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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก 
สมัยประชุมสามัญ (สมัยที่ 3) ประจ าปี พ.ศ. 2563   

วันจันทร์ที่ 3 เดือนสิงหาคม 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 
กิตติพงษ์  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       
 

 
 
 
 

 
/ผู้เข้าร่วม... 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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นายวิมาน  พระพรม 
นายรวยฤทธิ์  อันเพ็ง 
นายวิจิตร  โพนชัย 
นายรัฐวัทย์  บุญวงศ์วรโชติ 
นายวรวิทย์  สุรพันธ์พิชิต 
นางอรนุมา  บุญพุฒ 
นายเชาวฤทธิ์  จิตติโล 
นายประวัติ  บรรเทิงศักดิ์ศิริ 
นายสุรพร  สบายใจ 
นางสาวดวงกมล  เกษสัญชัย 
นางสาวปนรรฐพร  สีสอง 
นายธนชัย  ประสงค์ดี 

นายก อบต.โพธิ์ตาก 
รองนายก อบต.โพธิ์ตาก (1) 
รองนายก อบต.โพธิ์ตาก (2) 
เลขานุการ นายก อบต. 
ผู้อ านวยการกองช่าง 
ผู้อ านวยการคลัง 
ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ 
ผู้อ านวยการกองสวัสดิการฯ 
นิติกร 
นักจัดการงานทั่วไป 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นายช่างโยธา 

วิมาน  พระพรม 
รวยฤทธิ์  อันเพ็ง 
วิจิตร  โพนชัย 
รัฐวัทย์  บุญวงศ์วรโชติ 
วรวิทย์  สุรพันธ์พิชิต 
อรนุมา  บุญพุฒ 
เชาวฤทธิ์  จิตติโล 
ประวัติ  บรรเทิงศักดิ์ศิริ 
สุรพร  สบายใจ 
ดวงกมล  เกษสัญชัย 
ปนรรฐพร  สีสอง 
ธนชัย  ประสงค์ดี 

 

 
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 3 ประจ าปี พ.ศ.2563 วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม  
 ซึ่งวันนี้นายกวิมาน พระพรม เสนอญัตติ 4 ญัตติ เพ่ือให้สภาฯ พิจารณา  

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง ประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ  
 เชิญชวนข้าราชการ พนักงาน ผู้น าท้องที่ท้องถิ่น ภาครัฐและภาคเอกชน สวมใส่เสื้อสีฟ้า
 เพ่ือน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
 พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 
 สิงหาคม 2563 ขอน าเรียนให้ท่านผู้ทรงเกียรติทราบ และเชิญเจ้าหน้าที่คนใหม่ที่เข้ามา
 ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาสังคมแนะน าตัวครับ  

จพง.พัฒนาชุมชน ดิฉันนางสาวเสาวนีย์ เปรมอุปพงษ์ ต าแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ย้ายมาจาก อบต.
(นส.เสาวนีย์ เปรมอุปพงษ์) ดงหม้อทอง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภาฯ เป็นข่าวดีของทางฝ่ายนิติบัญญัติ ทางผู้น าที่ได้เจ้าหน้าที่คนใหม่ในต าแหน่งเจ้าพนักงาน
(นายสว่าง พรหมจันทร์) พัฒนาชุมชนมาท างาน ขอแสดงความยินดีด้วยครับ เชิญเลขานุการสภาฯ น าเรียนต่อไป 
 
 

/เลขานุการ... 
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เลขานุการสภาฯ เรื่องท่ี 1 ขออนุญาตเพิ่มเติมต่อจากท่านประธาน กรณีที่ส านักนายกรัฐมนตรีได้รณรงค์ให้
(นายก่อกษาปณ์ อุปถัมภ์) สวมใส่เสื้อสีฟ้าตลอดเดือนสิงหาคม 2563 ทาง อบต.จะท าหนังสือแจ้งเวียนให้ข้าราชการ 
 พนักงานทราบอีกครั้ง 
 เรื่องที่ 2 ในต าแหน่งของข้าราชการท้องถิ่นของ อบต.โพธิ์ตากที่ว่างมีต าแหน่งหัวหน้า
 ส านักปลัด ซึ่งหัวหน้าเต๋าได้ย้ายไปรับต าแหน่งใหม่ที่ อบจ.นครพนม นอกจากนั้นมี
 ต าแหน่งวิศวกรโยธา ซึ่งร้องขอไปให้กรมฯ แล้ว แต่ยังไม่มีผู้สอบผ่าน และต าแหน่ง
 นักวิชาการศึกษา ซึ่งนักวิชาการศึกษาจะเดินทางมาจากสมุทรปราการเป็นคนอ.ท่าอุเทน 
 จะมารับต าแหน่งในวันที่ 5 ตุลาคม 2563 นี้ ต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัดจะเปิดรับ
 โอนต่อไป 
  เรื่องท่ี 3 สถานะการเงินการคลัง 

 

/ตาราง (ต่อ)... 
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 เรื่องที่ 4 งบโครงสร้างในปีงบประมาณ 2563 ชี้แจงผลการด าเนินการ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 4 
 หมู่ที่ 10 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 8 ท าถนน คสล. ตอนนี้ลงในระบบแล้วคือ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 
 10 แต่ยกเลิก 2 ครั้งแล้ว เนื่องจากยังไม่มีผู้รับจ้างเข้ามาเสนอราคา ศาลาดอนปู่ตา หมู่ที่ 
 7 ตรวจสอบแล้วพบว่าแบบแปลนผิดในข้อบัญญัติเนื่องจากกองช่างไม่มีการตรวจสอบซ้ า
 อีกครั้ง จึงต้องน าเรื่องเข้าสภาฯ เพ่ือแก้ไขในวันนี้ หมู่ที่ 6 ก็ยังหาผู้ประกอบการไม่ได้ 
 เนื่องจากราคาในการตอกเสาเข็มถูกจึงไม่มีผู้รับจ้าง หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขแบบและ
 เปลี่ยนสถานที่ จากจุดเดิมออกมาประมาณ 10 เมตร และมีค่ าทดสอบดินให้
 ผู้ประกอบการด้วย ปัญหาเกิดจากความผิดพลาดของช่างซึ่งไม่ค านึงถึงสภาพของหน้างาน 
 ค านึงแต่ความต้องการของชาวบ้านเพียงอย่างเดียว ในทางปฏิบัติจึงหาผู้รับจ้างไม่ได้ 
 หมู่บ้านที่ท าสัญญาไปแล้วคือโครงการโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 9 และหมู่ที่เบิกไปแล้วคืออุปกรณ์
 ออกก าลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 5 โครงการถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 ผู้รับจ้างส่ง
 มอบงานเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแต่ยังไม่การตรวจรับ งานที่ยังไม่ได้ด าเนินการ 5 โครงการ 
 หมู่ที่ 8 พบปัญหาว่าทางหลวงชนบทมาท าถนนลาดยางทางร่วมมาทับโครงการถนน คสล.
 ของ อบต.ในงบปี 2563 ซึ่งสายนี้เป็นทางตันต้องเปลี่ยนไปด าเนินการอีกซอยหนึ่ง ซึ่ง
 ท่านนายกจะเสนอญัตติต่อที่ประชุมต่อไป 
 เรื่องที่ 5 การโอนงบประมาณจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้ามาอยู่ในหมวดที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
 เป็นการโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ซึ่งเป็นอ านาจของสภาฯ ตามระเบียบวิธีการ
 งบประมาณ ข้อ 27 ตามก าหนดจะน าเข้าที่ประชุมในวันที่ 11 สิงหาคม 2563 แต่จาก
 สถานการณ์เงินยัง -8,000,000 บาท จึงยังไม่ได้น าเข้าสภาฯ เพราะสภาฯ พิจารณา
 เห็นชอบแล้วแต่ก็ไม่สามารถด าเนินการท าสัญญาได้เพราะติดที่ไม่มีเงิน ต้องรอเดือน
 กันยายนรอเงินเข้ามาก่อนจึงจะขอเปิดประชุมวิสามัญอีกครั้ง หากไม่เป็นไปตามเป้าต้องดู
 รายจ่ายที่น้อยกว่าที่สามารถน าเงินไปลงโครงสร้างพ้ืนฐานได้  

/หากสภาฯ... 
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 หากสภาฯ เห็นชอบก็จะ ด าเนินการกันเงินเบิกเหลื่อมปี เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ 59 ใน
 กรณีที่มีความจ าเป็นในการใช้เงินจ านวนนี้ ในกรณีที่ยังไม่ท าสัญญา หากสภาฯ ไม่เห็บ
 ชอบงบประมาณส่วนนี้จะตกไปเป็นเงินสะสม เพราะฉะนั้นผมขออนุญาตน าเรียนระเบียบ 
 ข้อกฎหมายให้ท่านสมาชิกทราบต่อไป ผมขอชี้แจงในฐานะเลขานุการสภาฯ เกี่ยวกับ
 ระเบียบข้อกฎหมายที่จะใช้ในระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่ ตามหน้าที่ของ
 เลขานุการสภาฯ ข้อ 19 มีหน้าที่ชี้แจงข้อกฎหมายให้ท่านสมาชิกทราบ พรบ.สภาต าบล
 และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
 มาตรา 46 สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้  
 (1) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหาร
 กิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล  
 (2) พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล ร่างข้อบัญญัติ
 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีและร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  
 (3) ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามกฎหมาย 
 นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทาง
 ราชการ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  
 มาตรา 67 มีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ดังต่อไปนี้  
 (1) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก  
 (2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอย
 และสิ่งปฏิกูล  
 (3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ  
 (4) ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย  
 (5)67 จัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการ
 ฝึกอบรมให้แก่ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูและ และพัฒนาเด็กเล็ก
 ตามแนวทางที่เสนอแนะจากกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา  
 (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ  
 (7) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 (8)68 บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
 (9)69 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้
 ตามความจ าเป็นและเหมาะสม  
 มาตรา 68 ภายใต้ข้อบังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลอาจจัดท ากิจการใน
 เขตองค์การบริหารส่วนต าบล ดังต่อไปนี้  
 (1) ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร  
 (2) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน  
 (3) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า  
 (4) ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ  
 (5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์  
 (6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว  
 

/(7) บ ารุงและ... 
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 (7) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร  
 (8) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  
 (9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล  
 (10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม  
 (11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์  
 (12)70 การท่องเที่ยว  
 (13)71 การผังเมือง 
 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  
 ข้อ 54 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุม
 สภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ 
 ข้อ ๔๗ ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาใน 
 หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมี
 สมาชิกสภา ท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้
 อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควร แล้ว เพ่ือประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่
 หนึ่ง สภาท้องถิ่นจะให้คณะกรรมการ สภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้  

ข้อ ๔๘ ในกรณีที่สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณให้ 
ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสภาท้องถิ่น เพ่ือเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็น
กรรมการในคณะกรรมการหาข้อยุติตามจ านวนที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้นก าหนด โดยให้น าวิธีการเลือกใน ข้อ ๑๒ แห่งระเบียบนี้ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
แล้วแจ้งมติไม่รับหลักการแห่งร่าง ข้อบัญญัติงบประมาณและรายชื่อกรรมการหาข้อยุติ
ฝ่ายสภาท้องถิ่น กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือเทศบาลให้แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด
ทราบ กรณีองค์การบริหารส่วนต าบลให้แจ้งนายอ าเภอทราบ ทั้งนี้ ให้ด าเนินการภายใน
สามวันนับแต่วันที่สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการ ให้ประธานสภาท้องถิ่นท าหนังสือแจ้ง
มติของสภาท้องถิ่นที่ไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ งบประมาณให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ทราบในวันถัดจากวันที่สภาท้องถิ่นมีมติไม่ รับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณที่ผ่าน
การพิจารณาของคณะกรรมการหาข้อยุติตามวรรคหนึ่งให้สภาท้องถิ่นน าเข้าพิจารณาใน
วาระท่ีสอง และวาระที่สามตามล าดับ  
ข้อ ๔๙ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้ 
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้
คณะกรรมการแปร ญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนด
ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อ คณะกรรมการแปรญัตติด้วย ภายในระยะเวลาเสนอค า
แปรญัตติที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใด
เห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอค าแปรญัตติ ล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้
แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภา  
ท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ การ
เสนอค าแปรญัตติให้อนุโลมใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี้ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระ
ที่สอง กรณีการพิจารณาสามวาระรวดเดียว 

/ผู้แปรญัตติ...  
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 ผู้แปรญัตติอาจเสนอค าแปรญัตติด้วยวาจาได้ ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้
 พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่าง เดิม และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม 
 พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อย
 จะต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติ
 ของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็น
 ของ กรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่น
 ส่งรายงานนั้นแก่ สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้น
 แต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่น
 ด้วย เพื่อแถลงประกอบรายงานหรือ ชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น   

ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับข้อเฉพาะที่มี 
การแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้
ลงมติเป็น อย่างอ่ืน ถ้าท่ีประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับค าแปรญัตติหรือเห็นด้วยกับ
การแก้ไขในข้อใด แล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก 
ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระส าคัญที่ประชุมสภา 
ท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่เฉพาะที่ขัดแย้ง
หรือบกพร่องก ็ได้ โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีก ในกรณีที่มีมติส่งปัญหาไปให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว การพิจารณาเฉพาะข้อนั้นๆ เป็นอัน
ระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออ่ืนๆ ต่อไป สภาท้องถิ่นอาจลงมติให้
พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้ ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นใน
การพิจารณารวดเดียว ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ด าเนินการตามความในวรรคสามก็
ได้ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้ระงับไว้นั้นตามวรรค
สามแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่
ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน ในการประชุมต่อวาระที่
สอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้ระงับไว้เท่านั้น  
ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สามไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภา 
ท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควรในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 
ข้อ ๕๓ ญัตติร่างข้อบัญญัติใดซึ่งที่ประชุมสภาท้องถิ่นได้ลงมติไม่รับหลักการตามความใน
ข้อ ๔๗ หรือลงมติไม่ให้ตราเป็นข้อบัญญัติตามความในข้อ ๕๒ ให้ถือว่าร่างข้อบัญญัตินั้น
เป็นอันตกไปเว้นแต่กฎหมายะก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ห้ามเสนอญัตติร่างข้อบัญญัติที่มี
หลักการอย่างเดียวกันกบัร่างข้อบัญญัติที่ตกไปตามวรรคหนึ่งในสมัยประชุมนั้นอีก เว้นแต่
ประธานสภาท้องถิ่นจะอนุญาตเมื่อเหตุการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไป ความในวรรคหนึ่งและ
วรรคสองให้ใช้แก่ญัตติเก่ียวกับกิจการของสภาท้องถิ่นด้วยโดยอนุโลม 
ผมขอน าเรียนระเบียบ ข้อกฎหมายผ่านท่านประธานสภาฯ ไปยังสมาชิกทุกท่านได้ทราบ
ตามหน้าที่ของเลขานุการสภาฯ ที่พึงกระท าเพียงเท่านี้ เรียนเชิญท่านประธานด าเนินการ
ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป ขอบคุณครับ 
 
 

/ประธานสภาฯ... 



หน้า 11 จาก 28 
  

ประธานสภาฯ  ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือ 
(นายสว่าง พรหมจันทร์) ต้องการแก้ไข เรียนเชิญครับ 

ส.อบต.หมู่ที่ 6 ดิฉันขอแก้ไขรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม หน้าที่ 1 ดิฉันได้เข้าร่วมการประชุมในวันดังกล่าว 
(นางสาวศิริด ารง อ้วนจี) ไม่ได้ลากิจค่ะ 

เลขานุการสภาฯ ขออนุญาตแก้ไขรายชื่อครับ ขอบคุณครับ 
(นายก่อกษาปณ์ อุปถัมภ์) 

ประธานสภาฯ หากไม่มีสมาชิกท่านใดแก้ไขหรือมีข้อสงสัยต่อไปจะเป็นการลงมติขอรับรองรายงานการ 
(นายสว่าง พรหมจันทร์) ประชุมต่อไปครับ 

เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุม ครบองค์ประชุม 
(นายก่อกษาปณ์ อุปถัมภ์) 

ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใดให้ความเห็นชอบในการรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
(นายสว่าง พรหมจันทร์) ต าบลโพธิ์ตาก สมัยสามัญ (สมัยที่ 2) ประจ าวันที่ 16 มิถุนายน 2563 โปรดยกมือ 

เลขานุการสภาฯ มติที่ประชุมรับรองเป็นเอกฉันท์ 
(นายก่อกษาปณ์ อุปถัมภ์) 

ประธานสภาฯ ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 
(นายสว่าง พรหมจันทร์) - ไม่มี - 
 ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว  
  - ไม่มี – 
 ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่ ท่านนายกเสนอญัตติ 4 เรื่อง เพ่ือให้สภาฯ พิจารณา 

เรียนเชิญท่านนายกแถลงญัตติต่อท่ีประชุมต่อไป เรียนเชิญครับ 

นายก อบต.โพธิ์ตาก เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายวิมาน พระพรม นายก 
(นายวิมาน พระพรม) องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตากขอเสนอญัตติ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง ครั้งที่ 7 

ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ จัดซื้อตู้เหล็กเก็บ
เอกสาร 2 บานเลื่อน งบประมาณ 4,000 บาท  

 ข้อความเดิม เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด (ไม่มี มอก.) จ านวน 1 
หลังๆ ละ 4,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,000 บาท 

 ข้อความใหม่ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเลื่อน (ไม่มี มอก.) จ านวน 
1 หลังๆ ละ 4,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,000 บาท 

 อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ข้อ 27 ข้อ 
29 เพ่ือให้สภาฯ ได้พิจารณาเห็นชอบอนุมัติ ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ เพ่ือ
พิจารณาต่อไป ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านนายกแถลงญัตติที่ท่านเสนอเรื่องที่ 1 ก่อนการขอมติจะให้ท่านสมาชิกผู้ทรง 
(นายสว่าง พรหมจันทร์) เกียรติได้อภิปรายตามระเบียบต่อไป หากไม่มีท่านใดอภิปรายจะให้เลขานุการสภาฯ นับ

องค์ประชุมเพ่ือขอมติต่อไป  
/ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ  สมาชิกท่านใดให้ความเห็นชอบในญัตติที่ 1 ขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงในแผนงานบริหาร 
(นายสว่าง พรหมจันทร์) งานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน

เลื่อน โปรดยกมือ 

เลขานุการสภาฯ เห็นชอบ 15 ท่าน 
(นายก่อกษาปณ์ อุปถัมภ์) 

ประธานสภาฯ  สมาชิกท่านใดไม่ให้ความเห็นชอบในญัตติที่ 1 ขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงในแผนงาน       
(นายสว่าง พรหมจันทร์) บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 

บานเลื่อน โปรดยกมือ 

เลขานุการสภาฯ ไม่เห็นชอบ 0 เสียง 
(นายก่อกษาปณ์ อุปถัมภ์) งดออกเสียง 5 เสียง 

ประธานสภาฯ ญัตติที่ 2 เรียนเชิญท่านนายกแถลงญัตติต่อสภาฯ เรียนเชิญครับ 
(นายสว่าง พรหมจันทร์) 

นายก อบต.โพธิ์ตาก ข้าพเจ้านายวิมาน พระพรม ขอเสนอญัตติขอรับโอนที่ดินของนางค าข่อง แสงโสม และ 
(นายวิมาน พระพรม) ที่ดินของนางพรรณี ทิศสุวรรณ เพ่ือสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้สภาฯ พิจารณา

เห็นชอบ ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ เพ่ือพิจารณาตามรายละเอียดต่อไป 
ขอบคุณครับ 

ส.อบต.หมู่ที่ 5 เรียนประธานสภาฯ นายก รองนายก ดิฉันนางพรรณี ทิศสุวรรณ ส.อบต.หมู่ที่ 5 ชื่อนาง 
(นางพรรณี ทิศสุวรรณ ) ค าข่อง แสงโสม นามสกุลนี้ไม่เคยได้ยินค่ะ ไม่ทราบว่าอยู่หมู่ใด ขอบคุณค่ะ  

เลขานุการสภาฯ  นางค าข่อง แสงโสม อยู่หมู่ที่ 7 แต่ตัวบุคคลไปอาศัยอยู่ที่บ้านดอนยานาง แต่มีที่ดินอยู่ใน
(นายก่อกษาปณ์ อุปถัมภ์) พ้ืนที่ต าบลโพธิ์ตาก ที่ดินที่อุทิศให้อยู่ติดกับซอยโรงน้ ากลั่น ทาง อบต.ไปวัดพ้ืนที่แล้วได้ 
 1.90 เมตร แต่ถนนสายนี้มีอยู่ในแผนหมู่ที่ 7 สายเดียวเท่านั้น เราจึงได้ขอให้อุทิศที่ดินให้
 เพ่ือเป็นทางสาธารณะ 1.20 เมตร และมีความยาวประมาณ 43 เมตร ในตอนแรกนาง
 ค าข่องจะไม่ยอมจึงได้ขอความร่วมมือจาก ผอ.โรงเรียนบ้านสุขเกษมไปเชิญนางค าข่องมา
 พูดคุยเจรจา สุดท้ายก็ยินยอมอุทิศให้เพ่ือเป็นการท าบุญ ส่วนค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ
 ด าเนินการเช่น การตัดต้นไม้ กอไผ่ จะเป็นทาง ผอ.โรงเรียนบ้านสุขเกษมรับผิดชอบ ใน
 เรื่องนี้ ผมขออนุญาตน าเรียนท่านสมาชิกตามเอกสารจ านวน 2 แผ่นที่ผมได้แจกทุกท่าน 
 ผ ล ท า ง ก ฎ ห ม า ย ใ น ก า ร  "อุ ทิ ศ ที่ ดิ น ใ ห้ เ ป็ น ส า ธ า ร ณ ส ม บั ติ ข อ ง แ ผ่ น ดิ น " 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มักใช้ปฏิบัติงานอยู่บ่อยๆ เช่น การอุทิศที่ดินให้เป็นทาง
 สาธารณะเพ่ือก่อสร้างถนนในหมู่บ้าน/ชุมชน ซึ่งมีข้อพิจารณา ดังนี้  
 ๑. การอุทิศที่ดินมีผลทันที โดยไม่จ าต้องจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์อีก (ฎีกา ๔๓๗๗/๒๕๔๙) 
 ๒. แม้หนังสืออุทิศจะระบุว่า จะต้องไปจดทะเบียน ก็ตาม (ฎีกา ๔๓๗๗/๒๕๔๙) 
 ๓. เมื่อการอุทิศมีผลสมบูรณ์โดยไม่จ าต้องจดทะเบียนโอน จะฟ้องศาลบังคับให้ไปจด
 ทะเบียนโอนก็ไม่ได้ (ฎีกา ๑๒๗๒/๒๕๓๙) 
 ๔. อุทิศด้วยวาจา ก็มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย (ฎีกา ๒๖๔/๒๕๕๕) 
 ๕. การอุทิศที่ดินเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ไม่อาจสูญสิ้นไปเพราะการไม่ได้ใช้  แม้
 ประชาชนส่วนใหญ่ จะมิได้ใช้ทางพิพาทตามวัตถุประสงค์ก็ตาม (ฎีกา ๒๐๐๔/๒๕๔๔) 

/๖. การแสดง... 



หน้า 13 จาก 28 
  

 ๖. การแสดงเจตนาอุทิศที่ดิน ไม่จ าต้องมีนายอ าเภอ หรือนายก อปท. แสดงเจตนารับก็มี
 ผลสมบูรณ์ (ฎีกา ๒๓๗๗/๒๕๔๙) 
 ๗. การที่ผู้อุทิศ กลับเข้ามาครอบครองที่ดินอีก แม้นานเพียงใดก็ไม่ท าให้ที่ดินกลับมาเป็น
 ของผู้อุทิศอีก จะยกเอาอายุความต่อสู้กับแผ่นดินไม่ได้ (ฎีกา ๒๖๔/๒๕๕๕) 
 ๘. ผู้อุทิศจะขอยกเลิกการอุทิศท่ีดินไม่ได้ (ฎีกา ๑๑๐๘๙/๒๕๕๖) 
 ๙. เมื่อมีการอุทิศท่ีดินให้เป็นสาธารณประโยชน์ แม้หน่วยงานราชการยังไม่ได้ใช้ประโยชน์
 ตามความประสงค์ของผู้อุทิศ หรือตามเงื่อนไขการอุทิศให้ก็ตาม ที่ดินนั้นก็ยังคงสภาพเป็น
 สาธารณสมบัติของแผ่นดิน (ฎีกา ๒๐๐๔/๒๕๔๔) 
 ๑๐. การอุทิศที่ดินให้เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน อาจกระท า"โดยปริยาย" ก็ได้ เช่น 
 ยินยอมให้ประชาชนใช้สอยโดยไม่หวงห้าม (ฎีกา ๖๐๖๗/๒๕๕๒,๒๕๒๖/๒๕๔๐) แต่ต้อง
 เป็นการยินยอมให้ประชาชนทั่วไปที่มิได้มีความสัมพันธ์ทางส่วนตัวกับเจ้าของไม่ว่าทาง
 ใดๆ ** หมายเหตุ มีข้อยกเว้นกรณีเดียว ที่การยกที่ดินให้เพ่ือประโยชน์ของหน่วยงาน
 ราชการโดยเฉพาะ มิใช่ยกให้เพ่ือสาธารณประโยชน์ ต้องจดทะเบียนโอน เช่น กรณียก
 ที่ดินตลาดสดให้เทศบาลหาประโยชน์ *** หมายเหตุ ๒ เพ่ือตัดปัญหาในการน าสืบ
 พยานหลักฐานกรณีมีข้อพิพาท ผู้ปฏิบัติงานควรท าหลักฐานเป็นหนังสือการอุทิศที่ดินให้
 เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ไว้ให้ชัดเจน ซึ่งผมได้ยกข้อกฎหมายให้ท่านสมาชิกผู้ทรง
 เกียรติได้รับทราบว่า ที่ดินทั้ง 2 แปลงที่ยินยอมอุทิศให้นี้ หรือแม้แต่การขอด้วยวาจาก็มี
 ผล จึงขอน าเรียนให้ทางสมาชิกได้รับทราบและหางบประมาณช่วยกันมาก่อสร้างถนน 
 คสล.ต่อไป ขอบคุณครับ  

ส.อบต.หมู่ที่ 6 เรียนประธานสภาฯ ท่านนายก ท่านรองนายก ท่านเลขานุการนายก ท่านปลัด สมาชิก 
(นายมะโนตย์ แจ้ห่มเครือ) สภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายมะโนตย์ แจ้ห่มเครือ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 ใน

เรื่องนี้ผมเคยมีประสบการณ์เส้นทางบ้านนายติ่งเป็นทางประมาณ 2 เมตร ผมเคยขอ
อนุญาตสภาฯ ขยายพื้นที่เพ่ือความสะดวกสบายในการสัญจรไปมาซึ่งเป็นการขอด้วยวาจา 
โดยการน าของ สจ.เฉลิมชัย นาเจริญ ใช้รถแมคโครเกลี่ยพ้ืนที่เรียบร้อยแล้ว แต่ลูกมา
ร้องเรียนและไม่ยอมยกที่ดินให้จึงท าให้เสียเงินในการด าเนินการโดยเปล่าประโยชน์ ผม
อยากให้ทั้ง 2 ฝ่าย ผู้รับและผู้บริจาคมอบที่ดินโดยลงลายมือชื่อไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
ขอบคุณครับ  

ประธานสภาฯ ขอบคุณทา่นมะโนตย์ อภิปรายในประเด็นที่ได้รับประสบการณ์มาโดยตรง ซึ่งเป็นเรื่อง 
(นายสว่าง พรหมจันทร์) ละเอียดอ่อน เจ้าหน้าที่งบประมาณได้น าเรียนชี้แจงในข้อกฎหมายและตามเอกสารที่ท่าน

ได้น ามาอ้างอิงก็ถูกต้อง แต่ตามหลักความเป็นจริงที่ท่านมะโนตย์ได้อภิปรายคือ
ประสบการณ์โดยตรงของท่าน ต้องให้สภาฯ พิจารณาตามเอกสารครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ 
ขอบคุณครับ  

เลขานุการสภาฯ เนื่องจากเกิดความผิดพลาดของกองช่างที่ไม่ด าเนินการตามที่ผมสั่ง เอกสารแนบท้ายญัตติ 
(นายก่อกษาปณ์ อุปถัมภ์) ไม่น าส่งให้เจ้าหน้าที่เพ่ือถ่ายเอกสารและน าส่งต่อสมาชิก ขอให้ท่านประธานเลื่อนการ

พิจารณาออกไปก่อนระหว่างรอเอกสาร ขอบคุณครับ 
ประธานสภาฯ เลื่อนการพิจารณาญัตติที่ 2 ออกไปก่อนครับ เข้าสู่ญัตติที่ 3 เรียนเชิญครับ 
(นายสว่าง พรหมจันทร์) 

/นายก อบต.... 
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นายก อบต.โพธิ์ตาก ข้าพเจ้านายวิมาน พระพรม ขอเสนอญัตติเรื่อง ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงโครงการ 
(นายวิมาน พระพรม) ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ดอนปู่ตา หมู่ที่ 7 บ้านสุขเกษม แผนงานอุตสาหกรรมและ

โยธา งานก่อสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุนที่ดินและสิ่งก่อสร้าง อาศัยอ านาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ข้อ 27 ข้อ 29 เพ่ือให้สภาฯ ได้พิจารณา
เห็นชอบอนุมัติ ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ เพ่ือพิจารณาตามรายละเอียด
เอกสารแนบท้ายต่อไป ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านนายกครับ ท่านแถลงญัตติที่ 3 ต่อสภาฯ โครงการก่อสร้างศาลา             
(นายสว่าง พรหมจันทร์) อเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 สมาชิกท่านใดต้องการอภิปราย หากไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายผม

จะขอมติที่ประชุมต่อไป เรียนเชิญครับ  

ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใดให้ความเห็นชอบญัตติที่ 3 เรื่องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงโครงการ 
(นายสว่าง พรหมจันทร์) ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ดอนปู่ตา หมู่ที่ 7 บ้านสุขเกษม แผนงานอุตสาหกรรมและ

โยธา งานก่อสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุนที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โปรดยกมือ 

เลขานุการสภาฯ มติเห็นชอบเป็นเอกฉันท ์
(นายก่อกษาปณ์ อุปถัมภ์) 

ประธานสภาฯ ญัตติที่ 4 พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 ในขั้นรับ 
(นายสว่าง พรหมจันทร์) หลักการ เรียนเชิญท่านนายกแถลงญัตติต่อสภาฯ เรียนเชิญครับ 

นายก อบต.โพธิ์ตาก ข้าพเจ้านายวิมาน พระพรม นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก ขอเสนอญัตติเรื่อง  
(นายวิมาน พระพรม) ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 ของ อบต.โพธิ์

ตาก (รายละเอียดตามแบบแนบ) ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมภาฯ เพ่ือพิจารณา
เห็นชอบร่างข้อบัญญัติต่อไป ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ท่านนายกได้แถลงญัตติที่ 4 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
(นายสว่าง พรหมจันทร์) 2564 สมาชิกท่านใดต้องการอภิปราย เรียนเชิญครับ 

ส.อบต.หมู่ที่ 6 เรียนประธานสภาฯ ผมนายมะโนตย์ แจ้ห่มเครือ ส.อบต.หมู่ที่ 6 ขอขอบคุณท่านสมาชิก 
(นายมะโนตย์ แจ้ห่มเครือ) ทุกๆ หมู่บ้าน ขอขอบคุณท่านประธานสภาฯ ที่ให้ผมได้อภิปรายในสภาฯ แห่งนี้ ขอ

น าเสนอ 3 เรื่อง (1) ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 ขอความ
เห็นชอบจากสภาฯ ในขั้นรับหลักการ (2) เรื่องอภิปราย (3) เรื่องการลงมติ ก่อนอ่ืนผม
ต้องขอขอบพระคุณส านักงบประมาณของสภาฯ แห่งนี้ ซึ่งเป็นหน่วยงานแรกที่ได้จัดท า
เอกสารให้กับสมาชิกสภาฯ ได้ใช้ในการประกอบการพิจารณาในครั้งนี้เป็นอย่างดีเยี่ยม 
และครอบคลุมทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านบริหารทั่วไป ด้านการบริการ ด้านสวัสดิการ
สังคม เศรษฐกิจ และงบกลาง แต่พวกกระผมเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ เป็นฝ่ายตรวจสอบ บางที
การน าเสนอของสมาชิกสภาฯ แต่ละท่านหรือเสนอในแต่ละมุมมองเป็นการทักท้วง ติติง 
เสนอแนะ ในสิ่งที่เป็นข้อผิดพลาด บกพร่อง หรือขาดหายไปจากการปฏิบัติของฝ่าย
บริหารและฝ่ายน าสู่การปฏิบัติ คือ ฝ่ายข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่ได้จัดท าเอกสาร
เข้าสู่สภาฯ เพื่อให้สภาฯ พิจารณา ตรงนี้ครับที่เป็นส่วนส าคัญท่ีสุดคือสมาชิกสภาฯ  

 
/ซึ่งมีหน้าที.่.. 
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 ซึ่งมีหน้าที่พิจารณาโดยการได้รับมอบหมายจากพ่ีน้องประชาชนที่หวังและอยากเห็นสภาฯ 
แห่งนี้เป็นที่พ่ึงของตัวเขาที่ได้เลือกสมาชิกเข้ามาให้มาท าหน้าที่ในแต่ละหมู่บ้าน แม้ ว่า
ความคิดเห็นจะแตกต่างกัน แต่ก็เป็นการถ่วงดุลและทุกๆ ฝ่ายในสภาฯ ต้องใจกว้างรับฟัง
เหตุผลและยอมรับความเป็นจริงถึงจะดูสวยงามครับ เรื่องที่ 2 คือ การอภิปราย เป็นการ
น าเสนอเหตุผลของแต่ละท่าน มีการโต้แย้งเสนอความคิดเห็นที่แตกต่างกัน เรื่องที่ 3 เรื่อง
การลงมติ เสียงข้างน้อยก็ต้องยอมรับเสียงข้างมาก แต่เสียงข้างมากก็ต้องยอมรับสิทธิเสียง
ข้างน้อยถึงจะด าเนินไปด้วยกันได้ ไม่ใช่ว่าต่างคนต่างคิด ต่างคนต่างพูด ปกติวันนี้ในช่วงนี้
เปรียบเหมือนวันปีใหม่ของสภาฯ ทุกคนล้วนหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส ซึ่งในส่วนนี้อยากให้
ยอมรับความเป็นจริง  บางทีที่ผมพูดไปแล้วมีการขาดหายไปเป็นบางครั้งบางคราว เราก็
มาเสริมในส่วนนี้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายส่วนนี้ เปรียบดังที่ว่าน้ าเขื่อนเงินหมด
คลัง ผู้คนก็หมดหวังตาชั่งก็หมดลง ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านมะโนตย์ แจ้ห่มเครือ ท่านได้อภิปรายเกี่ยวกับวันปีใหม่และลงท้ายด้วยกลอน 
(นายสว่าง พรหมจันทร์) เจ้าหน้าที่งบประมาณน าเรียนชี้แจงเพ่ิมเติมครับ 

เจ้าหน้าที่งบประมาณ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับ เอกสารค าชี้แจงเพิ่มเติมค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น 
(นายก่อกษาปณ์ อุปถัมภ์) ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือสั่งการเพ่ิงออกมาใหม่หลังจากที่

เจ้าหน้าที่ได้จัดท าเอกสารร่างข้อบัญญัติเรียบร้อยแล้ว งบประมาณในส่วนของค่าใช้จ่ายใน
การเลือกตั้งที่ผ่านมาให้ตั้งงบประมาณไว้ในหมวดค่าใช้สอย แต่ปีงบประมาณ 2564 ให้
แยกเป็น 2 หมวด หมวดค่าตอบแทนและหมวดค่าใช้สอย แต่วงเงินเท่าเดิม ที่ผมจะน า
เรียนนั้นหมายความว่า เดิมทีค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งเราตั้งไว้ 400,000 บาท แจกแจง
ใหม่ให้เป็นไปตามหนังสือสั่งการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าตอบแทนประธานและคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ ซึ่งมี 3 ท่าน 
ตั้งไว้ 2 เดือน ผอ.กกต.ท าหน้าที่เลขา กกต.อบต.ด้วย แต่จะได้รับค่าตอบแทนทางเดียว 
ประธาน กปน. กรณีการเลือกตั้ง ส.อบต.จะเลือกตั้งไม่เกิน 2 ครั้ง และในการเลือกตั้ง
นายกต้องผ่าน 2 เงื่อนไขตามที่ก าหนด หากไม่มีผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะต้องเลือกตั้งไปเรื่อยๆ 
จนกว่าจะเข้าเงื่อนไขตามที่กฎหมายก าหนด จึงมีการก าหนดค่าตอบแทนแยกหมวดออก
จากหมวดค่าใช้สอยมาตั้งไว้ในหมวดค่าตอบแทน ส่วนค่าวัสดุ แบบพิมพ์ต่างๆ ให้น ามาตั้ง
ไว้ในหมวดค่าใช้สอย จึงมีความจ าเป็นแยกออกมาเป็น 2 หมวด แต่ไม่มีผลกระทบใน
ภาพรวม ขออนุญาตน าเรียนที่ต้องท าเอกสารแนบเพ่ิมเติมเพราะได้รับหนังสือสั่งการ
ตามมาทีหลัง ขออนุญาตน าเรียนผ่านท่านประธานไปยังท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านได้
รับทราบ  ผมขออนุญาตน าเรียนต่อว่าในภาพรวม อบต.โพธิ์ตาก ตราข้อบัญญัติไว้ ใน
หน้าที่ 1 ค าแถลงร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ปี พ.ศ. 2564 สถานะการเงินการคลัง 
ข้อมูล  ณ วันที่  17 กรกฎาคม 2563 เงินฝาก 11,000,000 บาท เ งินสะสม 
9,700,000 บาท ทุนส ารอง 5,700,000 บาท รายการกันเงินยังไม่มี  โครงการยังไม่
ก่อหนี้ผูกพัน 5 โครงการ ขอน าเรียนในภาพรวมว่าในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.
2564 จะไม่มีงบโครงสร้างพื้นฐาน มีแต่งบครุภัณฑ์ มีการจัดซื้อรถกระเช้า  

 
/1 คัน... 
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 1 คัน ราคา 1,900,000 บาท รถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์ 1 คัน ราคา 2,300,000 
บาท นอกจากนั้นเป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน และคุณลักษณะของรถน้ าและรถ
กระเช้าเป็นสเปคกลาง ทุกห้างร้านทุกบริษัทสามารถเสนอราคาได้ ในปีงบประมาณ 
2564 อบต.โพธิ์ตากจะมีเครื่องไม้เครื่องมือในการบริการพ่ีน้องประชาชนได้อย่างทั่วถึง 
ถ้าหากว่าท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านได้เล็งเห็นความส าคัญ ขออนุญาตไปหน้าสุดท้าย 
งบกลาง หน้า 129 เงินประกันสังคม จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ เบี้ยคนพิการ เบี้ยผู้ฝ่ายเอดส์ ที่มี
การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เงินฉุกเฉิน และเงินกองทุน สปสช. ขออนุญาตน าเสนอให้
ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทราบเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 

ส.อบต.หมู่ที่ 6 ขอบคุณครับ ผมขออนุญาตสอบถามเกี่ยวกับงบกลาง หน้า 129 ท่านลองรวมกันว่า 
(นายมะโนตย์ แจ้ห่มเครือ) ตรงกันหรือไม่ ซึ่งผมรวมตัวเลขได้น้อยกว่า 2 แสนกว่าบาท ในร่างฯ ที่น าเสนอครับ  

เลขานุการสภาฯ ขออนุญาตให้เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องรวมยอดใหม่อีกครั้งครับ 
(นายก่อกษาปณ์ อุปถัมภ์)  

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ยอดตรงกับที่ระบบค านวณในร่างข้อบัญญัติค่ะ 
(น.ส.ปนรรฐพร สีสอง) 

ส.อบต.หมู่ที่ 10  เรียนประธานสภาฯ นายก รองนายก สมาชิกสภาฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนาย 
(นายสมคิด ลังกา) สมคิด ลังกา ส.อบต.หมู่ที่ 10 ผมดูร่างข้อบัญญัติปี 2564 ท่านเสนอ 40 ล้านบาท ปี 

2563 ตั้งงบประมาณไว้ 38.5 ล้านบาท ท่านบอกติดลบแปดล้าน ผมดูแล้วคิดเป็นห่วง
เหมือนกันว่าจะจัดซื้อรถ 2 คัน แต่ไม่มีโครงสร้างพ้ืนฐาน ผมคิดว่าหากงบประมาณมาไม่
ครบเราจะมีงบพัฒนาหมู่บ้านหรือไม่ เหลือเวลา 2 เดือน ผมไม่แน่ใจว่างบประมาณจะเข้า
มาหรือไม่ และในปีงบประมาณ 2564 ท่านตราไว้ที่ 40 ล้านบาท เพราะปีนี้ยังเป็นแบบ
นี้แล้วปีหน้าจะเป็นอย่างไร และท่านตั้งขึ้นสูงกว่าเดิมอีก ผมอยากเรียนถามว่าในการตั้ง
งบประมาณสูงขึ้นนั้นมีเหตุผลอย่างไร เพราะไม่มีงบโครงสร้างพื้นฐานมาพัฒนาหมู่บ้านเลย
มีเพียงรถ 2 คัน หากว่าในปีนี้งบจากรัฐบาลไม่เข้ามาไม่ครบจะมีแผนในการด าเนินงาน
อย่างไร อยากให้มีการพัฒนาควบคู่กันไป อยากให้ท่านตอบให้กระจ่างและชัดเจน ซึ่งแย้ง
กันกับงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล ขอบคุณครับ 

ส.อบต.หมู่ที่ 9  เรียนประธานสภาฯ นายก รองนายก สมาชิกสภาฯ ผู้เข้าร่วมประชุม ผมนายกานต์ จันทร์ 
(นายกานต์ จันทร์เพ็ญ)  เพ็ญ ส.อบต.หมู่ที่ 9 ผมมีข้อสงสัยเกี่ยวกับงบประมาณ ปี พ.ศ.2564 ทั้งๆ ที่ทุกปีเราเคย

ของบประมาณเพ่ิมขึ้นแต่ก็ไม่เกิน 300,000 – 350,000 บาท แต่ในปี 2564 มีการ
จัดซื้อรถ 2 คัน รวมเป็นเงินแล้ว 4 ล้านกว่าบาท หากมีการน ามาพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ในแต่ละหมู่บ้านๆ ละ 400,000 บาท ในแต่ละหมู่บ้านในต าบลโพธิ์ตากยังไม่เคยได้รับ
งบประมาณมาพัฒนาถึง 400,000 บาท สักครั้งเดียวครับ ในการซื้อรถกระเช้าตั้งราคาไว้ 
1,900,000 บาท เป็นราคาเดิมหากมีการยกมือให้ผ่านแล้วน าไปซื้อในปี 2564 ก็ไม่รู้ว่า
จะจัดซื้อได้หรือไม่เพราะราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็น 2,500,000 บาท ก็ได้ เงินก็ไม่
มีเพียงพอในการจัดซื้อ ท่านเป็นผู้บริหารต้องดูให้ดีครับ ไม่ใช่ว่าน าคันเก่าคันเดิมมาพูด
เหมือนกับพูดเล่น ตั้งราคาเดิม สเปคคอแข็งคออ่อนก็ตั้งมาเหมือนเดิม  

 
/ผมอยากให้... 
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 ผมอยากให้พิจารณาให้ดีเพ่ือจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาในการพัฒนาต าบล ต าบลของเราก็
ไม่ใช่ว่าจะร่ ารวยไม่เหมือนชลบุรีหรือพัทยางบประมาณเป็นร้อยล้าน ผมดูแล้วรู้สึกว่าจะ
เยอะไป ผมตรวจสอบแผนงานที่ฝ่ายบริหารได้ส่งไปให้ก็หลายวันตามที่ท่านเลขาได้น า
เรียนนั้น ผมไม่สามารถอ่านได้ทุกแผนงาน แต่ว่าผมอยากให้มีการพัฒนาควบคู่กันไป ซื้อ
รถ 4 ล้านกว่า ผมอยากให้มีการพัฒนาบ้าง อย่างน้อยๆ หมู่บ้านละ 5 หมื่นบาทก็เป็นการ
ดี ไม่ใช่ว่าซื้อแต่รถหรือครุภัณฑ์อย่างเดียว ท่านประธานที่เคารพ ขอบคุณครับ 

ส.อบต.หมู่ที่ 3 เรียนประธานสภาฯ นายก รองนายก ท่านปลัด สมาชิกสภาฯ ผู้เข้าร่วมประชุม ผมนาย  
(นายกองลาภ สายสะอาด) กองลาภ สายสะอาด ส.อบต.หมู่ที่ 3 ขอเสนอความคิดเห็น ท่านต้องการซื้อรถ 2 คัน ท่าน

ซื้อเลยครับ แต่ผมอยากให้มีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้วยครับ ถนนลูกรังหมู่ที่ 3 ก็มี
ความจ าเป็นครับ ปีนี้ ปีหน้าฝนก็ตก ควรมีการเตรียมเงินไว้ส าหรับการซ่อมแซม ทุกหมู่
เบื้องต้นประมาณ 5 หมื่น ขอบคุณมากครับ 

ส.อบต.หมู่ที่ 9 เรียนประธานสภาฯ ท่านนายก และสมาชิก ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมนายอธิวัฒน์ จัน 
(นายอธิวัฒน์ จันเพ็ญ) เพ็ญ ส.อบต.หมู่ที่ 9 หากพูดถึงโครงสร้างพ้ืนฐานก็เป็นสิ่งจ าเป็น ผมขอยกตัวอย่างที่พ่ีน้อง

ประชาชนก าลังเดือดร้อน เส้นทางที่ไปทางที่นานายกตอนนี้มันขาด ในสมัยก่อนเรามี
งบประมาณเพียง 20-30 กว่าล้าน ยังมีการจัดสรรมาพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน แต่ในปี 
2564 ตั้งงบประมาณไว้ 40 ล้านบาท แต่ไม่มีโครงสร้างพ้ืนฐาน ผมว่ามันยังไงๆ อยู่นะ
ครับ ความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนก็มีให้เห็น ฝากผ่านท่านประธานไปยังท่านนายก
เส้นทางไปที่นาของท่านที่พ่ีน้องประชาชนใช้สัญจรไปมา งบประมาณเราก็เพ่ิมขึ้นมา จึง
อยากขอให้ฝ่ายบริหารพิจารณาอีกครั้ง ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ท่านนายกชี้แจงประเด็นที่สมาชิกอภิปรายทั้ง 4 ท่าน ประเด็นเดียวกันครับ เรียนเชิญครับ 
(นายสว่าง พรหมจันทร์) 

นายก อบต.โพธิ์ตาก เรียนประธานสภาฯ พี่น้องสมาชิกทุกท่านด้วยความเคารพ ในเรื่องของงบประมาณท่ีก าลัง 
(นายวิมาน พระพรม)  พูดคุยและตั้งไว้ ตามสถานการณ์ทุกอย่างเป็นการที่เจ้าหน้าที่งบประมาณได้ด าเนินการ

และคาดการณ์ไว้ในร่างข้อบัญญัติต่างๆ ทุกประการ และเป็นไปตามระเบียบ ในบางครั้ง
เราสามารถโอนงบประมาณหรือพูดคุยอะไรต่างๆ ได้ในลักษณะตรงนั้น ตามที่ท่านอธิวัฒน์
ได้อภิปรายนั้น ในส่วนนี้เป็นงบประมาณเร่งด่วนซึ่งผมให้ช่างไปส ารวจมาแล้วและได้ท า
ประมาณการเรียบร้อย อยู่ในขั้นตอนหาผู้รับจ้างเข้าไปด าเนินการ ผมได้ให้ช่างออกไป
ส ารวจความเสียหายถนนที่เกิดช ารุดทุกหมู่บ้านและเร่งด่วนที่มีราคาไม่สูง ซึ่งเรามี
งบประมาณอยู่ไม่มาก ผมขอน าเรียนให้กับทางท่านสมาชิกได้รับทราบ ขอบคุณครับ 

เจ้าหน้าที่งบประมาณ ขออนุญาตน าเรียนผ่านท่านประธานสภาฯ ผ่านไปยังท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 
(นายก่อกษาปณ์ อุปถัมภ์) ขอเสริมต่อจากท่านนายก ในกรณีที่ถนนลูกรังที่ช ารุดผมได้สั่งให้ช่างเข้าไปด าเนินการนาน

แล้วแต่กระบวนการในการท างานของ อบต.โพธิ์ตากเกิดความล่าช้า นายกเพ่ิมลงชื่อใน
เอกสารเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา สั่งให้มีการเพ่ิมท่ออีก 1 แถว งบประมาณ 10,000 กว่าบาท 
และในซ่อมแซมหมู่บา้นอื่นๆ ใช้งบกลางในการซ่อมแซม และให้กองคลังเริ่มลงระบบได้ใน
วันนี้ ขออนุญาตเรียนเสริมท่านสมาชิกที่ได้เป็นห่วงไม่ว่าจะเป็นท่านกานต์ ท่านสมคิด 
ท่านอธิวัฒน์ และท่านมะโนตย์ แนวทางในการแก้ไขด้วยความห่วงใยของทุกท่าน  

/แนวทางท่ี... 



หน้า 18 จาก 28 
  

 แนวทางที่  1 คือ ปี  2564 ไม่มีงบพัฒนาของหมู่บ้านเราจะชดเชยให้ด้วยการใช้
งบประมาณ 1,900,000 บาท ของปี 2563 ตามแบบแปลนที่ได้แนบไป แนวทางที่ 2 
หากงบประมาณไม่เป็นไปตามที่ก าหนด จะเป็นการจ่ายขาดเงินสะสมมาใส่ให้ทุกท่านแทน 
ผมเชื่อว่าปลายปีนี้ไม่มีการเลือกตั้งแน่นอน เพราะร่างข้อบัญญัติหลายที่ยังไม่เสนอเข้าสภา
ฯ โดยความห่วงใยของท่านนายกต้องการให้ใช้แนวทางที่ 1 เดิมทีโครงการ 1,900,000 
บาท จะเสนอเข้าสภาฯ วันที่ 14 สิงหาคม 2563 ซึ่งจะเป็นการพิจารณาในวาระท่ี 3  

 ขอดูจ านวนเงินว่าเป็นไปตามเป้าหรือไม่ หากไม่เป็นไปตามเป้าก็จะน าไปขอเปิดประชุม
วิสามัญกลางเดือนกันยายน 2563 ในการกันเงินตามระเบียบฯ ข้อ 59 (ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2561 ต้องมเีงินเข้ามาสามารถใช้ได้จริง ผมน าเรียนว่าเงินไม่ใช่ประเด็นในการจัดซื้อรถทั้ง 
2 คัน ปี 2563 ที่ไม่สามารถจัดซื้อได้เนื่องจากสภาฯ ไม่เห็นชอบในการเปลี่ยนแปลง
คุณลักษณะหรือสเปค สเปคที่ขอในปีงบประมาณ 2564 ก็คือ สเปคที่ขอแก้ไข ขอน า
เรียนผ่านท่านประธานสภาฯ ให้ท่านสมาชิกทราบเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เจ้าหน้าที่งบประมาณได้น าเรียนให้ทุกท่านทราบเกี่ยวกับโครงสร้างพ้ืนฐานและท่าน 
(นายสว่าง พรหมจันทร์) สมาชิกที่อภิปรายเมื่อสักครู่ และที่ผ่านมาได้มีการนัดประชุมนอกรอบเพ่ือเป็นการ

ปรึกษาหารือการท างาน มีหลายท่านเข้าร่วมและไม่ได้เข้าร่วมครับ 

ส.อบต.หมู่ที่ 6   เรียนท่านประธานสภาฯ ในการประชุมนอกรอบนั้นผมไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยครับ ผมจึง 
(นายมะโนตย์ แจ้ห่มเครือ)  ไม่ทราบข้อมูลว่ามีการพูดคุยกันอย่างไรถึงประเด็นใดบ้าง จากประสบการณ์การท างานไม่

ว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้าน ก านัน หรือสมาชิกสภาฯ ผมท างานด้วยสัจจะและรักษาค าพูด 
บางครั้งบางคราวพูดไปพูดมาจ าไม่ได้ก็มี ผมถือว่าสัจจะเป็นค าพูดที่ดีขอให้รักษาค าพูดไว้ 
ปกติในช่วงนี้แต่ละต าบลก็จะมีการสังสรรค์ ต าบลเรากลับมีแต่ความขุ่นมัวเข้าหากัน ไม่ว่า
จะเป็นพนักงาน เจ้าหน้าที่ ฝ่ายการเมือง หรือหัวหน้าส่วน อยากให้ทุกท่านเปิดใจให้กว้าง
ยอมรับความเป็นจริง รับฟังเหตุผลจากทุกฝ่าย ในใจพวกเรานั้นมีแต่ต้องการการพัฒนา
หมู่บ้านเพียงอย่างเดียว ขอบคุณครับ 

ส.อบต.หมู่ที่ 3 เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ อยากฝากผ่านท่านประธานสภาฯ ไปยังฝ่ายบริหาร ผม 
(นายกองลาภ สายสะอาด)  มีข้อสงสัยอยู่ประเด็นหนึ่งในการซ่อมแซมถนนลูกรังนั้นเกี่ยวกับงบประมาณ เพราะว่าถนน

ลูกรัง หมู่ที่ 3 เป็นการซ่อมแซม ยกตัวอย่างถนนสายส านักสงฆ์ในการไปส ารวจหน้างาน
ของช่างนั้นจะยากต่อการค านวณหรือไม่ เกี่ยวกับข้องบประมาณด้วย บางครั้งบอกว่าจ่าย
ขาดเงินสะสมไปด าเนินการ มันยากต่อการตรวจสอบอยากให้ถูกกับข้อระเบียบและข้อ
งบประมาณครับ  ผมเข้าไปส ารวจกับช่าง ช่างก็บอกว่าไม่รู้จะท าอย่างไรเหมือนกันเพราะ
ยากต่อการตรวจงาน ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ  ในส่วนของท่านกองลาภ ในส่วนข้อสงสัยของท่านนั้นเป็นสิ่งที่ดีงามแต่ขอให้น าไปใน     
(นายสว่าง พรหมจันทร์) ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ ครับ ซึ่งเราก าลังพิจารณาร่างข้อบัญญัติรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2564 เข้าใจนะครับท่าน เชิญท่านต่อไปครับ 

ส.อบต.หมู่ที่ 9  เรียนประธานสภาฯ อีกครั้ง ผมยังมีข้อสงสัยที่เจ้าหน้าที่งบประมาณอธิบายเรื่องรถกระเช้า  
(นายอธิวัฒน์ จันเพ็ญ) ที่ว่าถ้าเปลี่ยนสเปคแล้วจะจัดซื้อได้เลย ผมสงสัยว่าจะต้องมีเงินด้วยนะครับ ผมอาจจะ

เข้าใจอะไรผิดขอให้อธิบายให้ฟังอีกครั้ง ขอบคุณครับ 
/เจ้าหน้าที่... 
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เจ้าหน้าที่งบประมาณ ขอบคุณครับ ถามว่าเปลี่ยนสเปคแล้วซื้อได้หรือไม่ รอเงิน ครับ เงินเข้ามาก็จัดซื้อได้ทันทีก็  
(นายก่อกษาปณ์ อุปถัมภ์)  เหมือนการท าถนนก็ทยอยท าในข้อบัญญัติปกติท าตามเม็ดเงิน ส่วน อบต.อ่ืนๆ ที่

ด าเนินการโครงสร้างพ้ืนฐานไปแล้วนั้น หากเม็ดเงินไม่เข้าคนแรกที่จะโดนวินัยการเงิน 
การคลัง ตามด้วยเจ้าหน้าที่การเงิน ผอ.กองคลัง ตามด้วยนายก อบต. เพราะบุคคลเหล่านี้
มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารและควบคุมการเบิกจ่ายเงิน ไม่ใช่ว่าจะฟังนายกสั่งเพียงอย่าง
เดียวแต่สถานะการเงินการคลังไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจากเราไม่ได้ล็อกสเปค เงินเข้ามาก็
สามารถจัดซื้อได้ ทุกห้างร้านเข้าถึงได้หมด ปัญหามีเพียงเท่านี้ ขออนุญาตน าเรียน
ข้อเท็จจริงให้ท่านทราบ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เจ้าหน้าที่งบประมาณได้น าเรียนชี้แจง เชิญท่านอ่ืนๆ ครับ 
(นายสว่าง พรหมจันทร์) 

ส.อบต.หมู่ที่ 10  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมขออนุญาตอภิปรายเกี่ยวกับการตราข้อบัญญัติ ก่อนอภิปราย 
(นายสมคิด ลังกา) เพ่ิมเติมผมขอเรียนท่านประธานขออนุญาตพาดพิงท่านอธิวัฒน์เมื่อสักครู่ ท่านได้ถามท่าน

ปลัดในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ ท่านอ้างถึงระเบียบข้อ 59 ถ้ามีเงินแล้วจัดซื้อได้ ผม
เข้าใจอย่างนั้นครับ แต่ท่านอธิวัฒน์ถามท่านตอบว่ามีเงินค่อยซื้อได้ ถ้าสภาฯ แก้ไขสเปค
ให้ ซึ่งผมถามท่านว่าเรายังขาดงบประมาณอยู่ 8 ล้านบาท เราจะจัดซื้อรถกระเช้าได้
อย่างไรครับ นี่คือประเด็นข้อสงสัย ส่วนท่านจะซื้อได้หรือไม่ได้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่ง 
ประเด็นต่อมาคือด้วยความคิดของผมเองไม่สบายใจที่ท่านจัดท าข้อบัญญัติโดยไม่มีการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ส่วนท่านอ่ืนๆ จะเห็นเป็นอย่างไรก็สุดแล้วแต่ท่าน ส่วนตัวผมไม่
เห็นดีด้วยที่จะซื้อรถทีเดียว 2 คัน อยากฝากฝ่ายบริหาร ท่านปลัดขออนุญาตเอ่ยนาม 
ท่านเรียนต่อสภาฯ แล้วว่าท่านจะใช้เงินสะสม ผมว่าเงินสะสมเป็นเรื่องของอนาคต ตอนนี้
มีเงินสะสม 5.7 ล้านบาท ก็ยังไม่สามารถน าออกมาใช้ได้เท่าที่ควร ด้วยความหวังดีของ
ท่านปลัดจะน าเงินสะสมออกมาใช้ แต่อะไรก็เกิดขึ้นได้รัฐบาลไม่มีความแน่นอน ผมอยาก
น าเรียนผ่านท่านประธานไปยังฝ่ายบริหารว่าท่านซื้อรถผมเห็นดีด้วยแต่ก็ต้องมีงบ
โครงสร้างพื้นฐานควบคู่ไปด้วย เช่น หมู่ที่ 10 หากมีฝนตกหนักก็เกิดน้ าท่วมขัง การสัญจร
ไปมาล าบาก มีการแก้ปัญหาจุดหนึ่งก็ไปเกิดปัญหาอีกจุดหนึ่ง ไม่ได้ต าหนิฝ่ายบริหารครับ 
แต่ว่ามันเกิดปัญหาอยากให้ท่านไปดู นี่เป็นประเด็นหนึ่งที่ผมอยากจะน าเรียนท่านประธาน
ว่าซื้อรถซื้อได้แต่ขอให้มีงบโครงสร้างพ้ืนฐาน ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านสมคิดครับ ท่านอภิปรายเกี่ยวกับโครงสร้างพ้ืนฐาน เชิญทุกท่านปรึกษาหารือ 
(นายสว่าง พรหมจันทร์) กันครับในร่างข้อบัญญัติก็แจกให้ทุกท่านมาแล้วเกือบ 10 กว่าวัน ก็ขอให้พิจารณาครับ 

เจ้าหน้าที่งบประมาณ ขออนุญาตน าเรียนค าถามของท่านสมคิดและท่านอธิวัฒน์ ที่บอกว่าถ้าสภาฯ แก้ไขสเปค 
(นายก่อกษาปณ์ อุปถัมภ์)  แล้วจะซื้อรถได้อย่างไร สามารถซื้อได้เพราะเป็นอ านาจของฝ่ายบริหารว่าจะท าถนนก่อน

หรือจัดซื้อรถก่อนครับ ท าพร้อมกันทีเดียวไม่ได้เพราะเงินไม่เข้าตามเป้าหมาย ผมได้น า
เรียนให้ทุกท่านทราบแล้ว ปัญหาที่ซื้อไม่ได้คือเราไม่ได้แก้ไขสเปครถเท่านั้นก็จบกันไปใน
ส่วนนี้ ก่อนที่ท่านประธานสภาฯ จะลงมติในญัตติที่ 4 อย่างไรก็แล้วแต่ ญัตติที่ 2 
เอกสารแนบท้ายเตรียมพร้อมแล้วครับ ขออนุญาตน าเรียนตามเอกสารครับ กรณีของนาง
พรรณี ทิศสุวรรณ บ้านเลขท่ี 96 ยินยอมให้ใช้พ้ืนที่หมู่ที่ 5 ตามโฉนดแนบท้าย  

 
/พื้นท่ีกว้าง... 



หน้า 20 จาก 28 
  

 พ้ืนที่กว้าง 4 เมตร ยาว 42 เมตร มีพยานรับรองเรียบร้อย แปลงที่ 2 หมู่ที่ 7 พ้ืนที่ของ
นางค าข่อง แสงโสม เลขที่โฉนด 38299 กว้าง 1.20 เมตร ยาวประมาณ 42 เมตร เพ่ือ
ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือสาธารณะประโยชน์ทั้ง 2 ท่าน การที่ อบต.จะรับโอนที่ดิน 
ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง เข้ามาจะต้องได้รับความเห็นชอบของสภาฯ ก่อน หากสภาฯ 
ไม่ให้ความเห็นชอบก็ไม่สามารถจัดสรรงบประมาณลงไปด าเนินการได้ หรือถ้าเป็นรถก็ไม่
สามารถรับโอนได้เช่นกัน ขออนุญาตน าเรียนเพื่อให้ท่านประธานด าเนินการต่อไปครับ  

ประธานสภาฯ เจ้าหน้าที่งบประมาณน าเรียนในญัตติที่ 2 ที่ท่านนายกได้เสนอ ที่ท่านพรรณี ขออนุญาต 
(นายสว่าง พรหมจันทร์) เอ่ยนามตามที่ท่านได้อุทิศที่ดินให้องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก มีเอกสาร พยาน

เอกสาร ตามระเบียบตามที่ท่านมะโนตย์ ได้อภิปรายในครั้ งแรกตามที่ท่านได้มี
ประสบการณ์ท่ีผ่านมาก็เป็นสิ่งที่ดีต่อสภาฯ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติก็ได้ตรวจสอบดูแล้ว  

ส.อบต.หมู่ที่ 3 เรียนประธานสภาฯ ผมนายไกร พลอุ่น ส.อบต.หมู่ที่ 3 ผมสงสัยเกี่ยวกับเอกสารสรุป 
(นายไกร พลอุ่น) เพราะถ่ายเอกสารแต่ด้านหน้าอาจมีความผิดพลาดได้เราจะไม่รู้ว่าโฉนดแผ่นนี้เป็นของใคร 

เพราะเอกสารไม่ครบ การลงมติต้องมีเอกสารแนบครบถ้วน ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านไกรครับ ท่านมีความรอบคอบในเรื่องเอกสารสิทธิ์ครับ  
(นายสว่าง พรหมจันทร์) 

เลขานุการสภาฯ ขออนุญาตครับ เอกสารฉบับที่สมบูรณ์มีครบทั้งหน้าและหลังอยู่ที่ผมแล้วครับแต่เนื่องจาก 
(นายก่อกษาปณ์ อุปถัมภ์)  กองช่างถ่ายเอกสารไม่ครบ ขอบคุณท่านครับที่ทักท้วง ซึ่งผมเป็นผู้รับเอกสารมาเองกับมือ 

ขอน าเรียนชี้แจงเพียงเท่านี้ ขอบคุณทุกท่านครับ 

ประธานสภาฯ เจ้าหน้าที่งบประมาณได้น าเรียนให้ทุกท่านทราบแล้วนะครับ ท่านอ่ืนๆ ในญัตติที่ 2 ครับ  
(นายสว่าง พรหมจันทร์) ต้องการอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ พิจารณาญัตติที่ 2 เสร็จแล้วจะเข้าสู่ญัตติที่ 4 ต่อไป

ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดสงสัยจะขอมติที่ประชุมครับ  

เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุม 20 ท่าน 
(นายก่อกษาปณ์ อุปถัมภ์) 

ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใดให้ความเห็นชอบญัตติที่ 2 เรื่อง ขอรับโอนที่ดินของนางค าข่อง แสงโสม  
(นายสว่าง พรหมจันทร์) ขนาดความกว้างประมาณ 1.20 เมตร และความยาวประมาณ 42 เมตร เพ่ือสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กเป็นทางสาธารณประโยชน์ และที่ดินของนางพรรณี ทิศสุวรรณ เพ่ือ
สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโคกกุง หมู่ที่ 5 โดยใช้พ้ืนที่กว้าง
ประมาณ 4 เมตร ยาวประมาณ 43 เมตร โดยไม่มีเงื่อนไขและไม่ขอเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ 
ทั้งสิ้น โปรดยกมือ 

เลขานุการสภาฯ มติเห็นชอบเป็นเอกฉันท ์
(นายก่อกษาปณ์ อุปถัมภ์) 

ส.อบต.หมู่ที่ 4  เรียนประธานสภาฯ ท่านนายก ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายผาย สีข้อน ส.อบต.หมู่ที่  
(นายผาย สีข้อน)  4 ในญัตติที่ 4 ผมมีข้อสงสัยเรื่องเครนพับกับเครนหลังแข็ง 2 คัน จะซื้อทั้งหมดหรือไม่ 

อยากได้แบบใด ยี่ห้อใด ให้ระบุให้ชัดเจนและอยากให้แก้ไขในส่วนนี้ด้วย เพราะถ้าระบุทั้ง
สองแบบเราไม่มีปัญญาซื้อหรอกครับ ขอบคุณครับ 

/ส.อบต.หมู่ที่ 6... 
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ส.อบต.หมู่ที่ 6  ในการลงมติญัตติท่ี 4 ร่างข้อบัญญัติงบประมาณได้อภิปรายพอสมควร ผมขอใช้ระเบียบ 
(นายมะโนตย์ แจ้ห่มเครือ)  กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 62 เมื่อได้อภิปรายไปพอสมควรแล้ว ถ้าสมาชิกสภาท้องถิ่น

เสนอญัตติขอให้ปิดอภิปรายเพ่ือให้ลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
หรือไม่หรือส่งให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการต้องมีสมาชิกสภา
ท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกสภาท้องถิ่นที่อยู่ในที่ประชุม  

ส.อบต.หมู่ที่ 6 เรียนท่านประธานสภาฯ ผมขอใช้ระเบียบข้อ 103 ครับ คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี 2 
ประเภท คณะกรรมการสามัญประกอบไปด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่า 3 
คนแต่ไม่เกิน 7 คน และกรรมการวิสามัญประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่
ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คนแต่ไม่เกิน 7 คน ขอบคุณครับ หาก
ไม่รับหลักการเราต้องคณะกรรมการ 2 ฝ่ายใช่หรือไม่ครับ ฝ่ายนิติบัญญัติ 1 ฝ่าย ฝ่าย
บริหาร 1 ฝ่าย แต่ตามระเบียบข้อ 62 ไม่ต้องกรรมการแต่ตั้งกรรมการสภาพิจารณา
ข้อบัญญัติ คณะกรรมการพิจารณาข้อบัญญัติพิจารณาเรียบร้อยแล้วจึงส่งมาให้สมาชิกรับ
หลักการเป็นลักษณะนี้ ว่าข้อบัญญัตินี้ต้องตั้งคณะกรรมการตามระเบียบข้อ 103 ตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย แต่เรายังไม่รับหลักการครับ หาก
ยกมือไม่รับหลักการจ าเป็นตั้งตั้งคณะกรรมการทั้ง 2 ฝ่าย แต่นี่เป็นการตั้งคณะกรรมการ
สภาท้องถิ่นครับ ขอบคุณครับ  

ประธานสภาฯ ตามที่ท่านมะโนตย์ขออนุญาตเอ่ยนาม ทางสภาฯ ยังไม่พึงพอใจในร่างข้อบัญญัติ ฝ่าย
บริหารต้องเข้าใจด้วยครับ ทางสภาฯ อยากให้น าร่างข้อบัญญัตินี้ไปแก้ไขก่อนและเปิด
ประชุมใหม่ อยากให้สภาฯ เลื่อนการประชุมออกไป ให้ท่านได้เสนอญัตติเลื่อนการประชุม
ตามท่ีท่านมะโนตย์อภิปราย 

ส.อบต.หมู่ที่ 3 เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ ในวรรคที่สองส่งให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณากับ
เลื่อนคนละความหมายกันครับ ตามที่ท่านมะโนตย์อภิปรายเป็นการส่งให้คณะกรรมการ
ท้องถิ่นพิจารณาครับ ขอให้สมาชิกรับรองและส่งให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นที่มีสมาชิกที่
อยู่ในห้องประชุม 20 ท่าน 1 ใน 3 ก็ประมาณ 7-8 ท่าน รับรองครับ หลังจากนั้นจึงตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาและนัดประชุมต่อไป แนวทางเป็นอย่างนี้ครับท่านประธาน 
ขอบคุณมากครับ  

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านกองลาภครับ ในเวลาประชุมนั้นไม่มีการปรึกษาหารือนอกรอบกันก่อน
ระหว่างฝ่ายบริหารกับสมาชิกสภาฯ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่านก็รักษาสิทธิประโยชน์
ของท่าน  

เลขานุการสภาฯ ขออนุญาตน าเรียนเพิ่มเติมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม 
(นายก่อกษาปณ์ อุปถัมภ์) สภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  
 ข้อ 103 คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี 2 ประเภท คือ (1) คณะกรรมการสามัญ 

ประกอบด้วยสมาชิสภาท้องถิ่นมีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน (2) 
คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภา
ท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
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 ข้อ 104 คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมีหน้าที่กระท ากิจการหรือพิจารณาสอบสวนเรื่องใดๆ 
อันอยู่ในกิจการของสภาท้องถิ่นแล้วรายงานต่อสภาท้องถิ่น  

 ข้อ ๑๐๕ ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ และข้อ ๑๐๔ สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือกสมาชิกสภา 
ท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆ 
ตามความจ าเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี้ (๑) คณะกรรมการสามัญประจ า
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (๒) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม (๓) 
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ (๔) คณะกรรมการอ่ืนๆ ตามที่สภาท้องถิ่น
เห็นสมควรถ้ามีความจ าเป็น คณะกรรมการแต่ละคณะอาจตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณา
รายละเอียดในกิจการซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสภาท้องถิ่นแล้วเสนอรายงานต่อ
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา 

 ซึ่งที่ผ่านมายังไม่เคยมีแนวทางปฏิบัติจะต้องพิจารณาในวาระที่ 1 ก่อน วาระที่ 1 จะรับ
หรือไม่รับในข้อ 47 เพราะฉะนั้นหากกระบวนการมิชอบด้วยกฎหมายเลื่อนเวลาไม่ได้ตาม
กรอบที่ก าหนด สภาฯ ต้องรับผิดชอบ ข้อ 47 วรรคหนึ่งเป็นการพิจารณาว่าจะรับ
หลักการหรือไม่ ในวาระที่ 2 อยู่ในระเบียบข้อ 51  วาระที่ 3 อยู่ในระเบียบข้อ 53 
อยากให้ทุกท่านพิจารณาอย่างถี่ถ้วน แต่ทั้งหมดทั้งนั้นขึ้นอยู่กับสภาฯ แต่ท่านต้อง
รับผิดชอบด้วยการกระท าที่ชอบและไม่ชอบด้วยกฎหมาย กระบวนการทุกอย่างจะมีห้วง
เวลาบังคับ ซึ่ง อบต.เรามีเวลาถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2563 ก็แล้วแต่ท่านสมาชิก ผมไม่มี
ความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืน ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณเจ้าหน้าที่งบประมาณที่ได้น าเรียนชี้แจงเพ่ิมเติม ตามท่ีท่านมะโนตย์ได้เสนอน่าจะ 
(นายสว่าง พรหมจันทร์) เป็นการขอเลื่อนการพิจารณาร่างข้อบัญญัติออกไปก่อน มิใช่เป็นการตั้งคณะกรรมการเพ่ือ

พิจารณาตามที่ท่านกองลาภเข้าใจ 

ส.อบต.หมู่ที่ 6 ข้อ 62 เป็นการชะลอการรับหลักการครับ แต่ยังไม่ตั้งกรรมการครับ แต่ให้สภาแต่งตั้ง  
(นายมะโนตย์ แจ้ห่มเครือ) คณะกรรมการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ 1 คณะ เพ่ือตรวจสอบข้อบัญญัติ ตามข้อ 62 ถ้า

อภิปรายพอสมควรแล้วให้ลงมติรับหลักการหรือไม่รับหลักการ หากไม่รับหลักการทั้งสภาก็
ต้องมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนทั้ง 2 ฝ่าย เรื่องก็ต้องส่งต่อไปถึงนายอ าเภอ ผู้ว่าฯ 
แต่ส่วนนี้ไม่ได้มีการตั้งกรรมการสอบสวนแต่เป็นการตั้งกรรมการสภาท้องถิ่นแทน ให้
พิจารณาใหม่เพ่ือความเข้าใจง่ายๆ อยากให้มีการแก้ไขด้านโครงสร้างพ้ืนฐานด้วยครับ  

ประธานสภา ขอให้สมาชิกผู้ทรงเกียรติได้ปรึกษาหารือหากันเพ่ือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันครับ จะ 

(นายสว่าง พรหมจันทร์) เลื่อนการปรึกษาหารือหรือการพิจารณาออกไปก่อนก็ได้ครับ ตามที่ท่านมะโนตย์ขอให้มี
การเลื่อนการปรึกษา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 41 (7 

ส.อบต.หมู่ที่ 9 เรื่องการรับหลักการเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ผมขอปรึกษาหารือขอให้พักการประชุมก่อน  
(นายอธิวัฒน์ จันเพ็ญ) ขอบคุณครับ 
 

 
ประธานสภาฯ สั่งพักการประชุมเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 - 13.00 น. 
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เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 
 
ประธานสภาฯ เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 5 ญัตติที่ 4 เรื่อง การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
(นายสว่าง พรหมจันทร์)  ประจ าปี พ.ศ.2564 ผมขอชี้แจงรายละเอียดให้ทุกท่านทราบเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการ

พิจารณารับร่างข้อบัญญัติ หากสภาฯ ยังไม่พิจารณารับหลักการมีการขอเพ่ิมเติมเข้าไป
จ าเป็นต้องตั้งคณะกรรมการก่อน จะเป็นไปตามระเบียบหรือไม่ ถ้าตามระเบียบรับ
หลักการแล้วมีการแปรญัตติโดยการแปรออกแต่ก็เสียหายตรงที่ ไม่สามารถเพ่ิมเติมได้ ถ้า
ต้องการเพ่ิมต้องให้นายกรับรองหรือนายกเป็นผู้แปรญัตติเอง ขอน าเรียนที่ประชุมทราบ 
ขอให้เจ้าหน้าที่งบประมาณตรวจสอบว่าเป็นไปตามระเบียบหรือไม่ในส่วนที่ผมได้น าเรียน
ไป ขอบคุณครับ หากท่านใดยังมีข้อสงสัยขอเรียนเชิญอภิปรายต่อครับ  

เลขานุการสภาฯ ขออนุญาตน าเรียนข้อกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาฯ ที่พิจารณาในวาระท่ี 1  
(นายก่อกษาปณ์ อุปถัมภ์) ขั้นรับหลักการ เราต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้น และตามความต้องการที่จับประเด็นได้อยาก

ให้ปรับแก้ไขร่างข้อบัญญัติก่อนแล้วเสนอใหม่ นั่นก็หมายความว่าต้องการให้ซื้อรถ 1 คัน 
และน าเงินส่วนที่เหลือมาเป็นงบโครงสร้างพ้ืนฐาน ซึ่งเราเคยคุยกันนอกรอบแล้วผมก็ไม่
ทราบเกิดอะไรขึ้น วาระที่ 2 จะอยู่ในระเบียบข้อ 47 วาระที่ 3 อยู่ในข้อ 5 เพราะฉะนั้น
ในสองส่วนนี้ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อ ๖๐ ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้น
ใหม่ หรือเพ่ิมเติมรายจ่าย หรือเปลี่ยนแปลงความ ประสงค์ของจ านวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย 
เว้นแต่จะได้รับค ารับรองจากผู้บริหารท้องถิ่นหรือค าแปรญัตตินั้น ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้
แปรญัตติ กฎหมายให้ฝ่ายบริหารเพื่อใช้อ านาจของตนเองได้ใช้สิทธิ์ตามข้อกฎหมายที่ฝ่าย
บริหารมองว่าเป็นเรื่องส าคัญและมีอยู่ในแผนฯ นโยบายของผู้บริหารเอง เพราะฉะนั้นเขา
จึงป้องกันไม่ให้เกิดความวุ่นวายว่า ฝ่ายบริหารเสนอมาแบบนี้แต่ฝ่ายสภาต้องการให้แก้
เป็นอีกแบบ คือแก้ไขกันนอกรอบโดยไม่มีกฎหมายรองรับ ซึ่งจะเกิดความวุ่นวายในทาง
ปฏิบัติไม่มีที่สิ้นสุด หากท่านต้องการท าตามข้อ 60 ท่านต้องด าเนินการตามข้อ 47 วรรค
หนึ่ง คือ รับหลักการก่อนแล้วแปรญัตติ การแปรญัตติท าได้ 2 อย่าง คือ สมาชิกแปรและ
มีผู้รับรอง หรือนายกแปรญัตติแต่ไม่ต้องมีผู้รับรอง อยู่ที่อ านาจนายกในการแปรญัตติตาม
ความต้องการของสมาชิกคือ ซื้อรถ 1 คัน และมีงบโครงสร้างพ้ืนฐานด้วย ถ้านายกเห็น
ด้วยก็ไม่มีปัญหา ถ้านายกไม่เห็นด้วยก็ต้องยืนตามร่างนี้ เพราะฉะนั้น สภาฯ มีอยู่ทางเดียว
คือปฏิบัติตามระเบียบข้อ 47 ท่านจะรับร่างหรือไม่รับร่าง สภาฯ ใหญ่ก็เช่นกัน สส.ก็ไม่มี
สิทธิ์ท างบประมาณเสนอต่อสภาฯ เพราะกฎหมายให้อ านาจผู้บริหาร เราไม่สามารถแปร
เจตนาผิดได้ ซึ่งการที่กระท าเช่นนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะฉะนั้นหากท่านต้องการ
แบบใดท่านก็สามารถแปรญัตติทีหลัง เป็นการท าตามกฎหมายปกครองหากเป็นกฎหมาย
เอกชนสามารถท าได้หมด แต่เมื่อกฎหมายเปิดทางให้เดินแบบนี้ก็ต้องเดินตามกฎหมายข้อ 
47 ข้อ 51 ข้อ 53 ในวันนี้หากไม่มีการรับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ.2564 จ าเป็นต้องเลื่อนออกไปก่อนและก าหนดวันประชุมใหม่ สามารถนัดหมายในที่
ประชุมได้ไม่ต้องออกหนังสือแจ้งนัดประชุมอีก แต่หากผู้เข้าประชุมเข้าประชุมไม่ครบต้อง
ออกหนังสือแจ้งนัดประชุมส่งให้คนที่ไม่อยู่ในห้องประชุมเท่านั้น ผมน าเสนอระเบียบและ
ข้อกฎหมายให้ท่านสมาชิกทราบเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 
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ประธานสภาฯ ขอบคุณเจ้าหน้าที่งบประมาณน าเรียนข้อระเบียบฯ ผมขออนุญาตสอบถามท่านนายก 
(นายสว่าง พรหมจันทร์) เกี่ยวกับแนวคิดในเรื่องนี้ครับ ขอเรียนเชิญครับ 

นายก อบต.โพธิ์ตาก เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ในส่วนตัวผมเองอยากให้เป็นไปตาม     
(นายวิมาน พระพรม) ระเบียบ อยู่กันอย่างง่ายๆ ไม่ต้องการให้มีการเปิดอะไรใหม่ในลักษณะตรงนี้  ให้คุยกันเอา

แบบง่ายๆ ในลักษณะที่รับหลักการว่าเห็นชอบหรือไม่ เพื่อไม่ให้เป็นการยืดเยื้อ เพราะหาก
ดูกฎหมายจริงๆ แล้วนั้น ไม่ว่าตัวผมในระเบียบของกฎหมายจริงๆ เราก็ไม่มีความรู้ถ่องแท้ 
แต่ว่าการขยายเนื้อหาสาระในการที่จะมาปฏิบัติ เราไม่สามารถที่จะรู้หรือว่าครอบคลุมไป
เกินมากกว่าที่รู้ ซึ่งจะท าให้สถานการณ์บางเรื่องเกิดความคลุมเครือเกิดความไม่เข้าใจ ซึ่ง
จะต้องมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมา ซึ่งหากเป็นไปได้ท่ีจะพูดคุยปรึกษาหารือกันก็อยากให้
เป็นไปด้วยความเรียบง่ายและเข้าใจกัน และนี่แนวความคิดของผมซึ่งไม่อยากให้ยืดเยื้อ 
ขอบคณุครับ  

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านนายกวิมาน พระพรม น าเรียนต่อท่ีประชุม ความหมายของท่านก็ประมาณว่า 
(นายสว่าง พรหมจันทร์) ให้เอาตามระเบียบการประชุมสภาฯ และหากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขก็ขอให้เป็นไปตาม

ระเบียบฯ ตามที่เจ้าหน้าที่งบประมาณน าเรียนเช่นกัน ขอปรึกษาท่านสมาชิกเราจะไปใน
ระเบียบตามท่ีเจ้าหน้าที่งบประมาณน าเรียนหรืออย่างไร ส่วนตัวผมแล้วแต่สภาฯ  

ส.อบต.หมู่ที่ 9 ผมอยากให้ท่านนายกรับปากตามที่เจ้าหน้าที่งบประมาณเสนอว่า ถ้าตัดรถออก 1 คัน  
(นายอธิวัฒน์ จันเพ็ญ) และเพ่ิมโครงสร้างพ้ืนฐาน ทางสภาฯ ก็จะรับหลักการในวันนี้ครับ ให้นายกแปรญัตติด้วย

ตนเองตามท่ีเจ้าหน้าที่งบประมาณน าเรียน ขอบคุณครับ 

ส.อบต.หมู่ที่ 6 ในระเบียบนี้ยังไม่ถึงข้ันตอนการแปรญัตติแต่อยู่ในขั้นตอนรับหรือไม่รับหลักการ และตั้ง 
(นายมะโนตย์ แจ้ห่มเครือ)  คณะกรรมการแปรญัตติ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เข้าใจตรงกันนะครับ ท่านอธิวัฒน์ขออนุญาตเอ่ยนามท่าน ตามท่ีเจ้าหน้าที่งบประมาณน า 
(นายสว่าง พรหมจันทร์) เรียนว่าหากท่านนายกรับรองด้วยเหตุและผลและรับรองตามระเบียบฯ ต้องรับหลักการ

ก่อนจึงจะให้นายกแปรญัตติได้ และให้นายกเป็นผู้รับรองว่าจะเป็นไปตามเงื่อนไขท่าน
สมาชิกต้องการ ท่านมะโนตย์ก็พูดถูกซึ่งอยู่ในห้วงของขั้นรับหลักการ แต่ว่าสมาชิกจะรับ
หรือไม่รับก็ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของท่าน เชิญท่านนายกครับ 

นายก อบต.โพธิ์ตาก เรียนประธานสภาฯ และพ่ีน้องสมาชิกอีกครั้ง ขอเท้าความก่อนหน้านั้นมีการประชุมสภาฯ  
(นายวิมาน พระพรม) นอกรอบ ในส่วนหนึ่งสมาชิกไม่ได้เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน ในส่วนของท่านสมาชิกที่ได้

เข้าร่วมประชุมนอกรอบในวันนั้น ผมถือว่าในส่วนหนึ่งท่านไม่มา ผมไม่มา จะถือว่าการ
ประชุมในครั้งนั้นสละสิทธิ์ไป แล้วในการรับหลักการนี้ได้ตั้งประเด็นขึ้นมาเรื่องการจัดซื้อ
รถ และเอางบประมาณโครงสร้างพ้ืนฐาน หรือเอารถ 1 คัน หรือจัดซื้อรถ 2 คันแต่ไม่มีงบ
โครงสร้างพ้ืนฐาน นี่คือข้อหนึ่งที่ได้ท าการปรึกษาหารือกันในการประชุมนั้น ในตอนนั้น
ท่านอัตพลได้ร่วมพูดคุยกันอยู่ เราจัดตั้งงบประมาณไว้ในการใช้จ่ายในปี 2564 เราจึงน า
งบประมาณจัดซื้อรถ 1.9 ล้านบาท เพ่ืออ านวยความสะดวกและเป็นสิ่งที่การพัฒนาตอบ
แทนให้กับพ่ีน้องประชาชน และนี่เป็นส่วนหนึ่งที่เราได้ปรึกษาหารือกัน ถ้าหากพูดผิด
อย่างไรก็ขออภัยพี่น้องสมาชิกทุกท่านด้วยครับ ขอบคุณครับ 

 
/ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านนายกครับ ท่านชี้แจงในส่วนที่ท่านผู้ทรงเกียรติได้น าเรียนทั้ง 2-3 ฝ่าย เชิญ 
(นายสว่าง พรหมจันทร์) ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติพิจารณาว่าจะรับหลักการหรือไม่รับหลักการครับ ถ้าไม่มีท่านใด

อภิปราย ผมจะให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมครับ  

ส.อบต.หมู่ที่ 10  ขออนุญาตท่านประธานครับ ยังมีความสับสนอยู่ครับหากมีการลงมติเกรงว่าจะเกิด 
(นายสมคิด ลังกา) ความผิดพลาดได้ ผมอยากเสนอให้เลื่อนการพิจารณาออกไปก่อน หากมีการลงมติไปแล้ว

อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทั้ง 10 หมู่บ้านในต าบลเรา ไม่ว่าจะซื้อรถ 1 คัน หรือ 2 
คัน หรือจะเอางบปี 63 มาแทน ขออนุญาตเอ่ยนามท่านนายกที่ได้ชี้แจงไปเมื่อสักครู่ ก็
เป็นแนวทางที่ดีแต่ว่าตามที่เจ้าหน้าที่งบประมาณน าเรียนว่าไม่รู้เงินจะเข้าเดือนไหน ไม่รู้
ว่าจะได้ท าเม่ือไหร่ ผมอยากเสนอให้มีการเลื่อนการพิจารณาออกไปก่อน ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ท่านสมคิด ขออนุญาตเอ่ยนามท่านเสนอขอเลื่อนการพิจารณารับร่างข้อบัญญัติ   
(นายสว่าง พรหมจันทร์) งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.25464 ออกไป ขอผู้รับรองครับ 

ส.อบต.หมู่ที่ 4 ผมนายผาย สีข้อน ขอรับรองครับ 
(นายผาย สีข้อน) 

ส.อบต.หมู่ที่ 2 ผมนายกิตติพงษ์ โป้เคน ขอรับรองครับ 
(นายกิตติพงษ์ โป้เคน) 

ประธานสภาฯ ตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาฯ มีมติเลื่อนการพิจารณารับร่างข้อบัญญัติฯ ในวาระ 
(นายสว่าง พรหมจันทร์) ที่ 1 ขั้นรับหลักการ ผมจะปรึกษาเจ้าหน้าที่งบประมาณว่าในการพิจารณาข้อบัญญัติที่

สภาฯ ได้ก าหนดไว้ในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ก าหนดไว้ 15 วัน ถ้าเลื่อนออกไปจะ
ติดขัดระเบียบและข้อกฎหมายหรือไม่ หรือขยายเวลาออกไปได้หรือไม่ เนื่องจากสภาฯ มี
มติขอเลื่อนการพิจารณาออกไป  

เลขานุการสภาฯ ขออนุญาตน าเรียนว่าวันนี้ยังไม่ได้เป็นการลงมติว่าจะรับร่างหรือไม่ เพราะฉะนั้นกรอบการ 
(นายก่อกษาปณ์ อุปถัมภ์) ก าหนดประชุมที่ได้ก าหนดไว้ว่า วาระหนึ่งคือวันที่ 3 ส.ค. 63 วาระสองคือวันที่ 11 ส.ค. 

63 วาระสามคือวันที่ 14 ส.ค. 63 เราก าหนดไว้ในสมัยสามัญ สมัยที่ 3 วันที่ 1-15 ส.ค. 
63 เพราะฉะนั้นต้องพิจารณาถึงสาเหตุที่เลื่อน เลื่อนเพราะสาเหตุใด และจะก าหนด
ประชุมได้วันใดในการพิจารณาวาระที่หนึ่ง ถ้าก าหนดกรอบไม่ได้ก็ยังไม่สามารถก าหนด
วาระสองได้ และต้องมีกรอบระยะเวลาในการด าเนินการ การนัดประชุมต้องไม่น้อยกว่า 
24 ชั่วโมง และต้องส่งหนังสือให้ท่านที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม เพราะฉะนั้นต้องดูว่าจะนัด
ประชุมได้วันใดภายในวันที่ 15 ส.ค. 63 และต้องดูว่า เกินก าหนดเวลาหรือไม่หากเกิน
ก าหนดเวลาเลขานุการสภาฯ ท าหนังสือให้ประธานสภาฯ ขอขยายเวลา ซึ่งการขยายเวลา
ต้องรู้ล่วงหน้า เพ่ือเสนอต่อนายอ าเภอแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะได้รับอนุมัติให้ประชุมภายในวันที่ 
30 ส.ค. 63 กว่างานธุรการท้องถิ่นอ าเภอจะด าเนินการไปนายอ าเภอครับ ก็จะเป็นที่ผิด
สังเกตว่าท าไม อบต.โพธิ์ตากขอขยายเวลาในการประชุม มีเหตุผลอย่างไร ซึ่งเป็นเรื่องที่
น่าสงสัย เพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลอยู่ที่ว่าท่านจะเลื่อนหรือไม่ ถ้าเลื่อนแล้วต้องมา
ก าหนดในที่ประชุมว่าจะมาประชุมวันไหน แล้วถึงจะลงในรายละเอียดการประชุมครั้งที่ 2 
ได้ เชิญท่านประธานขอมติในการเลื่อนการประชุมหรือไม่ ขอบคุณครับ 
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ประธานสภาฯ ท่านสมคิดเสนอมติให้เลื่อนการประชุมออกไปและมีผู้รับรองเรียบร้อยแล้ว ต่อไปเป็นการ 
(นายสว่าง พรหมจันทร์) ขอมติที่ประชุมตามที่ท่านสมคิดเสนอ  

เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุม 18 ท่าน 
(นายก่อกษาปณ์ อุปถัมภ์) 

ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใดให้ความเห็นชอบในการเลื่อนการพิจารณาวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการ การ 
(นายสว่าง พรหมจันทร์) พิจารณารับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 โปรดยกมือ 

เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุม 13 เสียง 
(นายก่อกษาปณ์ อุปถัมภ์) 

ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใดไม่ให้ความเห็นชอบในการเลื่อนการพิจารณาวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการ  
(นายสว่าง พรหมจันทร์) การพิจารณารับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 โปรดยกมือ 

เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุม 3 เสียง 
(นายก่อกษาปณ์ อุปถัมภ์) งดออกเสียง 2 เสียง 
 เลื่อนการพิจารณาวาระท่ีหนึ่ง ออกไป และก าหนดวันประชุมต่อไป 

ส.อบต.หมู่ที่ 5 ผมเสนอพิจารณาวาระท่ีหนึ่ง วันที่ 10 ส.ค. 63 วาระท่ีสอง วันที่ 14 ส.ค. 63 
(นายอัตพล อันเพ็ง) 

เลขานุการสภาฯ ขออนุญาตน าเรียนตามระเบียบการประชุมฯ เหลือเวลาอยู่ 6 วัน ซึ่งไม่ทันห้วงระยะเวลา  
(นายก่อกษาปณ์ อุปถัมภ์) 15 วัน ครับ ซึ่งไวที่สุดจะเป็นวันที่ 6 ส.ค. 63 ข้อก าหนดอ่ืนจะเป็นไปตามตัวแปรต่างๆ     

ส.อบต.หมู่ที่ 6 ผมนายมะโนตย์ แจ้ห่มเครือ ขอเสนอให้เลื่อนการลงมติรับร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
(นายมะโนตย์ แจ้ห่มเครือ)  รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 ขั้นรับหลักการออกไปเป็นวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 

2563 ครับ 

ส.อบต.หมู่ที่ 6 ดิฉันนางสาวศิริด ารง อ้วนจี ขอรับรองค่ะ 
(นางสาวศิริด ารง อ้วนจี) 

ส.อบต.หมู่ที่ 9 ผมนายอธิวัฒน์ จันเพ็ญ ขอรับรองครับ  
(นายอธิวัฒน์ จันเพ็ญ)  

ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใดให้ความเห็นชอบในการเลื่อนการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
(นายสว่าง พรหมจันทร์) รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 ตามที่ท่านนายมะโนตย์ แจ้ห่มเครือ ออกไปเป็นวัน

พฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 โปรดยกมือครับ 

เลขานุการสภาฯ เห็นชอบ 13 เสียง 
(นายก่อกษาปณ์ อุปถัมภ์) 

ประธานสภาฯ ขอแจ้งนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก ในวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 
(นายสว่าง พรหมจันทร์) พ.ศ.2563 เวลา 09.00 น. การแต่งกายด้วยชุดสุภาพ 

 

 

/ส.อบต.หมู่ที่ 3... 
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ส.อบต.หมู่ที่ 3 เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกทุกท่าน ผมขออนุญาตแสดงความคิดเห็นเพื่อหาทาง 
(นายกองลาภ สายสะอาด) ออกตามหลักการบริหารกิจการสภาฯ เพื่อให้ลงตัวกันที่ตรงกลาง ตามความคิดผมขอเสนอ

ว่าจะจัดซื้อรถ 2 คันนั้น ผมไม่ขัดข้องแต่ว่างบประมาณปี 2564 ผมอยากให้ท่านหาวิธี
อย่างใดอย่างหนึ่งหางบประมาณมาสนับสนุนโครงสร้างพ้ืนฐาน เพราะว่าอ านาจของท่าน
นายกนั้นสามารถแก้ไขเพ่ิมเติมได้ครับ และน าเสนอต่อสภาฯ อยากให้ท่านดูแลให้ทั่วถึง
ด้วยครับ เพียงแต่อยากให้หาจุดที่ลงตัวทั้ง 2 ฝ่าย ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านกองลาภครับ ซึ่งมีมติเป็นเอกฉันท์แล้วเลื่อนการพิจารณาออกไปแล้วครับ 
ปัญหาติดขัดก็เป็นไปตามที่ท่านกองลาภอภิปราย จะสามารถแก้ไขบริหารจัดการได้หรือไม่
ก็ข้ึนอยู่กับฝ่ายบริหารครับ อยากฝากผ่านไปถึงฝ่ายบริหารและขอให้ทุกท่านได้น ากลับไป
พิจารณาอย่างถ้วนถี่ครับ  

เลขานุการสภาฯ ผมขอเสนอแนะเพ่ิมเติมในปีงบประมาณ 2564 มีเงินสะสมอยู่แล้วเพียงแต่ใช้จ่ายมาก
หรือน้อย ทางฝ่ายบริหารก็ไม่ได้นิ่งนอนใจในการช่วยเหลือ สมาชิกหลายท่านก็เสนอว่าให้
มีงบประมาณโครงสร้างพ้ืนฐานหมู่บ้านละ 50 ,000 บาท ก็จะเป็นการดี เพ่ือเป็นการ
ซ่อมแซมถนนลูกรัง ต้องรอดูการปิดงบในเดือนตุลาคมนี้ ถ้ามีเงินสะสมมากพอก็สามารถ
น ามาใช้ในการพัฒนาหมู่บ้านในเดือนธันวาคม 2563 ได้ ขอบคุณครับ 

นายก อบต.โพธิ์ตาก ตามหลักความเป็นจริงแล้วในทุกๆ ปีที่ผ่านมานั้น เราได้น างบประมาณลงไปพัฒนา
หมู่บ้านอยู่แล้ว ก็เหมือนที่เคยปรึกษาหารือกันไปแล้วว่าทุกอย่างที่เจ้าหน้าที่งบประมาณ
ได้น าเรียนไปว่า อบต.มีเงินสะสมสามารถน าไปใช้พัฒนาหมู่บ้านได้ ขอรับปากพ่ีน้อง
สมาชิกทุกท่านครับ ขอบคุณครับ 

 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ  
  

เลขานุการสภาฯ ขอน าเรียนเกี่ยวกับการจัดงานไหลเรือไฟปี 2563 จะไม่เหมือนกับทุกปีที่ผ่านมา จะมีการ 
(นายก่อกษาปณ์ อุปถัมภ์)  ไหลเรือไฟเพียง 3 วัน วันไหลจริง คือวันที่ 2 กันยายน 2563 มีกระแสเห็นด้วยและไม่

เห็นด้วย ส่วนที่ไม่เห็นด้วยคืออนุรักษ์นิยมคือวันไหลเรือไฟคือวันออกพรรษาให้ไหลวัน
เดียวเท่านั้น อีกส่วนหนึ่งที่มองต่างคือท่านผู้ว่าฯ ท่านก็จะย้ายไปเป็นผู้ว่าฯ จ.อุดรธานี 
ปลัดจังหวัดก็มีค าสั่งให้ไปรับต าแหน่งรองผู้ว่าฯ เช่นกัน ท่านรองชาตรี จันทร์วีรชัย 
เดินทางไปรับต าแหน่งรองผู้ว่าฯ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ท่านปลัดจังหวัดปราจีนบุรีมารับ
ต าแหน่งรองผู้ว่าฯ นครพนม ท่านรองรังสรรค์จะเกษียณอายุราชการที่นครพนมในวันที่ 
30 กันยายน 2563 นี้  ส่วนรองผู้ว่าฯ อีกหนึ่งท่านย้ายมาจาก  ปจ.จ.ปราจีนบุรี 
เพราะฉะนั้นอยากฝากเรียนถามไปยังสภาวัฒนธรรมต าบลโพธิ์ตากซ่ึงมีท่าน ส.อบต.เป็น 1 
ในคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมอยู่ด้วย ขอเรียนถามไปยังคณะกรรมการสภาวัฒนธรรม
ต าบลเกี่ยวกับการจัดการแข่งเรือประจ าปี 2563 จะด าเนินการจัดหรือไม่เพราะ ซึ่งได้ตั้ง
งบประมาณไว้อยู่แล้ว จะจัดที่ไหน จัดอย่างไรและจัดวันไหน อบต.จะได้ด าเนินการ
เตรียมการจ่ายเงินและให้สภาวัฒนธรรมท าหนังสือขอรับเงินอุดหนุนต่อไป ขอบคุณครับ 

 
/ส.อบต.หมู่ที่ 6... 
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ส.อบต.หมู่ที่ 6  ผมอยากฝากเรื่องการก่อสร้างประปาหอถังสูงบ้านหน้าฐานบิน ผมอยากให้มีการตอก 
(นายมะโนตย์ แจ้ห่มเครือ) เสาเข็ม แต่งบประมาณคงไม่เพียงพอ ผมกลัวว่าจะล้มเพราะเป็นที่รองรับแรงลม อยากให้ 
 ท าแท่นให้มั่นคงอยากให้ได้มาตรฐาน ขอบคุณครับ เพราะเป็นที่โล่งและลมแรงเกรงว่าจะ

พังลงมาได้ ปัญหาทรุดคงไม่ทรุดกลัวว่าจะล้มอย่างเดียวหากไม่ท าฐานให้แข็งแรง อย่าง
น้อยความกว้างของฐานน่าจะเมตรกว่าๆ ขอบคุณครับท่านประธานครับ  

ประธานสภาฯ ฝากไปยังท่านนายกในส่วนโครงสร้างพื้นฐานข้อบัญญัติปีงบประมาณ 2563 อยากให้ 
(นายสว่าง พรหมจันทร์) ด าเนินการก่อนสิ้นปีงบประมาณ หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 10 ที่ยังไม่

ด าเนินการ จะสิ้นงบประมาณแล้วแต่ยังหาผู้รับจ้างเข้ามาท างานไม่ได้ ขอบคุณครับ 
 
 
ปิดประชุมเวลา 15.00 น.   
 
  
      ลงชื่อ                          ผู้จดบันทึก  

          (นายก่อกษาปณ์  อุปถัมภ์)            
                   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก 
  
    ลงชื่อ                                   ผู้ตรวจสอบ  

           (นายสว่าง  พรหมจันทร์)  
                     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก  
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