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ผู้มาประชุม 
 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายอุดม            ตระกูลษา ประธานสภา อบต. อุดม            ตระกูลษา 
2 นายสมศักดิ์        ชัยมาด รองประธานสภา อบต. สมศักดิ์        ชัยมาด 
3 ส.ต.ท.เดชา        วรรณมร เลขานุการสภา อบต. ส.ต.ท.เดชา    วรรณมร 
4 นางวงเดือน        คุ้มศักดิ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 วงเดือน        คุ้มศักดิ์ 
5 นายเกียรติภูมิ      คูณวัตร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 เกียรติภูมิ      คูณวัตร 
6 นายพันธ์            หนวดหอม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 พันธ์            หนวดหอม 
7 นางน้อย            บุญขวัญ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 น้อย            บุญขวัญ 
8 นายสันต์            ไพรศูนย์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 สันต์            ไพรศูนย์ 
9 นายทนงศักดิ์ สิงห์ศุข สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 ทนงศักดิ์       สิงห์ศุข 

10 นายสมคิด        รัตนเลี่ยม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 สมคิด          รัตนเลี่ยม 
11 นายวิเชียร          เหล็กศิริ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 วิเชียร          เหล็กศิริ 
12 นายสมุทร         บุตรศร ี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 สมุทร           บุตรศรี 
13 นายณรงค์           แช่มช้อย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 ณรงค์           แช่มช้อย 
14 นายเกรียงศักดิ์     ศรีเทา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 เกรียงศักดิ์     ศรีเทา 
15 นายวันชัย           อยู่มา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 วันชัย           อยู่มา 
16 นายปรีชา           ตระกูลทุม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 ปรีชา           ตระกูลทุม 
17 นางวาสนา          ปานทอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 วาสนา          ปานทอง 
18 นางสว่าง           สมพงษ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 สว่าง            สมพงษ์ 
19 นางสาวศิริลักษณ์  เหล็กศิริ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 ศิริลักษณ์       เหล็กศิริ 
20 นางอำไพ          ปิ่นทอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 อำไพ            ปิ่นทอง 
21 นายประยูร         จันทร์ไชย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 นายประยูร    จันทร์ไชย 
22 นายสามารถ       อังกาบ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 สามารถ        อังกาบ 
23 นางประนอม      ชนะโภคากูล สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11 ประนอม       ชนะโภคากูล 
24 นายเสงี่ยม          หนวดหอม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11 เสงี่ยม          หนวดหอม 
25 นายสายหยุด       สีนนท์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12 สายหยุด       สีนนท์ 
26 นายอมร        ที่พัก  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12 อมร            ที่พัก 
27 นายวินัย        ศรีพิราม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13 วินัย            ศรีพิราม 

 

ผู้ลาประชุม 
 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายสุนทร          ที่พัก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13 ลา 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายบุญศรี         จันทร์ชัย นายก อบต. ดงขี้เหล็ก บุญศรี    จันทร์ชัย 
3 นายณรงค์          สิงห์แหลม รองนายก อบต. ดงขี้เหล็ก ณรงค์     สิงห์แหลม 
4 นายศุภโชค         บุญเล็ก ผู้อำนวยการกองคลัง ศุภโชค    บุญเล็ก 
5 นายเอนก          เกิดสงวน ผู้อำนวยการกองช่าง อเนก      เกิดสงวน 
6 นางสาวอรุณี      อเนกบุณย์ หัวหน้าสำนักปลัด อรุณี       อเนกบุณย์ 
7 นางนันทวัน        ทานกระโทก ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสงัคม นันทวัน   ทานกระโทก 

8 นางสาววันดี       เมศร์อาทร 
ครู คศ.2 รักษาราชการแทน 

ผู้อำนวยการ 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

วันดี       เมศร์อาทร 

9 นางสาวสุวภีย์      อรัญภูมิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาการ สุวภีย์      อรัญภูมิ 

เริ่มประชุม  เวลา 9.30 น. 

   เมื่อถึงเวลากำหนดการประชุม เลขานุการสภาฯ ได้ตรวจนับจำนวนสมาชิกสภาอบต.
   เห็นว่าครบองค์ประชุม ได้รายงานให้ประธานสภาฯทราบ นายอุดม ตระกูลษา  
   ประธานสภาฯ อบต.ดงขี้เหล็ก ได้ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม และได้ดำเนินการ
   ประชุมตามระเบียบวาระท่ีได้กำหนดไว้ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

นายอุดม ตระกูลษา 1.1 เรื่องกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2564 เริ่มตั้งแต่ 
(ประธานสภาฯ)   วันจันทร์ที่ 2 ถึง 16 สิงหาคม 2564 วันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3  
     ครั้งที่ 1 

    1.2 เรื ่องร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 มาตรา 46 (2) 
     แห่งพระราชบัญญัต ิสภาตำบลและองค์การบร ิหารส่วนตําบล  พ.ศ. 2537  
     เป็นอำนาจหน้าที่ของสภาที่จะให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
     ประจำปีและร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และข้อ 23 ของระเบียบ   
     กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
     พ.ศ. 2563 ให้ผู้บริหารนำเสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาท้องถิ่น  
     ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 

ที่ประชุม  รับทราบ   

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาฯ  
2.1 ร ับรองรายงานการประช ุมสภาสมัยสามัญ สมัยท ี ่  2 ประจำปี 2564  

   เม่ือวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 

นายอุดม ตระกูลษา  มีสมาชิกสภาท่านใด ตรวจพบข้อความหรือแก้ไขคำพูดขอให้ยกมือขึ้น  ซึ่งเอกสารรายงาน          
(ประธานสภาฯ)   การประชุมสภาฯ ทั้งหมด มีจำนวน 21 หน้า 
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นายวันชัย อยู่มา   หน้าที่ 13 นะครับ แถวที่3 ผมขอให้แก้ไขคำผิด นะครับ จากคำว่า กว่าง เป็นกว้าง ครับ 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7)  แล้วก็เพ่ิมเติมถนนเส้นที่เชื่อมต่อกับตำบลบ้านพระไปใช้งบประมาณกับหน่วยงานอ่ืน 
   นะครับ ไม่ใช่ที่อ่ืน ขอบคุณครับ 

นายอุดม ตระกูลษา ครับขอขอบคุณท่านวันชัย อยู่มา สมาชิกหมู่ที่ 7 ครับ ท่านเลขานุการสภาฯ ก็แก้ไขตามที่
(ประธานสภาฯ)  ท่านสมาชิกแจ้งนะครับ ช่วยกันดูเอกสารนะครับ เอกสารค่อนข้างมาก รายงานการประชุม
   ที่ท่านสมาชิกรับรองแล้วถือว่าสมบูรณ์ คณะฝ่ายผู้บริหารจะได้นำไปดำเนินการ ตามที่
   สภาฯรับรองแล้ว ถ้าไม่มีสมาชิกขอแก้ไขเพิ่มเติม จากหน้าที่ 1 ถึงหน้าที่ 21 รายงานการ
   ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 ขอให้สมาชิกทุกท่าน
   รับรองการประชุมด้วยครับ ขอบคุณครับ 

มติที่ประชุม    มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2  
     ประจำปี 2564   

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 

- ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

- ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
   5.1 เรื่องพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
   งบประมาณ พ.ศ. 2564 

นายอุดม ตระกูลษา  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 5.1 พิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
(ประธานสภาฯ)  รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
    กองสวัสดิการสังคม จำนวน   1 รายการ 
    กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 2 รายการ 

   ต่อไปผมจะให้ท่านเลขานุการสภาฯ ได้นำเรียนให้สมาชิกสภาฯทุกท่านรับทราบ 

ส.ต.ท.เดชา วรรณมร   ด้วยกองสวัสดิการสังคมได้ขอแก้ไขคำชี้แจ้ง งบประมาณรายจ่ายครั้งที่ 4/2564  
(เลขานุการ สภาฯ)  ได้ต ั ้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไว ้ใน แผนงาน             
   สังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
   ครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักงานโต๊ะทำงานโดยได้อนุมัติใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี
   งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปแล้วเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 นั้นแต่เนื่องจาก
   หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานมีความคลาดเคลื ่อน          
   จึงต้องขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง 
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   จำนวน 1 รายการดังต่อไปนี้ ข้อความเดิม แผนงานสังคมสงเคราะห์         
   งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน
   โต๊ะทำงาน จำนวน 6,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว 
   โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
   1.เป็นโต๊ะเหล็กขนาด 4 ฟุต 
   2.มีลิ้นชัก พร้อมกุญแจล็อค 
   (ราคาอ้างอิงตามท้องตลาด) เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย                 
   มท.0808.2/ว1134ลงวันที ่9 มิ.ย. 2559 พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
   พัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560 ข้อความใหม่ แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการ
   สังคมและสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ งบลงทุน ค่า
   ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงานโต๊ะทำงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานสำหรับ 
   สำนักงาน จำนวน 1 ตัว 
   มีคุณลักษณะ ดังนี้ 
   1.โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 4 ฟุต หรือ กว้าง 123 x ลึก 67 x สูง
   75.3 ซม. จัดหาโดยการสืบราคา ตามท้องตลาดเนื่องจากไม่มีตามบัญชีมาตรฐาน 
   ค่าครุภัณฑ์ 
   กองการศึกษา จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 
   1.ข้อความเดิม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษางบลงทุน ค่า
   ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เสื้อผ้า จำนวน  7,900 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ 
   เสื้อผ้าสำหรับจัดเก็บเสื้อผ้าและชุดต่างๆของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงบัง
   จำนวน 1 หลัง คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 
    - ตู้เสื้อผ้าเด็กบานเลื่อน แบบเหล็ก กระจกเงา 
    - ชนาดกว้าง 91 x ลึก 56 x สูง 122 ซม. 
   จัดหาโดยการสืบราคา ตามท้องตลาดเนื่องจากไม่มีตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
   ข้อความใหม่ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน ค่า
   ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เสื้อผ้า จำนวน 7,900 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้
   เสื้อผ้าสำหรับจัดเก็บเสื้อผ้าและชุดต่างๆของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงบัง
   จำนวน 1 หลัง คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 
    - ตู้เสื้อผ้าเด็กบานเลื่อน แบบเหล็ก กระจกเงา 
    - ขนาด 121.8(W) x 53.4(O) x 183(H) cm. 
   จัดหาโดยการสืบราคา ตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
   2.ข้อความเดิม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา งบลงทุน  
   ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงาน จำนวน 6,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานสำหรับงานสำนักงาน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
   ดงบัง จำนวน 1 ตัว คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
    - ขนาดกว้าง 120 x ลึก 66 x สูง 76 ซม. พร้อมกระจก 
   จัดหาโดยการสืบราคา ตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
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   ข้อความใหม่ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน ค่า
   ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงาน จำนวน 6,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
   โต๊ะทำงานสำหรับงานสำนักงาน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงบัง จำนวน 1 ตัว 
   คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
    - โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 4 ฟุต 
    - หรือ 123 (W) x 67 (O) x 75.3 (H) cm. 
   จัดหารโดยการสืบราคา ตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
   

นายสามารถ  อังกาบ  สิ่งที่ผมเข้าใจในความหมายก็คือ การเปลี่ยนแปลงของแผนงานสังคมสงเคราะห์ 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10)  ข้อความเดิมเป็นโต๊ะขนาด 4 ฟุต มันจะคลาดเคลื่อนนิดหน่อยครับซึ่งผมเห็นว่าถูก
   แล้วแต่ใส่รายละเอียดไม่ชัดเจนไม่มีการแจ้งขนาดความกว้างความสูงความลึก  
   ถูกต้องไหมครับ 

นายอุดม ตระกูลษา  ครับ ก็อย่างที่ ท่านสามารถ อังกาบ ได้นำเรียนซึ่งรายละเอียด ไม่ถูกต้องก็ขอให้ดำเนิน
(ประธานสภาฯ)   แก้ไขให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบครับ     

นายสามารถ  อังกาบ  เมื ่อสักครู ่ได้กล่าวถึง แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคม 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10)  สงเคราะห์ไปแล้ว ต่อไปเรามามาดูในแผนงานการศึกษาบ้างครับ ข้อความเดิม เป็นตู้เสื้อผ้า 
   จำนวน 7,900 บาท ผมไม่ได้ติดใจตรงนี้นะครับ แต่ผมติดใจตรงคุณลักษณะพื้นฐาน      
   ตู้เสื้อผ้าบานเลื่อนแบบเหล็ก กระจกเงา ขนาดกว้าง 91 x ลึก 56 x สูง 122 ซม. จัดหา
   โดยสืบราคาตามท้องตลาดเนื่องจากไม่มีตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ซึ่งข้อความใหม่ 
   คุณลักษณะพื้นฐานเป็นตู้เสื้อผ้าบานเหล็กเท่านั้น ซึ่งข้อความเดิมเป็นมาตรฐาน และมี
   รายละเอียดอยู่แล้ว แต่ข้อความใหม่มาแก้ ตู้เสื้อผ้าบานเหล็ก มันย้อนแย้ง กับที่แจ้งมา
   เมื่อสักครู่นี้ ถ้ากลับไปดูข้อความเดิมจะใส่รายละเอียดมาให้แต่อันนี้กับเอารายละเอียด
   ออก ผมว่ามันไม่ใช่ครับ 
   ข้อที่ 2 แผนงานการศึกษา โต๊ะทำงาน คุณลักษณะพื้นฐาน ขนาดกว้าง 120 x ลึก 66 x 
   สูง 76 ซม. ข้อความใหม่ กว้าง 123 x ลึก 66 x สูง 57 ซม. ส่วนนี้ก็คลาดเคลื่อน 
   เล็กน้อยเหมือนกันครับไม่น่าจะมีปัญหาไม่ทราบว่าจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงทำไมผมขอ 
   คำอธิบายตรงนี้ด้วยครับ 

   เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย คำพูดนี้ดูเหมาะสมกว่านะครับ เพราะฉะนั้นทำให้
   ถูกต้อง ผมขอเพียงความถูกต้องเท่านั้นครับ 

นายอุดม  ตระกูลษา  ขอขอบคุณ ท่านสามารถ อังกาบ  สมาชิกสภาหมู่ที ่ 10 ลำดับต่อไปผมขอให้ 
(ประธานสภาฯ)   ผู้อำนวยการกองคลังได้ชี้แจงครับ 
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นายศุภโชค  บุญเล็ก ผมขอช ี ้ แจ ง เก ี ่ ย วก ับการ เปล ี ่ ย นแปลงคำช ี ้ แจ งงบประมาณรายจ ่ าย  
(ผอ.กองคลัง)     เริ่มจากกองสวัสดิการสังคม สาเหตุที่ต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง เนื่องจาก  
   งบประมาณเดิมตั ้งไว้ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทโต๊ะทำงานของสำนักงาน เป็น    
   โต๊ะเหล็ก ขนาด 4 ฟุต ลิ้นชักพร้อมกุญแจล็อค ราคาอ้างอิงตามท้องตลาด ที่ต้อง
   แก้ไขเนื่องจากว่า ที่เรากำหนดไว้ 4 ฟุต พอดีไม่มีซึ่งตามท้องตลาดมีแต่ขนาดที่ สู ง
   กว่าการกำหนดคำชี้แจงในงบประมาณจึงต้องมีคุณลักษณะ กว้าง x ลึก x สูง ที ่
   กำหนด ตอนที่ตั้งคำชี้แจงงบประมาณ ทางเราลงรายละเอียดไว้ไม่ครบถ้วนเวลาทำ
   สัญญาการจัดซื้อจัดจ้างก็จะต้องเป็นไปตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
   วิธีทางออก ก็คือ ต้องแก้ไขคำชี ้แจง ซึ ่งเป็นไปตามระเบียบวิธีการ งบประมาณ       
   ข้อที่ 29 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การ
   ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกำหนดไว้ว่า การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
   รายจ่ายในงบลงทุนที่ทำให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนสถานที่ 
   ก่อสร้างให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

  

นายอุดม ตระกูลษา  เช ิญท ่าน ณรงค ์  แช่มช ้อย สมาช ิกสภาหม ู ่ ท ี ่  6 ช ี ้ แจงคร ับ เช ิญครับ 
(ประธานสภาฯ)   

นายณรงค์ แช่มช้อย  วิธ ีการเปลี ่ยนแปลงคำชี ้แจงเมื ่อเราตั ้งคุณลักษณะแล้ว ควรลงรายละเอียด 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6)  ไปว่าไม่น้อยกว่าจะได้ง่ายขึ้นและคลอบคลุมกว่าครับ วันนี้การประชุมค่อนข้างสำคัญ 
   ถ้านอกเหนือจากเอกสาร ขอให้หน่วยงานชี้แจงด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 

นายอุดม ตระกูลษา  จริงๆแล้วงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 เพียงแค่ต้องแก้ไขคำชี้แจง  
(ประธานสภาฯ)  ให้ถูกต้องตามระเบียบขอให้สมาชิกสภาทุกท่านเข้าใจครับการทำงานเพ่ือการพัฒนา
   องค์การบริหารส่วนตำบลเรา ทุกส่วนต้องทำงานแบบบูรณาการไปด้วยกัน ผมเห็น
   ว่าการใช้คำว่าการแก้ไขให้ใช้คำว่าไม่น้อยกว่าก็ดีนะครับเพราะอย่างที่สมาชิกสภาฯ
   ได้นำเรียนมาต้องมาอนุมัติทำอะไรใหม่มันยุ ่งยากยังมีอีกหลายเรื ่องนะครับ           
   ที่เป็นเรื่องสำคัญอันนี้แค่เริ่มต้นนะครับ 
 
นายอุดม ตระกูลษา  เชิญท่าน ณรงค์ แช่มช้อย สมาชิกสภาหมู่ที่ 6 เชิญครับ 
(ประธานสภาฯ)   

นายณรงค์ แช่มช้อย  ท่านประธานสภาฯข้ามประเด็นผมอยากทราบครับ คือการโอนงบประมาณ      
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6)  จะเปลี่ยนคำชี้แจงหรือจะโอนงบประมาณประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับ เพราะท่าน 
   ผู้อำนวยการกองคลังบอกว่าน่าจะเป็นการโอนงบประมาณ 

นายอุดม ตระกูลษา  ผมจะให้เจ้าหน้าที่งบประมาณหรือท่านเลขานุการสภาฯ ได้นำเรียนข้อเท็จจริงครับ 
(ประธานสภาฯ) 

ส.ต.ท.เดชา วรรณมร   เรื่องนี้จริงๆ แล้วเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ว่าในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของกองคลัง
(เลขานุการ สภาฯ)  การที่เราไปกำหนดพอดี หรือกำหนดว่าไม่น้อยกว่า มันจะเป็นคำที่คลอบคลุม 
   มากกว่าถ้าหากเรา กำหนดพอดี มันจะเป็นการถูกต้องในการจัดซื้อซึ่งตอนนี้เป็น
   ขั้นตอนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจ้งงบประมาณเท่านั้นขอบคุณครับ 
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นายอุดม ตระกูลษา  ชัดเจนแล้วนะครับ มีสมาชิกสภาท่านใดสงสัยไหม ในระเบียบวาระที ่ 5.1  
(ประธานสภาฯ)  เชิญท่าน ณรงค์ แช่มช้อย สมาชิกหมู่ที่ 6 ครับ 

นายณรงค์ แซ่มช้อย  ซึ่งยังอยู่ในประเด็นเดิมครับตามที่ผู้อำนวยการกองคลังได้กล่าวไว้ สรุปแล้วเป็นการ 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6)  เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงหรือโอนงบประมาณครับ 

นายศุภโชค  บุญเล็ก ผมขออน ุญาตนำเร ียนการแก ้ ไขคำช ี ้แจงงบประมาณของกองสว ัสด ิการ 
(ผอ.กองคลัง)     ผมขอใช้คำว่า แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย เนื่องจาก สเปกเดิม
   ไม่ตรงกับคุณลักษณะ จึงต้องมีการเพิ่มเติม สเปก ต้องขออำนาจสภา ในการแก้ ไข
   ในการเปลี่ยนคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ในส่วนของกองการศึกษาก่อนหน้านี้ผม
   เข้าใจว่าเป็นครุภัณฑ์ คนละประเภท แต่เมื่อพิจารณาดูแล้วอีกครั้งเป็นครุภัณฑ์ 
   ประเภท เดียวกัน รายละเอียดที่เปลี่ยนไปเป็นในส่วนของการแก้ไขเปลี่ยนแปลง   
   คำชี้แจงงบประมามาณจ่าย  

นายอุดม ตระกูลษา  เพื ่อความถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบก็อย่างที ่สมาชิกสภาฯได้แนะนำครับ 
(ประธานสภาฯ)  ท่านผู ้อำนวยการกองคลัง ก็ได้เพิ ่มเติมว่าให้แก้ไขเปลี ่ยนแปลงคำชี ้แจงเพื ่อให้ครอบคลุม          
   ท่านเลขานุการสภาฯ ได้บันทึกแล้ว      
   สมาช ิกสภาฯท่านใดสงส ัยไหมคร ับในวาระท ี ่  5.1 เม ื ่อไม่ มีสมาช ิกสภาฯ                   
   ท่านใดสอบถาม ก็ขอให้สมาชิกสภาฯยกมือให้ความเห็นชอบครับ 

มติที่ประชุม    ม ีมติอน ุม ัติ ให้แก ้ ไขเปล ี ่ยนแปลงคำช ี ้แจงงบประมาณรายจ ่ายประจำ           
   ประงบประมาณ 2564    

   5.2 พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อตั้ง
   จ่ายให้ถูกต้องตามหมวดรายจ่ายโครงการติดตั้งเสียงไร้สายประจำองค์การบริหาร
   ส่วนตำบลดงขี้เหล็ก และครุภัณฑ์เผยแพร่โฆษณา 
 
นายอุดม ตระกูลษา  ต่อไปเป็นการพิจารณเรื ่องใหม่ในระเบียบวาระที ่ 5.2 พิจารณาอนุมัติรายจ่าย
(ประธานสภาฯ)  งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อตั้งจ่ายให้ถูกต้องตามหมวดรายจ่ายโครงการเสียงไร้
   สายประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก และครุภัณฑ์เผยแพร่โฆษณา 
   เนื่องจากการตั้งงบประมาณไว้ไม่ถูกต้องตามที่สมาชิกได้นำเรียนไว้นะครับ    
   ท่าน ณรงค์ แช่มช้อย ได้สอบถามเกี่ยวกับการตั้งงบประมาณโครงการติดตั้งเสียง   
   ไร้สายประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็กครับขอให้ท่านเลขานุการสภาฯได้
   ชี้แจงสำหรับเรื่องนี้นะครับ 
 
ส.ต.ท.เดชา วรรณมร   การพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือจัดตั้ง
(เลขานุการ สภาฯ)  รายการใหม่มีจำนวน 2 เรื่อง ดังนี้  
   1.โครงการติดต้ังเสียงไร้สายประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก  
   เราได้ตั้งไว้ในหมวดค่าใช้สอย ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่นๆโครงการเสียงไร้ประจำ
   องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็กตั้งไว้ไม่ถูกต้องตรงกับแผนงานและหมวด 
   รายจ่ายนะครับจึงมีความจำเป็นที่จะต้องโอนซึ่งรายละเอียดตามบัญชีแก้ไข  
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   เปลี่ยนแปลงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซ่ึงข้อความเดิม แผนงานบริหารงาน 
   ทั่วไป งบดำเนินงานหมวดค่าใช้สอยประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติ 
   ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆโครงการติดตั้งเสียงไร้สายประจำ 
   องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก ข้อความใหม่เปลี่ยนเป็นแผนงานอุตสาหกรรม
   และการโยธางานก่อสร้างงบลงทุนค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการติดตั้งเสียงไร้สาย
   ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก งบประมาณเท่าเดิมรายละเอียดเดิมที่ได้
   อนุมัติไว้กันแล้วเพียงตั้งให้ถูกต้องตรงตามแผนงานและส่งตามหมวดรายจ่าย 
   งบประมาณรายจ่ายที่จะต้องดำเนินการครับ 
   2.เนื่องจาก แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน 
   ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า พบว่าครุภัณฑ์ท่ีตั้งไว้
   ผิดประเภท จึงมีความจำเป็นต้องย้ายหมวดครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ 
   ข้อความเดิม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน ค่า
   ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า 
   ข้อความใหม่ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน ค่า
   ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เผยแพร่โฆษณา จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จอรับภาพชนิด
   มอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 15,300 บาท เพื่อจัดซื้อ คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
    1.ขนาดเส้นทแยงมุม ขนาด 120 นิ้ว หรือ 72 x 96 นิ้ว หรือ 84 x 84 
   นิ้ว หรือ 89 x 92 นิ้ว หรือ 6 x 8 ฟุต หรือ 7 x 7 ฟุต 
    2.ทุกขนาดตามข้อ 1. จอม้วนเก็บในกล่องได้ บังคับจอ ขึ้น ลง หยุดด้วย
   สวิตซ์ หรือรีโมทคอนโทรลใช้ไฟฟ้า AC 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์                     
   หมายเหตุ : ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดของเส้นทแยงมุม(ค่าโดยประมาณ)เป็นไปตาม
   บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ เดือนธันวาคม 2562 

นายอุดม ตระกูลษา  เชิญท่าน วาสนา ปานทอง สมาชิกสภาหมู่ที่ 8 ครับ 
(ประธานสภาฯ)   

นางวาสนา  ปานทอง  การตั้งงบประมาณรายจ่ายไม่ทราบหรือค่ะก่อนที่จะตั ้งว่าสมควรอยู ่หมวดไหน      
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8)  พิจารณาดูให้ดีว่ามันสมควรที่จะอยู่หมวดไหนจะได้ไม่เสียเวลาทำบันทึกข้อความ
   ก่อนจะตั้งดูให้ดี ดิฉันฝากไว้แค่นี้ ขอบคุณค่ะ 

 
นายอุดม ตระกูลษา  ขอขอบคุณท่าน วาสนา ปานทอง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่8  
(ประธานสภาฯ)  ต่อไปขอเชิญท่าน ณรงค์ แช่มช้อย สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 ครับ  

นายณรงค์ แช่มช้อย  ผมอยากสอบถามก่อนที ่จะอนุม ัต ิ การเปลี ่ยนแปลงคร ั ้งน ี ้ถ ้าเราอนุม ัต ิใน       
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6)  ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งระยะเวลาเหลือแค่นี้จะทำได้ไหม ซึ่งเหลือระยะเพียง
   1 เดือน เท่านั้น 

นายบุญศรี จันทร์ชัย ขออนุญาตเล่าความเดิมให้ฟังนิดนึงนะครับ เรื่องเสียงไร้สาย จริงๆ เตรียมการ 
(นายก อบต.)  ไว้บางส่วนแล้ว พอมาดูหมวดรายจ่ายปรากฏว่าไม่ได้ แต่ติดขัดตรงที่ตั้งงบประมาณ
   ไว่ไม่ถูกต้องตรงกับหมวดงบประมาณรายจ่าย ถ้าโอนแล้วก็จะสามารถดำเนินการได้
   เลย หากไม่ทันในปีงบประมาณยังสามารถกันเงินไว้ดำเนินการต่อไปได้ 
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นายอุดม ตระกูลษา  ได้รับคำยืนยันแล้ว ถ้าไม่มีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดสงสัยนะครับ             (ประธาน
สภาฯ)  ผมขอความเห็นชอบอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564        
  เพ่ือตั้งจ่ายให้ถูกต้องตามหมวดรายจ่ายโครงการติดตั้งเสียงไร้สายประจำ         
  องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก 

มติที่ประชุม    มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 
   เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ โครงการเสียงไร้สายประจำองค์การบริหารส่วน      
   ตำบลดงขี้เหล็ก และ จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า 

   5.3 พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570 )  

นายอุดม ตระกูลษา  ต่อไปเป็นวาระท่ี 5.3 พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570 ) 
(ประธานสภาฯ)  ขอเชิญท่านเกียรติภูมิ คูณวัตร สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 เชิญครับ 
   

นางเกียรติภูมิ คูณวัตร แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2565 – 2570 ขอแก้ไขตัวหนังสือในหน้า 50 ครับ 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1)  โครงการปรับถนนพร้อมลงลูกรังจากบ้านนางเจียมจิตร์ เชื่อม ซ.7 เชื่อม ซ.9 
   ไม่ใช่หมู่ 9 ขอแก้ไขครับ 

 

นายอุดม ตระกูลษา  ขอให้แก้ไข และบันทึกตามนั้นนะครับ จากเชื่อม ซอย 9  ไม่ใช่เชื่อม หมู่ 9 
(ประธานสภาฯ)  ขอให้ทุกหมู่ช่วยกันดูนะครับเพ่ือความถูกต้องในร่างแผน จะให้แก้ไขยังไง 
   สามารถนำเสนอได้เลยนะครับ เชิญท่าน ณรงค์ แช่มช้อย สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6  

 

นายณรงค์ แช่มช้อย อยากจะทำความเข้าใจในวันนี้ ในร่างแผนพัฒนามันจะมีแผนเพิ่มเติมอีก 5 ฉบับ  
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6)  ไม่ได้มารวมไว้ เพ่ิมเติมไว้ประมาณ 5 ครั้ง อยู่ฉบับใครฉบับมัน บางท่านอาจจะ 
   เข้าใจผิดว่า ถนนเส้นนั้นของฉันทำไมไม่ได้อยู่ในร่างฉบับนี้ เราจะได้เข้าใจตรงกันว่า 
   เราไม่ได้เอาเพิ่มเติมมาใส่ฉบับปัจจุบัน จากนี้ไป จะต้องถือแผนเพิ่มเติมฉบับที่ 1 2 
   3 จนถึง ฉบับที่ 5 ไว้กับตัวเราใช่ไหมครับ ขอบคุณครับ 

นายอุดม ตระกูลษา  ที่ทำไปแล้วตัดทิ้งหมดนะครับ ถึงจะเป็นแผนของท่านและของใหม่รวมหมดอยู่ในนี้ 
(ประธานสภาฯ)   ไม่ต้องกังวลนะครับมันยังมีการปรับแผน และยังมีการเสนอใหม่อีก เราดูแต่ที่เป็น
   โครงการลำดับที่ 1 ที่จะเข้าข้อบัญญัติงบประมาณ และโครงการต่างๆที่สำคัญ เรา
   ช่วยกันดูนะครับทุกหมู่ อันนี้ประชุมแล้วก็ต้องพิจารณาให้อนุมัติแผนพัฒนา 5 ปี 
   ก่อนนะครับ เชิญท่าน ณรงค์ แช่มช้อย สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 ครับ 

นายณรงค์ แซม่ช้อย เมื่อสักครู่ผมเข้าใจผิดว่าแผนเพิ่มเติม ถ้าเกิดว่าเพ่ิมเติม ประมาณ 5 ฉบับ ผมเกรง 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6)  ว่ามันจะไม่ครบ ผมอาจจะตกหล่น ถ้ามันตกหล่นไปกว่าจะได้เพิ่มเติมอีกในปี 65 
   เกรงว่ามันจะไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ ครับ ขอบคุณครับ 
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นายอุดม ตระกูลษา  การประชาคมเดี๋ยวนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่มีโควิดเข้ามา บางครั้งประชาชนใน    
(ประธานสภาฯ) ชุมชน ไม่ได้เข้ามาร่วม เราในฐานสมาชิกสภาทำหน้าที่ตัวแทนประชาชนในหมู่เรา 

ต้องช่วยกันดู มันสำคัญทุกอย่างถ้าหากว่าโครงการไหนมันจำเป็นที่ไม่ได้อยู่ในแผน 
 เราก็สามารถแก้ไขได้ ก็อยู่ที่สภา มีไหมครับท่านอื่น เชิญท่าน ศิริลักษณ์ เหล็กศิริ 

สมาชิกสภาหมู่ 9 
น.ส.ศิริลักษณ์ เหล็กศิริ  ขอบคุณค่ะท่านประธาน โครงการที ่142  ข้างโรงงานแพน ถนนกว้างเพ่ิมจาก 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9) 4 เมตร เป็น 5 เมตร ขอบคุณค่ะ 

นายอุดม ตระกูลษา ในแผนใช่ไหม ไม่เป็นไร ในแผนต้องดูข้อเท็จจริงอีกที แต่ในข้อบัญญัติแผนปีนี้ ต้อง 
(ประธานสภาฯ) ถูกต้อง ที่จะนำเข้าข้อบัญญัติ ถ้าในแผนต้องไปแก้ไขอีกครั้ง ขณะนี้เราอยู่ในระเบียบ

วาระท่ี 5 นะครับ  5.3 พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี เชิญ                ท่าน
ณรงค์ แช่มช้อย สมาชิกหมู่ที่ 6 

ณรงค์ แช่มช้อย พอดีร่างแผนฉบับปัจจุบัน มันคาบเก่ียวกับข้อบัญญัติของผมในปีนี้ ตรงไหนครับ   
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6) ท่านบอกว่าไม่จำเป็น ผมว่าจำเป็นนะครับ เพราะว่าเราจะทำข้อบัญญัตินี้มันมีเส้น

ถนนของประชาชนมาอันดับ 1 แต่วันนี้นี้มันไม่มีในนี้แล้ว แต่จะไปทำในระเบียบ มัน
มาไม่ครบเพราะวันนี้ร่างแผน 5 ปีเสร็จ เราก็จะต้องพิจารณาร่างข้อบัญญัติรายจ่าย
งบประมาณปี 65 เมื่อครู่ผมหาดูในลำดับที่ 1 ของผมที่ตรงกับข้อบัญญัตินี้มันมันไม่
มี มันมีอยู่ในร่างของตัวเดิมในปีเก่า ผมขอให้ดูให้ละเอียด เดี๋ยวจะมีปัญหาภายหลัง 
จะเสียประโยชน์ในส่วนที่ทำมาตั้งนานแล้ว 

นายอุดม ตระกูลษา ผมก็ย้ำแล้วนะให้ดูโครงการลำดับที่ 1 ปี 65 ที่ท่านจะนำเข้าข้อบัญญัติก็ต้องมี ถ้า 
(ประธานสภาฯ) ไม่มี มีป ัญหาแน่นอน ต้องช่วยกันดูทุกคน ทุกหมู ่ เช ิญท่าน ว ันชัย อยู ่มา        

สมาชิกหมู่ท่ี 7 

นายวันชัย อยู่มา ถนนเส้นบ้านนายคำแพง งามรูป กับ เส้นบ้านพงษ์ศักดิ์ เชื่อม ม.8 คือเส้นเดียวกัน 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7)   ซึ่งเส้นบ้านนายคำแพงบรรจุในข้อบัญญัติ 65 แล้ว ขอให้ตัดเส้นบ้านพงษ์ศักดิ์ออก 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินศาลตาปู่ ซ้ำกัน 2 โครงการ ขอให้ตัดออก 1 
โครงการและเส้นบ้านนายบุญทิน ซ.2แก้ไขความยาวเป็น 300 ม. ครับ 

นายอุดม ตระกูลษา ฝากทุกหมู่ช่วยนำเสนอนะ ของท่านสมาชิกหมู่ 6 ของท่านโครงการลำดับที่ 1 ปี65 
(ประธานสภาฯ) โครงการลำดับที่ 1 ไม่เห็นไม่ได้ ต้องดูทุกหมู่ที่จะเข้าข้อบัญญัติปีงบประมาณ 65 

ต้องเป็นไปตามที่สภาปรึกษาหารือก่อนล่วงหน้าแล้วครับ เชิญท่าน วาสนา ปานทอง
สมาชิกหมู่ท่ี 8 

นางวาสนา ปานทอง ของดิฉันดูในร่างแผนหน้า 76 ข้อ 137 โครงการจัดซื้อถังกรองน้ำ ดิฉันจะขอเพ่ิม 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8) คำว่า ติดตั้งถังแชมเปญด้วยค่ะ  

นายอุดม ตระกูลษา มันเป็นร่างแผนพัฒนา (พ.ศ.2566 - 2570) มีสมาชิกท่านใดจะเพ่ิมเติมไหมครับ 
(ประธานสภาฯ) ก่อนที่จะให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนา ถ้าไม่มี สมาชิกสภาฯท่านใดสงสัย 
 ผมขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 25670 ) ครับ 
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มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์  ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570 )  

 5.4 พิจารณาร่างข้อบัญญัต ิงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ                   
พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก 

นายอุดม ตระกูลษา ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5.4 พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
(ประธานสภาฯ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก ผม

ขอให้ทางเลขานุการสภาฯได้ชี ้แจงระเบียบและขั ้นตอน ในการพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ในวาระที่ 1 
ขั้นรับหลักการ 

 
ส.ต.ท.เดชา วรรณมร   สำหรับเรื่องของระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
(เลขานุการ สภาฯ)  ประจำปี พ.ศ. 2565 ในวาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ วันนี้ตามระเบียบ กำหนดให้ 
   ผู้บริหาร ท้องถิ่นจะต้องนำเสนอข้อบัญญัติต่อสภา ให้พิจารณา ภายในวันที่ 15 
   สิงหาคม 2564 เพราะฉะนั้นวันนี้จึงได้มีการนำเข้าสู่สภา  สำหรับกฎหมายที่ 
   เกี่ยวข้องมีดังนี้ 
    1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
   แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562     
    มาตรา 46 สภาองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
    (2) พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล        
   ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและร่างขอบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   เพ่ิมเติม    
    มาตรา 87 งบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
   ขององค์การบริหารส่วนตำบล ให้จัดทำเป็นขอบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลและ
   จะเสนอได้ก็แต่โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตามระเบียบและวิธีการที่ 
   กระทรวงมหาดไทยกำหนด 
    ถ้าในระหว่างปีงบประมาณใดรายจ่ายซึ่งกำหนดไว้ในงบประมาณไม่พอใช้
   จ่ายประจำปีนั้นหรือมีความจำเป็นต้องตั้งรายจ่ายขึ้นใหม่ระหว่างปีงบประมาณให้
   จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม     

  เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติ 
   งบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมแล้ว   
   ให้เสนอนายอำเภอเพ่ือขออนุมัติและให้นายอำเภอพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน      
   สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติดังกล่าว 

  ถ้านายอำเภอไม่อนุมัติต้องแจ้งเหตุผลและส่งคืนให้สภาองค์การบริหารส่วน
   ตำบลเพ่ือพิจารณาทบทวนร่างข้อบัญญัตินั้นใหม่หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว
   นายอำเภอพิจารณาไม่แล้วเสร็จ ให้ถือว่านายอำเภออนุมัติร่างข้อบัญญัติดังกล่าว 
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ในกรณีที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีมติยืนยันตามร่างข้อบัญญัติ   
 งบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมให้   
 นายอำเภอส่งร่าง ข้อบัญญัตินั้นไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดภายในกำหนดเวลาสิบห้าวัน  
 นับแต่วันที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้งมตยิืนยันเพ่ือให้ผู้ว่าราชการจังหวัด  
 พิจารณาภายในสิบห้าวันถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัตินั้น   
 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดส่งไปยังนายอำเภอเพ่ือลงชื่ออนุมัติถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดไม่   
 เห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัตินั้นให้ร่างข้อบัญญัตินั้นเป็นอันตกไปหากพ้น   
 กำหนดเวลาดังกล่าวแล้วยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จให้ถือว่าผู้ว่าราชการจังหวัด   
 เห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัตินั้น 

  ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือร่าง 
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต้องพิจารณา
   ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัตินั้น เมื่อพ้นกำหนดเวลา
   ดังกล่าวแล้วถ้าสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาไม่แล้วเสร็จให้ถือว่า         
   สภาองค์การบริหารส่วนตำบลให้ความเห็นชอบตามที่นายกองค์การบริหารส่วน 
   ตำบลเสนอและให้ดำเนินการตามวรรคสามต่อไป 

  ถ้าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีออกไม่ทันปีงบประมาณใหม่ให้ใช้
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีในปีงบประมาณท่ีแล้วไปพลางก่อน 

  ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือร่าง 
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจะแปร
   ญัตติเพ่ิมเติมรายการหรือจำนวนในรายการมิได้แต่อาจแปรญัตติได้ในทางลดหรือ 
   ตัดทอนรายจ่ายซึ่งมิได้เป็นรายจ่ายที่เป็นเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ดอกเบี้ยเงินกู้หรือเงินที่
   กำหนดให้จ่ายตามกฎหมายและในการพิจารณาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
   การเสนอการแปรญัตติหรือการกระทำด้วยประการใดๆที่มีผลให้สมาชิกสภาองค์การ
   บริหารส่วนตำบลมีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยอ้อมในการใช้งบประมาณ 
   รายจ่ายจะกระทำมิได้ 
    2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
     พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ.2554   
    ข้อที่ 43  ร่างข้อบัญญัติต้องแบ่งเป็นข้อและมีบันทึกต่อไปนี้  
    (1) หลักการของร่างข้อบัญญัติ     
    (2) เหตุผลที่เสนอร่างข้อบัญญัติ     
    การเสนอร่างข้อบัญญัติให้เป็นไปตามแบบท้ายระเบียบนี้ 
    เมื่อประธานสภาท้องถิ่นรับบัญญัติร่างข้อบัญญัติที่เสนอมาและตรวจแล้ว
   เห็นว่าถูกต้องให้ส่งสำเนาแก่สมาชิกท้องถิ่นล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวันก่อนประชุม
   เว้นแต่เป็นการประชุมอันรีบด่วนแต่ไม่ให้น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนกำหนดเวลานัด
   ประชุม ถ้าตรวจแล้วเห็นว่าไม่ถูกต้องให้แจ้งผู้เสนอทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่รับ 
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   ญัตตินั้น เว้นแต่เป็นญัตติร่างข้อบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินที่ไม่มีคำรับรองของผู้บริหาร
   ท้องถิ่น ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัติดังกล่าวไปยังผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือ
   พิจารณาให้คำรับรอง หากผู้บริหารท้องถิ่นไม่แจ้งผลการพิจารณาให้คำรับรองให้
   ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติดังกล่าวจากประธานสภา 
   ท้องถิ่นให้ประธานสภาท้องถิ่นแจ้งให้ผู้เสนอทราบโดยเร็ว   
    ข้อ 44  วรรคท้าย การเสนอญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณให้เป็นไปตาม
   ความในหมวด 4 ว่าด้วยงบประมาณ 

นายอุดม ตระกูลษา ท่านเลขาฯ ได้นำเรียนขั้นตอนและระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการพิจารณา  
(ประธานสภาฯ) ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตอนนี้เชิญท่านนายกเสนอร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ต่อสภาครับ 
  

นายบุญศรี จันทร์ชัย คำแถลงงบประมาณ 
(นายก อบต.)  ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
   ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก ที่เคารพ
   บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก จะได้เสนอร่าง  
     ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก 
      อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก 
     จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์คลัง ตลอดจน 
      หลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้ 

นายบุญศรี จันทร์ชัย 1. สถานะการคลัง 
(นายก อบต.)  1.1 งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
   ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2564 องค์การ 
   ปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้ 
   1.1.1 เงินฝากธนาคาร   จำนวน 64,288,453.67  บาท 
   1.1.2 เงินสะสม          จำนวน 57,817,175.96 บาท 
   1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 28,297,810.74 บาท 
   1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผู้พันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 4 โครงการ
   1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 9 โครงการ 
   1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 0.00 บาท 
   2.การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
   2.1 รายรับจริง จำนวน 63,382,857.43 บาท ประกอบด้วย 
   หมวดภาษีอากร   จำนวน 520,621.49  บาท 
   หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ กิจการพาณิชย์ จำนวน 759,627.60 บาท 
   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  จำนวน 325,672.71  บาท 
   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค จำนวน  0.00  บาท 
   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  จำนวน 98,749.76  บาท 
   หมวดรายได้จากทุน  จำนวน 22,000.00  บาท 
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   หมวดภาษีจัดสรร  จำนวน 31,842,892.87 บาท 
   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  จำนวน 29,813,284.00 บาท 
   2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 93,952.00 บาท 
   2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 52,266,810.73 บาท ประกอบด้วย 
   งบกลาง    จำนวน 18,113,172.00 บาท 
   งบบุคลากร   จำนวน 14,637,415.00 บาท 
   งบดำเนินงาน   จำนวน 11,697,414.73 บาท 
   งบลงทุน    จำนวน 5,535,559.00 บาท 
   งบรายจ่ายอื่น   จำนวน 2,295,280.00 บาท 
   2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์              
   จำนวน 93,952  บาท 
   2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือดำเนินการตามอำนาจหน้าที่                         
   จำนวน 7,553,663.33 บาท  
   2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท 
   2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้       จำนวน 0.00 บาท 
   รายละเอียดปรากฏตาม ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ที่
   ได้แจ้งให้สมาชิกทุกท่านแล้วครับ 

นายอุดม ตระกูลษา ท่านนายกฯ ได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวแล้วผมจะเปิดโอกาส 
(ประธานสภาฯ) ให้สมาชิกสภาฯได้อภิปรายกันตามสมควรจนกว่าจะหมดข้อสงสัย จะให้นายกฯ 
 หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายชี้แจงต่อไปในลำดับต่อไปถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดสงสัย 
 ผมขออนุญาตพักประชุม  

พักประชุม  เวลา 12.00 น. 

เริ่มประชุม  เวลา 13.00 น. 

นายอุดม ตระกูลษา สมาชิกสภาได้มีการอภิปรายสอบถามที่มาของการตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายใน 
(ประธานสภาฯ)  เรื่องต่างๆอย่างหลากหลายจนกระทั่งสิ้นข้อสงสัยในประเด็นต่างๆแล้วต่อไปผมจะ
   ขอให้สมาชิกสภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ ขอบคุณครับ 

มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 
   งบประมาณ พ.ศ. 2565 วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ 
   5.4.2 การพิจารณาเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
   รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

นายอุดม ตระกูลษา ต่อไปเป็น ระเบียบวาระท่ี 5.4.2 การพิจารณาเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่าง 
(ประธานสภาฯ)  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
   เมื่อที่ประชุมรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
   พ.ศ.2565 ไว้พิจารณาในวาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติแล้ว ผมขอให้สมาชิกได้เลือก 
   คณะกรรมการแปรญัตติ โดยขอให้เลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนต่อไป 
   ขอเชิญครับ 
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ส.ต.ท.เดชา วรรณมร  เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ 
(เลขานุการ สภาฯ)  การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมถึง ฉบับที่ (2) พ.ศ.2554 

  ข้อ 105 ภายใต้ข้อบังคับข้อ 103 และข้อ 104 สภาท้องถิ่นมีอำนาจ
เลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการ
สภาท้องถิ่นชุดต่างๆ ตามความจำเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี้ 
  (3) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
  ข้อ 107 ภายใต้ข้อบังคับ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อย
กว่าสองคน ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง 

นายอุดม ตระกูลษา เมื่อสมาชิกสภาเข้าใจในระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว ผมจะนำปรึกษาที่ประชุมว่า จะให้มี
(ประธานสภาฯ)  คณะกรรมการแปรญัตติกี่คน ซึ่งต้องไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน ขอเชิญ
   เสนอครับ 

นายณรงค์ แซ่มช้อย ผมขอเสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน 5 คน ครับ 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6)  
 
นายอุดม ตระกูลษา ขอผู้รับรองครับ 
(ประธานสภาฯ) 
 
ผู้รับรอง   1. นายสามารถ อังกาบ  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10 
   2. นายวันชัย อยู่มา  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7  
      
นายอุดม ตระกูลษา มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุมครับ
(ประธานสภาฯ)   

มติที่ประชุม  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน 5 คน 

นายอุดม ตระกูลษา เมื่อมติที่ประชุมแห่งนี้กำหนดให้มีกรรมการแปรญัตติ จำนวน 5 คน ลำดับต่อไป 
(ประธานสภาฯ) ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อเพ่ือคัดเลือกกรรมการแปรญัตติคนที่ 1 ครับ 

 

นายณรงค์ แช่มช้อย ผมขอเสนอ นายวันชัย อยู่มา เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 1 ครับ 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6) 
 
นายอุดม ตระกูลษา ขอผู้รับรองครับ 
(ประธานสภาฯ) 

ผู้รับรอง   1. นางวาสนา  ปานทอง  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 

   2. นายเกรียงศักดิ์ สีเทา  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 
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นายอุดม ตระกูลษา มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอคนอื่นอีกหรือไม่..ถ้าไม่มีเป็นอันว่า ที่ประชุมแห่งนี้ 
(ประธานสภาฯ) มีมติเห็นชอบเลือก นายวันชัย อยู่มา เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 1 ลำดับ

ต่อไปขอเชิญเสนอชื่อ เพ่ือคัดเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 

นายเกรียงศักดิ์  ศรีเทา ผมขอเสนอ นางวาสนา ปานทอง เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 ครับ 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6) 
นายอุดม ตระกูลษา ขอผู้รับรองครับ 
(ประธานสภาฯ) 
 

ผู้รับรอง   1. นายปรีชา ตระกูลทุม  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7 

   2. นางประนอม ชนะโภคากูล สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11 
 

นายอุดม ตระกูลษา มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอคนอื่นอีกหรือไม่..ถ้าไม่มีเป็นอันว่า ที่ประชุมแห่งนี้ 
(ประธานสภาฯ) มีมติเห็นชอบเลือก นางวาสนา ปานทอง  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 ลำดับ

ต่อไป ขอเชิญเสนอชื่อ เพ่ือคัดเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 
 

นางศิริลักษณ์ เหล็กศิริ ดิฉันขอเสนอ นางประนอม ชนะโภคากูล เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 ค่ะ 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9) 
 
นายอุดม ตระกูลษา ขอผู้รับรองครับ 
(ประธานสภาฯ) 

ผู้รับรอง   1. นายทนงศักดิ์ สิงห์ศุข  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 

   2. นายสมคิด รัตนเลี่ยม  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 
 

นายอุดม ตระกูลษา มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอคนอื่นอีกหรือไม่..ถ้าไม่มีเป็นอันว่า ที่ประชุมแห่งนี้ 
(ประธานสภาฯ) มีมติเห็นชอบเลือก นางประนอม ชนะโภคากูล  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3  
 ลำดับต่อไป ขอเชิญเสนอชื่อ เพ่ือคัดเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 4 

นางวงเดือน คุ้มศักดิ์ ดิฉันขอเสนอ นางศิริลักษณ์ เหล็กศิริ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 4 ค่ะ 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1) 
 
นายอุดม ตระกูลษา ขอผู้รับรองครับ 
(ประธานสภาฯ) 
 

ผู้รับรอง   1. นายประยูร จันทร์ไชย  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10 

   2. นายสันต์ ไพรศูนย์  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 
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นายอุดม ตระกูลษา มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอคนอื่นอีกหรือไม่..ถ้าไม่มีเป็นอันว่า ที่ประชุมแห่งนี้ 
(ประธานสภาฯ) มีมติเห็นชอบเลือก นางศิริลักษณ์ เหล็กศิริ  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 4 

ลำดับต่อไป ขอเชิญเสนอชื่อ เพ่ือคัดเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 5 

นายสามารถ อังกาบ ผมขอเสนอ นายประยูร จันทร์ไชย เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 5 ครับ 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10) 
 
นายอุดม ตระกูลษา ขอผู้รับรองครับ 
(ประธานสภาฯ) 
 

ผู้รับรอง   1. นายเสงี่ยม หนวดหอม สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11 

   2. นายวินัย ศรีพิราม  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 13 
 

นายอุดม ตระกูลษา มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอคนอื่นอีกหรือไม่..ถ้าไม่มีเป็นอันว่า ที่ประชุมแห่งนี้ 
(ประธานสภาฯ) มีมติเห็นชอบเลือก นายประยูร จันทร์ไชย  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 5  

มติที่ประชุม มีมติเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 5 คน ดังนี้ 
1. นายวันชัย อยู่มา 
2. นางวาสนา ปานทอง 
3. นางประนอม ชนะโภคากูล 
4. นางสาวศิริลักษณ์ เหล็กศิริ 
5. นายประยูร จันทร์ไชย 
 
5.5.3 การพิจารณากำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติร ่างข้อบ ัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 
นายอุดม ตระกูลษา เมื่อสภาได้คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ครบตามจำนวนที่กำหนดไว้แล้ว ลำดับ 
(ประธานสภาฯ) ต่อไปผมจะให้ สภา กำหนดระยะเวลาให้สมาชิกสภาฯที่มิได้เป็นกรรมการแปรญตัติ

ยื่นคำแปรญัตติ ต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่สภา     
มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ซึ่งสภา 
ได้มีมติรับหลักการเมื่อเวลา 14.00 น.ลำดับต่อไป ขอเชิญสมาชิกได้เสนอเพ่ือ
กำหนดระยะเวลายื่นแปรญัตติ ขอเชิญ ครับ 

 

มติที่ประชุม ได้ร่วมกันพิจารณาแล้วจึงกำหนดให้สมาชิกที่ประสงค์แปรญัตติได้ยื ่นคำแปร
ญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ตั้งแต่วันนี้เวลา 15.00 น. – 17 สิงหาคม 
2564 ทุกวันโดยไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้อง
กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก 
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นายอุดม ตระกูลษา มีสมาชิกเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี กระผมขอมติที่ประชุม 
(ประธานสภาฯ)   

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์  

นายอุดม ตระกูลษา ลำดับต่อไป ขอให้สภา ได้กำหนดระยะเวลา ให้คณะกรรมการแปรญัตติดำเนิน 
(ประธานสภาฯ) การพิจารณาแปรญัตติโดยละเอียดให้เสร็จสิ้นภายหลังจากที่รับคำแปรญัตติจาก

สมาชิกสภาท้องถิ่นแล้ว โดยกำหนดระยะเวลากี่วัน ตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนและวันใด
ถึงเวลาใดแต่ละวัน รวมทั้งสถานที่กรรมการแปรญัตติพิจารณา 

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้วให้คณะกรรมการแปรญัตติไปดำเนินการแปร
ญัตติให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ          ห้อง
กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก  

นายอุดม ตระกูลษา เมื่อที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาให้คณะกรรมการแปรญัตติไปดำเนินการแปรญัตติให้ 
(ประธานสภาฯ) เสร็จสิ้นภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2564 แล้ว ผมก็จะขอนัดวันประชุมครั้งต่อไป

เพ่ือจะมาพิจารณาในวาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ และทำหนังสือแจ้งให้ทราบครับ 

มติที่ประชุม รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 

นายอุดม ตระกูลษา ต่อไปจะเป็นระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆเชิญท่านเกียรติภูมิ คูณวัตร สมาชิกสภาฯ
(ประธานสภาฯ)  หมู่ที่ 1 ครับ 

นายเกียรติภูมิ คูณวัตร  ผมอยากจะสอบถามเกี่ยวกับโครงการบ่อน้ำตื้นว่าตอนนี้ถึงขั้นตอนไหนแล้วครับ 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1) รู้สึกว่ามันจะเกินระยะเวลาที่กำหนดไว้แล้ว ขอรายละเอียดด้วยครับ 

นายบุญศรี จันทร์ชัย ขอชี้แจงครับ โครงการนี้ไม่สามารถทำได้เนื่องจากผู้รับจ้างไม่มีเครื่องมือ ทางเราได้ 
(นายก อบต.)  ติดต่อไปที่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แล้วแต่ทาง สำนักงานป้องกัน
   และบรรเทาสาธารณภัย ไม่สามารถนำเครื่องมือ ออกมาสนับสนุนได้ เนื่องจาก 
   ต้องตั้งงบประมาณการสนับสนุน ให้กับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   สุดท้ายแล้วไม่สามารถ ดำเนินการได้ แต่สามารถเปลี่ยนแปลงโครงการ ได้สำหรับ
   หมู่ที่ 1 ให้อยู่ในตามแบบแผน 

นายเกียรติภูมิ คูณวัตร  ผมอยากจะสอบถามในการเปลี่ยนแปลงโครงการต้องเป็นทางเราหรือทางท่านเป็น 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1) ผู้ทำหนังสือเพื่อแจ้งกับชาวบ้าน เพราะเนื่องจากชาวบ้านก็อยากได้โครงการบ่อน้ำ
   ตื ้น อย่างน้อยผู ้บริหารต้องมีหนังสือแจ้งชาวบ้านว่าทำไมถึงดำเนินการไม่ได้       
   และเปลี่ยนไปเป็นโครงการอะไรในลักษณะไหน ดำเนินการอย่างไร ขอบคุณครับ 

 

 

 
 



 



 


