


รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลหนองแขม 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  ประจำป  2564 

ครั้งท่ี 1 /2564 
วันท่ี   13 สิงหาคม  2564   เวลา 10.00  น. 

ณ   หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลหนองแขม 

******************** 
ผูมาประชุม 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อ – สกุล ตำแหนง  
ลายมือชื่อ หมาย

เหต ุ

1 นายชลอ พันทวี ประธานสภาอบต.หนองแขม ชลอ พันทวี  

2 นายบุญศรี เหล็กผา รองประธานสภาอบต.หนองแขม บุญศรี เหล็กผา  

3 นายจง อุดมพืช สมาชิกอบต.หมูท่ี 1 จง อุดมพืช  

4 นายโดด เกตุพุก สมาชิกอบต.หมูท่ี 3 โดด เกตุพุก  

5 นายบุญจันทร ทำทัน สมาชิกอบต.หมูท่ี 3 บุญจันทร ทำทัน  

6 นายนิลพัฒน กะตุดเงิน สมาชิกอบต.หมูท่ี 5 นิลพัฒน กะตุดเงิน  

7 นายชัชวาล ธรรมเนียม สมาชิกอบต.หมูท่ี 6 ชัชวาล ธรรมเนียม  

8 นายถวิล แกนจันหอม สมาชิกอบต.หมูท่ี 7 ถวิล แกนจันหอม  

9 นางรชัรินทร อาทะยา สมาชิกอบต.หมูท่ี 7 รัชรนิทร อาทะยา  

10 นายสมหมาย เอ่ียมจันทรสอาด สมาชิกอบต.หมูท่ี 8 สมหมาย เอ่ียมจันทรสอาด  

11 นางณัฏฐธนัชพร พรหมชาติ สมาชิกอบต.หมูท่ี 8 ณัฏฐธนัชพร พรหมชาติ  

12 นายประสิทธิ์ สุขจิ สมาชิกอบต.หมูท่ี 9 ประสิทธิ์ สุขจิ  

13 นายสมนึก เหล็กผา สมาชิกอบต.หมูท่ี 10 สมนึก เหล็กผา  

14 นายโสพล ศิริผล สมาชิกอบต.หมูท่ี 11 โสพล ศิริผล  

15 นายนัฐจพล เจริญสุข สมาชิกอบต.หมูท่ี 12 นัฐจพล เจริญสุข  
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ลำดับ
ที่ 

ชื่อ – สกุล ตำแหนง  
ลายมือชื่อ หมาย

เหต ุ

16 นายสุดสาคร ปอมทอง สมาชิกอบต.หมูท่ี 12 สุดสาคร ปอมทอง  

17 นายบัญญัติ ปญญาบุญ สมาชิกอบต.หมูท่ี 13 บัญญัติ ปญญาบุญ  

18 นายอุทัย จันทรเต็ม เลขานุการสภาอบต.หนองแขม นายอุทัย จันทรเต็ม  

 
 

 
 
 
ผูไมมาประชุม 
 

 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อ – สกุล ตำแหนง  
ลายมือชื่อ หมาย

เหต ุ

1 นายสุพจน ออนอ่ิม สมาชิกอบต.หมูท่ี 2 -   

2 นายศรีโพธิ์ แกวจินดา สมาชิกอบต.หมูท่ี 4 -   

3 นายพงศพัศ แสงอรุณ สมาชิกอบต.หมูท่ี 5 -   

4 นายณรงค บุตรศร ี สมาชิกอบต.หมูท่ี 6 -   

5 นายบุญเลิศ ออนคำ สมาชิกอบต.หมูท่ี 9 -   

6 นายยวง ศิริผล สมาชิกอบต.หมูท่ี 11 -   
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ผูเขารวมประชุม 
 

ลำดับ
ท่ี 

ช่ือ – สกุล ตำแหนง  
ลายมือช่ือ หมาย

เหตุ 
1 นางพิมพรรนี มีสุดเพียร นายกอบต.หนองแขม พิมพรรนี มีสุดเพียร  

2 นายผัน คลายคลึง รองนายกอบต.หนองแขม วิโรจน วัฒนะแสง  

3 นางเพ็ญศรี แขงลำเจียก รองนายกอบต.หนองแขม ผัน คลายคลึง  

4 นายเฉลิมพงษ   เข็มมาก ผูใหญบานหมูท่ี  1 เฉลิมพงษ เข็มมาก  

5 นางสาวกาญจนา ทรัพยอินทร รองปลัดองคการบริหารสวน
ตำบล 

กาญจนา   ทรัพยอินทร  

6 นางสาวภัทรนันท ปานออน นักวิเคราะหนโยบายและแผน ภัทรนันท ปานออน  
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เริ่มประชุม เวลา 10.00  น. 
  เม่ือสมาชิกมาครบองคประชุมแลว นายชลอ   พันทวี  ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลหนองแขม              
ทำหนาท่ีจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัยพรอมกับองคประชุม 

ประธานสภาฯ  ผมขอเปดประชุมสภา อบต.หนองแขม  สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี ๑  ประจำป 2564 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
  -ไมมี 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ  สมัยท่ี  1  ครั้งท่ี  1 ประจำป 2564 
ประธานสภาฯ  ตามท่ีไดมีการจัดสงหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้  ไดจัดสงสำเนารายงานการประชุมสมัย

วิสามัญสมัยท่ี 1 ครั้งท่ี ประจำป  2564  เม่ือวันท่ี  5  สิงหาคม  2564  ท่ีผานมาใหกับ
สมาชิกทุกทานไดตรวจสอบดูวามีขอความใดตกหลน  หรือเห็นควรแกไข  ถาไมมีขอมติท่ี
ประชุม 

ท่ีประชมุ มีมติเห็นชอบดวยเสียงเปนเอกฉันท  เห็นชอบ  17  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเพ่ือโปรดพิจารณา 
 3.1  เรื่อง การพิจารณารางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตำบลหนองแขมเรื่องงบประมาณ

รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 และพิจารณาลงมติใหความเห็นชอบในวาระแรก 
ประธานสภา ฯ   ขอเชิญเลขานุการสภา ฯ อธิบายระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
เลขานุการสภา ฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ.2541  
   ขอ 22 ใหหัวหนาหนวยงานจัดทำประมาณการรายรับ และประมาณการรายจาย 

และใหหัวหนาหนวยงานคลังรวบรวมงานการเงินและสถิติตาง ๆ ของทุกหนวยงานเพ่ือใช
ประกอบการคำนวณขอตั้งงบประมาณเสนอตอเจาหนาท่ีงบประมาณ 

   ขอ 23 ใหเจาหนาท่ีงบประมาณทำการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห และแกไข
งบประมาณในชั้นตน แลวใหเสนอตอคณะผูบริหารทองถ่ินเม่ือคณะผูบริหารทองถ่ิน ได
พิจารณาอนุมัติใหตั้งเงินงบประมาณยอดใดเปนงบประมาณประจำปแลว ใหเจาหนาท่ี
งบประมาณรวบรวม และจัดทำเปนรางงบประมาณรายจายเสนอตอคณะผูบริหารทองถ่ิน อีก
ครั้งหนึ่ง เพ่ือคณะผูบริหารทองถ่ินไดนำเสนอตอสภาทองถ่ินภายในวันท่ี 15 สิงหาคม 

    ขอ 24 ในกรณีท่ีคณะผูบริหารทองถ่ินพิจารณาแลวเห็นวา ไมสามารถท่ีจะนำราง
งบประมาณรายจายประจำปเสนอตอสภาทองถ่ินไดทันภายในระยะเวลาท่ีกำหนดไวใหเสนอ
ขออนุมัติตอสภาทองถ่ิน แลวรายงานใหผูวาราชการจังหวัดทราบ สำหรับองคการบริหารสวน
ตำบลใหรายงานนายอำเภอหรือปลัดอำเภอผูเปนหัวหนาประจำก่ิงอำเภอ 

   ขอ 25 การพิจารณาใหความเห็นชอบรางงบประมาณรายจายของสภาทองถ่ินและ
การพิจารณาอนุมัติรางงบประมาณรายจายของผูมีอำนาจอนุมัติใหเปนไปตามท่ีกำหนดไวใน
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละรูปแบบ 
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ประธานสภา ฯ  เชิญนายก อบต.หนองแขม ชี้แจงรายละเอียดตอไป 
นางพิมพรรนี  มีสุดเพียร ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลหนองแขม 

นายก อบต.หนองแขม บัดนี้ ถึงเวลาท่ีผูบริหารทองถ่ินขององคการบริหารสวนตำบลหนองแขม จะไดเสนอราง
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปตอสภาองคการบริหารสวนตำบลหนองแขมอีกครั้ง
หนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทองถ่ินองคการบริหารสวนตำบลหนองแขม จึงขอชี้แจงให
ทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบายการดำเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี้  

1. สถานะการคลัง 
  

1.1 งบประมาณรายจายท่ัวไป 
                

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันท่ี 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินมีสถานะการเงิน ดังนี ้   
1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 22,042,903.24 บาท 

   
1.1.2 เงินสะสม จำนวน 26,226,297.59 บาท 

   
1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 9,998,461.04 บาท 

   
1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จำนวน 0 โครงการ 
รวม 0.00 บาท    
1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จำนวน 7 โครงการ รวม 
119,810.00 บาท   

1.2 เงินกูคงคาง จำนวน 0.00 บาท  
2. การบริหารงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2563   

2.1 รายรับจริง จำนวน 28,586,790.78 บาท ประกอบดวย 
   

หมวดภาษีอากร จำนวน 67,357.56 บาท 
   

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ 
และใบอนุญาต 

จำนวน 15,513.70 บาท 

   
หมวดรายไดจากทรัพยสิน จำนวน 217,343.02 บาท 

   
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค 
และกิจการพาณิชย 

จำนวน 0.00 บาท 

   
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จำนวน 5,238.20 บาท 

   
หมวดรายไดจากทุน จำนวน 0.00 บาท 

   
หมวดภาษีจัดสรร จำนวน 14,187,411.30 บาท 

   
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 14,093,927.00 บาท 
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2.2 เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จำนวน 44,735.00 บาท 

2.3 รายจายจริง จำนวน 26,081,392.90 บาท ประกอบดวย 
 

งบกลาง จำนวน 8,985,782.39 บาท 
 

งบบุคลากร จำนวน 8,226,203.00 บาท 
 

งบดำเนินงาน จำนวน 5,593,138.58 บาท 
 

งบลงทุน จำนวน 2,257,200.00 บาท 
 

งบเงินอุดหนุน จำนวน 1,019,068.93 บาท 
 

งบรายจายอ่ืน จำนวน 0.00 บาท 

2.4 รายจายท่ีจายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จำนวน 
44,735.00 บาท 
2.5 มีการจายเงินสะสมเพ่ือดำเนินการตามอำนาจหนาท่ี จำนวน        
2,884,850.00 บาท 
2.6 รายจายท่ีจายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท 

2.7 รายจายท่ีจายจากเงินกู จำนวน 0.00 บาท 

  จึงไดนำรางขอบัญญัติ ฯ เสนอตอ สภา อบต.หนองแขม เพ่ือ ให ท่ีประชุมไดรวม 
พิจารณาและใหความเห็นชอบตามข้ันตอนตอไป 

นางสาวภัทรนันท ปานออน   ขอแจงใหสภาฯ อบต.หนองแขม ไดทราบถึงแผนงานการประมาณการ     
นักวิเคราะหนโยบายและแผน รายรับ – รายจายของรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตำบลวาดวยงบประมาณ

ประจำป 2565   ประมาณการรายรับและรายจายไวรวมท้ังสิ้น 36,0000.00  บาท  ดังนี้ 
แผนงานการประมาณการ รายรับ –รายจายของรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตำบลวา
ด วยงบประมาณประจำป  2565 ประมาณการรายรับและรายจ ายไวรวม ท้ั งสิ้ น 
36,000,000- บาท ดังนี้  
1. รายรับ 

   

        

รายรับ 

รายรับจริง 
ป  2563 

ประมาณการ 
ป 2564 

ประมาณการ 
ป 2565 

รายไดจัดเก็บเอง       

  หมวดภาษีอากร 67,357.56 519,000.00 524,000.00 

  หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และ
ใบอนุญาต 

15,513.70 13,850.00 34,650.00 

  หมวดรายไดจากทรัพยสิน 217,343.02 180,000.00 180,000.00 

  หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 5,238.20 17,000.00 17,000.00 

  รวมรายไดจดัเก็บเอง 305,452.48 729,850.00 755,650.00 
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1. รายรับ 
   

       

รายรับ 

รายรับจริง 
ป  2563 

ประมาณการ 
ป 2564 

ประมาณการ 
ป 2565 

รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

      

หมวดภาษีจัดสรร 14,187,411.30 18,600,000.00 20,244,350.00 

รวมรายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

14,187,411.30 18,600,000.00 20,244,350.00 

รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

      

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 14,093,927.00 14,670,150.00 15,000,000.00 

รวมรายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

14,093,927.00 14,670,150.00 15,000,000.00 

รวม 28,586,790.78 34,000,000.00 36,000,000.00 

 
2. รายจาย 

รายจาย 

รายจายจริง 
ป 2563 

ประมาณการ 
ป 2564 

ประมาณการ 
ป 2565 

จายจากงบประมาณ       

  งบกลาง 8,985,782.39 9,097,451.00 8,920,120.00 

  งบบุคลากร 8,226,203.00 9,970,580.00 9,113,394.00 

  งบดำเนินงาน 5,593,138.58 10,127,294.00 11,881,286.00 

  งบลงทุน 2,257,200.00 3,521,400.00 3,680,200.00 

  งบเงินอุดหนุน 1,019,068.93 1,258,275.00 2,380,000.00 

  งบรายจายอื่น 0.00 25,000.00 25,000.00 

รวมจายจากงบประมาณ 26,081,392.90 26,081,392.90 34,000,000.00 
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 ประมาณการรายจายแยกตามดาน 
 

      

ดาน รวม 

ดานบริหารท่ัวไป   

  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 10,597,540 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 812,341 

ดานบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 6,152,049 

  แผนงานสาธารณสุข 760,000 

  แผนงานสังคมสงเคราะห 998,330 

  แผนงานเคหะและชุมชน 2,368,510 

  
แผนงานสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน 

643,030 

  
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

365,500 

ดานการเศรษฐกิจ   

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,070,580 

  แผนงานการเกษตร 240,000 

ดานการดำเนนิงานอ่ืน   

  แผนงานงบกลาง 8,992,120 

งบประมาณรายจายท้ังส้ิน 36,000,000 

 
ท่ีประชุม  รับทราบ 
ประธานสภา ฯ   สมาชิกทานใดมีขอสงสัยจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม  ถาไมมีขอมติประชุม ฯ        

วาเห็นควรรับรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป 2565  ไวพิจารณาในวาระท่ี  1         
ขอท่ีประชุมพิจารณาวาเห็นควรจะรับรางขอบัญญัติ ฯ ดังกลาวไวพิจารณาหรือไม  ขอมติท่ี
ประชุม 

นายโสพล  ศิริผล  สอบถามโครงการอุดหนุนโครงการอุดหนุนชมรมผูสูงอายุและโครงการโรงเรียนผูสูงอายุ 
สมาชิกสภา ฯ  หมูท่ี  11  ขอใหผูท่ีเก่ียวของชี้แจงวาการดำเนินการอยางไรผลเปนอยางไร ท้ังสองโครงการมีความ

ซ้ำซอนหรือไม  และมีลักษณะโครงการอยางไร    
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นายผัน คลายคลึง  ในฐานะรองประธานชมรมผูสูงอายุ ไมซ้ำซอนแตในปนี้มีโควิดไมไดดำเนินการครับ 
รองนายก อบต.   
นายโสพล  ศิริผล  สอบถามโครงการสงเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษเกษตรอินทรียแบบยั่งยืน  มีการ 
สมาชิกสภา ฯ  หมูท่ี  11  ดำเนินการอยางไร มีการตั้งงบประมาณทุกป ผลคืบหนาเอยางไรรายรับรายจาย มีความ

คืบหนาของบัญชี  และตอนนี้ยังเหลืออะไรบางท่ียังดำเนินการอยู 
นางสาวกาญจนา  ทรัพยอินทร โครงการนี้ไมไดเบิกจายงบประมาณมาหลายปตั้งใหครบตามแผนงานอำนาจหนาท่ี  
รองปลัด  อบต. ดำเนินการดานหลัง  เปนการตั้งงบประมาณเพ่ือโครงการดีเดนของจังหวัดในทุกปตองมีการ

รายงานและตองตรวจสอบวาไดมีการตั้งงบประมาณรายจายหรือไม  ในทุกครั้งก็มีการ
ดำเนินการแตไมมีการเบิกจายงบประมาณรายจาย  

นายถวิล  แกนจันหอม  ขอสอบถามท้ังสิ้น  3  โครงการ  โครงการท่ี  1  โครงการขยายเขตประปา บานทามวง  
สมาชิกสภา ฯ  หมูท่ี  7  หมูท่ี  1  งบประมาณ 550,000  บาท   ระยะทางการดำเนินงานเทาไหร การสนับสนุน

ครั้งนี้  ครอบคลุมถึงอะไรบาง เชนการตอทอประปาไปทุกครัวเรือน หรือ วางทอเมนเฉยๆ 
ขอใหผูเก่ียวของชวยตอบท่ีละโครงการ 

นางสาวภัทรนันท  ปานออน  ในสวนของการขอขยายเขตประปา ฯ หนาท่ีหลัก คือกองชาง ซ่ึงตอนนี้เปนผูสัมผัส 
นักวิเคราะห ฯ เสี่ยงจึงขอตอบคำถามแทนการขยายเขตประปาหมูบานหมูท่ี  1  เปนโครงการท่ีผานประชุม

ประชาคมระดับหมูบาน และระดับตำบล ไดทำหนังสือไปยังการประปาสวนภูมิภาคเพ่ือขอให
มาตรวจสอบวัดระยะการขยายเขตอยูท่ีประมาณ  1  กิโลเมตรกวา ๆ ซ่ึงตองอุดหนุนเงิน
ใหกับการประปาโดยการประปาจะมาดำเนินการวางทอเมน สวนเรื่องของแตละบานตอง
ดำเนินการเสียเงินเพ่ือขอติดตั้งมิเตอรเอง 

นายเฉลิมพงษ เข็มมาก  ประชาชนมีความตองการใชน้ำประปาโดยขอให อบต.ชวยสนับสนนุงบประมาณในการ 
ผูใหญบานหมูท่ี  1 วางทอเมนประปา สวนระยะทาง กิโลกวาเนื่องจากมีการเขาซอย  จำนวน  3  ซอย  
นายนิลพัฒน  กะตุดเงิน  ขอใหผูใหญ สมาชิกรวบรวมรายชื่อผูใชน้ำท่ีแนนอน และอยากไดรายละเอียดในการ 
สมาชิกสภา ฯ  หมูท่ี  5  ขอรับงบประมาณ 
นางสาวกาญจนา  ทรัพยอินทร จากการท่ีไดสอบถามโครงการเพ่ิงผานการประชาคมมาไมสามารถขอใหชางประปา  
รองปลัด  อบต. มาสำรวจไดทันอาจใชเวลาเปนเพ่ือใหสามารถผานการประชุมครั้งนี้ไปจะดำเนินการเรงใหหา

รายละเอียดเพ่ือนำมาประชุมในการประชุมสภา ฯ ครั้งตอไป 
นายโสพล  ศิริผล  ประชาชนมีความเดือนรอนในการใชน้ำกันหรือไมหากอุดหนุนแลวตองเสียคาใชจายเพ่ิม 
สมาชิกสภา ฯ  หมูท่ี  11  จะยินดีกันหรือไม  ภายหลังจากดำเนินการแลวมีผูใชน้ำจำนวนนอยจะคุมกับการลงทุน

หรือไม อุดหนุนไปแลวผิดระเบียบหรือไม การประปาตองลงทุนเองเราไมไดรายไดจากการเก็บ
คาน้ำประปา 

นายถวิล  แกนจันหอม  โครงการท่ี  2  โครงการขยายเขตไฟฟาหมูท่ี  8  งบประมาณ 400,000  บาท 
สมาชิกสภา ฯ  หมูท่ี  7 บอกแตวาทางเขาบานนายฟุง  เทียบเทียบไมมีระยะทางขอใหทานท่ีเก่ียวของชี้แจง 
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ประธานสภา ฯ  โครงการนี้ตรงตามแผนขอใหยืนยันตามแผน 
นายถวิล  แกนจันหอม  ทุกโครงการตองมีการออกไปสำรวจกอนทุกครั้งกอนท่ีจะดำเนินการนำเขาขอบัญญัติ 
สมาชิกสภา ฯ  หมูท่ี  7 งบประมาณรายจายประจำป  2564  มีโครงการท่ี  3  คือโครงการขยายเขตไฟฟา

สาธารณะและติดตั้งโคมไฟสองสวาง งบประมาณ  400,000  บาท 
นายชลอ  พันทว ี  ขอตอบในฐานะสมาชิกหมูท่ี  4  โครงการนี้ระยะทาง 400  เมตร อยูในเพ่ิมเติมแผน 
สมาชิกสภา ฯ  หมูท่ี  4  และไดคุยกับ ผอ.กองชางแลวขอใหเผื่อไว แตเวลาดำเนินการก็จะดำเนินการตามความเปน

จริง 
นางพิมพรรนี  มีสุดเพียร ใหขอโครงการใหถูกตองโดยขอใหแกไขแผนใหถูกตองเอาแบบใหชัดเจน 
นายก อบต.  
นางสาวกาญจนา  ทรัพยอินทร ในเรื่องการขยายเขตหรือติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะอยูในหมวดเงินอุดหนุน  
รองปลัด  อบต. เหมือนกันสามารถ ดำเนินการได  
ประธานสภา ฯ  ขอใหมีผูรับรองวาหากผานสภา ฯ แลวสภา ฯ  จะไมผิดไดหรือไม 
นายโสพล  ศิริผล  ขอเสนอแปรตัดงบประมาณในการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติไดหรือไม 
สมาชิกสภา ฯ  หมูท่ี  11   
ประธานสภา ฯ  ขอใหตัดคำวาขยายเขตไฟฟาสาธารณะออกเหลือเฉพาะติดตั้งโคมไฟสองสวาง จำนวน  

5  จุด 
นายโสพล  ศิริผล  สอบถามการตั้งงบประมาณการจางเหมาบุคคลมีจำนวนเทาไหรก่ีคน มี 4  หมวด 4   
สมาชิกสภา ฯ  หมูท่ี  11  โครงการ หนา  11 หนา  22 หนา  20 หนา  27  หนา 89 จำนวมเยอะมาก จางก่ีคน

คนละเทาไหรตอเดือนตอป ทำไมไมเอามารวม 
นางสาวภัทรนันท  ปานออน  เปนคาจางเหมาบุคคลตาง ๆ  แยกตามแผนงานสำนักปลัด จำนวน 3  คน  เดือน 
นักวิเคราะห ฯ ละ  8,200  บาท ดูแลสวน 5,000  บาท/เดือน  แผนงานวางแผนสถิติ  8,200  บาท /

เดือน 1  คน หนา  27 ของ กองคลัง เดือนละ  9,000  บาท/เดือน 1  คน  หนา 89 
แผนงานกองชาง เดือนละ  8,200  บาท จำนวน  1  คน  

นายถวิล  แกนจันหอม  โครงการรถขยะถามวาเราดำเนินการไปถึงไหนรถไดมาอยางไร มีโครงการเพ่ือดำเนินการ 
สมาชิกสภา ฯ  หมูท่ี  7 ในสวนท่ีเก่ียวของ 
นางสาวภัทรนันท  ปานออน  ไดรับแจงการจัดสรรงบประมาณ ป  2565  จากกรมสงเสริมวาไดรับงบประมาณ 
นักวิเคราะห ฯ จัดสรรใหจัดซ้ือรถขยะ จำนวน  1  คัน  จึงตองตองตั้งงบประมาณรองรับ เชน คาเชาท่ีท้ิง

ขยะ ถังขยะและคนงานประจำรถขยะ  
นายถวิล  แกนจันหอม  รถขยะจะดำเนินการไดเดือนไหน 
สมาชิกสภา ฯ  หมูท่ี  7  
นางสาวภัทรนันท  ปานออน  ข้ึนอยูกับความพรอมของกรมสงเสริม ฯ  จะโอนเงินงบประมาณ อบต. ถึงจะจัดซ้ือ 
นักวิเคราะห ฯ จัดจางได 
นายถวลิ  แกนจันหอม  รถขยะยังไมไดแตตองตั้งงบประมาณไวลวงหนาทุกอยาง 
สมาชิกสภา ฯ  หมูท่ี  7  
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ประธานสภา  ฯ  ขอใหชวยอธิบายเพ่ือเปนความรูสอบถามวาใชงบประมาณในการดำเนินการในสวนท่ี
เก่ียวของอยางไร  

นางสาวภัทรนันท  ปานออน  งบประมาณในการ งบแผนงานเคหะและชุมชน  คาเชาท่ีท้ิง ฯ  100,000  บาท   
นักวิเคราะห ฯ จางเหมาคนงานประจำรถขยะ 2  คน เดือนละ  8,200   บาท  และคนขับรถ  ฯ  อีก 1  

คน เปนบุคคลใบขับข่ีสำหรับรถบรรทุกโดยเฉพาะ  
ประธานสภา  ฯ  สอบถามคาอาหารเสริมนมไมมีในงบของโรงเรียน วัสดุงานบานงานครัวงบมากเกินไป 

และวัสดุกีฬาขอใหจัดซ้ือวัสดุกีฬาใหหมูบานทุกป ขอใหใชงบประมาณอยางประหยัด ใหนำ
เงินไปชวยโครงการท่ีไดรับความเดือดรอน 

นางสาวภัทรนันท  ปานออน  มีหนังสือสั่งการเรื่องการตั้งงบประมาณอาหารเสริมนมใหตั้งในงบวัสดุงานบานงาน  
นักวิเคราะห ฯ ครัว  จะสำเนาหนังสือใหท่ีดูอีกครั้ง 
ประธานสภา ฯ  มีทานใดจะอภิปรายหรือไม 
ท่ีประชุม   ไมมี 
ประธานสภา ฯ   สมาชิกทานใดมีขอสงสัยจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม  ถาไมมีขอมติประชุม ฯ        

วาเห็นควรรับรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป 2565  ไวพิจารณาในวาระท่ี          
ขอท่ีประชุมพิจารณาวาเห็นควรจะรับรางขอบัญญัติ ฯ ดังกลาวไวพิจารณาหรือไม  ขอมติท่ี
ประชุม 

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ 17  เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 
ประธานสภา ฯ   เม่ือท่ีประชุมมีมติเห็นชอบและลงมติรับหลักการในวาระแรกนี้แลว ขอใหท่ีประชุมได

รวมกันพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ เพ่ือรวมประชุมพิจารณาแปรญัตติราง
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตำบลหนองแขม เรื่อง งบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 นี้ดวย 

ท่ีประชุม   เสนอชื่อ คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตำบลหนองแขมเรื่อง 
งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบดวย 

เลขานุการสภา ฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.2547 ขอ 
103  คณะกรรมการสภาทองถ่ินมี 2 ประเภท คือ 

  (1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบดวยสมาชิกสภาทองถ่ิน มีจำนวนไมนอยกวาสามคน
แตไมเกินเจ็ดคน 

  (2) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบดวยสมาชิกสภาทองถ่ิน หรือบุคคลท่ีไมไดเปน
สมาชิกสภาทองถ่ิน มีจำนวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินเจ็ดคน 

  ขอ 107  ภายใตบังคับขอ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาทองถ่ิน ใหสมาชิกสภา
ทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินเสนอชื่อสมาชิกสภาทองถ่ินหรือบุคคลท่ีไมไดเปนสมาชิกสภา
ทองถ่ินแลวแตกรณี ในกรณีท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินเปนผูเสนอตองมีสมาชิกสภาทองถ่ินรับรอง
ไมนอยกวาสองคน สวนกรณีท่ีผูบริหารทองถ่ินเปนผูเสนอไมตองมีผูรับรอง การเสนอชื่อให
เสนอไดโดยไมจำกัดจำนวน เวนแตท่ีประชุมมีมติเปนอยางอ่ืนและใหนำวิธีการเลือกตามขอ 
12 มาใชบังคับโดยอนุโลม  
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ประธานสภา ฯ  ขอใหท่ีประชุมเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติเพ่ือพิจารณารางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจำป พ.ศ.2565  จำนวนก่ีคน  

นายโสพล  ศิริผล  เสนอใหมีคณะกรรมการแปรญัตติ  จำนวน  3  คน 
สมาชิกสภา อบต. ม.11  
ท่ีประชุม  เห็นชอบใหเสนอชื่อคณะกรรมการจำนวน  3  คน ดวยเสียงเปนเอกฉันท  
ประธานสภา ฯ  ขอใหท่ีประชุมเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติเพ่ือพิจารณารางขอบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจำป พ.ศ.2565   
ท่ีประชุม   เสนอชื่อ คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตำบลหนองแขมเรื่อง 

งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบดวย 
นายโสพล  ศิริผล เสนอ  นายโดด  เกตุพุก           สมาชิกสภา ฯ  หมูท่ี  3 
สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 11 
ประธานสภา ฯ  ขอผูรับรองสองทาน 
 ผูรับรอง 1. นายนิลพัฒน    กะตุดเงิน      สมาชิกสภา ฯ  หมูท่ี  5 
   2. นายประสิทธิ์    สุขจ ิ  สมาชิกสภา ฯ  หมูท่ี  9 
นายสมนึก  เหล็กผา  เสนอ นายนิลพัฒน           กะตุดเงิน   สมาชิกสภา ฯ  หมูท่ี  5 
สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 10 
ประธานสภา ฯ  ขอผูรับรองสองทาน 
 ผูรับรอง 1.  นายจง    อุดมพืช สมาชิกสภา ฯ  หมูท่ี  1 
   2.  นายนัฐจพล   เจริญสุข สมาชิกสภา ฯ  หมูท่ี  12 
นางณัฐฎธนัชพร  พรหมชาติ เสนอ นายโสพล    ศิริผล    สมาชิกสภา ฯ  หมูท่ี  11 
สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 8 
ประธานสภา ฯ  ขอผูรับรองสองทาน 
 ผูรับรอง 1.  นายสมหมาย  เอ่ียมจันทรสอาด     สมาชิกสภา ฯ  หมูท่ี  8 
   2.  นายสมนึก   เหล็กผา       สมาชิกสภา ฯ  หมูท่ี  10 
ประธานสภา ฯ  ขอใหสมาชิกสภา ฯ  ลงมติเลือกคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติองคการบริหาร

สวนตำบลหนองแขมเรื่อง งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  เปนรายคน
ดังนี ้

  ขอมติเลือก  นายโดด  เกตุพุก สมาชิกสภา ฯ  หมูท่ี  3 เปนคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ 
คนท่ี  1 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 17  เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 
ประธานสภา ฯ  ขอมติเลือก  นายนิลพัฒน  กะตุดเงิน   สมาชิกสภา ฯ  หมูท่ี  5 เปนคณะกรรมการแปร

ญัตติ ฯ คนท่ี  2 
มติท่ีประชุม เห็นชอบ 17 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 
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ประธานสภา ฯ  ขอมติเลือก  นายโสพล  ศิริผล  สมาชิกสภา ฯ  หมูท่ี  11    เปนคณะกรรมการแปร
ญัตติ ฯ คนท่ี  3 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 17 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 
เลขานุการสภา ฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.2547          
 ขอ ๔๕ ญัตติรางขอบัญญัติท่ีประชุมสภาทองถ่ินตองพิจารณาเปนสามวาระ แตท่ีประชุม สภา

ทองถ่ินจะอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว 
ผูบริหารทองถ่ินหรือสมาชิกสภาทองถ่ินจำนวนไมนอย กวาหนึ่งในสามของจำนวนผูท่ีอยูในท่ี
ประชุมจะเปนผูเสนอก็ได เม่ือท่ีประชุมสภาทองถ่ินอนุมัติให พิจารณาสามวาระรวดเดียวแลว 
การพิจารณาวาระท่ีสองนั้นใหท่ีประชุมสภาทองถ่ินเปนกรรมการแปร ญัตติเต็มสภา โดยให
ประธานท่ีประชุมเปนประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณจะ
พิจารณาสามวาระรวดเดียวไมได และในการพิจารณา วาระท่ีสอง ใหกำหนดระยะเวลาเสนอ
คำแปรญัตติไวไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแตสภาทองถ่ินมีมติรับ หลักการแหงรางขอบัญญัติ
งบประมาณนั้น  

  ขอ 109  การนัดประชุมและเปดประชุมคณะกรรมการสภาทองถ่ินครั้งแรกใหเปน
หนาท่ีของเลขานุการสภาทองถ่ินใหคณะกรรมการสภาทองถ่ินคณะหนึ่ง ๆ เลือกประธาน
กรรมการและเลขานุการจากกรรมการสภาทองถ่ินคณะนั้นๆในการประชุมคณะกรรมการสภา
ทองถ่ินตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจำนวนกรรมการท้ังหมด จึงจะเปน
องคประชุมมติของคณะกรรมการสภาทองถ่ินใหถือเสียงขางมาก กรณีคะแนนเสียงเทากันให
ประธานกรรมการออกเสียงชี้ขาด  จึงขอพักการประชุม 15  นาที  เพ่ือพิจารณาเลือก
ประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจำป พ.ศ.2565 ตอไป 

ท่ีประชุม พักประชุม  เวลา  12.00 น.   
เริ่มประชุม  เวลา 12.15  น. 
ประธานสภา ฯ  ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติ แจงผลการประชุมและกำหนดการตาง ๆ 
นายโดด  เกตุพุก   1.  นายโดด  เกตุพุก   สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี  11 เปนประธานกรรมการ 
ประธาน ฯ แปรญัตติ  2.  นายนิลพัฒน  กะตุดเงิน  สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี      5          เปนกรรมการ   
  3.  นายโสพล  ศิริผล       สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี 11   
                เปนกรรมการและเลขานุการ 
   ขอเสนอใหสงคำเสนอขอแปรญัตติ ตั้งแตวันท่ี  16 สิงหาคม 2564  เวลา  

08.30 – 16.30 น. วันท่ี  17  สิงหาคม  2564 เวลา  08.30  - 16.30  น.  และ 18  
สิงหาคม  2564  เวลา  08.30 – 16.30  น.  ตอคณะกรรมการแปรญัตติ  ขอแจงกำหนด
ระยะเวลาประชุม  คณะกรรมการแปรญัตติเพ่ือพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจำป 2565  ในวันท่ี   20  สิงหาคม  2564  เวลา    10.00  น. ณ  หองประชุมสภา
องคการบริหารสวนตำบลหนองแขม 

ท่ีประชุม ทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืน ๆ  
ประธานสภา ฯ  มีผูใดมีขอสงสัยจะซักถามหรืออภิปรายอีกหรือไม ถาไมมีขอขอบคุณทุกทานท่ีมาประชุมใน

วันนี้  
นางพิมพรรนี  มีสุดเพียร ขอใหทุกทานรักษาสุขภาพใหปลอดภัยจากโควิดหากมีวัคซีนขอใหไปฉีดกันโดยเร็วท่ี 
นายก อบต. ลงทะเบียนไวก็จะแจงใหไปฉีด   สำหรับเรื่องรถขยะหากไดรับการจัดสรรงบประมาณแลว

จะแจงใหทานสมาชิกไดทราบในท่ีประชุม 
ประธาน ฯ  แจงใหท่ีประชุมทราบมีการจายเงินสะสมโครงการในการประชุมครั้งตอไปครั้งตอไป ม.3     

,ม.6,ม.10, ม.11 และ ม.13 
นายนิลพัฒน กะตุดเงิน  ขอสอบถามงบโครงการกอสรางถนน ม.5  งบประมาณตามขอบัญญัติงบประมาณ 
พ.ศ.สมาชิกสภา ฯ  หมูท่ี  5  พ.ศ.2564 ดำเนินการถึงข้ันตอนไหนอยางไร 
นางพิมพรรนี  มีสุดเพียร  ประตูท่ีกันไวใหเอาออกจึงสามารถดำเนินการใหไดขอบคุณคะ 
นายก อบต.  
ท่ีประชุม ทราบ 
ประธานสภาฯ         มีเรื่องอ่ืนอีกหรือไม   
ท่ีประชุม ไมมี 
ปดประชุมเวลา  12.30  น. 
 

 (ลงชื่อ)       ภัทรนันท  ปานออน        ผูจดรายงานการประชุม 
                                                     (นางสาวภัทรนันท  ปานออน) 

               นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
 
(ลงชื่อ)    สุ     อุทัย   จันทรเต็ม  นกุล   

                                                         (นายอุทัย  จันทรเต็ม) 
                                           เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลหนองแขม 
 

ประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลหนองแขม  มีมติรับรองรายงานการประชุมนี้แลวเม่ือวันท่ี 14 กันยายน 2564 
     

(ลงชื่อ)    สุ โดด   เกตุพุก         ประธานกรรมการ    
                                                    ( นายโดด   เกตุพุก ) 
                                     

(ลงชื่อ)    สุ  ยวง   ศิริผล             กรรมการ  
                                                     (นายยวง   ศิริผล ) 
                                        

(ลงชื่อ)       บุญศรี    เหล็กผา          กรรมการ  
                                                       (นายบุญศรี    เหล็กผา) 

ท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลหนองแขมมีมติรับรองรายงานการประชุมนี้แลวเม่ือวันท่ี 14 กันยายน 2564 
 
    

(ลงชื่อ)              ชลอ   พันทวี   ว ี   
                                                             ( นายชลอ   พันทวี ) 
                                         ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลหนองแขม 
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