดการให้ครบทั้ง 21 หมู่แล้ว ส่วนเงินอุดหนุน ตั้งไว้ 
    5,500,000 มีเงินอาหารกลางวันทั้ง 10 โรงเรียนก็ปาไปสี่ล้านแล้ว  
    อุดหนุนโครงการพระราชดำริ 20,000 อุดหนุนหมู่บ้าน อาหารกลางวัน
    ศูนย์เด็กเล็ก อาหารเสริมนมศูนย์เด็กเล็ก สุดท้ายงบปรายจ่ายอ่ืน แต่เดิม 
    อบต.ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ให้ตั้งจ่ายไว้ในงบนี้
    แต่ ปี 2565 ตามที่ผมได้รายงานว่าตอนนี้การจ้างเหมาสำรวจความ                 
    พึงพอใจให้ไปอยู่ค่าใช้สอย งบดำเนินงาน ดังนั้น งบรายจ่ายอื่นจะอยู ่
    เฉพาะ กรณีชดใช้เงินตามคำพิพากษา  แต่เราไม่ได้ตั้งไว้ ถ้ามีก็ต้องโอน
    งบประมาณไปจ่ายในภายหลัง เพราะฉะนั้น งบประมาณที่ตั้ง 87 ล้าน             
    ลงหมู่บ้านเก้าล้าน เมื่อเราทำบริการสาธารณะให้ท่าน สิ่งที่ตามมาคือ            
    ค่าซ่อมแซม ค่าบำรุงรักษา ค่าน้ำมัน ท่านขยายเขตไฟฟ้า สิ่งที่ตามมาคือค่า
    หลอดไฟ โคมไฟตามมาแน่นอน ประกอบกับเงินเดือนของข้าราชการมันขึ้น
    ทุกปี เพราะฉะนั้น งบลงทุนก็จะน้อย ผมจึงพยายามตัดงบอ่ืนที่ไม่จำเป็น
    ออก บางโครงการต้องตั้งไว้เพราะเอาไว้ตรวจ LPA ต้องตั้งให้มันครบ 
    เพราะฉะนั้น งบลงทุนตั้งไว้เก้าล้าน ถือว่าไม่น้อย เพียงแต่ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 
    ของเรามันสูงขึ้น ส่วนที่เหลือ ท่านนายกฯ ไม่ได้มาตั้งซ่อนแอบอะไรไว้ในนี้ 
    แต่เป็นการตั ้งตามกฎหมาย ณ วันนี ้  ฝ่ายบริหารหรือ เจ้าหน้าที ่
    งบประมาณ ได้ให้แต่ละกองไปจัดทำงบประมาณ งป. 1 งป. 2 งป. 3 ว่า
    ท่านจะทำโครงการอะไร มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง เพราะฉะนั้นตอบท่าน         
    สมาชิกฯ ว่า ข้อบัญญัตินั ้นมีกระบวนการจัดทำที่ถูกต้อง เป็นไปตาม
    กฎหมายระเบียบและหนังสือสั่งการ เริ่มตั้งแต่ แต่ละกองเสนองบประมาณ 
    กองคลังจัดทำสรุปสถิติการเงิน ปลัดฯ ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณก็ต้อง
    มากลั่นกรอง พอทำเสร็จแล้ว ก็ต้องเสนอท่านนายกฯ เพื่อพิจารณาว่า
    เหมาะสมหรือไม่ จากนั้นก็ต้องเสนอญัตติภายในห้าวันก่อนวันประชุม
     

/เมื่อประธาน... 
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    เมื ่อประธานสภาฯ ได้รับทราบร่างข้อบัญญัติก็จะส่งหนังสือเชิญประชุม                
    ซึ่งข้อเท็จจริงเราส่งไปก่อนประชุมห้าวัน หากท่านเห็นว่ายังไม่ถูกใจ ต้องดู
    ขอบข่ายอำนาจหน้าที่ว่า ตัดลดโครงการได้ไหม แต่ท่านบอกว่า ตั้งไว้สูง
    เกินไป ท่านก็ต้องไปใช้ขั้นที่สองครับ เขาเรียกว่าขั้นแปรญัตติ การแปรญัตติ
    นี่แหละ ที่ท่านจะตัดลดตัดทอนได้ แต่จะไปเพิ่มโครงการใหม่ไม่ได้ ซึ่ง
    กฎหมายก็ได้เขียนขั้นตอนเอาไว้ให้ ส่วนเงินเดือนสมาชิก เงินเดือน
    ข้าราชการ หรือรายจ่ายที่กฎหมายกำหนดให้ตั้งไว้ เหล่านี้ท่านจะไปตัดลด
    ไม่ได้ เพราะมันจะกระทบการจ่ายเงิน จึงขอชี้แจงให้ท่านสมาชิกสภาฯ 
    ได้รับทราบ และก็ต้องขออภัยทุกท่านเนื่องจากผมลงฝึกอบรมหลักสูตร        
    นักบริหารท้องถิ่นระดับกลางไว้ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ แต่ฝ่ายจัดก็เลื่อนมา
    โดยตลอดเนื่องจากสถานการณ์โควิด และก็ได้ข้อสรุปให้ดำเนินการอบรมกึ่ง
    ออนไลน์ระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม ถึง 10 กันยายน 2564 แบ่งเป็น
    สองช่วง ช่วงแรกอบรมทางออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม จนถึง 8 
    สิงหาคม เว้นไปประมาณสองอาทิตย์ก็ต้องไปอบรมที่สถาบันต่อ แต่ตอนนี้
    กำลังถกเถียงกันว่าจะจัดได้ไหมเพราะสถานการณ์โควิดมันรุนแรงขึ้น              
    จึงต้องขออภัยทุกท่านที่วันนี้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ขอบคุณครับ 
 

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านอภิชาติครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นายอภิชาติ ทิพย์โอสถ  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายอภิชาติ ทิพย์โอสถ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 17  
ส.อบต.หมู่ที่ 17 การประชุมสภาฯ เป็นเรื่องธรรมดาที่ฝ่ายบริหารได้แถลงในที่ประชุม 

สมาชิกได้ซักถาม เพ่ือตอบข้อสงสัย ไม่ว่าสภาใหญ่ สภาเล็ก เป็นของ
ธรรมดานะครับ  ผมก็ได้ฟังท่านนายกฯ ชี้แจงงบประมาณ งบกลาง งบใช้
สอย งบลงทุน ผมก็รู้สึ กว่าท่ านบริหารไปตามปกติของข้อบัญญั ติ
งบประมาณ ยังไงก็ขอให้ฝ่ายบริหารทุกท่านได้บริหารงบประมาณด้วย    
ความยุติธรรม เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหา  ให้ฝ่ายบริหารใช้งบประมาณโดยความ
สุจริต ให้ใช้จ่ายไปตามหน้าที่กฎหมายที่ระบุไว้ เพื่อให้ อบต.ของเรา สมาชิก
ของเราได้เตรียมพร้อมนะครับ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตลอดถึงที่จะปรับปรุงโดม 
หอประชุมต่าง ๆ ผมก็เห็นสมควรตามที่ฝ่ายบริหารได้ตั้งงบประมาณไว้ผม
ขอขอบคุณฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ให้ความสนับสนุน อบต. ให้มี
ศักยภาพยิ่งขึ้น เพ่ือไม่ให้มีปัญหา ผมกลัวอย่างเดียว อย่าให้มีปัญหา ขอให้
ดำเนินการไปด้วยความปลอดโปร่ง มีศักยภาพ เจริญรุ่งเรือง ขอขอบคุณ      
ทุกท่านครับ  

 

นายวินัย  อาทร   สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ เชิญท่านมนัสครับ 
ประธานสภาฯ 
 
 

/นายมนัส… 
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นายมนัส เนินคำภา  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายมนัส เนินคำภา สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 19            
ส.อบต.หมู่ที่ 19   ขอถามฝ่ายบริหารว่า โครงการคอนกรีต ไมเ่ห็นมี มีแต่ไฟ 350,000 บาท  

ก็อยากจะทราบว่ามีโครงการเดียวหรือเปล่า งบประมาณ ปีนี้  2564          
ที่จะทำงบฉุกเฉิน ไม่รู้จะได้ทำหรือไม ่ขอบคุณครับ 
 

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านชนม์ครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นายชนม์ เมฆขุนทด  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายชนม์ เมฆขุนทด สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 17            
ส.อบต.หมู่ที่ 17   ผมขอเสนอให้ปิดการอภิปราย ขอบคุณครับ 

 

นายวินัย  อาทร   ท่านชนม์ก็ได้เสนอให้มีการปิดอภิปราย จริง ๆ แล้ว ก็ได้มีการเปิด
ประธานสภาฯ   โอกาสให้สมาชิกสภาฯ ได้อภิปรายกันพอสมควร ถามตอนแรกมีไหม     

ก็ไม่มี ก็ถือว่าเป็นสิ่งดีนะครับ ก่อนที่เราจะรับหลักการแห่งร่าง ก็ต้องมี
การอภิปรายหัวข้อที่เราสงสัยหรือไม่เข้าใจ ก็ถือว่าสมาชิกทุกท่านได้รู้
ได้เข้าใจ และทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ชี้แจงให้เราทราบแล้วว่างบกลางหรือ
งบอะไรต่าง ๆ ที่เอาไปจัดสรรนั้น อยู่ตรงไหนบ้าง สมาชิกสภาฯ ท่าน
ใดจะอภิปรายหรือสอบถามเกี ่ยวกับร่างข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.25๖5 อีกหรือไม่ ถ้ามีโปรดยกมือ ถ้าไม่มี ผมขอมติที่
ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็บชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.25๖5  โปรดยกมือ 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน              
33 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบรับหลักการ           
แห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25๖5      

 

  5.2 พิจารณากำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการ เสนอ                   
คำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ              
พ.ศ.25๖5 

 

นายวินัย  อาทร   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น       
ประธานสภาฯ   พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม   
     ข้อ 45 วรรคท้าย “ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณา 

สามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้กำหนด
ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่น           
มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น” 
 

/ข้อ ๔๙… 
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ข้อ ๔๙  วรรคแรก “ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติ             
รับหลักการแล้ว  ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติ พิจารณา           
ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องกำหนดระยะเวลา
เสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย”  

สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอกำหนดวัน เวลา และสถานที่             
ในการเสนอคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย โปรดยกมือ  
เชิญท่านชนม์ครับ 

 

นายชนม์ เมฆขุนทด  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายชนม์ เมฆขุนทด สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 17            
ส.อบต.หมู่ที่ 17   ระเบียบฯ กำหนดไว้ว่าไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง เพ่ือความเหมาะสม ผมเห็น 

ว่าเหมือนปีที่แล้วเหมาะสมแล้ว ขอบคุณครับ 
 

นายวินัย  อาทร   ตามระเบียบฯ จะเห็นได้ว่า กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตตินั้น                 
ประธานสภาฯ   ให้กำหนดไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง ซึ่งผมเห็นว่า ไม่ควรกำหนดแค่วันเดียว 

ดังนั้น  เพ่ือให้การดำเนินการรับคำแปรญัตติฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ             
ไม่เร่งรีบจนเกินไป ผมขอเสนอให้กำหนดวันยื่นคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25๖5  จำนวน 3 วัน คือ 
วันที่ 3 , 4 และ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้อง
ประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ชั้น 2 ครับ หากสมาชิกสภาฯ 
ท่านใดจะเสนอกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการเสนอคำแปรญัตติ              
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม โปรดยกมือ ถ้าไม่มี ผมขอ              
มติที ่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบให้กำหนดวันยื่นคำแปร
ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5 
จำนวน 3 วัน  คือ วันที่  3 , 4 และ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 – 
17.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ชั้น 2             
โปรดยกมือครับ 

 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน              
33 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบให้กำหนด         
วัน ยื่ น คำแปรญั ตติ ร่ า งข้ อบั ญ ญั ติ งบป ระมาณ รายจ่ ายป ระจำปี                              
งบประมาณ พ.ศ. 25๖5 จำนวน 3 วัน  คือ วันที่  3 , 4 และ 5 สิงหาคม 
2564 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน
ตำบลสระขวัญ ชั้น 2 

 
 
 
 
 

/5.3 พิจารณา… 
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5.3 พิจารณาเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

นายวินัย  อาทร   เมื่อที่ประชุมสภาฯ มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ประธานสภาฯ             บริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ.25๖5 แล้ว ลำดับต่อไปจะเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ          
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25๖5                
เชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับ 

 

นายองอาจ เชิดสูงเนิน  เรียนท่านประธานสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ 
เลขานุการสภาฯ   ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ส.อบต. หมู่ที่ 5)    ข้อ ๑๐๓ “คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มี ๒ ประเภท คือ  

(๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจำนวน          
ไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 

(๒) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ
บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกิน
เจ็ดคน 

กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นคณะกรรมการวิสามัญทั้งคณะไม่ได้ 

ในการตั้งคณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาล นายกเทศมนตรีมี
สิทธิเสนอชื่อผู้เป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกสภาเทศบาล เพ่ือให้สภาเทศบาล
แต่งตั้งเป็นกรรมการวิสามัญได้ไม่เกินหนึ่งในสี่ของจำนวนกรรมการวิสามัญ
ทั้งหมด” 

ข้อ ๑๐๔ “คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มีหน้าที่กระทำกิจการหรือ
พิจารณาสอบสวนเรื่องใด ๆ อันอยู่ในกิจการของสภาท้องถิ่น แล้วรายงาน
ต่อสภาท้องถิ่น 

สภาท้องถิ่นอาจแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญ เพ่ือพิจารณากิจการ
ของสภาท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ” 

ข้อ ๑๐๕ “ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ และข้อ ๑๐๔ สภาท้องถิ่นมี
อำนาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น
เป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่าง ๆ ตามความจำเป็นแก่กิจการใน
หน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี้  

 (1) คณะกรรมการสามัญประจำสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  (2) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
      (๓) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
  (๔) คณะกรรมการอื่นๆ ตามท่ีสภาท้องถิ่นเห็นสมควร 
 
 

/ถ้ามีความ… 
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  ถ้ามีความจำเป็น คณะกรรมการแต่ละคณะอาจตั้งคณะอนุกรรมการ  
  พิจารณารายละเอียดในกิจการซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสภาท้องถิ่น 
  แล้วเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสภาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา” 

ข้อ ๑๐๗ “ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น 
ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี  ในกรณีที่สมาชิกสภา
ท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วน
กรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง  

การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จำกัดจำนวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติ
เป็นอย่างอ่ืน และให้นำวิธีการเลือกตามข้อ ๑๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม” 

ขอ ๑๒ “วิธีเลือกรองประธานสภาทองถิ่น ให้นำความในข้อ 8            
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

กรณีที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดให้สภา
ท้องถิ่นใดมีรองประธานสภาท้องถิ่นได้มากกว่าหนึ่ งคน ให้ เลือกรอง
ประธานสภาท้องถิ่นคนที่หนึ่งก่อน แล้วจึงเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นใน
ลำดับถัดไปทีละคนจนกว่าจะครบตามจำนวนที่พึงมี” 

  ขอ ๘ “วิธีเลือกประธานสภาทองถิ่น ใหสมาชิกสภาทองถิ่นแต่ละ
คนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาทองถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นควรใหเป็นผู้ดำรง                 
ตำแหน่งประธานสภาทองถิ่น การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง
ไม่นอยกวาสองคน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียง
ครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่จำกัดจำนวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนน
เลือกจากชื่อเหล่านั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคน
ละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่
ประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนน
สูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้นโดยใช้วิธีเดิม 
ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับ
สลากเฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน 

  วิธีการเสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่งให้นำความในข้อ 39 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  ให้ประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคนช่วย
ตรวจนับคะแนน 

  วิธีจับสลากตามวรรคหนึ่ง ใหประธานที่ประชุมดำเนินการให้               
ผู้ได้คะแนนสูงสุดเทากันตกลงกันเสียกอนว่าจะใหผู้ใดเป็นผู้จับสลาก
ก่อนหลั ง หากตกลงกัน ไม่ ได้ ใหประธานที่ ประชุมจับสลากว่ าผู้ ใด           
จะเป็นผู้จับสลากกอนหลัง แลวใหจัดทำบัตรสลาก ชนิด สี และขนาด                  
อย่างเดียวกันตามจำนวนเทากับจำนวนผู้ ได้รับคะแนนสูงสุดเทากัน                  
โดยเขียนข้อความวา “ได้รับเลือกเป็นประธานสภาทองถิ่น” เพียงบัตรเดียว 
นอกนั้นเขียนข้อความว่า “ไม่ไดร้ับเลือกเปน็ประธานสภาท้องถิ่น”” 

/ข้อ 39... 
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  ข้อ 39 “การเสนอญัตติด้วยวาจานั้น ให้นำความในข้อ 62              
วรรคหนึ่ง มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  การรับรองญัตติเช่นว่านี้ ให้กระทำโดยวิธียกมือขึ้นพ้นศรีษะ” 
  ข้อ ๖๒ “เมื่อได้อภิปรายไปพอสมควรแล้ว ถ้าสมาชิกสภาท้องถิ่น

เสนอญัตติขอให้ปิดอภิปราย เพ่ือให้ลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณหรือไม่ หรือส่งให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณา
ก่อนรับหลักการ ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ
สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีอยู่ในที่ประชุม” 
 ข้อ ๑๐๙ “การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภา
ท้องถิ่นครั้งแรก ให้เป็นหน้าที่ของเลขานุการสภาท้องถิ่น 

  ให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นคณะหนึ่ง ๆ เลือกประธานกรรมการ
และเลขานุการจากกรรมการสภาท้องถิ่นคณะนั้น ๆ 

  ในการประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นต้องมีกรรมการมาประชุม
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

  มติของคณะกรรมการสภาท้องถิ่นให้ถือเสียงข้างมาก กรณีคะแนน
เสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการออกเสียงชี้ขาด” 

 

นายวินัย  อาทร   ท่านเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ทุกท่านทราบแล้ว
ประธานสภาฯ   ลำดับต่อไป ผมจะให้สมาชิกสภาฯ ได้เสนอว่าจะให้มีคณะกรรมการแปร
    ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25๖5 
    จำนวนกี่ท่าน ซึ่งตามระเบียบฯ  ที่ท่านเลขานุการสภาฯ ได้แจ้งไปนั้น  
    กำหนดให้มีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7  คน  เชิญท่านอภิชาติ 
    ครับ 
 

นายอภิชาติ ทิพย์โอสถ  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายอภิชาติ ทิพย์โอสถ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 17            
ส.อบต.หมู่ที่ 17   ผมขอเสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25๖5 จำนวน 3 คนครับ 
 

นายวินัย  อาทร   สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติม อีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี  ผมขอ                
ประธานสภาฯ   มติทีป่ระชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่าง 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน  3 ท่าน โปรดยกมือ 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน             
33 คน ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ ให้มีคณะกรรมการ
แปรญั ตติ ร่างข้อบัญญั ติ องค์การบริหารส่ วนตำบลสระขวัญ  เรื่อง 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5 จำนวน 3 ท่าน  

 
 

/นายวินัย...   
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นายวินัย  อาทร   สรุปว่าที่ประชุมสภาฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้มีคณะกรรมการ    
ประธานสภาฯ   แปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง  

งบป ระมาณ รายจ่า ยป ระจ ำปีงบป ระมาณ  พ.ศ.25๖5 จำนวน             
3 ท่าน  ลำดับต่อไป ผมจะให้สมาชิกสภาฯ หรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อ
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี 
จำนวน 3 คน เริ่มจากคนที่ 1 เรียงไปจนครบ 3 คน ในกรณีท่ีสมาชิกสภาฯ 
เป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาฯ รับรอง ไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีที่
ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่
จำกัดจำนวน เชิญท่านอภิชาติครับ  
 

นายอภิชาติ ทิพย์โอสถ  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายอภิชาติ ทิพย์โอสถ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 17           
ส.อบต.หมู่ที่ 17   ผมขอเสนอท่านชนม์ เมฆขุนทด สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 17 เป็นคณะกรรมการ 

แปรญั ตติ ร่างข้อบัญญั ติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ              
พ.ศ. 25๖5 คนที่ 1 ครับ 

 

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านชนม์ครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นายชนม์ เมฆขุนทด  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายชนม์ เมฆขุนทด สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 17              
ส.อบต.หมู่ที่ 17          ผมขอไมร่ับเนื่องจากไม่สะดวกครับ  
   

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านอภิชาติครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นายอภิชาติ ทิพย์โอสถ  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายอภิชาติ ทิพย์โอสถ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 17           
ส.อบต.หมู่ที่ 17   ผมขอเสนอท่านกฤษฎาครับ 
  

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านกฤษฎาครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นายกฤษฎา มหาวงษ์  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายกฤษฎา มหาวงษ์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7              
ส.อบต.หมู่ที่ 7          ผมขอไม่รับครับ  
 

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านลัดดาครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นางสาวลัดดา อำนวย  เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางสาวลัดดา อำนวย สมาชิกสภาฯ หมู่ที่               
ส.อบต.หมู่ที่ 16          16 ดิฉันขอเสนอท่านมงคลค่ะ  
 

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านมงคลครับ 
ประธานสภาฯ 
 

/นายมงคล... 
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นายมงคล พันทอง  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายมงคล พันทอง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 19              
ส.อบต.หมู่ที่ 19          ผมขอไม่รับครับ  
 

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านละมัยครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นายละมัย สินธน   เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายละมัย สินธน สมาชิกสภาฯ หมู่ที่                
ส.อบต.หมู่ที่ 18          18 ผมขอเสนอท่านอภิชาติครับ  

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านอภิชาติครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นายอภิชาติ ทิพย์โอสถ  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายอภิชาติ ทิพย์โอสถ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 17           
ส.อบต.หมู่ที่ 17   ผมขอไม่รับครับ 
 

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านไพสารครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นายไพสาร หาญโก่ย  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายไพสาร หาญโก่ย สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8             
ส.อบต.หมู่ที่ 8          ผมขอเสนอท่านสีนวนครับ 
 

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านสีนวนครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นางสีนวน ผาวันดี  เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางสีนวน ผาวันดี สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 18           
ส.อบต.หมู่ที่ 18   ดิฉันขอไม่รับค่ะ 
 

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านแฉล้มครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นายแฉล้ม ศิลา   เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายแฉล้ม ศิลา สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  3             
ส.อบต.หมู่ที่ 3          ผมขอเสนอท่านสุทินครับ  

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านสุทินครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นายสุทิน กงไกรลาศ  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายสุทิน กงไกรลาศ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 15          
ส.อบต.หมู่ที่ 15   ผมขอไม่รับครับ 
 

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านจวนครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นายจวน แก้วเตชะ  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายจวน แก้วเตชะ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11             
ส.อบต.หมู่ที่ 11          ผมขอเสนอท่านประสิทธิ์ครับ  

/นายประสิทธิ์... 
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นายประสิทธิ์ เพียโคตร  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายประสิทธิ์ เพียโคตร สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1          
ส.อบต.หมู่ที่ 1    ผมขอไม่รับครับ 
 

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านอภิชาติครับ 
ประธานสภาฯ 

นายอภิชาติ ทิพย์โอสถ  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายอภิชาติ ทิพย์โอสถ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 17             
ส.อบต.หมู่ที่ 17         ผมขอเสนอท่านแฉล้มครับ  
 

นายแฉล้ม ศิลา   เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายแฉล้ม ศิลา สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  3          
ส.อบต.หมู่ที่ 3    ผมขอไม่รับครับ 
 

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านรจนาครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นางรจนา กรองทรัพย์  เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางรจนา กรองทรัพย์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่              
ส.อบต.หมู่ที่ 20         20 ดิฉันขอเสนอท่านสีนวนค่ะ  

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านสีนวนครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นางสีนวน ผาวันดี  เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางสีนวน ผาวันดี สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 18          
ส.อบต.หมู่ที่ 18   ดิฉันขอไม่รับค่ะ 
 

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านไพสารครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นายไพสาร หาญโก่ย  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายไพสาร หาญโก่ย สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8             
ส.อบต.หมู่ที่ 8         ผมขอเสนอท่านรจนาครับ  
 

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านรจนาครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นางรจนา กรองทรัพย์  เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางรจนา กรองทรัพย์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่          
ส.อบต.หมู่ที่ 20   20 ดิฉันขอไม่รับค่ะ 
 

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านสีนวนครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นางสีนวน ผาวันดี  เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางสีนวน ผาวันดี สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 18             
ส.อบต.หมู่ที่ 18         ดิฉันขอเสนอท่านองอาจค่ะ  

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านองอาจครับ 
ประธานสภาฯ 

/นายองอาจ... 
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นายองอาจ เชิดสูงเนิน  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายองอาจ เชิดสูงเนิน สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5          
ส.อบต.หมู่ที่ 5    ผมขอไม่รับครับ 
(เลขานุการสภาฯ) 
 

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านไพสารครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นายไพสาร หาญโก่ย  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายไพสาร หาญโก่ย สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8             
ส.อบต.หมู่ที่ 8         ผมขอเสนอท่านกฤษฎาครับ  
 

นายวินัย  อาทร   ขอผู้รับรอง 2 ท่าน เชิญท่านสมชายครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นายสมชาย ลับแล  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายสมชาย ลับแล สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  4               
ส.อบต.หมู่ที่ 4   ผมขอรับรองครับ 
 

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านสุภินทร์ครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นายสุภินทร์ พร้อมจิตร์  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายสุภินทร์ พร้อมจิตร์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8               
ส.อบต.หมู่ที่ 8   ผมขอรับรองครับ 
 

นายวินัย  อาทร   สมาชิกสภาฯ หรือผู้บริหารท้องถิ่นท่านใด จะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ท่านอ่ืน
ประธานสภาฯ   หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี  เป็นคณะกรรมการ
    แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.     
    25๖5 คนที่ 1 เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ โปรดยกมือ ถ้าไม่มีสรุปว่าที่ประชุม
    เห็นชอบให้นายกฤษฏา มหาวงษ์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7 เป็นคณะกรรมการ
    แปรญั ตติ ร่างข้อบัญญั ติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ             
    พ.ศ. 25๖5 คนที่ 1  

ลำดับต่อไป เชิญสมาชิกสภาฯ หรือผู้บริหารท้องถิ่น  เสนอชื่อ
สมาชิกสภาฯ หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการ
แปรญั ตติ ร่างข้อบัญญั ติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ                
พ.ศ. 25๖5 คนที่ 2 เชิญครับ 

  

นางสีนวน ผาวันดี  เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางสีนวน ผาวันดี สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 18               
ส.อบต.หมู่ที่ 18   ดิฉันขอเสนอท่านสมชายค่ะ 
      

นายวินัย  อาทร   ขอผู้รับรอง 2 ท่าน เชิญท่านรจนาครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นางรจนา กรองทรัพย์  เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางรจนา กรองทรัพย์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่             
ส.อบต.หมู่ที่ 20   20 ดิฉันขอรับรองค่ะ 

/นายวินัย... 
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นายวินัย  อาทร   เชิญท่านลัดดาครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นางสาวลัดดา อำนวย   เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางสาวลัดดา อำนวย สมาชิกสภาฯ หมู่ที่          
ส.อบต.หมู่ที่ 16   16 ดิฉันขอรับรองค่ะ 
 

นายวินัย  อาทร   สมาชิกสภาฯ หรือผู้บริหารท้องถิ่นท่านใด จะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ท่านอ่ืน
ประธานสภาฯ   หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น แล้วแต่กรณี เป็นคณะกรรมการ
    แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.     
    25๖5 คนที่ 2 เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ โปรดยกมือ ถ้าไม่มีสรุปว่าที ่ประชุม
    เห็นชอบให้นายสมชาย ลับแล สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 เป็นคณะกรรมการ
    แปรญั ตติ ร่างข้อบัญญั ติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ             
    พ.ศ. 25๖5 คนที่ 2  

ลำดับต่อไป เชิญสมาชิกสภาฯ หรือผู้บริหารท้องถิ่น  เสนอชื่อ
สมาชิกสภาฯ หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการ
แปรญั ตติ ร่างข้อบัญญั ติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ                
พ.ศ. 25๖5 คนที่ 3 เชิญท่านแฉล้มครับ 

 

นายแฉล้ม ศิลา   เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายแฉล้ม ศิลา สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  3            
ส.อบต.หมู่ที่ 3   ผมขอเสนอท่านไพสารครับ 

  

นายวินัย  อาทร   ขอผู้รับรอง 2 ท่าน เชิญท่านสุทินครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นายสุทิน กงไกรลาศ  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายสุทิน กงไกรลาศ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 15             
ส.อบต.หมู่ที่ 15   ผมขอรับรองครับ  
 

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านอุ่นครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นายอุ่น มุ่งด ี   เรียนท่ านประธานสภาฯ  ผมนาย อุ่น  มุ่ งดี  สมาชิกสภาฯหมู่ ที่  9                       
ส.อบต.หมู่ที่ 9   ผมขอรับรองครับ 
 

นายวินัย  อาทร   สมาชิกสภาฯ หรือผู้บริหารท้องถิ่นท่านใด จะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ท่านอ่ืน
ประธานสภาฯ   หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น แล้วแต่กรณี เป็นคณะกรรมการ
    แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.     
    25๖5 คนที่ 3 เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ โปรดยกมือ ถ้าไม่มีสรุปว่าที ่ประชุม
    เห็นชอบให้นายไพสาร หาญโก่ย สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 เป็นคณะกรรมการ
    แปรญั ตติ ร่างข้อบัญญั ติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ             
    พ.ศ. 25๖5 คนที่ 3 
 

/สมาชิก... 
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สมาชิกสภาฯ ก็ได้เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25๖5 ครบทั้ง 3 คนแล้ว       
ดังนี้ 

  1. นายกฤษฎา มหาวงษ์  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7 
2. นายสมชาย ลับแล      สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 

  3. นายไพสาร หาญโก่ย   สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8    
     ก่อนจะเข้าระเบียบวาระต่อไป ท่านเลขานุการสภาฯ มีเรื่องที่จะ
    นัดหมายคณะกรรมการแปรญัตติฯ เชิญครับ 
 

นายองอาจ เชิดสูงเนิน  เรียนท่านประธานสภาฯ ตามระเบียบฯ ข้อ 109 วรรคแรกและวรรคสอง 
เลขานุการสภาฯ   “การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้งแรก ให้เป็น              
(ส.อบต.หมู่ที่ 9)   หน้าที่ของเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นคณะหนึ่ง ๆ 
    เลือกประธานกรรมการและเลขานุการจากกรรมการสภาท้องถิ่นคณะ            
    นั้น ๆ” ดังนั้น ในนามของเลขานุการสภาฯ จึงขออนุญาตท่านประธานสภาฯ  

ผมขอนัดหมายคณะกรรมการแปรญัตติฯ หลังจากเลิกประชุมสภาฯ           
แล้ว ขอเชิญประชุมเพ่ือเลือกประธานและเลขานุการคณะกรรมการ              
แปรญั ตติร่างข้อบัญญั ติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ                  
พ.ศ. 2565 ครับ 

 

  5.4 ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 มาตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่ ในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน 
หมวดค่ าที่ ดินและสิ่ งก่อสร้ าง ประเภทรายจ่ าย ค่ าก่อสร้างสิ่ ง
สาธารณูปโภค จำนวน 498,500.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ
ตกแต่งภายในอาคารหอประชุมองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ 
(เอกสารหมายเลข 3)    

 

นายวินัย  อาทร   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ประธานสภาฯ   ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 
            ข้อ 27 กำหนดว่า “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน 

โดยการ โอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอน
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

  สำหรับวาระนี้ ตามท่ี อบต.สระขวัญ ได้ก่อสร้างหอประชุมหลังใหม่  
ไปแล้วนั้น จึงมีความประสงค์จะดำเนินโครงการตกแต่งภายในอาคาร
หอประชุมองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ เพ่ือตกแต่งภายในหอประชุม 

 
/อบต.สระขวัญ... 
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 อบต.สระขวัญใหดูโดดเดนสวยงาม ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้สอดคล้องกับ
ความต้องการของการใช้งาน เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและบริการ
ประชาชน แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 ไว้เพ่ือดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว จึงมีความจำเป็นต้องขอความ
เห็นชอบต่อสภาฯ เพ่ืออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 498 ,500.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการตกแต่งภายในอาคารหอประชุมองคการบริหารสวน
ตำบลสระขวัญ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 8 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 10 รูปแบบรายการเป็นไปตามแบบ
ที่ อบต.กำหนด ส่วนแบบสรุปราคากลางปรากฏตามเอกสารที่ทุกท่านได้รับ
โดยมีรายละเอียดโอนเพิ่ม-โอนลด ดังนี้ 

โอนเพิ่ม 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 498 ,500.- บาท              
เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการตกแต่งภายในอาคารหอประชุมองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ 

โอนลด 

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ประเภทรายจ่าย ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และการเลือกตั้งอ่ืน ๆ เช่น 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้ง ค่าคูหาเลือกตั้ง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ งบประมาณ
อนุมัติ 1,500,000.- บาท งบประมาณก่อนโอน 785,000.- บาท จำนวนเงินที่โอนลด 
498,500.- บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 286,500.-  บาท ปรากฏในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หน้าที่ 16    

    สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามหรือไม่  โปรดยกมือ            
    ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบอนุมัติโอน
    งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มาตั้งจ่ายเป็น
    รายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
    พื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย
    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 498 ,500.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า
    โครงการตกแต่งภายในอาคารหอประชุมองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ 
    โปรดยกมือ 

/มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน                 
33 คน ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบอนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มาตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ ดินและสิ่ งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย               
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 498 ,500.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า
โครงการตกแต่งภายในอาคารหอประชุมองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ 

 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 

นายวินัย  อาทร   สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื ่องอยากสอบถามหรือมีความ เดือดร้อน
ประธานสภาฯ   เรื่องใดที่จะแจ้งให้ฝ่ายบริหารได้รับทราบ โปรดยกมือ ผมจะให้ท่าน                      

รองประธานสภาฯ เป็นผู้ดำเนินการในวาระนี้แทน เชิญครับ 
 

นายแดง บุญวงษ ์  สำหรับวาระอ่ืน ๆ สมาชิกท่านใดมีปัญหาความเดือดร้อน สามารถเสนอได้ 
รองประธานสภาฯ   เชิญท่านรจนาครับ 

 

นางรจนา กรองทรัพย์  เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางรจนา กรองทรัพย์ สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 20
ส.อบต.หมู่ที่ 20   มีเรื่องอยากสอบถาม เรื่องไฟรายทางหรือไฟส่องสว่างของหมู่ที่  20                 

ที่รถแม็คโครที่มาทำถนนได้ดึงสายไฟขาดลงมา อยากสอบถามว่า ผู้รับเหมา
ได้มาคุยกับทาง อบต.หรือยังคะว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ ไฟฟ้าดับมา 
หลายวันแล้ว  ตอนแรกก็ประมาณ หกจุด  ตอนนี้ ก็ เป็ นสิบจุดแล้ ว              
นะคะ ขอบคุณค่ะ 

 

นายแดง บุญวงษ์   เชิญท่านมงคลครับ 
รองประธานสภาฯ 
  

นายมงคล พันทอง  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายมงคล พันทอง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 19                       
ส.อบต.หมู่ที่ 19   เรื่องเสียงในห้องประชุม มันทุ้มเกินไป มันกระทบ ดังไปหมด ฟังไม่ชัดเจน  

มันดัง แต่ก็ไม่รู้จะทำยังไง บางคนก็พูดเสียงทุ้ม บางคนก็พูดเสียงแหลม ทีนี้
การฟังก็ลำบาก พยายามตั้งใจฟัง เสียงคนนั้นคนนี้ไม่ชัดเจน บางคนนั่งอยู่
ตรงกลาง ใกล้ไกลมีปัญหา ถ้าฟังชัดเจนก็เป็นไปได้ด้วยดี บางทีฟังไม่รู้เรื่อง 
เหมือนไม่ได้ประชุมอะไรเลย อันนี้ก็ขอฝากนิดนึงครับ อีกเรื่องในเรื่องรถไป
ซ่อมไฟฟ้า บางทีเขาไม่ได้โทรหาสมาชิก ไปดูเอาเลย ไปซ่อม ซ่อมเสร็จแล้ว
ก็ไปเลย สมาชิกไม่รู้ ไม่ได้โทรหาเขา ตามก็ไม่ทัน สมาชิกอยู่ใกล้เป็นเจ้าของ
พ้ืนที่ ไม่ได้โทรหาสมาชิก เผื่อจะได้เพ่ิมเติมโน่นนี่นั่นนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ 
 
 

/ขอบคุณ… 
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ขอบคุณทุกท่าน คุณแม่ผมเสียชีวิตเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม ก็เพ่ิงฌาปนกิจ
ศพไปเมื่อวันเสาร์ที่แล้ว ก็ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน หลาย ๆ ท่าน ที่ได้
เดินทางไปร่วมงาน ขอขอบคุณท่านนายกฯ จริง ๆ ผมก็เกรงใจ บางท่านก็
ไม่มีเบอร์ต้องขออภัยจริง ๆ ขอบคุณมากครับ 

 

นายแดง บุญวงษ์   เชิญท่านลัดดาครับ 
รองประธานสภาฯ 
 

นางสาวลัดดา อำนวย  เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางสาวลัดดา อำนวย สมาชิกสภาฯ หมู่ที่                       
ส.อบต.หมู่ที่ 16   16 ก่อนอื่นก็ขอขอบคุณท่านนายกฯ และผู้บริหาร ช่วยเหลือในการชดเชย 

ลมพัดบ้านพัง ต้นไม้ล้มเสียหาย ตลอดจนซ่อมถนนคอนกรีตที่เสียหาย           
จากพายุช่วงเดือนพฤษภาคม ขอขอบคุณมากค่ะ ส่วนเรื่องเดือดร้อนของ 
หมู่ 16 ไฟโซล่าเซลล์ที่ไปติดตั้งให้เมื่อเดือนกรกฎาคม ตอนนี้ไม่ติดหนึ่งต้น 
โซล่าเซลล์เดิมดับไปหนึ่งต้น แล้วก็เสียงไร้สายก็ไม่ได้ยินมาหลายเดือนแล้ว 
ขอแจ้งไว้ด้วยค่ะ ตอนนี้ถนนลูกรังเป็นหลุมเป็นบ่อเส้นเชื่อมหมู่ที่ 12 หมู่ 
20 เชื่อมหมู่ 15 ศาลาลำดวน ก็เป็นความลำบากของพ่ีน้องประชาชน 
อยากขอลูกรังประมาณ 20 – 30 เที่ยว ก็ขอความอนุเคราะห์ท่านนายกฯ 
ของบประมาณซ่อมแซม ก็นำเรียนไว้เท่านี้ ขอขอบคุณค่ะ 

นายแดง บุญวงษ์   เชิญท่านอารักษ์ครับ 
รองประธานสภาฯ 
 

นายอารักษ์ เจริญสุข  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายอารักษ์ เจริญสุข สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10                       
ส.อบต.หมู่ที่ 10   เรื่องถนนลูกรัง หลาย ๆ หมู่ก็คงต้องการ เพ่ือเสริมและซ่อมแซมถนน 

หนทางที่ยังชำรุดและยังต่ำ หากว่ามีงบหรือมีเงินที่จะพอทำได้ หมู่ 10 ของ
ผมก็ยังต้องการที่จะเสริมและซ่อมแซมหลายจุดด้วยกัน ตามที่ผมได้นำเรียน
สองสามจุดยังต่ำก็อยากจะได้ลูกรังไปเสริม เมื่อซ่อมแซมได้ทุกจุดแล้ว 
จากนั้นก็อยากจะได้คอนกรีตเข้าไป เพ่ือลดการใช้จ่ายงบประมาณ ผมจึงขอ
ฝากท่านนายกฯ หรือฝ่ายบริหารช่วยอนุเคราะห์หรือพิจารณาช่วยหมู่ 10 
ของผมด้วย ประชาชนหมู่ 10 ก็บอกว่าถนนก็ยังต่ำ น้ำไหลลาด ขอฝากไว้
เท่านี้ ขอบคุณครับ 

 

นายแดง บุญวงษ์   เชิญท่านไพสารครับ 
รองประธานสภาฯ 
 

นายไพสาร หาญโก่ย  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายไพสาร หาญโก่ย สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8                      
ส.อบต.หมู่ที่ 8   ผมก็มีเรื่องเดือดร้อนของหมู่ 8 ถนนเป็นหลุมลึก ตรงซอยนครคลองปูน             

ก็ขอฝากด้วย อยากได้ลูกรังไปลงก่อน ช่วงนี้เกษตรกรก็หักข้าวโพด เข้าออก
ลำบากมากจริง ๆ รถใหญ่ยังพอไปได้ แต่รถเล็กไม่ได้เลย ถ้ามีงบซ่อมแซม  
ก็ขอลูกรังก่อนสักห้าเที่ยว เข้าใจอยู่ว่าเป็นช่วงฝนตก แต่ว่าเดือดร้อนจริง ๆ 
รถสัญจรลำบาก มีเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 

/นายแดง... 
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นายแดง บุญวงษ์   เชิญท่านอุ่นครับ 
รองประธานสภาฯ 
 

นายอุ่น มุ่งด ี   เรียนท่ านประธานสภาฯ ผมนาย อุ่น  มุ่ งดี  สมาชิกสภาฯ หมู่ ที่  9                      
ส.อบต.หมู่ที่ 9   ผมมีเรื่องเดือดร้อน เรื่องไฟเรื่องเดิม ๆ เดือนที่แล้วผมก็เคยพูด เขียนคำร้อง             

ไว้แล้ว แต่ก็ยังเฉยอยู่ ตอนนี้ประมาณสี่ห้าหกจุด ทั้งหน้าถนน กลางถนน 
ในหมู่บ้าน มีคนสัญจรไปมา มันมืด ขอบคุณครับ 

 

นายแดง บุญวงษ์   เชิญท่านอภิชาติครับ 
รองประธานสภาฯ 
 

นายอภิชาติ ทิพย์โอสถ  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายอภิชาติ ทิพย์โอสถ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 17                      
ส.อบต.หมู่ที่ 17   ผมก็ไม่มีอะไรมาก เรื่องเดิม ๆ เรื่องของบประมาณซ่อมแซมถนนลูกรัง               

หมู่ 17 ก็มีหลายสาย ขอความอนุเคราะห์จากท่านนายกฯ ของบประมาณ
ช่วยสักยี่สิบเที่ยว ผมก็เห็นใจฝ่ายบริหารนะครับ เพราะว่าตอนนี้เงินก็ไม่ได้
เข้ามาเหมือนเดิม ยังไงก็เก็บเอาไว้ให้สมาชิกทุกหมู่ ยังไงเรื่องคมนาคม
สัญจรไปมาของประชาชนก็เป็นเรื่องสำคัญ ขอขอบคุณครับ 

 

นายแดง  บุญวงษ ์  สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องอยากสอบถามหรือมีความเดือดร้อนเรื่องใดที่
รองประธานสภาฯ  จะแจ้งฝ่ายบริหารอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี เชิญท่านนายกฯ ได้ตอบที่ท่านสมาชิก 

สภาฯ ได้สอบถามหรือเสนอมาครับ 
 

นางบุญช่วย ช่างนับ  เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่     
นายก อบต.สระขวัญ  ทุกท่าน ดิฉันนางบุญช่วย ช่างนับ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ     

ขอตอบสมาชิกสภาฯ ที่ได้แจ้งหรือสอบถามมาดังนี้ค่ะ 
ท่านรจนา เรื่องไฟฟ้าดับหลายจุดเกิดจากรถผู้รับเหมาไปเกี่ยวสาย            

ไฟขาด เดี๋ยวจะให้ช่างไปประสานต่อให้ ทั้งนี้ ช่างก็ได้ประสานผู้รับจ้างแล้ว              
ก็รอสักหน่อยนะคะ วันนี้คงได้คำตอบ  ยังไงกองช่างช่วยรายงานนายกฯ หน่อย
นะคะ ท่านมงคล เสียงในห้องประชุมไม่ดี ก้องไปไหม ไม่ได้ยิน ก็ต้องขอโทษ
สมาชิกทุกท่าน จริง ๆ แล้ว เราเคยมี หลายหน่วยงานมาขอใช้ ไม่ได้แก้ตัว แต่ก็
รู้ปัญหา จะดำเนินการแก้ไขค่ะ ก็อดทนกันอีกสักนิดนะคะ เพราะหอประชุม
แห่ งใหม่ที่ เราอนุ มั ติ ให้ ตกแต่ งไปนั้ น  ก็ จะใช้ เป็ นห้ องประชุมสภาฯ            
รวมถึงจัดประชุมต่าง ๆ ก็จะใช้เฉพาะพวกเรา ส่วนเรื่องไฟฟ้าในหมู่บ้าน บางที
ไปซ่อมให้แล้ว บางจุดก็ไม่ได้ซ่อม ก็จะกำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ค่ะ              
ถ้าไม่ได้รับความสะดวกก็ขออภัยด้วย แต่ก็จะดูแลให้ทั่วถึงค่ะ ท่านลัดดา 
ไฟฟ้าโซล่าเซลล์ต้นเก่าและต้นใหม่ดับ ก็แจ้งกองช่างให้ทราบตรงนี้เลยนะคะ    
ก็ถือโอกาสแจ้งทุกท่านว่าไฟฟ้าโซล่าเซลล์ของหมู่ไหนที่ดับก็แจ้งมาเลย จะให้   
ผู้รับจ้างไปดำเนินการให้ เพราะเขายังอยู่ในพ้ืนที่ แต่ก็เขียนคำร้องให้นายกฯ  

 
/เป็นลายลักษณ์... 



  34 

 

 

 เป็นลายลักษณ์อักษรหน่อย ส่วนเรื่องดินลูกรังก็คุยกับท่านปลัดฯ อยู่ว่าพอจะ
มีงบประมาณตรงไหนเหลือได้บ้าง เอามาดูแลในตอนสุดท้ายของงบประมาณ  
ทีนี้ก็จะไปดูว่าหมู่ไหนจำเป็นจริง ๆ ถ้าทุกหมู่คงไม่พอ เช่น หมู่ 8 ขอลูกรังห้า
เที่ยว ก็น่าจัดให้ เพราะไม่มาก เพราะฉะนั้น นายกฯ จะให้หมู่ที่ เดือดร้อน          
จริง ๆ ส่วนท่านอารักษ์ ก็ขอให้ไปสรุปให้นายกฯ ว่าเส้นไหนลำบากจริง ๆ  
ท่านอุ่น ก็ฝากช่างติดตาม เมื่อสั่งแล้วในที่ประชุม ก็ต้องทำให้ได้ แล้วรายงาน
นายกฯ ทราบด้วย ส่วนท่านอภิชาติ ขอตรงที่ลำบากจริง ๆ ก็เสนอมา เราจะได้
รีบพิจารณาช่วยเหลือค่ะ ครบทุกท่านแล้ว ขอบคุณค่ะ  
 

นายวินัย อาทร   ผมขอนัดหมายประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 13 
ประธานสภาฯ   สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาฯ เพ่ือพิจารณาร่าง 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในวาระ            
ที่ 2 และวาระที่ 3 สำหรับวันนี้ ขอขอบคุณทุกท่าน ขอปิดประชุมครับ 

 
 

ปิดประชุม   เวลา   13.20  น. 
  

(ลงชื่อ)       องอาจ  เชิดสูงเนิน        ผู้จดรายงานการประชุม 
 (องอาจ  เชิดสูงเนิน) 

     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 

                                                     (ลงชื่อ)          สีนวน ผาวันดี         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
(นางสีนวน ผาวันดี) 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 18 
 
 (ลงชื่อ)        อภิชาติ ทิพย์โอสถ     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

(นายอภิชาติ ทิพย์โอสถ) 
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 17 

 (ลงชื่อ)        รจนา กรองทรัพย์      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
(นางรจนา กรองทรัพย์) 

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 20 
 

  (ลงชื่อ)           วินัย อาทร           ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                      (นายวินัย อาทร) 

   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 


