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

วันอังคารที่ 16 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก 

รายช่ือผู้มาประชุม 

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

ประธานสภาฯ 
สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 
รองประธานสภาฯ 
สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 
เลขานุการสภาฯ 
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สว่าง  พรหมจันทร์ 
บุญเริ่ม  ราชวงษา 
ประยูร  จันทร์ขาว 
นายกิตติพงษ์  โป้เคน 
กองลาภ  สายสะอาด  
ไกร  พลอุ่น 
ผาย  สีข้อน 
สมจิตต์  ลังกา 
พรรณี  ทิศสุวรรณ 
อัตพล  อันเพ็ง 
มะโนตย์  แจ้ห่มเครือ 
ศิริด ารง  อ้วนจี 
เขิงทอง  ผาคอย 
เลิศ  ลมบัวลอด 
วิเชียร  พระพรม 
นงรัตน์  ไชยมาตร 
กานต์  จันทร์เพ็ญ 
อธิวัฒน์  จันเพ็ญ 
สมคิด  ลังกา 
หนูเตรียม  ลันไธสง 
ก่อกษาปณ์  อุปถัมภ์ 

 
 
 
   
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ผู้ขาดประชุม   -   คน     

ผู้ลาประชุม     -   คน       
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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นายวิมาน  พระพรม 
นายรวยฤทธิ์  อันเพ็ง 
นายรัฐวัทย์  บุญวงศ์วรโชติ 
นายวรวิทย์  สุรพันธ์พิชิต 
นางอรนุมา  บุญพุฒ 
จ่าเอกสมชาย  จวงกระโทก 
นางสาวดวงกมล  เกษสัญชัย 
นายสุรพร  สบายใจ 
นางสาวปนรรฐพร  สีสอง 
นางสาวอุระษา  ไชยบิล 

นายก อบต.โพธิ์ตาก 
รองนายก อบต.โพธิ์ตาก (1) 
เลขานุการ นายก อบต. 
ผู้อ านวยการกองช่าง 
ผู้อ านวยการคลัง 
หัวหน้าส านักปลัด 
นักจัดการงานทั่วไป 
นิติกร 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นักทรัพยากรบุคคล 

วิมาน  พระพรม 
รวยฤทธิ์  อันเพ็ง 
รัฐวัทย์  บุญวงศ์วรโชติ 
วรวิทย์  สุรพันธ์พิชิต 
อรนุมา  บุญพุฒ 
สมชาย  จวงกระโทก 
ดวงกมล  เกษสัญชัย 
สุรพร  สบายใจ 
ปนรรฐพร  สีสอง 
อุระษา  ไชยบิล 

 

 
เปิดประชุมเวลา 09.00 น.   
 
ประธานสภาฯ  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
(นายสว่าง พรหมจันทร์) เรียนนายวิมาน พระพรม นายก อบต.โพธิ์ตาก นายรวยฤทธิ์  อันเพ็ง  รองนายก 
 เลขานุการนายก สมาชิกสภาฯ ปลัด อบต.โพธิ์ตาก และสมาชิกสภาฯ ผู้ เข้าร่วม
 ประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก สมัยสามัญ 
 สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2563 เลขานุการสภาฯ น าเรียนข้อกฎหมายต่อไป   
เลขานุการสภาฯ ตามมติสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก เมื่อคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วน   
(นายก่อกษาปณ์ อุปถัมภ์) ต าบลโพธิ์ตาก สมัยสามัญ (สมัยที่ 4) ประจ าปี พ.ศ.2562 โดยก าหนดสมัยประชุมสมัย
 สามัญ (สมัยที่ 2) พ.ศ.2563 ก าหนดวันที่ 16 - 30 มิถุนายน พ.ศ.2563 นั้น
 อาศัยอ านาจตามความใน มาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
 ส่วนต าบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ประกอบกับข้อ 
 20 และข้อ 22 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
 พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 จึงจึงขอเรียกประชุมสภาองค์การ
 บริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก สมัยประชุมสามัญ (สมัยที่ 2) ประจ าปี พ.ศ.2563 เริ่มตั้งแต่
 วันที่ 16 - 30 มิถุนายน พ.ศ.2563 มีก าหนดไม่เกิน 15 วัน 
 การขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงข้อบัญญัติต าบล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
 งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ 
 คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 เชิญประธานสภาฯ ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปครับ ขอบคุณครับ 
 

/ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 - ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระท่ี 2          เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
 การประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 
 การประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ (ครั้งที่ 3) เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 
ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใดให้ความเห็นชอบการรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
(นายสว่าง พรหมจันทร์) ต าบลโพธิ์ตาก สมัยวิสามัญ (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์  
 สมาชิกท่านใดให้ความเห็นชอบการรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน  
 ต าบลโพธิ์ตาก สมัยวิสามัญ (ครั้งที่ 3) เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์  
 

ระเบียบวาระท่ี 3         กระทู้ถาม   
 - ไม่มี -     

          

ระเบียบวาระท่ี 4          เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว (ถ้ามี) 
 - ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระท่ี 5        เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
 - ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงข้อบัญญัติต าบล ประจ าปีงบประมาณ 2563 
   การจัดซื้อรถกระเช้า 

นายก อบต.โพธิ์ตาก เรียนประธานสภาฯ ข้าพเจ้านายวิมาน พระพรม นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก 
(นายวิมาน พระพรม) ขอเสนอญัตติเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตากได้ด าเนินการและพิจารณา 
 เพ่ือขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงข้อบัญญัติต าบล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
 2563 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
 ท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลง
 ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ 
 ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
 ท้องถิ่น แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า จ านวน 1 คัน หน้า 86 - หน้า 88 ขอได้โปรด
 น าเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 

เจ้าหน้าที่งบประมาณ ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ ขออนุญาตน าเรียนชี้แจง โดยรายละเอียดที่ขอแก้ไข    
(นายก่อกษาปณ์ อุปถัมภ์) เหมือนกับการประชุมครั้งที่แล้วเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 ตามเอกสารแนบท้ายที่ได้
 แจกให้ทุกท่าน โดยสาระส าคัญหลักๆ ในประกาศหรือข้อบัญญัติของเราจะเขียนไว้ว่าเป็น
 แขนพับและแขนตรง แต่พอประกาศออกไปแล้วท าให้คณะกรรมการพิจารณาผลเกิดความ
 ไม่สบายใจจึงได้รายงานต่อนายก และผมได้เสนอความเห็นไปอย่างแรกให้ด าเนินการตาม
 ประกาศเพ่ือให้ได้ผู้รับจ้างเนื่องจากการพิจารณาเราใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาราคารวม
  

/ไม่ใช้หลัก... 
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 ไม่ใช้หลักเกณฑ์เรื่องของคุณภาพ และอย่างที่สองเป็นการน าเรื่องเข้าสภาเพ่ือแก้ไขตาม
 ระเบียบวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ข้อ ๒๙ ซึ่ง
 นายกได้ใช้ข้อเสนอข้อที่ 2 เพราะฉะนั้นในญัตติที่ท่านนายกได้เสนอใหม่เพ่ือให้สภา
 พิจารณาไม่ได้ระบุว่าเป็นแขนพับหรือแขนตรง เพราะหากมีการระบุไปในขณะนั้นจะเข้า
 หลักเกณฑ์การล็อกสเปค มีโทษหนัก เป็นการสมยอมในการเสนอราคา มีโทษหนักปรับถึง 
 50 เท่าของราคาและจ าคุกตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป แต่หากสภาฯ ต้องการให้ระบุว่าเป็นแขน
 พับนั้น ผู้ที่มายื่นซองมี 1 รายที่เสนอราคาตามสเปคแขนพับ หากไม่เอาแบบแขนตรงก็จะ
 มีผู้ที่มายื่นซองแบบแขนตรงซึ่งมีอยู่ 2 ราย ร้องเรียนได้ หากมีการร้องเรียนเกิดขึ้น ฝ่าย
 บริหารจะไม่มีความผิด นายกด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามมติที่ประชุมสภาฯ แต่ 2 รายที่
 เสนอแบบแขนตรงเข้ามาก็จะท าให้มีการร้องเรียนเกิดขึ้นแน่นอน หรือในทางตรงกันข้าม
 หากมีการระบุแขนตรง ผู้ที่ยื่นเสนอแบบแขนพับ ก็จะร้องเรียนได้เช่นกัน ซึ่งสภาฯ จะต้อง
 เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง เพราะฉะนั้นเพ่ือความสบายใจของทั้ง 2 ฝ่าย นายกจึงได้เสนอ
 วิธีการตัดข้อความออกทั้งแบบแขนพับและแขนตรง และใช้ค าว่าเครนแบบไฮโดรลิคแทน 
 ซึ่งสามารถเสนอราคาได้ทั้ง 2 แบบ และเคยเกิดกรณีการล็อกสเปคเมื่อปี พ.ศ.2557 ใน
 เขตอ าเภอเมืองนครพนม เครื่องฉีดพ่นหมอกควัน ไม่ต้องการได้ของจีนแดง มีการ
 ร้องเรียนเกิดขึ้น ปปช.ด าเนินการเข้าตรวจสอบ สภาฯ ก็ต้องรับผิดชอบเรื่องดังกล่าวด้วย 
 เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่สุ่มเสี่ยง ประกอบกับหากสภาฯ ให้ความเห็นชอบในวันนี้ กองคลัง
 รีบเร่งด าเนินการภายในสัปดาห์นี้ เราจะได้ผู้รับจ้างประมาณกลางเดือนกันยายนภายใน
 ปีงบประมาณ 2563 ซึ่งการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างจะใช้เวลาเกือบ 1 เดือน ซึ่งขอแก้ไข
 ขนาดแบตเตอรี่ ขนาด 25 โวลท์ เป็น 24 โวลท์ นอกจากนั้นก็จะเป็นอุปกรณ์เพ่ิมเติม
 ต่างๆ ตามเอกสารแนบ เดิมเป็น 2 ชุด เพ่ิมเป็น 3 ชุด ให้ครบจ านวนผู้ปฏิบัติงาน 
 งบประมาณเท่าเดิม ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเฉพาะข้อความแขนพับและแขนตรงเป็น
 แบบไฮโดรลิค จึงขออนุญาตน าเรียนต่อท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติเพ่ือโปรดพิจารณาให้
 ความเห็นชอบต่อไป ขอบคุณครับ  

ประธานสภาฯ ขอบคุณเจ้าหน้าที่งบประมาณที่ได้น าเรียนหลักการและเหตุผลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการจัดซื้อ
(นายสว่าง พรหมจันทร์) รถกระเช้า และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง เชิญท่านสมาชิกอภิปรายญัตติที่ท่านนายกเสนอ 
 เรียนเชิญครับ  
  หากไม่มีผู้อภิปรายให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมเพ่ือขอมติที่ประชุมต่อไป 

เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุม 20 ท่าน 
(นายก่อกษาปณ์ อุปถัมภ์) 

ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใดให้ความเห็นชอบในญัตติที่นายกเสนอขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค า    
(นายสว่าง พรหมจันทร์) ชี้แจงข้อบัญญัติต าบล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เกี่ยวกับการจัดซื้อรถกระเช้า 
 โปรดยกมือ 

เลขานุการสภาฯ มติเห็นชอบ  6  เสียง 
(นายก่อกษาปณ์ อุปถัมภ์) 
 
 

/ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใดไม่ให้ความเห็นชอบในญัตติที่นายกเสนอขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค า   
(นายสว่าง พรหมจันทร์) ชี้แจงข้อบัญญัติต าบล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เกี่ยวกับการจัดซื้อรถกระเช้า 
 โปรดยกมือ 

เลขานุการสภาฯ มติไม่เห็นชอบ  12  เสียง   
(นายก่อกษาปณ์ อุปถัมภ์) งดออกเสียง  2  เสียง  

ประธานสภาฯ มติที่ประชุมไม่เห็นชอบ 12 ต่อ 6 เสียง ในการจัดซื้อรถกระเช้า   
(นายสว่าง พรหมจันทร์)   

เลขานุการสภาฯ ผมขออนุญาตน าเรียนชี้แจงผลต่อเนื่องทางกฎหมาย เงินจ านวน 1 ,900,000 บาท จะ 
(นายก่อกษาปณ์ อุปถัมภ์) ยังคงอยู่ แต่หากต้องการน าเงินไปพัฒนาหมู่บ้านจะท าได้ 2 กรณี (1) ถ้าฝ่ายบริหารใช้  
 อ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน 
 ท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่3) พ.ศ.2543 ข้อ 26 โอนไปตั้งจ่าย 
 เป็นรายการอ่ืน ในหมวดรายจ่ายประจ า ค่าใช้สอย สามารถใช้อ านาจฝ่ายบริหารได้โดยที่  
 ไม่ต้องให้สภาฯ เห็นชอบ (2) ถ้าฝ่ายบริหารต้องการน าไปใช้ในงบลงทุน ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่ง 
 ปลูกสร้าง จะต้องขอความเห็นชอบต่อสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 
 วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) 
 พ.ศ.2543 ข้อ 27 และ 29 แต่ถ้าฝ่ายบริหารไม่ใช้เ งินในส่วนนี้ก็จะตกไปเป็น 
 เงินสะสมของ อบต.โพธิ์ตาก ขออนุญาตน าเรียนผลทางกฎหมายที่จะเกิดขึ้น ขอบคุณครับ 
  
พักรับประทานอาหารกลางวัน 12.00 น. - 13.00 น.  
 
ประธานสภาฯ ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ    
(นายสว่าง พรหมจันทร์) เชิญเจ้าหน้าที่งบประมาณ   

เจ้าหน้าที่งบประมาณ เรื่องท่ี 1 สถานะการเงินการคลัง ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2563 ในภาพรวมตามเอกสาร   
(นายก่อกษาปณ์ อุปถัมภ์) ที่แจกให้สมาชิกทุกท่าน มีรายได้จัดเก็บเอง ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตต่างๆ ที่ตรา 
 งบประมาณในข้อบัญญัติไว้ 17,245,000 บาท รับจริง 11,767,692.55 บาท มีส่วน
 ต่าง -5,477,307.45 บาท และในภาพรวมเข้าสู่ไตรมาสที่ 3 อบต.โพธิ์ตากมีเงิน          
 -7,000,000 บาท ที่รายได้หายไปเนื่องจากเราไม่ได้เก็บภาษีบ ารุงท้องที่และภาษี
 โรงเรือนและ อบต.โพธิ์ตากได้แจ้ง ผด.1 ผด.3 เพ่ือให้พ่ีน้องประชาชนได้ตรวจสอบว่าที่
 เราแจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไปนั้นครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ หลังจากนั้นจะเข้า
 สู่กระบวนการค านวณภาษีตาม พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่ หากไม่ถูกต้องให้
 คัดค้านภายใน 30 วัน และหากมีที่ดินเพ่ิมขึ้นให้แจ้งเพ่ิมเติมได้ ซึ่งในเดือนมิถุนายนจะ
 น าส่งอัตราภาษีที่เจ้าของที่ดินต้องช าระจริงและน าไปช าระในเดือนสิงหาคม 2563 ตาม 
 พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2561 เจตนารมณ์ต้องการช่วยผู้มีรายได้น้อยแต่
 ค่าธรรมเนียมภาษีที่ สนช.ก าหนด กลับกลายเป็นภาษีฉบับนี้ไปเอ้ือประโยชน์ให้คนรวย 
 เป็นมูลเหตุที่ท าให้ อบต.ได้รับภาษีน้อยลง 
 
 

/วันที่พิมพ์... 
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วันท่ีพิมพ์ : 
10/6/2563  

09:41 
 

 อ. เมืองนครพนม จ. นครพนม    
         
    

หน้า : 1/1 
                      องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก 

 
(หมายเหตุ 1) 

 
 

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จา่ยเงิน 
  

 

ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2563 
 

    รหัสบัญช ี ประมาณการ รับจริง ผลต่าง 
รายได้จัดเก็บเอง 41000000   1,388,220.00 577,631.46 -810,588.54 
หมวดภาษีอากร 41100000   140,000.00 24,676.00 -115,324.00 
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 41100001 50,000.00 84.00 -49,916.00 
(2) ภาษีบ ารุงท้องที ่ 41100002 20,000.00 - -20,000.00 
(3) ภาษีป้าย 41100003 70,000.00 24,592.00 -45,408.00 

รวม   140,000.00 24,676.00 -115,324.00 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 41200000   441,220.00 142,462.98 -298,757.02 
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 41210004 1,500.00 2,022.45 522.45 
(2) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมลูฝอย 41210008 250,000.00 100,560.00 -149,440.00 
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย ์ 41210029 1,000.00 570.00 -430.00 
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ ามัน
เชื้อเพลิง 41210033 1,720.00 1,720.00 0.00 
(5) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 41219999 50,000.00 5,130.00 -44,870.00 
(6) ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 41220002 100,000.00 - -100,000.00 
(7) ค่าปรับการผดิสญัญา 41220010 30,000.00 28,606.40 -1,393.60 
(8) ค่าใบอนุญาตรับท าการก าจดัสิง่ปฏิกูลหรือมลู
ฝอย 41230002 5,000.00 - -5,000.00 
(9) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ 41239999 2,000.00 3,854.13 1,854.13 

รวม   441,220.00 142,462.98 -298,757.02 
หมวดรายได้จากทรัพยส์ิน 41300000   100,000.00 67,282.48 -32,717.52 
(1) ดอกเบี้ย 41300003 100,000.00 67,282.48 -32,717.52 

รวม   100,000.00 67,282.48 -32,717.52 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 41400000   487,000.00 229,500.00 -257,500.00 
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 41400006 487,000.00 229,500.00 -257,500.00 

รวม   487,000.00 229,500.00 -257,500.00 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 41500000   210,000.00 111,300.00 -98,700.00 
(1) ค่าขายแบบแปลน 41500004 10,000.00 - -10,000.00 
(2) รายได้เบด็เตล็ดอื่นๆ 41599999 200,000.00 111,300.00 -88,700.00 

รวม   210,000.00 111,300.00 -98,700.00 
หมวดรายได้จากทุน 41600000   10,000.00 2,410.00 -7,590.00 
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 41600001 10,000.00 2,410.00 -7,590.00 

รวม   10,000.00 2,410.00 -7,590.00 

/ตารางต่อ... 
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  รหัสบัญช ี ประมาณการ รับจริง ผลต่าง 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 42000000   17,245,000.00 11,767,692.55 -5,477,307.45 
หมวดภาษีจดัสรร 42100000   17,245,000.00 11,767,692.55 -5,477,307.45 
(1) ภาษีและค่าธรรมเนยีมรถยนต ์ 42100001 240,000.00 150,426.88 -89,573.12 
(2) ภาษีมลูค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 42100002 9,000,000.00 5,561,063.36 -3,438,936.64 
(3) ภาษีมลูค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ้ 42100004 2,000,000.00 1,743,526.06 -256,473.94 
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ 42100005 25,000.00 54,259.96 29,259.96 
(5) ภาษีสรรพสามิต 42100007 5,000,000.00 3,806,962.34 -1,193,037.66 
(6) ค่าภาคหลวงแร ่ 42100012 40,000.00 21,751.93 -18,248.07 
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 42100013 40,000.00 37,273.02 -2,726.98 
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน 42100015 900,000.00 392,429.00 -507,571.00 

รวม   17,245,000.00 11,767,692.55 -5,477,307.45 
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 43000000   19,866,780.00 14,211,497.00 -5,655,283.00 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 43100000   19,866,780.00 14,211,497.00 -5,655,283.00 
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจ
หน้าท่ีและภารกิจถ่ายโอนเลือกท า 43100002 19,866,780.00 14,211,497.00 -5,655,283.00 

รวม   19,866,780.00 14,211,497.00 -5,655,283.00 
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบวุัตถุประสงค์ 44000000   25,794.00 25,794.00 0.00 
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ 44100000   25,794.00 25,794.00 0.00 
(1) เงินอุดหนุนระบุวตัถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 44100001 25,794.00 25,794.00 0.00 

รวม   25,794.00 25,794.00 0.00 
รวมท้ังสิ้น   38,525,794.00 26,582,615.01 -11,943,178.99 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิต์าก  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครพนม 

รายจ่ายจริง 
 ตั้งแต่วันท่ี  1 ตุลาคม 2562 - 8  มิถุนายน  2563 

รายการ ประมาณการ รายจ่ายจริง หมายเหตุ 
งบกลาง 8,886,533.00          5,725,135.00    
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,571,120.00          1,714,080.00    
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 12,039,240.00          7,842,772.66    
ค่าตอบแทน 788,900.00            325,000.00    
ค่าใช้สอย 3,998,667.00          1,828,140.02    
ค่าวัสด ุ 2,977,440.00          1,944,232.78    
ค่าสาธารณูปโภค 586,000.00            422,664.98    
ค่าครุภณัฑ ์ 2,542,100.00              94,615.00    
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 1,350,000.00              70,000.00    
เงินอุดหนุน 2,760,000.00          1,666,886.04    

รวม        38,500,000.00  21,633,526.48   

/เรื่องท่ี 2... 
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 เรื่องที่ 2 ผลการด าเนินงานของฝ่ายบริหาร ในขณะนี้ฝ่ายบริหารมีงบประมาณที่สามารถ
 จัดการได้ 5,000,000 บาท งบลงทุน 
 (1) ถนน คสล. หมู่ที่ 1 งบประมาณ 145,000 บาท  
 (2) ถนน คสล. หมู่ที่ 4 งบประมาณ 144,000 บาท  
 (3) ถนน คสล. หมู่ที่ 10 งบประมาณ 143,000 บาท ยังไม่มีผู้รับจ้างมาท าสัญญาเพราะ
 หาผู้มาท างานไม่ได้  
 (4) ถนนลูกรังสู่ไร่นา หมู่ที่ 3 งบประมาณ 91,000 บาท ผู้รับจ้างเข้ามาท าสัญญาภายใน
 สัปดาห์นี้  
 (5) ศาลาอเนกประสงค์ดอนปู่ตา หมู่ที่ 7 งบประมาณ 81,000 บาท ยังหาผู้รับจ้างไม่ได้
 เนื่องจากติดปัญหาเรื่องฝนในการเข้าไปหน้างาน 
 (6) ปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 7 ท าสัญญาเรียบร้อยแล้วแต่ผู้รับจ้างยังไม่เข้างาน 
 (7) ถนน คสล. หมู่ที่ 3 งบประมาณ 53,000 บาท ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 (8) ถนน คสล. หมู่ที่ 8 งบประมาณ 145,000 บาท ยังไม่ได้ท าสัญญา 
 (9) ปรับปรุงหอถังสูงประปา หมู่ที่ 6 งบประมาณ 238,000 บาท เร่งด าเนินการภายใน
 เดือนมิถุนายนนี้ เนื่องจากหากช้าไปดินจะน่วมและมีการตอกเสาเข็มในสระบริเวณวัด 
 (10) จัดซื้อเครื่องออกก าลังกาย หมู่ที่ 5 งบประมาณ 143,500 บาท  
 (11) จัดซื้อเครื่องออกก าลังกาย หมู่ที่ 9 งบประมาณ 233,500 บาท 
 (12) จัดซื้อแผงโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 9 งบประมาณ 200,000 บาท  

 เรื่องท่ี 3 งบประมาณจากอ าเภอและอ าเภอเป็นผู้ด าเนินการ       
 (1) โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 8 ถังน้ าใสขนาด 25 ลบ.ม.ตอกเข็ม 
 จ านวน 307,000 บาท  
 (2) โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 7 ถังน้ าใสขนาด 100 ลบ.ม.ตอกเข็ม 
 จ านวน 777,000 บาท 
 (3) โครงการปรับปรุงระบบประปาไฟฟ้าแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัว งบประมาณ 
 349,000 บาท  
 (4) โครงการปรับปรุงระบบประปาไฟฟ้าแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 5 ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 
 วัตต์ งบประมาณ 349,000 บาท  
 (5) โครงการปรับปรุงระบบประปาไฟฟ้าแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 6 ขนาดไม่น้อยกว่า 3 ,000 
 วัตต์ งบประมาณ 349,000 บาท  
 (6) โครงการปรับปรุงระบบประปาไฟฟ้าแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 9 ขนาดไม่น้อยกว่า 3 ,000 
 วัตต์ งบประมาณ 349,000 บาท 
 (7) โครงการติดตั้งบ่อบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 5 ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 วัตต์ 
 งบประมาณ 489,000 บาท  
 (8) โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งเครื่องสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร หมู่
 ที่ 8 ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 วัตต์ งบประมาณ 489,000 บาท  
 (9) โครงการก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือ
 การเกษตร หมู่ที่ 9 ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 วัตต์ งบประมาณ 489,000 บาท 
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 เรื่องที่ 4 บ้านนางค าพัน ถาลี ไฟไหม้สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอบคุณท่านนายก ท่าน
 ประธานสภาฯ และทีมงาน ท่านสมคิดพร้อมทีมงาน และผู้ใหญ่หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 8 ที่ได้
 ช่วยกันเสียสละและอ านวยความสะดวก  
 เรื่องที่ 5 ไฟฟ้าที่ต่อตรงไม่ได้ขออนุญาตการไฟฟ้าตามเอกสารที่ได้แจกให้ทุกท่าน เรื่อง 
 ขอให้ตรวจสอบไฟฟ้าโดยไม่ต่อผ่านมิเตอร์ โดยการสุ่มตรวจของการไฟฟ้าพบว่ามีหลายจุด
 ละเมิดการใช้งาน จึงขอให้ อบต.โพธิ์ตากด าเนินการตรวจสอบว่ามีจุดใดบ้างที่ไม่ต่อผ่าน
 มิเตอร์ของการไฟฟ้า และให้ด าเนินการขอติดตั้งให้ถูกต้องตามระเบียบการไฟฟ้า ซึ่งไม่มี
 ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งมิเตอร์และไม่มีค่าใช้จ่ายไฟฟ้าเนื่องจากเป็นไฟฟ้าฟรีให้ด าเนินการให้
 แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2563 มิฉะนั้นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะด าเนินการ
 ตรวจสอบเบี้ยปรับและด าเนินการตามกฎหมาย โดยส่วนมากเราจะเป็นไฟ 1 เฟส 5 
 แอมป์ ให้ช่างไฟเข้าด าเนินการให้เรียบร้อยและรายงานต่อผู้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์
 อักษร หลังจากนั้นด าเนินขอติดตั้งมิเตอร์ให้ถูกต้อง 
 เรื่องท่ี 6 โรคไข้เลือดออก เนื่องจาก 2 วันที่แล้วเกิดไข้เลือดออกที่บ้านโคกก่องทั้ง 2 หมู่ 
 ในวันหยุด รพ.สต.ลุยงานทันที ปัญหาว่าเครื่องพ่นหมอกควันของ อบต.โพธิ์ตากช ารุด 1 
 เครื่อง และเมื่อวานมีเชื้อเกิดขึ้นที่หน้า อบต.หมู่ที่ 3 จ านวน 1 ราย และน้ ายาที่ใช้ในการ
 ฉีดพ่นเหลือเพียง 16 ขวด ต้องรีบด าเนินการสั่งซื้อเตรียมพร้อมไว้ ขอให้ท่านผู้น าช่วยกัน
 ประสานกับทางผู้ใหญ่บ้านด าเนินการก าจัดแหล่งน้ าเพาะเชื้อยุงลาย  
 เรื่องที่ 7 เนื่องจากพนักงานส่วนต าบลต าแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนได้โอนย้ายไป
 จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งจะมีพนักงานมาแทนในเดือนสิงหาคม ส่วนต าแหน่งนักวิชาการ
 ศึกษาที่ย้ายไปสังกัดครูเทศบาลตอนนี้ต าแหน่งยังคงว่าง เรื่องอ่ืนๆ มีทั้งหมด 7 เรื่อง ขอ
 อนุญาตน าเรียนผ่านท่านประธานเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณเจ้าหน้าที่งบประมาณน าเรียนชี้แจงในระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ เชิญท่าน   
(นายสว่าง พรหมจันทร์) สมาชิกผู้ทรงเกียรติอภิปรายในระเบียบวาระอ่ืนๆ ครับ  

พักรับประทานอาหารกลางวัน เริ่มใหม่เวลา 13.00 น. 

ส.อบต.หมู่ที่ 4 เรียนประธานสภาฯ ท่านนายก ท่านเลขาฯ และท่านสมาชิกผู้มีเกียรติทุกท่าน  
(นายสมจิตต์ ลังกา)   ผมนายสมจิตต์ ลังกา ส.อบต. หมู่ที่ 4 ที่ผมเข้าประชุมสายเนื่องจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
 ก าลังลงพื้นท่ีหมู่ที่ 4 จึงได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออกซึ่งก าลังระบาด
 ในพ้ืนที่ หมู่ที่ 4 มีจ านวน 3 ราย หมู่ที่ 3 บ้านโคกกุง มีจ านวน 1 ราย ส าหรับเครื่องพ่น
 ยุงนั้นได้ด าเนินการพ่นตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาตั้งแต่ 9 โมงเช้าถึง 6 โมงเย็น ซึ่งมีใช้งาน
 เพียงเครื่องเดียว ต้องมีการพักเครื่องระหว่างการใช้งานด้วย และเมื่อวานผมก็ด าเนินการ
 พ่นอีกตั้งแต่ช่วงเช้าถึงช่วงบ่าย มีผู้ใหญ่ทั้ง 2 หมู่บ้านมาช่วย ใช้เงินส่วนตัวและผู้น าชุมชน
 ซื้อน้ ามันมาใช้ และผมอีกเรื่องที่อยากสอบถามเรื่องรถกู้ชีพ มีราษฎรหมู่ที่ 10 ป่วยเป็น
 โรค HIV โทรมาขอความช่วยเหลือแต่รถกู้ชีพไม่ไปรับเป็นเพราะสาเหตุอะไร กลัวเกิดการ
 ติดเชื้อหรือไม่ ต้องการค าตอบที่ชัดเจนว่าเกิดจากสาเหตุอะไรที่ไม่ไปรับผู้ป่วยรายนี้ 
 ขอบคุณครับ 
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ส.อบต.หมู่ที่ 5 เรียนท่านประธาน ดิฉันนางพรรณี ทิศสุวรรณ ส.อบต.หมู่ที่ 5 เนื่องจากไฟฟ้าดับทั้ง      
(นางพรรณี ทิศสุวรรณ) หมู่บ้าน ดับมา 3 วันแล้ว ขอบคุณค่ะ  

ส.อบต.หมู่ที่ 6 เรียนประธานสภา นายก และสมาชิก อบต.ทุกท่าน ก่อนอ่ืนผมขอเท้าความซึ่งผมผิดหวัง
(นายมะโนตย์ แจ้ห่มเครือ)  ในตัวท่านมากที่ได้ เลือกท่านมาเป็นประธานสภาฯ ที่ผมได้ยื่นเสนอญัตติต่อท่าน
 ประธานสภาฯ ท่านสมาชิกทุกท่านไว้เนื้อเชื่อใจท่านให้มาท าหน้าที่แทนพวกผม แต่ท่านมา
 ท ากับผมแบบนี้ผมผิดหวังในตัวท่านมาก เพราะพวกเราทั้ง 19 คนแต่งตั้งท่านเป็น
 ประธานสภาฯ เป็นที่ปรึกษาของฝ่ายนิติบัญญัติ พวกผมทั้งหมดเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้
 ความสามารถและไว้เนื้อเชื่อใจ เพ่ือเป็นที่ปรึกษาในเวลาที่ฝ่ายบริหารเสนอญัตติต่อสภาฯ 
 บางครั้งพวกผมก็ไม่รู้กฎหมาย บางครั้งผมก็พูดไม่ถูกแต่ท่านก็มาไล่ผมไม่มีการว่ากล่าว
 ตักเตือนก่อน และที่ท่านไม่บรรจุญัตติที่ผมเสนอเข้าในระเบียบวาระการประชุมวันนี้ ผม
 อยากถามว่าเพราะสาเหตุใด มียื่นกล่าวหา 3 ข้อ พูดจาไม่สุภาพ ใช้อ านาจเกินขอบเขต 
 และขัดหลักนิติธรรม และที่ผมเลือกท่านเป็นประธานก็เพราะเหตุผลจากเรื่องเหล่านี้ ใน
 การตั้งกระทู้ถามก็อาศัยความรู้จากท่าน การว่ากล่าวตักเตือนว่าพูดผิดพูดถูก ท าไมต้องมี
 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก ขออนุญาตเอ่ยนาม เพราะท่านเชี่ยวชาญในเรื่อง
 กฎหมาย เวลามีท่านสมาชิกพูดผิดพูดถูกเรื่องกฎหมายท่านก็ได้ว่ากล่าวตักเตือน แต่พวก
 ผมนั้นถูกกระท าตลอดไม่ว่าจะเป็นกระท าโดยตัวหนังสือหรือค าพูด ผมก็ไม่รู้ว่าต้องท า
 อย่างไร วันดีคืนดีก็พูด ถ่ายรูปบันทึกไว้เป็นหลักฐาน พวกผมก็ออมชอมมาตลอด ท่านใช้
 ค าพูดว่าคนไหนมาจากนอกจากนาอภิปรายสิ ท่านพูด ที่หนักสุดก็ตรงที่เชิญผมออกจาก
 ห้องประชุม ทั้งๆ ที่ผมพูดกรณีไม่ใช่เลย ถ้าผมโต้เถียงกับฝ่ายบริหารผมยอมรับผิด แต่ฝ่าย
 บริหารไม่ได้กล่าวสักค า ผมไม่เข้าใจท าไมไม่เตือนผมก่อน ไม่เตือนคนที่พูดเสียงดังก่อน ผม
 ได้คิดทบทวนแล้วจึงหารือกับสมาชิกที่อาวุโสทุกท่าน ท่านผาย ท่านวิเชียร ท่านพรรณี ขอ
 อนุญาตเอ่ยนาม เราจะพูดอะไรไม่ได้หรืออย่างไร ท าอะไรก็ไม่ได้ พูดอะไรก็กลัวผิด จึงได้มี
 การทดลองยื่นญัตติถอดถอนท่านจากการท าหน้าที่ประธานสภาฯ ซึ่งก็ไม่ทราบว่าต้องใช้
 หลักการและเหตุผลอย่างไรในการถอดถอนนายสว่าง พรหมจันทร์ออกจากการเป็น
 ประธานสภาฯ ก็ได้น าเรื่องมาปรึกษาว่าเอาแบบนี้นั้นดีแล้ว ก็ไม่มีความรู้ด้านกฎหมาย 
 ท่านเชิญผมออกจากห้องประชุมซึ่งเป็นสิ่งที่ผมผิดหวังเป็นอย่างมาก และอีกเรื่องหนึ่งใน
 การไล่ผมออกจากห้องประชุมถ้าผมโต้เถียงกับฝ่ายบริหารผมจะไม่ว่าสักค า ซึ่งก าลั ง
 อภิปรายในหมวดที่ 5 การอภิปรายคือค ากล่าวหาผู้เสนอญัตติครับ ในขณะที่พวกผมพูดวก
 ไปวนมาไม่รู้เรื่องอะไรยังโดนเรื่องรั้วศูนย์เด็ก ในบางครั้งที่พวกท่านพูดมาก็ไม่ได้น ามาใส่ใจ
 แต่ครั้งนี้รุนแรงเกินไป หากมีการกล่าวตักเตือนผม 3 ครั้งแล้ว ผมจะยอมรับผิดในค าพูดที่
 ผมพูดรุนแรงที่ว่าผมโดนกระท าแล้ว ผมก าลังเก็บเอกสารนั้นผมพูดว่าผมไม่ได้อภิปรายอยู่
 ทุ่งนาไม่ได้อภิปรายใต้ต้นมะม่วงตอนนี้ผมถูกกระท าแล้วเชิญผมออกและผมไม่มีค าแก้ตัว
 ใดๆ ทั้งสิ้น เพราะผมให้ความเคารพสภาฯ เคารพต่อการตัดสินใจของท่านประธาน ท่าน
 ประธานมีสิทธิ์ควบคุมการประชุมได้แต่อยากให้ท่านวินิจฉัยก่อนแต่ท่านใจร้อนเกินไป 
 ยกตัวอย่าง พลเอกประยุทธ์แถลง ท่านชวนก็ได้กล่าวว่าอย่าใช้มือชี้ ท่านก็กล่าวตักเตือน
 ก่อน ผมอยากให้เพ่ือนสมาชิกได้ทราบและเข้าใจถึงต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดนี้ ขอบคุณครับ 

 

/ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ ขอบคุณที่ท่านได้อภิปรายชี้แจงในระเบียบวาระอ่ืนๆ ตามระเบียบ ขอบคุณท่านมะโนตย์ 
(นายสว่าง พรหมจันทร์) ขออนุญาตเอ่ยนาม ผมขอชี้แจงพอสังเขปเกี่ยวกับในระเบียบและเหตุการณ์ในวันนั้น
 ประกอบกับไฟฟ้าดับหลายอย่างประกอบเข้าด้วยกันและผมท าหน้าที่ในที่ประชุมนั้นก็มี
 เทปบันทึกการพูดลักษณะ ขั้นตอนและเวลาทุกอย่าง ผมได้ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบข้อ 
 119 ซึ่งท่านก็ได้ท าหน้าที่ตามระเบียบข้อ 118 ซึ่งท่านก็เป็นผู้อาวุโส ตามระเบียบ
 ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ผม
 ขอตอบในประเด็นที่ท่านเรียนถามในวาระอ่ืนๆ ผมมีความผิดส่วนใด ผมท าตามหน้าที่ผิด
 ถูกบ้างผมขอน าเรียนในที่ประชุมแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นก็เนื่องจากไม่มีการพูดคุยกัน
 แต่ละฝ่ายก็ยกประเด็นทางการเมืองมาประกอบ ส าหรับท่านมะโนตย์กับผมนั้นเติบโตมา
 ด้วยกัน ไม่นานผมจะเข้าไปพบเพ่ือปรับความเข้าใจ ผมไม่อยากให้น าการเมืองเข้ามา
 ประกอบให้พ่ีน้องต้องทะเลาะกันผมรู้ดีอยู่แก่ใจ ในส่วนที่ท่านมะโนตย์เสนอญัตติตาม
 ระเบียบข้อ 38 ประกอบข้อ 40 ท าไมจึงไม่บรรจุญัตติที่ท่านเสนอถอดถอนประธานสภา 
 เข้าวาระการประชุม ซึ่งผมได้ไปศึกษาในข้อกฎหมาย ระเบียบตั้งแต่ พรบ.สภาต าบล พ.ศ.
 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 คือไม่มีอ านาจใดที่จะให้สมาชิกสภาฯ ยื่น
 ถอดถอนประธานสภาฯ ในรายบุคคล หากท่านต้องการเล่นงานผมจริงๆ และทีมงาน ผม
 ไม่ได้ท้าทายใครนะครับ ผมท าดีมาตลอดเรื่องส่วนตัวก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับท่านมะโนตย์ 
 ผมพร้อมจะเข้าไปขอโทษทุกอย่างแต่ประเด็นมาถึงตามที่น าเรียนในที่ประชุม ผมน าเรียน
 ตามพระราชบัญญัติส่งให้ท่านมะโนตย์แล้ว ท่านมะโนตย์ก็ได้ท าตามระเบียบยื่นถอดถอน
 ผมตามมาตรา 41 ลงรับตามระเบียบราชการ ผมก็ลงรับลงนามตามระเบียบและส่ง
 หนังสือตอบกลับให้ท่านมะโนตย์ขออนุญาตเอ่ยนามผมน าเรียนตอบกลับเป็นหนังสือตาม
 ระเบียบเหตุผลที่ผมไม่บรรจุญัตติเข้าวาระการประชุมเพราะสาเหตุใด ขอบคุณครับ 

ส.อบต.หมู่ที่ 6 ขออนุญาตครับ เพราะเหตุผลดังกล่าวผมจึงเกิดความผิดหวัง ผมจะปรึกษาใครนอกจาก
(นายมะโนตย์ แจ้ห่มเครือ) ท่านที่ผมมีความผิดข้อ 118 ต้องมีการว่ากล่าวตักเตือน ผมมาเปิดดูมาตรา 24 ให้
 เพ่ิมเติมต่อความดังต่อไปนี้ มาตรา 91 (1) แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
 บริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7)พ.ศ.2562 มีความตอนหนึ่งว่า 
 หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอ านาจหน้าที่หรือประพฤติตนฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อย จะ
 ไปปรึกษาท่านสมชอบก็คงไม่ได้ เรื่องแบบนี้ก็ยังน าไปปรึกษาท่าน เรื่องควรจะจบที่สภาฯ 
 แห่งนี้ จะไปปรึกษาหมออลงกตก็ไม่กล้าไป ถ้าหากว่าน าระเบียบข้อนี้มาใช้ไม่ได้ ตาม
 มาตราข้อ 90 (1) ที่ผมกล่าวอ้างว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายองค์การ
 บริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หรือรองประธานสภาองค์การ
 บริหารส่วนต าบล จงใจทอดทิ้งหรือละเลยไม่ปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่อันจะเป็นเหตุให้
 เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง ก็ไม่เข้าใจส่วนนี้ครับ ถ้ามีที่ปรึกษาดีก็ไปด้วยกันอย่าง
 ราบรื่น ผมขอชี้แจงเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านมะโนตย์ ท่านกล้าหาญในที่ประชุมผมก็ได้น าเรียนชี้แจงให้ท่านมะโนตย์ทราบ
(นายสว่าง พรหมจันทร์) ในวาระอ่ืนๆ ท่านอ้างถึงระเบียบผมก็อ้างถึงระเบียบต่างคนต่างผิดถูกครับ ผมคิดว่าไม่ใช่
 เรื่องใหญ่ส าหรับในใจผมกับท่านมะโนตย์ โดยส่วนตัวผมผมคิดมาตลอดพูดจากใจแต่ว่า
 เรื่องอ่ืนๆ นั้นไม่ขอพูดถึง มีท่านอื่นๆ อภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ  
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ส.อบต.หมู่ที่ 9  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านนายก ท่านเลขานุการสภาฯ หัวหน้าส่วนและสมาชิก
(นายกานต์ จันทร์เพ็ญ) สภาฯ ทุกท่าน ผมมีความยินดีที่ท่านมะโนตย์และท่านประธานสภาฯ ขออนุญาตเอ่ยนาม 
 ได้เรียกพ่ีเรียกน้องอะไรกันแล้ว แต่มีอยู่หนึ่งค าที่ท่านประธานมายุ่งเกี่ยวกับการบ้าน
 การเมือง ก็พอดีผมเองก็จะเล่นการเมือง ท าไมต้องน าการเมืองไปลงกับท่านมะโนตย์และ
 ท่านประธานผมขอเรียนถาม และอีกหนึ่งเรื่องที่ท่านประธานได้ยื่นรายชื่อผู้ที่เข้าประชุม
 และเดินออกจากห้องประชุมและบอกว่าเป็นการขาดประชุม ผมอยากเรียนถามว่า 8 ปีที่
 ผ่านมา ท่านเคยมีหนังสือยื่นไปว่าขาดประชุมหรือไม่ สมาชิกบางคนก็ขาดตั้งหลายเดือนก็
 ไม่เห็นพูดแต่พอพวกผมขาดครั้งเดียวซึ่งไม่ถึง 3 ครั้ง ท่านก็มีหนังสือแจ้งมาว่าขาดประชุม 
 ผมอยากเรียนถามว่าเป็นเพราะสาเหตุใดหรือว่าเพ่ิงจะมีนึกได้ตอนที่ท่านทะเลาะกันกับ
 ท่านมะโนตย์ ผมขอเรียนถามท่านประธานตรงๆ เพราะท่านประธานบอกว่าชอบตรงๆ ผม
 ก็ถามตรงๆ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านกานต์ จันทร์เพ็ญ ในฐานะท่านซึ่งเป็นผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือที่มีเหตุผลในสภาฯ 
(นายสว่าง พรหมจันทร์) มาตลอด ในข้อระเบียบผมได้น าเรียนไปแล้ว ในช่วงนั้นตามเหตุการณ์นั้นเป็นเหตุผลที่
 เชื่อมโยงกัน ผมก็ท าตามระเบียบและท าตามหน้าที่ในการรักษาระเบียบวินัย ต้องมีความ
 เข้มงวด ผมจะให้เลขานุการสภาฯ น าเรียนข้อระเบียบและกฎหมายที่ท่านสมาชิกได้ลงชื่อ
 เข้าห้องประชุมแล้วออกจากห้องประชุมไป 

ส.อบต.หมู่ที่ 10  ผมอนุญาตครับ ท่านพาดพิงครับ จะได้น าเรียนชี้แจงครั้งเดียว ด้วยความเคารพครับ เรา
(นายสมคิด ลังกา) อยู่ร่วมกันมา 7 - 8 ปีแล้ว ท่านเป็นประธานสภาฯ ท าหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติ ท่านพูดว่า
 ทีมงานผมอยากถามว่าสภาฯ แห่งนี้มีทีมงาน แบ่งเป็นทีมเอ ทีมบี หรืออย่างไรครับ ถ้าผม
 ไม่ชี้แจงผมก็จะเสียหาย ส าหรับเรื่องท่ีเกิดข้ึนระหว่างท่านประธานและท่านมะโนตย์นั้นผม
 ไม่ได้เข้าร่วมประชุมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ ตามที่ผมได้อ่านหนังสือที่ท่านชี้แจงไปในญัตติที่
 ท่านมะโนตย์เสนอ ท่านกรุณาชี้แจงข้อกฎหมาย ผมอาจจะอ่านกฎหมายไม่เก่งเหมือนท่าน 
 ความรู้ที่มีก็ไม่มาก แต่ผมอยากเรียนถามท่านตรงๆ ท่านบอกว่าไม่มีอ านาจปลดประธาน
 แต่ท่านอย่าลืมนะครับว่า มาตรา 50/1 มีหลายๆ มาตราซึ่งพวกผมไม่อยากให้เป็นเช่นนั้น 
 ผมอยากให้ท่านคุยกันสองคนอย่าโยงการเมืองขออนุญาตเอ่ยนาม เหมือนที่ท่านกานต์พูด 
 การเมืองเป็นเรื่องของอนาคตครับ ถ้าผมไม่ลุกขึ้นมาชี้แจงนั้นผมก็จะเกิดความเสียหาย ถ้า
 จะน าหนังสือมากล่าวถึงข้อกฎหมายก็เยอะ ผมเองในฐานะเป็นน้องเป็นนุ่งไม่ได้อยู่ใน
 เหตุการณ์แต่ผมก็ได้อ่านหนังสือระเบียบ กฎหมายทั้งเก่าและใหม่ มาตรา 50 ให้ท่านพ้น
 สมาชิกภาพพวกเราก็ไม่อยากให้เป็นเช่นนั้น ท่านต้องคุยกันเองระหว่างท่านสองคนว่าเกิด
 อะไรขึ้น ท่านอย่าน าพวกเราไปเกี่ยว ทีมงาน ถ้าทีมงานของท่านหมายถึงใครกรุณาระบุชื่อ 
 ถ้าเป็นเช่นนั้นผมจะน้อมรับแต่นี่ท่านบอกทีมงานก็เหมารวมถึงทุกคน ผมก็เสียหายครับ 
 เรื่องท่ีผมชี้แจงมีเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ  

ประธานสภาฯ ขออนุญาตเรียนถามท่านสมคิดว่าผมพูดค าว่าทีมงานผมพูดตอนใด เกี่ยวกับการเมืองผม
(นายสว่าง พรหมจันทร์) ไม่ได้เอ่ยนามท่านใดเลยนะครับ 

ส.อบต.หมู่ที่ 10  ท่านถอดเทปฟังได้เลยครับ ขอบคุณครับ 
(นายสมคิด ลังกา) 
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ส.อบต.หมู่ที่ 5 เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายอัตพล อันเพ็ง   
(นายอัตพล อันเพ็ง) ส.อบต.หมู่ที่ 5 ผมได้ฟังทุกๆ ท่านอภิปราย ผมว่าเรื่องนี้ผิดหรือถูกนั้นรู้อยู่แก่ใจท่าน ผม
 ว่าไม่จะน าเรื่องแค่นี้มาซีเรียสเพราะหนักกว่านี้พวกเราก็เจอกันมาแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการพูด
 การร้องเรียน ท่านประธานก็ผิดท่านมะโนตย์ก็ผิดขออนุญาตเอ่ยนามครับท่านมะโนตย์ ใน
 การประชุมสภาฯ ท่านประธานก็ท าตามอ านาจหน้าที่  บางครั้งอาจนึกไม่ถึงมีการ
 กระทบกระท่ังกันบ้าง อย่างการประชุมสภาฯ ใหญ่ก็มีการเชิญกันได้ เชิญให้ออกไปสงบสติ
 อารมณ์ ส่วนตัวผมแล้วเรื่องที่หนักมากกว่าเราจะเจอกันมาแล้ว อยากให้ทุกอย่างดีขึ้นจะ
 ท าอย่างไรหรือจบจากการประชุมแล้วท่านประธานจะเข้าไปขอโทษหรืออย่างไรก็อยากให้
 ท่านได้คุยกัน ผมเองก็เคารพรักทั้งสองท่านอยากให้เรื่องจบลงด้วยดีครับ และเรื่องที่สอง 
 ผมอยากฝากช่างหล่อเรื่องไฟฟ้าภายในหมู่ที่ 5 ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านอัตพล อันเพ็ง เชิญท่านประยูรครับ 
(นายสว่าง พรหมจันทร์) 

ส.อบต.หมู่ที่ 2 เรียนประธานสภาฯ ท่านนายก ท่านเลขานุการสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม
(นายประยูร จันทร์ขาว) นายประยูร จันทร์ขาว สมาชิก อบต.หมู่ที่ 2 เรื่องอ่ืนๆ ผมมีอยู่ 2 เรื่องที่ต้องการเรียน
 ปรึกษาท่านประธานผ่านไปยังผ่ายบริหาร เรื่องสืบเนื่องมาจากโครงการไทยนิยมยั่งยืนรู้สึก
 ว่าเกิดปัญหาที่ อบต.ออกแบบไม่มีระดับอะไรจึงเกิดปัญหาน้ าท่วมขังเน่าเหม็นอาจเป็น
 ต้นเหตุของเชื้อโรคได้ โรคไข้เลือดออกในปีนี้ก็ค่อนข้างรุนแรง ต าบลเราก็ติดแล้ว 2 
 หมู่บ้าน อยากให้ช่างออกไปตรวจสอบและมีวิธีการแก้ไขอย่างไร ซึ่งเป็นปัญหาที่ชาวบ้าน
 ร้องเรียนเข้ามา ฝากท่านประธานผ่านไปยังฝ่ายบริหารด้วยครับ เรื่องที่สอง ถนนจากบ้าน
 หนองบัวไปบ้านสุขเกษมไม่มีไหล่ทางชาวบ้านสอบถามมา หากมีงบประมาณอยากให้ไป
 ด าเนินการด้วยครับ ขอบคุณครับ     

ส.อบต.หมู่ที่ 9  ผมขอประท้วงท่านประธาน ท่านปล่อยให้ท่านประยูรพูดคนละเรื่องครับ ผมอยากเรียน
(นายกานต์ จันทร์เพ็ญ) ถามท่านประธานว่าที่เราถกเถียงกันเรื่องก่อนนั้นก็ยังไม่เรียบร้อย ท่านประยูรก็น าเรื่องไร่
 เรื่องนา ถนนลูกรังมาอภิปราย ท่านประธานควบคุมการประชุมด้วยครับ อยากให้อภิปราย
 ทีละเรื่องครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ท่านประยูรก็ได้เสนอญัตติด้วยวาจาในระเบียบวาระอ่ืนๆ ครับ ก็สามารถท าได้ทุกเรื่อง 
(นายสว่าง พรหมจันทร์) เชิญท่านมะโนตย์ครับ 
ส.อบต.หมู่ที่ 6 ผมได้ยินท่าน ส.อบต.สมคิดและท่าน ส.อบต.กานต์ กล่าวถึง ทั้งๆ ที่ผมอยู่ตรงกลางแล้วที่
(นายมะโนตย์ แจ้ห่มเครือ) สมาชิกลงนามรับรองญัตติให้ผมนั้น พวกท่านเหล่านั้นรับรองด้วยศักดิ์ศรีของสภาฯ แห่งนี้ 
 ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองแต่อย่างใด ผมก็ไม่รู้จะปรึกษาใครจึงไปขอค าปรึกษาจาก
 ท่านสมคิดและหลายๆ ท่าน เรื่องอายุมากอายุน้อย วุฒิภาวะหรือมิตรภาพ การมีภาวะ
 ผู้น าอย่างนี้นะครับ คุณธรรม จริยธรรม ถึงจะอายุมากหรืออายุน้อย ถ้ามีในจุดนี้ที่กล่าวมา 
 ผมนับถือครับ ผมไม่ได้ว่าให้ใครนะครับ ที่ผมกล่าวหาท่าน 3 ข้อ ท่านก็ชี้แจง 2 ข้อ ก็ไม่
 เป็นไร ขัดต่อหลักนิติธรรมผมเองก็ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไร มีความหมายลึกซึ้งมากแค่ไหน แต่
 ผมรู้ว่าการบริหารขัดหลักนิติธรรมอย่างร้ายแรง อยากเสนอให้ท่านรู้ถึงข้อนี้ สิ่งนี้ที่ผม
 ผิดหวังในตัวท่าน ขอบคุณครับ 
 

/ประธานสภาฯ... 



หน้า 14 จาก 14 
 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านมะโนตย์ เชิญท่านประยูรครับ 
(นายสว่าง พรหมจันทร์) 

ส.อบต.หมู่ที่ 2 ขอบคุณครับ เมื่อสักครู่ที่ท่านกานต์ได้ว่าท่านประธานว่าปล่อยให้ผมพูดเรื่องไร่เรื่องนา 
(นายประยูร จันทร์ขาว) ในระเบียบวาระอ่ืนๆ นั้นสามารถพูดได้นะครับ เรื่องที่ท่านกานต์พูดก็พูดไปครับ ไม่ได้มี
 การสรุปหรือลงมติครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ครับ ผมในฐานะประธานสภาฯ ฝ่ายนิติบัญญัติทราบว่าควรหรือไม่ควร ครบวาระตอนไหน 
(นายสว่าง พรหมจันทร์) ก็เป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ บางสิ่งบางอย่างก็ไม่มีปัญหาอะไร ก็ให้อภัยกัน ผมก็พูดในสภาฯ 
 มาตลอด อยู่กันมาถึงขนาดนี้ผมก็จะไปด้วยตัวเองครับ ไม่มีปัญหา ผมขอปิดประชุมครับ 
 ขอบคุณครับ 

 
 
ปิดประชุมเวลา 14.00 น.   
 
  
      ลงชื่อ                          ผู้จดบันทึก  

          (นายก่อกษาปณ์  อุปถัมภ์)            
                   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก 
  
    ลงชื่อ                                   ผู้ตรวจสอบ  

           (นายสว่าง  พรหมจันทร์)  
                     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก  
 
 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจบันทึกในรายงานการประชุมสภาฯ แล้วเห็นว่าถูกต้องจึงได้ลงลายมือชื่อไว้ 
 
 
                                     ลงชื่อ                                ประธานกรรมการ                 

                                    (นายวิเชียร  พระพรม)                                                  
                                            สมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ที่ ๘                             
 
                               

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


