


รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลหนองแขม 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  ประจำป  2564 

ครั้งท่ี 1 
วันท่ี  28  พฤษภาคม  2564   เวลา 10.00  น. 

ณ   หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลหนองแขม 

******************** 
ผูมาประชุม 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อ – สกุล ตำแหนง  
ลายมือชื่อ หมาย

เหต ุ

1 นายชะลอ พันทวี ประธานสภาอบต.หนองแขม ชลอ พันทวี  

2 นายบุญศรี เหล็กผา รองประธานสภาอบต.หนองแขม บุญศรี เหล็กผา  

3 นายจง อุดมพืช สมาชิก ฯ  อบต.หมูท่ี 1 จง อุดมพืช  

4 นายสุพจน ออนอ่ิม สมาชิก ฯ  อบต.หมูท่ี  2 สุพจน ออนอ่ิม  

5 นายบุญจันทร ทำทัน สมาชิก ฯ อบต.หมูท่ี 3 บุญจันทร ทำทัน  

6 นายโดด เกตุพุก สมาชิก ฯ อบต.หมูท่ี 3 โดด เกตุพุก  

7 นายศรีโพธิ์ แกวจินดา สมาชิก ฯ อบต.หมูท่ี 4 ศรีโพธิ์ แกวจินดา  

8 นายพงศพัศ แสงอรุณ สมาชิก ฯ อบต.หมูท่ี 5 พงศพัศ แสงอรุณ  

9 นางนิลพัฒน กะตุดเงิน สมาชิก ฯ อบต.หมูท่ี 5 นิลพัฒน กะตุดเงิน  

10 นายชัชวาล ธรรมเนียม สมาชิก ฯ อบต.หมูท่ี 6 ชัชวาล ธรรมเนียม  

11 นายณรงค บุตรศร ี สมาชิก ฯ อบต.หมูท่ี 6 ณรงค บุตรศรี  

12 นางรัชรินทร อาทะยา สมาชิก ฯ อบต.หมูท่ี 7 รัชรินทร อาทะยา  

13 นายถวิล แกนจันหอม สมาชกิ ฯ อบต.หมูท่ี 7 ถวิล แกนจันหอม  

14 นายสมหมาย เอ่ียมจันทรสอาด สมาชิก ฯ  อบต.หมูท่ี 8 สมหมาย เอ่ียมจันทรสอาด  

15 นางณัฎฐธนัชพร พรหมชาติ สมาชิก ฯ อบต.หมูท่ี 8 ณัฎฐธนัชพร พรหมชาติ  

16 นายบุญเลิศ ออนคำ สมาชิก ฯ อบต.หมูท่ี 9 บุญเลิศ ออนคำ  

17 นายประสิทธิ์ สุขจิ สมาชิก ฯ อบต.หมูท่ี 9 ประสิทธิ์ สุขจิ  

18 นายโสพล ศิริผล สมาชิก ฯ อบต.หมูท่ี 11 โสพล ศิริผล  

19 นายยวง ศิริผล สมาชิก ฯ อบต.หมูท่ี 11 ยวง ศิริผล  
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ลำดับ
ที่ 

ชื่อ – สกุล ตำแหนง  
ลายมือชื่อ หมาย

เหต ุ

20 นายนัฐจพล เจริญสุข สมาชิก ฯ อบต.หมูท่ี 12 นัฐจพล เจริญสุข  

21 นายบัญญัติ ปญญาบุญ สมาชิก ฯ อบต.หมูท่ี 13 บัญญัติ ปญญาบุญ  

22 นายอุทัย จันทรเต็ม เลขานุการสภาอบต.หนองแขม อุทัย จันทรเต็ม  

 

 
ผูไมมาประชุม 

ลำดับที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหนง  

1 นายสมหมาย เอ่ียนจันทรสอาด สมาชิก ฯ อบต.หมูท่ี 8 

2 นายสุดสาคร ปอมทอง สมาชิก ฯ อบต.หมูท่ี 12 
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ผูเขารวมประชุม 
 

ลำดับท่ี ช่ือ – สกุล ตำแหนง  ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
1 นางพิมพรรนี มีสุดเพียร นายกอบต.หนองแขม พิมพรรนี มีสุดเพียร  

2 นายผัน คลายคลึง รองนายก อบต.หนองแขม ผัน คลายคลึง  

3 นางเพ็ญศรี แชมลำเจียก เลขานุการนายก  

อบต.หนองแขม 

เพ็ญศรี แชมลำเจียก  

4 นายวิโรจน วัฒนะแสง ครู ร.ร.บานหนองไผ วิโรจน วัฒนะแสง  

5 นางสำรวย อินทชัย ผูปกครองนักเรียน  

ร.ร.บานหนองไผ 

สำรวย อินทชัย  

6 นางนงเยาว คงผาสุก ผูปกครองนักเรียน  

ร.ร.บานหนองไผ 

นงเยาว คงผาสุก  

7 นางทว ี คุมศักดิ์ ผูปกครองนักเรียน  

ร.ร.บานหนองไผ 

ทว ี คุมศักดิ์  

8 น.ส.บุศดี บุญนำมา ผูปกครองนักเรียน  

ร.ร.บานหนองไผ 

บุศดี บุญนำมา  

9 นายโกมินทร สนเทียนรัด ผูปกครองนักเรียน  

ร.ร.บานหนองไผ 

โกมินทร สนเทียนรัด  

10 นางสมคิด อินทมาน ครู ร.ร.บานหนองไผ สมคิด อินทมาน  

11 น.ส.ศิริรัตน ขวัญเมือง ครู ร.ร.บานหนองไผ ศิริรัตน ขวัญเมือง  

12 นางชัญญญาณ ปนแกว ครู ร.ร.บานหนองไผ ชัญญญาณ ปนแกว  

13 น.ส.นุศรา จุนเหลา ครู ร.ร.บานหนองไผ นุศรา จุนเหลา  
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ลำดับท่ี ช่ือ – สกุล ตำแหนง  ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
14 น.ส.สมหทัย พรรณรักษ ครู ร.ร.บานหนองไผ สมหทัย พรรณรักษ  

15 น.ส.อารีรัตน ปนแกว ครู ร.ร.บานหนองไผ อารีรัตน ปนแกว  

16 น.ส.ชลธิชา หม่ิงทอง ครู ร.ร.บานหนองไผ ชลธิชา หม่ิงทอง  

17 น.ส.เสาวรัตน จำนงชัย ครู ร.ร.บานหนองไผ เสาวรัตน จำนงชัย  

18 นางเสนาะ พรหมอยู ผูชวยผูใหญบานหมูท่ี  1 เสนาะ พรหมอยู  
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เริ่มประชุม เวลา 10.00  น. 
  เม่ือสมาชิกมาครบองคประชุมแลว นายชลอ   พันทวี  ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลหนองแขม              
ทำหนาท่ีจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัยพรอมกับองคประชุม 

ประธานสภาฯ  ผมขอเปดประชุมสภา อบต.หนองแขม  สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1  ประจำป 2564 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานจะแจงใหท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ ไมมี 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ  สมัยท่ี  1  ครั้งท่ี  1 ประจำป 2564 
ประธานสภา ฯ   ตามท่ีไดมีการจัดสงหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้  ไดจัดสงสำเนารายงานการประชุม

สมัยสามัญสมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1  ประจำป  2564   เม่ือวันท่ี  18  กุมภาพันธ  2564   ท่ีผาน
มาใหกับสมาชิกทุกทานไดตรวจสอบดูวามีขอความใดตกหลน  หรือเห็นควรแกไข  ถาไมมีขอ
มติท่ีประชุม 

ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบดวยเสียงเปนเอกฉันท  รับรอง  20  คน งดออกเสียง 2  คน 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพ่ือโปรดพิจารณา 
 3.1 เรื่อง เลือกเลขานุการสภาฯ ชั่วคราว  
นายวัลลภ อยูเปลา   เนื่องจากเลขานุการสภา ฯ คนเดิมไดโอนยายไป อบต.ง้ิวราย  อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี  

อ่ืนจึงทำใหไมมีเลขานุการสภาฯ  
ประธานสภาฯ  ในกรณีท่ีสภาอบต. ไมมีเลขานุการสภาฯ ใหสมาชิกสภาอบต. เสนอเลขานุการสภา

ชั่วคราว ขอใหนักวเิคราะหนโยบายและแผน ชวยชี้แจงระเบียบดวยครับ  
นางสาวภัทรนันท  ปานออน     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภา 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน        ทองถ่ิน พ.ศ.2547 (แกไขถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ.2554) ขอ 19 เลขานุการสภา

ทองถ่ินมีหนาท่ีดังตอไปนี้  
 (1) แจงนัดประชุมสภาทองถ่ินตามคำสั่งของประธานสภาทองถ่ิน  
 (2) ชี้แจงกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศคำสั่ง หนังสือสั่งการหรือแนวทางปฏิบัติซ่ึง 

เก่ียวกับกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตอไป  
 (3) ชวยเหลือประธานสภาทองถ่ินจัดทำระเบียบวาระการประชุมสภาทองถ่ิน  
 (4) เชิญประธานสภาทองถ่ินชั่วคราวปฏิบัติหนาท่ี  
 (5) จัดทำรายงานการประชุมสภาทองถ่ิน  
 (6) เก็บรักษาขอมูลขาวสาร หรือเอกสารของสภาทองถ่ิน แตจะเปดเผยไดตอเม่ือไดรับ

อนุญาต จากประธานสภาทองถ่ิน  
 (7) ชวยเหลือประธานสภาทองถ่ินในการควบคุมการนับคะแนนเสยีง  
 (8) ชวยเหลือประธานสภาทองถ่ินในการรักษาความสงบเรียบรอยในสภาทองถ่ิน  
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 (9) หนาท่ีอ่ืนตามท่ีกำหนดไวในระเบียบนี้หรือกระทำกิจการอ่ืนตามท่ีประธานสภาทองถ่ิน 
มอบหมาย ในการประชุมสภาทองถ่ินครั้งใด ถาไมมีเลขานุการสภาทองถ่ินหรือมีแตไมอยูหรือ
อยู แตไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดหรือไมยอมปฏิบัติหนาท่ีใหสภาทองถ่ินเลือกสมาชิกสภา
ทองถ่ินหรือ ขาราชการหรือพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นคนหนึ่งเปนผูปฏิบัติ
หนาท่ีเลขานุการ สภาทองถ่ินเฉพาะในการประชุมคราวนั้น โดยใหนำความในขอ 13 และขอ 
26 วรรคสองมาใช บังคับโดยอนุโลม เวนแตการลงคะแนนเลือกใหกระทำดวยวิธีการยกมือ 

ประธานสภา ฯ    ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อเพ่ือเลือกเลขานุการสภาฯ ชั่วคราว และมีผูรับรอง 2 
ทานครับ   

นายนิลพัฒน  กระตุดเงิน   ขอเสนอชื่อ นายอุทัย  จันทรเต็ม  สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 10  
สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 5    ผูรับรอง  1.  นายนัฐจพล  เจริญสุข  สมาชิกสภาฯ หมูท่ี  12 
    2.  นายสมนึก  เหล็กผา    สมาชิกสภาฯ หมูท่ี   10 
ประธานสภา ฯ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอทานอ่ืนอีกหรือไม  
ท่ีประชุม ไมมี 
ประธานสภา ฯ   ถาไมมีเปนอันวามีการเสนอชื่อแคหนึ่งคน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

ขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.2547 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 ขอ 14 
เม่ือประธานสภาทองถ่ิน รองประธานสภาทองถ่ิน หรือเลขานุการสภาทองถ่ิน ถามีการเสนอ
ชื่อผูสมควรไดรับการแตงต้ังเพียงตำแหนงละหนึ่งคนให ถือวาผูนั้นไดรับการเลือก ดังนั้น ผู
ไดรับการเลือกเปนเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลหนองแขมชั่วคราว คือ  นายอุทัย  
จันทรเต็ม  สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 10 

นายอุทัย  จันทรเต็ม ขอขอบคุณท่ีสมาชิกสภาฯ ไดเลือกผมทำหนาท่ีเลขานุการสภาฯ  
สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 10 
 3.2 เรื่อง เลือกเลขานุการสภาฯ (แทนตำแหนงท่ีวาง)  
ประธานสภา ฯ   ขอเชิญเลขานุการสภา  ฯ  ชั่วคราว ชี้แจงระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ   
เลขานุการสภา  ฯ  ชั่วคราว   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.2547 

(แกไขถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ.2554) ขอ 15 เม่ือประธานสภาทองถ่ิน รองประธานสภาทองถ่ิน
หรือ เลขานุการสภาทองถ่ินพนจากตำแหนงกอนครบอายุของสภาทองถ่ิน ใหสภาทองถ่ิน
เลือก ประธานสภาทองถ่ินรองประธานสภาทองถ่ิน หรือเลขานุการสภาทองถ่ิน แลวแตกรณี
แทน ตำแหนงท่ีวาง ดังนี้  
(1) กรณีประธานสภาทองถ่ิน หรือรองประธานสภาทองถ่ิน ใหสภาทองถ่ินเลือกประธานสภา 

ทองถ่ินหรือรองประธานสภาทองถ่ินแทนตำแหนงท่ีวางภายในสิบหาวันนับแตวันท่ี
ตำแหนงวางลง  
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 (2) กรณีเลขานุการสภาทองถ่ิน ใหสภาทองถ่ินเลือกเลขานุการสภาทองถ่ินแทนตำ แหนงท่ี

วางใน การประชุมสภาทองถ่ินท่ีมีข้ึนคราวแรกนับแตวันท่ีตำแหนงวางลงใหประธานสภาท่ี
ประชุมใน คราวประชุมสภาทองถ่ินท่ีมีการเลือกประธานสภาทองถ่ิน และเปนผูดำเนินการ
เลือก ประธานสภาทองถ่ิน รายงานผลการเลือกประธานสภาทองถ่ินตอผูวาราชการจังหวัด
สำหรับ เทศบาล หรือนายอำเภอสำหรับองคการบริหารสวนตำบล แลวแตกรณีแตงตั้ง
ประธานสภา ทองถ่ินภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีไดรับรายงานผลการเลือกประธานสภาทองถ่ิน  

ประธานสภา ฯ   ขอใหสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อเลขานุการสภาฯ (แทนตำแหนงท่ีวาง) และมีผูรับรอง 
2 ทานครับ  

นายศรีโพธิ์  แกวจินดา    ขอเสนอ ชื่อ นายอุทัย  จันทรเต็ม  สมาชิกสภา ฯ หมูท่ี  10 
สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 4 เปนเลขานุการสภาฯ  
  ผูรับรอง  1. นางณัฏฐธนัชพร  พรหมชาติ  สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 8 
              2  นายยวง  ศิริผล   สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 11 
ประธานสภา ฯ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอทานอ่ืนอีกหรือไม  
ท่ีประชุม  ไมมี 
ประธานสภา ฯ   ถาไมมีเปนอันวามีการเสนอชื่อแคหนึ่งคน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

ขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.2547 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 ขอ 14 
เม่ือประธานสภาทองถ่ิน รองประธานสภาทองถ่ิน หรือเลขานุการสภาทองถ่ิน ถามีการเสนอ
ชื่อผูสมควรไดรับการแตงต้ังเพียงตำแหนงละหนึ่งคนให ถือวาผูนั้นไดรับการเลือก ดังนั้น ผู
ไดรับการเลือกเปนเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลหนองแขม คือ นายอุทัย  จันทร
เต็ม  สมาชิกสภา ฯ หมูท่ี 10 

ประธานสภา ฯ   ขอเชิญ  นายอุทัย  จันทรเต็ม  สมาชิกสภา ฯ หมูท่ี  10 
 ทำหนาท่ีเลขานุการสภาฯ ครับ  
เลขานุการสภา ฯ   ขอขอบคุณทานสมาชิกสภาฯ ท่ีเลือกผมเปนเลขานุการสภา อบต.หนองแขม ผมจะ

ใชความรู เลขานุการสภาฯ ความสามารถทำหนาท่ีใหดีท่ีสุดครับ และผมขอเสนอใหแตงตั้ง 
นางสาวภัทรนันท  ปานออน ตำแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน และ นายดำรงคฤทธิ์   
เลิศอักษร  ตำแหนงเจาพนักงานธุรการ เปนผูชวยเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบล
หนองแขม ปฏิบัติงานชวยเลขานุการสภาฯ ในกิจการสภาองคการบริหารสวนตำบลหนองแขม  

มติท่ีประชุม   เห็นชอบตามท่ีเสนอ 
 3.3   เรื่องการพิจารณาจายเงินสะสม ประจำป  2564 
ประธานสภา ฯ  ตามท่ีนายกองคการบริหารสวนตำบลหนองแขม ไดเสนอญัตติจายเงินสะสม  จำนวน  

1  โครงการ จึงขอเชิญเลขานุการสภา ฯ ชี้แจงระเบียบขอกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
เลขานุการสภา ฯ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน  การเบิกเงิน  การฝากเงิน  การเก็บ

รักษาเงิน  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2547  และแกไขเพ่ิมเติมขอ 89   องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินอาจจายขาดเงินสะสมไดโดย  ไดรับอนุมัติจากสภาทองถ่ิน  ภายใต
เง่ือนไขดังนี้ 
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   1.  ใหกระทำไดเฉพาะกิจการท่ีอยูในอำนาจหนาท่ี  ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินซ่ึงเก่ียวกับการบริการชุมชนและสังคม  กิจการท่ีเปนการเพ่ิมพูนรายไดขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  หรือกิจกรรมท่ีจัดทำเพ่ือบำบัดความเดือดรอนของประชาชน    ท้ังนี้
ตองเปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  หรือตามกฎหมายกำหนด 

   2.  ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการ  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละ
ประเภทตามระเบียบแลว 

   3.  เม่ือไดรับอนุมัติจายขาดเงินสะสมแลว  องคกรปกครองสวนทองถ่ินตอง
ดำเนินการกอหนี้ผูกพัน  ใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไมเกินหนึ่งปถัดไป  หากไมสามารถ
ดำเนินการภายในระยะเวลาท่ีกำหนดใหการจายขาดเงินสะสมเปนอันพนไป 

   ท้ังนี้   องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  มียอดเงินสะสมเหลือเพียงพอท่ีจะจาย
คาใชจายประจำและกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน  โดยการใชจายเงินสะสมใหคำนึงถึง
สถานะการคลัง  และเสถียรภาพในระยะยาว 

ประธานสภาฯ ขอใหเจาหนาท่ีงบประมาณ  แจงยอดเงินสะสม  คงเหลือ  และยอดเงินท่ีสามารถนำไป
พิจารณาจายขาดเงินสะสมได  

เลขานุการสภาฯ  ขอรายงานสถานะการคลัง  ณ วันท่ี  30  เมษายน  2564 เพ่ือประกอบการ
พิจารณาจายขาดเงินสะสม   ตามรายละเอียดดังนี้ 

   -  เงินสะสม  ณ วันท่ี  30 เมษายน  2564       11,504,992.24 
 บาท 

  หัก  รายจายท่ีคาดวาจะตองจาย 
-  เงินสำรองจายดานบุคลากร ไมนอยกวา  3  เดือน  

               2,366,895.00      บาท 
-  สำรองกรณีสาธารณภัย 10% งบประมาณรายจายประจำป  

                                   3,400,000.00     บาท 
     เงินสะสมท่ีสามารถใชได         5,738,097.24      บาท  
ท่ีประชุมฯ  รับทราบ 
ประธานสภา ฯ  เชิญนายกชี้แจงรายละเอียดการจายเงินสะสม 
นางพิมพรรนี มีสุดเพียร  ขาพเจานางพิมพรรนี  มีสุดเพียร  นายกองคการบริหารสวนตำบล 
นายก อบต.หนองแขม หนองแขม   ขอใหท่ีประชุมพิจารณาจายเงินสะสม โครงการกอสรางอาคารเรียน  3  ชั้น  12  

หองเรียน  โรงเรียนบานหนองไผ สังกัดองคการบริหารสวนตำบลหนองแขม    งวดท่ี 5 , 6  
และ  7    จำนวนเงิน  3,846,960  บาท   (สามลานแปดแสนสี่หม่ืนหกพันเการอยหกสิบ
บาทถวน)  เหตุผลเปนไปตามหนังสือจังหวัดลพบุรี  ท่ีลบ 0023.4/5630  ลงวันท่ี  18  
พฤษภาคม  2564  ท่ีไดสำเนาแจกใหทุกทานไปพรอมกับหนังสือเชิญประชุมนั้น  จึงขอใหท่ี
ประชุมพิจารณาจายขาดเงินสะสมตอไป 

 
 
 

 

 
 
 



 
-9- 

 
ประธานสภาฯ   จึงขอใหท่ีประชุมรวมกันพิจารณาอนุมัติจายเงินสะสม  โครงการกอสรางอาคาร

เรียน  3  ชั้น  12  หองเรียน  โรงเรียนบานหนองไผ สังกัดองคการบริหารสวนตำบลหนอง
แขม    งวดท่ี 5 , 6  และ  7    จำนวนเงิน  3,846,960  บาท   (สามลานแปดแสนสี่หม่ืน
หกพันเการอยหกสิบบาทถวน) ตามท่ีนายกองคการบริหารสวนตำบลไดชี้แจงแลวขางตน 
ขอใหท่ีประชุมรวมกันพิจารณา มีผูใดจะขอแกไข   เปลี่ยนแปลง  เพ่ิมเติม  หรือจะเสนอ 
อะไรหรือไม  

นายโสพล  ศิริผล    เรียนประธานท่ีเคารพ ผมนายโสพล  ศิริผล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล 
ส.อบต.หมูท่ี  11 หนองแขม  หมูท่ี  11  ตามหนังสือจังหวัดลพบุรีท่ี ลบ 0023.4/5630  ลงวันท่ี  18  

พฤษภาคม  2564   เรื่อ งขอทำความตกลงเพ่ื อยกเวนการปฏิ บั ติ ต ามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน  การเบิกเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2547  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  ตามหนังสือ
ดังกลาว   หนังสือเรื่องนี้ไดสงไปใหนายอำเภอและนายอำเภอสงตอไปจังหวัด ตั้งแตเดือน
มกราคม กอนท่ีจะประชุมสภาสมัยสมัยสามัญสมัยท่ี  1  ป  2564  ทำไมไมมานำเสนอในท่ี
ประชุมวาไดดำเนินการสงเรื่องไปจังหวัดแลว  และสภาองคการบริหารสวนตำบลหนองแขมได
มีการพิจารณาจายเงินสะสมไปแลวในการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยท่ี 4 ครั้งท่ี  1  ประจำป  
2563  เม่ือวันท่ี  23  ธันวาคม  2563  ไดมีมติเห็นชอบ 9  เสียง  และไมเห็นชอบ 13  
เสียง  ซ่ึงทำไมจะตองนำมาพิจารณาในครั้งนี้อีก  ตามหนังสือดังกลาว  จังหวัดลพบุรีพิจารณา
แลวเห็นวา  การขออนุมัติจายเงินสะสมเพ่ือเปนคาจางอาคารเรียนใหแกผูรับจางตามสัญญา
จาง อันเนื่องมาจากงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตองถูกพับไปโดยผลของกฎหมายเปนไป
เพ่ือการชำระหนี้  ไมใชการจายเพ่ือการบริการชุมชนและสังคม  หรือบำบัดความเดือดรอน
ของประชาชนโดยตรง จึงไมอยูในเง่ือนไขการจายเงินสะสมของสภาทองถ่ินตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงินการเบิกจายเงิน  การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ
ตรวจเงินของอคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2547  แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561  
ขอ  89  ตามมติการประชุมครั้งท่ีแลว  ตามหลักการแลวงบประมาณมาจากกรมสงเสริม ฯ  
ครบถวนถูกตองสามารถกอสรางอาคารไดสำเร็จเรียบรอย   เหตุใดเงินถึงถูกตีกลับไปทำไมไม
ทำใหเสร็จ ไมใชงบประมาณขององคการบริหารสวนตำบลหนองแขมแตอยางใด  เอาเรื่องเกา
มาเลาใหม สภา ฯ ไมพิจารณาอนุมัติ เนื่องจากไดพิจารณาแลววาไมถูกเง่ือนไข และเหตุผลท่ี
ถูกพับไปก็มีหลายอยางหลายประการ ทำไมตองมีการแกไขแบบแปลนโครงสราง ใครเปนคน
ออกความคิดวาจะตองมีการแกไขแบบ สามครั้งสี่ครั้ง  ผูรับเหมาจะตองแกะแบบเอง     กรม 
ฯ  เขาสงมาเรียบรอย แกไขเพ่ืออะไรใหดีข้ึนหรือเลวลง ตั้งใจแกหรือไมตั้งใจแก ผลของการ
แกไขเกิดผลเสียตามมา แลวใครจะเปนคนรับผิดชอบ  ผมเคยสอบถามแลวตั้งแตอาคารหยุด
การกอสราง นายก ฯ  ตอบวาเปนเงินของกรม ฯ  ไมเก่ียวกับอบต. ไมเก่ียวสภา ฯ  แลวมา
วันนี้มาบอกใหสภา ฯ  จายเงินสะสมให เปนหนามือหลังมือ   ตองหาคนรับผิดชอบไมวาใครก็
ตามท่ีทำใหเงินถูกตีกลับ ไมใชมาใหสภา ฯ  แกหนาให  อยางนี้มันปฎิบัติงานโดยชอบหรือมิ
ชอบ ประมาทเลินเลอหรือไมประมาทเลินเลอ หรือเจาะจงเลินเลอ  ขอเนนยำ้วาใชหรือไม 
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 ถาใชก็ตองยอมรับผิด ถาไมใชก็ไมตองรับ  ขอใหท่ีประชุมฟงแลวพิจารณาตามผม ความเห็น

ตามจังหวัดวาไมเห็นดวยกับการจายขาดเงินสะสม  ตามท่ีจังหวัดพิจารณา เปนการจายเพ่ือ
การชำระหนี้  ไมใชการจายเพ่ือการบริการชุมชนและสังคม  หรือบำบัดความเดือดรอนของ
ประชาชนโดยตรง จึงไมอยูในเง่ือนไขการจายเงินสะสมของสภาทองถ่ิน 

นายถวิล  แกนจันหอม    ผม นายถวิล  แกนจันหอม สมาชิกสภา ฯ หมูท่ี  7   ขอยืนยันตามท่ี  นายโสพล  
ศิริพล  ไดอภิปราย  ซ่ึงระบียบกระทรวงมหาดไทยบอกวาจายไมได  อยากเรียนถาม นายก
องคการบริหารสวนตำบลหนองแขม วา หากสภา ฯ  แหงนี้อนุมัติไปแลวผิดระเบียบใครจะ
เปนคนรับผิดชอบความผิดของสภา ฯ  ครับ  

ประธานสภา ฯ    ขอใหฝายท่ีเก่ียวของชี้แจง  
นางพิมพรรนี  มีสุดเพียร   ตามท่ีจังหวัดแจงวาการขออนุมัติจายเงินสะสมเพ่ือเปนคาจางอาคารเรียนใหแก 
นายก อบต. ผูรับจางตามสัญญาจาง อันเนื่องมาจากงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตองถูกพับไปโดยผล

ของกฎหมายเปนไปเพ่ือการชำระหนี้  ไมใชการจายเพ่ือการบริการชุมชนและสังคม  หรือ
บำบัดความเดือดรอนของประชาชนโดยตรง จึงไมอยูในเง่ือนไขการจายเงินสะสมของสภา
ทองถ่ินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงินการเบิกจายเงิน  การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2547  แกไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561  ขอ  89 ถาไมมีการอนุมัติวันนี้  ผูรับเหมาก็ตองฟองรอง อบต. ใน
ฐานะผูวาจาง  และตองขอยกเวนระเบียบจากท่ีผูวาราชการจังหวัด ตองผานการอนุมัติจาก
สภา ฯ  กอน ขอใหรองปลัดองคการบริหารสวนตำบลหนองแขม อธิบายรายละเอียดตาง ๆ  
ใหท่ีประชุม  เชิญคะ 

นางสาวกาญจนา  ทรัพยอินทร ชี้แจง ไมไดมีการแกไขแบบแปลน แตรายการประกอบแบบผิด มีการคำนวณ 
รองปลัด อบต. ผิดพลาด ก็ตองแกไขใหตรง  และตองแจงใหผูรับจางหยุดการกอสราง และไมมีใครตนคิด     

ในเรื่องของคาปรับ จะหักก็ตอเม่ือมีการจายเงินใหกับผูรับจาง ณ  วันท่ีจายเงินจึงจะเกิด
รายได 

นายนิลพัฒน  กระตุดเงิน   ตามท่ีรองปลัดตามรายงานการประชุม ผูอำนวยการกองชางออกมายอมรับวาผม 
ส.อบต.ม.5 ผิดเอง ถามวาทำงานดวยกันหรือเปลาครับ ทำไมตองนำมาขออนุมัติใหมอีกครั้ง 
ประธานสภา ฯ    ขออธิบายตามสัญญา  ขอ 17  เรื่องคาปรับ ยังไมเห็นวาเราจะตองจายเงินแลวถึง

จะเรียกเก็บคาปรับ ในระยะเวลา  1 ป  มันอึดอัด  ผูอำนวยการกองชางยอมรับวาแกแบบ 
แตรองปลัดบอกวาเปนการถอดแบบ กอนหนานั้นไมมีการไดมีการพูดคุยในสภา ฯ ไดทราบมา
กอน คาปรับมันตองเรียกเก็บไดแลว  การเซ็นสัญญาทานนายกลงนามในนาม อบต. พยาน
ตองเปนระดับ ผอ.กอง เจาหนาท่ี ไมใชลูกจาง  ทานไดขยายเวลาแลวใหไมเด็ด ก่ีเดือน ยังไง 
ก็อยูท่ีดุลพินิจของสภา ฯ ศึกษาหาขอมูลเอา  

นายถวิล  แกนจันหอม    ตามท่ีทานรองปลัดบอกวาเราตองถอดแบบ แตการถอดแบบเนหนาท่ีของผู 
ส.อบต.ม.7   รับเหมาครับ ไมใชเรา โดยมีการคำนวณมาเรียบรอยแลว  ขอใหทำความเขาใจใหมครับ 
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นายโสพล  ศิริผล    ตามวาระการประชุมมันฟอง และผมมีเอกสารยืนยันวาแกไขแบบไมใชการถอด 
ส.อบต.หมูท่ี  11 แบบตามท่ีรองปลัดพูดแตอยางใด  เราไมมีหนาท่ีจะเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแบบเพ่ืออะไร 
นายบุญเลิศ  ออนคำ    ตามท่ีไดอภิปรายกันไปนั้น ตามหนังสือของผูวาราชการจังหวัดลพบุรี  นั้น  
ส.อบต.ม.9 ซ่ึงมีการตรวจรับการจางแลว เพ่ือไมใหเกิดความเสียหาย จึงใหนำเสนอตอสภา ฯ เพ่ือจายเงิน

สะสม ฯ  ผมมีความเห็นวาเม่ือเราอนุมัติไปแลวความผิดจะไมบังเกิดแนนอน  ถาเราอนุมัติ
จายเงินสะสม เปนผลดีกับ อบต. และทางโรงเรียน ขอใหสมาชิกพิจารณาอีกครั้ง สวนตัวผม
เห็นควรเปนอยางยิ่ง 

ประธานสภา ฯ    เตือนผูเขารวมประชุมหามปรบมือรบกวนขณะท่ีมีผูอภิปราย 
นายถวิล  แกนจันหอม    ขอนำเรียนไปยังสมาชิก ม.9  ท่ีไดอภิปราย ทานอานเง่ือนไขขามไปเยอะสิ่งท่ีบอก 
ส.อบต.ม.7 ไมใชทานไมอาน  ทานแปรความหมายไดไมใชพูดดูดีแลวให FC ปรบมือ โรงเรียนเปนปจจัย

หลักในการพัฒนา สมาชิกท่ีไมเห็นดวย คือไมเอาโรงเรียน ไมอยากใหพัฒนา เหตุการณนี้ไม
เกิดข้ึนถาเราไมแบงแยกกันจนเกินไป  ทานนายก ฯ  ไมใหความสำคัญสมาชิกสภา ฯ  ทานไม
บอกไมสัง่ สมาชิกทำไดทุกเรื่อง   

ประธานสภา ฯ    ตามท่ีไดมีการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยท่ี  4  ครั้งท่ี  1  ประจำป  2563  เม่ือ
วันท่ี  23  ธันวาคม  2563  นายโดด เกตุพุก  ส.อบต.ม.3 ไดสอบถามวาถายังไมจายเงินจะ
สามารถดำเนินการกอสรางใหเสร็จไดหรือไม ผมไดยืนยันไปวาได และปจจุบันมีการตรวจรับ
การจางแลว ขอยืนยันวาการศึกษาหนาจะไดใชอาคารเรียบแนนอน   

ประธานสภา ฯ  ถาไมมีผูใดแกไข  เปลี่ยนแปลง  เพ่ิมเติม หรือเสนออะไรอีก  ผมขอมติ   ท่ีประชุม
ในการพิจารณาอนุมัติจายขาดเงินสะสม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามรายละเอียดท่ี
ไดกลาวมาแลวขางตน  ขอมติท่ีประชุมครับ 

มติท่ีประชุม   มีมติอนุมัติ 8 เสียง  ไมอนุมัติ 13 เสียง งดออกเสียง 1  เสียง    
 เหตุผลการไมอนุมัติ ตามความเห็นของจังหวัดลพบุรีเห็นวา การขออนุมัติจายเงินสะสมเพ่ือ

เปนคาจางอาคารเรียนใหแกผูรับจางตามสัญญาจาง อันเนื่องมาจากงบประมาณเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจตองถูกพับไปโดยผลของกฎหมายเปนไปเพ่ือการชำระหนี้  ไมใชการจายเพ่ือการ
บริการชุมชนและสังคม  หรือบำบัดความเดือดรอนของประชาชนโดยตรง จึงไมอยูในเง่ือนไข
การจายเงินสะสมของสภาทองถ่ินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงินการเบิก
จายเงิน  การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของอคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
2547  แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561  ขอ  89 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืน ๆ  
นายถวิล  แกนจันหอม    อยากทำความเขาใจกับทางครูท่ีโรงเรียนผมมีปญหากับโรงเรียนเรื่องครูภาษาไทย 
ส.อบต. หมูท่ี  7 มีปญหาสืบเนื่องมาหลายครั้ง และไดนำเรียนในสภาเพ่ือใหรับทราบ ไมรูวาความเปนหวง

โดยเอาไปแปรความไมถูกตอง  เหตุผลท่ีนำมาพูดไมมีเจตนาไปตอวาครูอยากพูดใหครูเขาใจ 
นายวิโรจน  วฒันะแสง   ในฐานะท่ีไดรับมอบหมายใหดูแลโรงเรียนผมยืนยันวาครูโรงเรียนบานหนองไผทุก 
ครูโรงเรียนบานหนองไผ คนสามารถสอนภาษาไทยไดทุกคน  สอนไดดีดวย ตั้งใจทำงานอยางเต็มท่ี ตั้งใจทำงานดวย

ความอดทน ตั้งใจทำงานดวยความเต็มใจ ครูไมขาดครบทุกชั้นขอบคุณครับ 
นายทองสาย  คลายคลึง   ฝากเรื่องเลนโทรศัพทระวงัเรื่องการช็อคไดขอบคุณครับ 
ผูใหญบานหมูท่ี  4 
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ประธานสภา ฯ   อยากทราบวาโครงการในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ.2564  
 ของหมูท่ี  4  โครงการบล็อกคอนเวิรด ถึงข้ันตอนไหนแลวครับ  รวมท้ังโครงการงบกลางได

ลงไปหมูไหนบางก่ีหมูงบเทาไหร 
นางพิมพรรนี  มีสุดเพียร   ตอนนี้ ม.4  อยูในข้ันการหาผูรับจาง  งบกลาง มีหมูท่ี  2 ,3,  4 และหมู  6   
นายก อบต. ยังเหลือ หมูท่ี  5 หมูท่ี  10  หมูท่ี  13  คำรองมาสงภายหลัง  ตอนนีง้บกลางไมเพียงพอ จึง

ขอจายเงินสะสม จำนวน  3  หมูท่ี  ท่ีเหลือ 
ประธานสภา ฯ    การจายเงินสะสมตองขอผานทางฝายบริหาร และเสนอขออนุมัติจากสภา ฯ  สาม

หมูท่ีของบประมาณใหรีบดำเนินการเขามา หากฉุกเฉินจริง สามารถขอเปดสภาสมัยวิสามัญ
ได จึงขอเลื่อนไปบรรจุวาระในการประชุมครั้งตอไป 

นางพิมพรรนี  มีสุดเพียร   ขอขอบคุณสมาชิกทุกทาน  นายกใหความสำคัญกับทุกทานรวมท้ังผูใหญบาน 
นายก อบต. กำนัน เปนการทำงานรวมกัน  วันท่ี  1  มิถุนายน  2564  อบจ.จะมอบแมส เจล ใหกับ

ชาวบาน จะประชาสัมพันธจะแจงตารางเวลาในการดำเนินการแตละหมูอีกครั้ง 
นางสาวอมรรัตน สมหวงั   สาเหตุท่ีมาบรรจุท่ีนี่ เนื่องจากใกลบานและอยากพัฒนาโรงเรียนแหงนี้ จากท่ีดูแล

เด็กมา 2 – 3  ป  เด็กท่ีนี่คอนขางจะขาดความอบอุน  ขาดคนดูแล  เด็กๆ  ถามทุกวัน
เม่ือไหรจะไดเรียนท่ีตึกใหมเสียท่ี  ขอวอนทานสมาชิกทุกทาน ถามีการประชุมอีกครั้งหรือ
อนุมัติงบ  ขอใหคิดถึงเด็กนักเรียนใหมาก ๆ ขอฝากเรื่องอาคารใหมไวดวยคะ 

ประธานสภา ฯ     ขอบคุณมากสำหรับขอคิดเห็นหวังอยากใหครูมาชี้แจงวาปการศึกษาหนึ่งได
ดำเนินการอยางไร ขาดอะไรตองการอะไร การประชุมทุกครั้งไมเคยไปแตะตองงบประมาณ
ของโรงเรียน มีแตจะใหเพ่ิม  หวังจะใหมีการจางงานครูตางประเทศ สภา ฯ   ถือวาเปนนิมิต
หมายท่ีดีในการท่ีมีครูเขามารวมประชุม มีปญหาเรื่องงบประมาณสามารถบอกผานมาทาง
ทานนายกไดเลยครับ   

นายนิลพัฒน  กระตุดเงิน   ขอใหทานประธานชวยชี้แจง วิตกเรื่องไมไดเรียนบนอาคารเรียนใหม  
ส.อบต.ม.5 
ประธานสภา ฯ   ย้ำอีกทียืนยันวาอาคารเรียนเสร็จแลว สามารถใชอาคารเรียนนี้ไดอยางแนนอน  

และสามารถเปดการเรียนการสอนไดตามปกติ สวนเรื่องกฎหมายของงบประมาณเปนหนาท่ี
ของฝายบริหารและสภา ฯ    

ท่ีประชุม  ทราบ 
ประธานสภา ฯ ถาไมมีขอขอบคุณทุกทานท่ีมาประชุมในวันนี้  
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ท่ีประชุม  ไมมี 
ปดประชุมเวลา  12.15  น.  
 
 

(ลงชื่อ)          ภัทรนันท  ปานออน    ผูจดรายงานการประชุม 
                                                     (นางสาวภัทรนันท  ปานออน) 

              นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
 
(ลงชื่อ)    สุ      อุทัย   จันทรเต็ม    นกุล   

                                                        ( นายอุทัย   จันทรเต็ม ) 
                                           เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลหนองแขม 
 

ประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลหนองแขม  มีมติรับรองรายงานการประชุมนี้แลวเม่ือวันท่ี  5  สิงหาคม 2564 
     

(ลงชื่อ)    สุ  โดด   เกตุพุก         ประธานกรรมการ    
                                                    ( นายโดด   เกตุพุก) 
                                     

(ลงชือ่)    สุ   ยวง   ศิริผล             กรรมการ  
                                                     ( นายยวง   ศิริผล ) 
                                        

(ลงชื่อ)       บุญศรี    เหล็กผา          กรรมการ  
                                                  ( นายบุญศรี    เหล็กผา  ) 
ท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลหนองแขมมีมติรับรองรายงานการประชุมนี้แลวเม่ือวันท่ี 5 สิงหาคม 2564 
 
    

(ลงชื่อ)          ชลอ   พันทวี   ว ี   
                                                         (นายชลอ   พันทวี) 
                                         ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลหนองแขม 
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