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ระเบียบวาระที่ 1 เร่ือง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
รองนายกฯบุญส่ง - สืบเนื่องจากท่านนายกฯ ให้ผมไปประชุมหัวหน้าส่วนแทนท่ีอ าเภอคอนสวรรค์ ก็มีเรื่องท่ี
   จะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบอยู่ 4 เรื่อง ท่ีเราต้องรับผิดชอบครับ 
   1. เชิญชวนให้บุคลากรในพื้นท่ีแต่งกายด้วยเส้ือสีฟ้า ต้ังแต่วันท่ี 1 – 31 สิงหาคม เนื่องใน
   วโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์   
   พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  
   2. เรื่องการฝึกอบรมจิตอาสา รุ่นแรกได้ฝึกอบรมไปท้ังหมด 200 นาย พบปัญหาคือ ท่ีพัก
   แออัดไม่เพียงพอต่อจิตอาสาท่ีไปอบรม ดีนะครับท่ีเราเป็นรุ่นท่ี 3 เพราะเขาจะได้แก้ไขครับ 
   อบต.ยางหวาย ก็ 50 นายครับ ต้องไปให้ครบ ถ้าไม่ครบต้องให้ทาง นายกฯ หาไปให้ครบ
   ครับ 

   3. ผู้ก ากับสถานีต ารวจภูธรคอนสวรรค์รายงานว่ามีการจับกุมยาเสพติดเดือนท่ีแล้ว 8,700 
   เม็ด  
   4. โครงการสูบน้ าท่ีเกาะแซงใหญ่ก็ได้ด าเนินการตั้งแต่วันท่ี 14 กรกฎาคม สูบมาประมาณ 
   10 กว่าวัน ตอนนี้ก็หยุดสูบแล้วเพราะว่าน้ าชีขึ้นเร็ว ผู้ดูแลได้ปลดตัวหนอน ประกอบกับ
   เจ้าของนาท่ีให้ผ่านน้ าท่วมนาได้ 3 อาทิตย์แล้ว เขากลัวข้าวตายเลยขอให้หยุดการสูบก่อน 
   รอให้ผู้เฝ้าสถานีสูบเช็คเวลาให้ว่าได้กี่ช่ัวโมงแล้วว่าเป็นเงินเท่าไรแล้ว ถ้าจะสูบก็สูบได้อยู่อีก
   อย่างหนึ่งผมก็คงจะให้สูบเรื่อยๆ เผ่ือผู้รับเหมามาเราจะสูบไม่ได้เพราะเขาจะล้ือออกเพราะ
   เขาจะท าโครงการเกษตรเราจะสูบไม่ได้เลยเพราะเราเอาไปต่อจากท่อแดงของเขา ช่วงนี้ก็
   รอดูเงินค่าไฟก่อนครับ ปัญหาท่ีตามมาตอนนี้คือระบบน้ าท่ีเกาะแซงใหญ่ตอนนี้เป็นกล่ิน 
   เหม็นเพราะไม่เหมือนฤดูน้ าหลากน้ าไหลผ่าน สนมจากทางเข้าวัดเกาะแซงใหญ่จนมาถึงนา 
   ส.อบต.พิชญา เยอะมากครับ ตอนนี้ผมใช้คอลีน 60% เพื่อลดกล่ินเหม็นในน้ า ผมประชุม
   มาก็มีเรื่องท่ีจะแจ้งให้สภารับทราบ 4 เรื่องแค่นี้ครับ 

   - สาธารณสุขแจ้งนะครับว่าในช่วงโรคโควิดระบาดถ้าท่านใดหรือหมู่บ้านไหนท่ีจะจัดงาน มี
   ดนตรี งานรื่นเรงิ งานเล้ียง  ขอความร่วมมือให้ไปขออนุญาตทางอ าเถอก่อนนะครับ  

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ือง รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว 
ประธานสภา  - ตามท่ีท่านเลขานุการสภาได้ส่ง ส าเนารายงานการประชุมครั้งท่ีแล้วให้กับทุกท่านได้ทราบ  
   มีสมาชิกท่านใดท่ีจะแก้ไขเพิ่มเติมไม่ครับ เรียนเชิญครับ 

รองปลัดฯ  - ขอแก้ไขรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้วนะครับ หน้า 3 ตรงค าว่า“ซึ่งเราได้ต้ังไว้ใน 
   ข้อบัญญัติปีงบประมาณ  2563” เป็น “ซึ่งเราไม่ได้ต้ังไว้ในข้อบัญญัติปีงบประมาณ  
   2563” และ “แต่ถ้าคิดแบบง่ายๆ” เป็น “เป็นการติดต้ังแบบง่ายๆ” แจ้งให้ท่านเลขาสภา
   แก้ด้วยครับ 

ท่ีประชุม  - รับรอง 



 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ือง เสนอเพือ่พิจารณา 
ประธานสภาฯ  3.1 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  

   ๒๕๖4 (วาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ) ในส่วนของการพิจารณาร่างข้อบัญญัติในแต่ละปี ซึ่ง
   ทางผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีได้ท าเอกสารเกี่ยวกับงบประมาณของแต่ละปี เสนอต่อสภา 
   เพื่อท่ีจะให้สภาพิจารณาให้ความเห็นชอบในแต่ละปี ในส่วนขั้นตอนพิจารณา วันนี้เป็นวาระ
   ท่ี 1 ขั้นรับหลักการ ในวันที่สองถัดไปเป็นขั้นแปรญัตติ แล้วก็วาระท่ี 3 ขั้นลงมติ ซึ่งแต่

   ละขั้นตอนโดยปกติแล้วไม่น ามารวมกัน คือพิจารณาแต่ละวันๆ ไป ในส่วนของระเบียบขอ
   เชิญท่านรองปลัดช้ีแจ้งเพิ่มเติมครับ 

รองปลัดฯ  - ก่อนอื่นท่ีกระผมจะช้ีแจ้งเกี่ยวระเบียบในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   ขอให้ทุกท่านดูเอกสารท่ีแจกเพิ่มเติมนะครับ มีอยู่ 2 ฉบับนะครับ ฉบับแรกเป็นค าแถลง 
   งบประมาณ เนื่องจากตัวเลขคลาดเคล่ือน จากเดิมเงินฝากธนาคาร 981,550 บาท เป็น 
   เงินฝากธนาคาร ณ วันท่ี 3 สิงหาคม 2563 คือ  17,594,569.36 บาท คือเอายอด 
   ล่าสุดนะครับ การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2563 ณ วันท่ี 3 สิงหาคม  
   2563 รายรับจริง 24,264,525.54 ตัวนี้อาจจะยังไม่นิ่ง ต้องถาม ผอ.คลัง อีกทีนึงนะ
   ครับ  ฉบับท่ีสองจะเป็นของกองช่างนะครับ เป็นงบลงทุน เป็นค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 
   จากเดิมมี 2 โครงการ เพิ่มมาอีก 1 โครงการ ก็จะเป็น 3 โครงการนะครับ โครงการแรกจะ
   เป็นการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีต หมู่ท่ี 3 จ านวน 313,000 บาท โครงการท่ี 
   สองปรัปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีต หมู่ท่ี 3,9 จ านวน 420,000 บาท และ โครงการท่ี
   สามปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีต หมู่ท่ี 1  จ านวน 129,000 บาท งบประมาณเท่า
   เดิมครับ 
   - ในส่วนของระเบียบในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 ก็
   จะเป็นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  
   และ แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติท่ีประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็น 3 
   วาระ แต่ ท่ีประชุมสภาจะพิจารณา 3 วาระ ในรวดเดียวก็ได้ วรรค 3 ญัตติร่างข้อบัญญัติ
   งบประมาณจะพิจารณา 3 วาระ รวดเดียวไม่ได้และในการพิจารณาวาระท่ี 2 ให้ก าหนด
   ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่า 24 ช่ัวโมง นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการ
   แห่งข้อบัญญัติงบประมาณนั้น นี้คือหลักการครับ การเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
   ท่ีเกี่ยวกับการเงิน จะพิจารณา 3 วาระรวดไม่ได้นะครับ เหมือนกับท่ีท่านประธานได้ 
   ช้ีแจงไปแล้ว คือ วาระท่ี 1 รับหลักการ วาระที่ 2 แปรญัตติ แล้วก็ วาระท่ี 3 ลงมติ  
   ข้อ 47 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ วาระท่ี 1 ให้ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการ
   แห่งข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากสมาชิกสภา ท้องถิ่น 
   ประสงค์จะอภิปรายห้ามให้ลงมติก่อนท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้น 
   พอสมควรแล้ว เพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระท่ี 1 สภาท้องถิ่น 
   จะให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้ ข้อ 49 ญัตติร่าง ข้อบัญญัติ 
   ท่ีสภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้วจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา 
   ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดย 
   ละเอียดและท่ีประชุมสภาท้องถิ่นต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการ
   แปรญัตตินั้นด้วย นี้คือระเบียบในส่วนของวาระท่ี 1 นะครับ หลังจากท่ีประชุมสภามีมติรับ
   หลักการ จากนั้นท่านประธานสภาก็จะแต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติต่อไปนะครับ 



 

ประธานสภา  - นี้คือส่วนระเบียบ ระเบียบของการประชุมร่างงบประมาณ ระเบียบในการพิจาณา  
   ขั้นตอนต่อไปขอเชิญท่านายกฯ ช้ีแจงส่วนค าแถลงงบประมาณ ครับ 

นายก   - ตามพระราชบัญญัติสภาองค์การคบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  
   (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2562 มาตรา 87 ซึ่งท่านประธานได้กล่าวไปเบื่องต้นแล้วผมก็คงไม่กล่าว
   ในรายละเอียด ผมจะแถลงส าหรับการจัดต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
   2564 ซึ่งเราได้กระท ามาทุกปี แล้วก็ส าหรับประเพณีท่ีปฏิบัติขององค์การบริหารส่วน 
   ต าบลยางหวาย เดือนสิงหาคม จะน าเข้ารายจ่ายปี 2564 เข้าสู่สภาองค์การบริหารส่วน
   ต าบลยางหวาย ในช่วงวันท่ี 1 – 15 ซึ่งเป็นสมัยประชุมสามัญท่ี 3 ซึ่งสภาต าบลได้ก าหนด
   ไว้ เสร็จแล้วเราก็จะขออนุมัติให้เสร็จส้ินแล้วก็เสนอทางอ าเภออนุมัติให้ทันภายในเดือน 
   กันยายน ซึงปีงบประมาณ 2564 เราก็จะเริ่มใช้งบประมาณท่ีทางสภาอนุมัติ ต้ังแต่ วันท่ี 
   1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป ขอเรียบนเชิญท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่านได้ดูค า 
   แถลงงบประมาณหน้าท่ี 2 เงินรับจริงในวันท่ี 20 กรกฎาคม คือเงินในบัญชีเอามาเตรียม
   จัดท าค าแถลง เริ่มจัดท ามาต้ังแต่ เดือน มิถุนายน แล้ว พอถึงวันท่ี 20 ยอดเงินท่ีรับจริง ณ 
   วันนั้น ต้องเข้าสู่กองต่างๆ ผอ.กองต่างๆ ต้องได้รับรู้ จากวันท่ี 20 กรกฎาคม มี 22 ล้าน 
   พอมาถึงวันท่ีจะประชุมสภาก็มีเงินเข้ามาอีก ณ วันท่ี 3 สิงหาคม ก็เป็น 24 ล้านกว่า จริงๆ
   เราประมาณการไว้รับจริงในปงีบประมาณ 2563 ท้ังหมดประมาณ 29 ล้านบาท ปี2562  
   ต้ังไว้ 28 ล้าน ก็เข้าไม่เต็ม ปี 2563 ต้ังไว้ 29 ล้าน ยิ่งลดลงไปอีก เพราะฉะนั้นก็เลยจะชี
   แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบว่าท าไมเราถึงต้ังงบประมาณไว้น้อยนี้ก็จะเรียนให้ได้ทราบว่า เงิน
   โดยประมาณการแล้วเราอยากจะได้ 29 ล้าน แต่ ได้ 24 ล้าน แต่ว่าวันนี้ทางกองคลังเสนอ
   เข้ามาอีก 1.2 ล้านบาท เพราะฉนั้นจึงอยู่ในค าแถลงนี้ไม่ได้เพราะพึ่งเข้าเมื่อเช้านี้ครับ ใน 
   1.2 ล้านบาท มีเงินอุดหนุน เงินนม เงินอาหารกลางวัน ประมาณ 6 แสนบาท และก็มีเงิน
   ภาษี เงินภาษสีรรพาสามิต และเงินภาษี Vat รวมแล้วก็ประมาณ 6 แสนกว่าบาท ซึ่งเงินอีก 
   6 แสนท่ีผมกล่าวถึงนี้เราไม่สามารถน ามาใช้ได้เพราะเป็นเงินระบุวัตถุประสงค์ มีเงินอุด 
   หนุน เงินนม เงินอาหารกลาง เงินผู้สูงอายุ เป็นต้น แต่ถ้าเป็นเงินภาษี เราสามารถน าไปใช้
   ได้ รวมก็ประมาณ 1.2 ล้านบาท บวก 25 ล้าน เรามีเวลาอีก 2 เดือน ก็ภาวนาให้ได้สัก 
   26 ล้าน  ดูหน้าท่ี 3 รับจริงในปี 2562 รวมท้ังหมด 26,724,437.90 ล้านกว่าบาท 
   เราประมาณการไว้อยู่ท่ี 28 ล้านบาท ปี 2563 เราประมาณการ สภาอนุมัติไว้  
   29,381,520 บาท แต่ ณ วันนี้ยอดอยู่ท่ี 25 ล้านบาท เพราะว่าในช่วง 3-4 เดือนท่ีผ่าน
   มาภาษี Vat ได้น้อยหรอแทบจะไม่ได้เลย เพราะว่าร้านใหญ่ๆ ถูกปิดไปประมาณ 3 เดือน 
   เพราะฉะนั้นเงินส่วนนี้ก็จะลดลงไปเลยไม่เข้าตรงเป้าท่ีเราต้ังไว้ 29 ล้าน ค าแถลงคือ 
   ประมาณการหรือขั้นรับหลักการนี้แหละ ดูมาต้ังแต่รายรับท่ีเราคาดว่าจะได้รับ ตาม 
   เอกสารแนบหน้า 3 ครับ ท่ีนี้มาดูงบประมาณท่ีเราต้ังไว้ในปี 2564  รายจ่ายจาก 
   งบประมาณ ประกอบด้วย งบกลาง งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน และเงินอุดหนุน 
   รวมทั้งหมด 29,729,000 บาท ครับ มาดูท่ีหน้า 6 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
   ประมาณการรายรับ ปี 2564 ต้ังไว้ 29,729,000 บาท แยกเป็น 
        1. รายได้จัดเก็บเอง     397,000 บาท 
    1.1 หมวดภาษีอากร    40,000  บาท 
    1.2 หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต 17,000  บาท 
    1.3 รายได้จากทรัพย์สิน    150,000  บาท 
    1.4 รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 180,000  บาท 
    1.5 รายได้เบ็ดเตล็ด    10,000  บาท 



 

        2. รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    2.1 หมวดภาษีจัดสรร    15,332,000 บาท 
        3. รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    3.1 หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป   14,000,000 บาท 

   ประมาณรายจ่าย ปี 2564 ต้ังไว้ 29,729,000 บาท 
        1. ด้านบริหารท่ัวไป 
    1.1 แผนงานบริหารท่ัวไป    10,202,300 บาท 
    1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน       230,000 บาท  
        2. ด้านบริการชุมชนและสังคม 
    2.1 แผนงานการศึกษา     4,143,606 บาท 
    2.2 แผนงานสาธารณสุข     1,747,360 บาท 
    2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์    1,085,620 บาท 
    2.4 แผนงานเคหะและชุมชน    3,038,780 บาท 
    2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน      140,000 บาท 
    2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ    370,000 บาท 
        3. ด้านการเศรษฐกิจ 
    3.1 แผนงานการเกษตร         50,000 บาท 
        4. ด้านการด าเนินงานอื่น 
    4.1 แผนงานงบกลาง    8,721,334 บาท 
   จ่ายจากงบประมาณ 
    งบกลาง      8,721,334 บาท 
    งบบุคลากร            10,304,680 บาท 
    งบด าเนินงาน     7,260,586 บาท 
    งบลงทุน     2,068,900 บาท 
    งบเงินอุดหนุน     1,373,500 บาท 
   รวมรายจ่ายจากงบประมาณ           29,729,000 บาท 
   ให้ท่านประธานสภาและสมาชิกได้โปรด พิจารณาครับ 

ประธานสภา  -ในส่วนค าแถลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 ตามท่ีฝ่ายบริหาร ทางท่านนายกฯ ได้
   ช้ีแจงให้กับสภาได้ทราบคร่าวๆ ในส่วนของเอกสารท่านก็ได้ส่งให้กับสมาชิกต้ังแต่วันท่ี 29 
   กรกฎาคม 2563 แล้วนะครับ ทุกท่านก็น่าจะได้ดูกันบางแล้วนะครับ ก่อนท่ีจะรับ 
   หลักการมีสมาชิกท่านใดท่ีจะสอบถามทางฝ่ายบริหารทางท่านนายกฯ มีไหมครับ ในส่วนท่ี
   ส าคัญจะอยู่ในระเบียบวาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติในส่วนงบประมาณต่างๆ ท่านเห็นสมควรว่า
   เยอะเกินไป มากเกินไป จะตัดตรงนั้นตรงนี้ออก นั้นคือจะอยู่ในส่วนวาระ 2 ถ้าท่านไม่ส่ง
   ญัตติหรือไม่ส่งค าเสนอแนะให้คณะกรรมการแปรญัตติก็ถือว่า ร่างท่ีทางฝ่ายบริหารทาง 
   เจ้าหน้าท่ีน าเสนอก็ถือว่าเสร็จสมบูรณ์ผ่านวาระ 2 ไป แล้วก็ไปสู่วาระ 3 คือขั้นลงมติ มี 
   ท่านใดท่ีจะสอบถามเพิ่มเติมในส่วนท่ียังสงสัยอยู่ตามท่ีทางท่านนายกฯ ได้ช้ีแจงไปครับ 

 

 

 



 

รองปลัดฯ  - กระผมขอย้อนกลับไปท่ีท่านนายกฯ ได้ช้ีแจงไปครับ ในส่วนของรายได้-รายรับ สืบเนื่อง 
   มาจากท่ีเราประมาณการภาษีรายได้จัดเก็บ เงินลดลง สืบเนื่องจากรัฐบาลได้ออก 
   พระราชบัญญัติ ภาษีท่ีดินและส่ิงก่อสร้างโดยยกเลิกภาษีบ ารุงท้องท่ีและภาษีโรงเรือนและ
   ท่ีดินซึ่งเนื้อหาผู้ท่ี เสียภาษีท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ก็จะมีการประเมินราคาทรัพย์สินซึ่งราคา 
   ไม่เกิน 50 ล้าน 3 ปีแรกได้รับการยกเว้น ท าไมผมถึงประมาณการลดลงเพราะว่าภาษี 
   รายได้ลดลงแน่นอนครับ รายได้ภาษีท่ีเราจัดเก็บก็ลดลงครึ่งนึงครับ ส่วนภาษีจัดสรรก็ 
   ประมาณการใกล้เคียงกับปีท่ีผ่านมา เป็นนโยบายรัฐบาลท่ีประเมินภาษีให้ผู้ท่ีมีหน้าท่ี 
   เสียภาษีทราบ และในปีนี้รัฐบาลมีนโยบายลดหย่อนภาษีอีก 90% ก็เลยท าให้รายได้ของ
   ท้องถิ่นลดลงครับ 
ส.อบต.ธนวัฒน์  - ก่อนท่ีจะรับหลักการเท่าท่ีตรวจสอบดูค าแถลงงบประมาณก็เน้นหนักในเรื่องของเงิน 
   ลงทุน และ ค่าใช้สอยต่างๆ นะครับ อีกอย่างผมก็ดูงบประมาณท่ีท่านได้ต้ังไว้ก็คงตามความ
   เหมาะสมของท่าน กระผมดูแล้วและเปรียบเทียบกับปีท่ีแล้วก็ใกล้เคียงกันครับ ส าหรับใน
   ส่วนของการแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนก็คงจะเข้าหมวดการเคหะและ
   ชุมชนในการสาธารณูปโภคต่างๆ กระผมก็เห็นด้วยกับทางเจ้าหน้าท่ีและผู้บริหารท่ีได้ 
   จัดสรรงบประมาณไว้เพื่อตอบสนองและแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนให้กับพี่น้องประชาชน
   ได้พอสมควรครับ อย่างงบลงทุนบางครั้งก็เข้าในส่วนปัญหาความเดือดร้อน เช่น ตะแกรงท่ี
   ช ารุดก็อยากให้ท่านเข้าไปแก้ไขให้กับพี่น้องประชาชนเร็วกว่านี้นะครับท่านนายกฯ  
   เพราะว่าบางเรื่องท่ีกระผมได้น าข้อปัญหาต่างๆ เข้ามาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน เป็น 
   ตัวแทนชุมชนผมเข้ามาเป็นคนกลางก็อยากจะให้ท่านได้ตรวจติดตามให้นะครับ  
ประธานสภา  - มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมไหมครับ หากไม่มีผมจะได้ขอมติท่ีประชุมสภาในการ
   ลงมติ ว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณรายจ่าย 
   พ.ศ.2564 วาระท่ี 1 ท่านใดมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
   ประจ าปี พ.ศ.2564 ได้โปรดยกมือครับ 
ท่ีประชุม  - รับหลัการ 13 เสียง ไม่รับหลัการ 0 เสียง มติเอกฉันท์ 

ประธานสภา  - ผมจะสอบถามทุกท่านว่าคณะกรรมการแปรญัตติจะเอาชุดเดิมหรือแต่งต้ังใหม่ครับ ใน 
   ส่วนของปีท่ีแล้วมี 5 ท่าน คือ 1. ส.อบต.ธนวัฒน์  2. ส.อบต.วิรัตน์ 3. ส.อบต.จ านงค์  
   4. ส.อบต.ศรานิตย์ และ ส.อบต.พิชญา ครับ ในส่วนนี้ผมอยากจะถามสมาชิกทุกท่านว่า 
   คณะกรรมการแปรญัตติเราจะเอาชุดเดิมหรือไม่หรือจะแต่งต้ังใหม่ ถ้าแต่งต้ังใหม่ก็ต้องมีผู้
   เสนอและผู้รับรองด้วย ส าหรับปีนี้ท่านคิดว่าสมควรจะเอากี่ท่าน 3 ท่าน แต่ไม่เกิน 7 ท่าน
   ครับ  
ส.อบต.ธนวัฒน์   - ผมขอเสนอ คณะกรรมการแปรญัตติ 3 ท่าน   
ท่ีประชุม  - รับรอง 
ส.อบต.จ านงค์   - ผมขอเสนอ ส.อบต.พิชญา  ผู้รับรอง ส.อบต.ด ารงค์ และ ส.อบต.สืบศักดิ ์
ส.อบต.พิชญา   - ดิฉันขอเสนอ ส.อบต.ธนวัฒน์  ผู้รับรอง ส.อบต.พิชัย และ ส.อบต.ธีระนันท์ 
ส.อบต.รุ่งอรุน   - ดิฉันขอเสนอ ส.อบต.ด ารงค์  ผู้รับรอง ส.อบต.คาวี และ ส.อบต.วิรัตน์ 
ประธานสภาฯ  - ครับ ถือว่าครบนะครับ 3 ท่าน คณะกรรมการแปรญัตติ เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญัตติ 
   ในส่วนของญัตติท่ีสมาชิกทุกท่านมีสิทธิท่ีจะเสนอญัตติให้กับคณะกรรมการแปรญัตติเพื่อ
   พิจารณาหลังจากประชุมเสร็จ วันนี้ก็เชิญท่านส่งญัตติของท่านได้เลยไม่น้อยกว่า 24 ช่ัวโมง 
   ส่งได้เลยนะครับ 

ระเบียบวาระที่ 4 กระทู้ถาม 
 - ไม่ม ี



 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเสนอใหม่ 
   - ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่นๆ 

ส.อบต.ธีระนันท์  - ผมขอสอบถามเรื่องหินครับ เพื่อท่ีจะเอาไปซ่อมแซมถนนเส้นดอนกลางครับ เพราะมัน
เป็น   หลุมเป็นบ่อเยอะ พี่น้องประชาชนก็สัญจรไป-มา ล าบาก ผมอยากทราบว่าจะมีหินมาช่วย
   หรือไม่ครับ 

นายกฯ   - ท่านธีระนันท์ของบซ่อมแซมถนนท่ีเป็นหลุมเป็นบ่อ ผมยังไม่รับปากนะครับ เด๋ียวผมดูให้
   นะครับ ว่าจะพอมีงบประมาณตัวไหนท่ีพอจะเอามาช่วยได้ ผมขอรับเรื่องไว้นะครับ ให้ 
   ท่านธีระนันท์เขียนค าร้องไว้เลย ตอนนี้งบกลางใช้ในการสูบน้ าประปาเพื่อให้พี่น้อง 
   ประชาชนได้อุปโภคและบริโภคครับ ผมรับเรื่องไว้นะครับ และส่งเรื่องไปท่ีกองช่างได้เลย
   ครับ  

ประธานสภาฯ  - พอจะทราบหรือไม่ครับในส่วนของงบประมาณมีเหลือเท่าไรครับ เพราะว่าหน้าจะกระจาย
   ไปทุกๆ หมู่บ้าน เพราะว่าบางท่ีก็เดือนร้อนจริงๆ เอาท่ีละ 2-3 รถครับ พิ้นท่ีหนักๆ หน่อย
   เพื่อให้ประชาชนสามาสัญจรไป-มา ได้สะดวกหน่อยครับ 

ผอ.นิรัญ   - ในส่วนซ่อมแซมของกองช่าง เงินงบประมาณเกือบจะหมดแล้วครับ เพราะใช้ในการ 
   ซ่อมแซมฝาตะแกรง และขยายไฟฟ้าเส้นไปหนองเฮีย และ หมู่ท่ี 1 , 6 ครับ ต้องดูว่าตัว 
   ไฟฟ้าจะเหลือเท่าไรครับ 

นายกฯ   - ท่านประธานครับ ท่านสมาชิกครับ เซ็นเอกสารซ่อมตะแกรงไปเมื่อวานประมาณ  
   60,000 กว่าบาท ครับ ท าเรื่องขึ้นมาแล้วก็อนุมัติไป อนุมัติในหลักการลงไปแล้วแต่ยังไม้
   ได้ท าสัญญาจ้างแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเหลือเท่าไรครับท่านธนวัฒน์ คือหมู่ไหนอยากได้เป็นถุงก็จะ
   ให้ ผอ.กองช่างและต่อ ขับรถส ารวจเส้นทางตามท่ีท่านขอว่าจะต้องใช้เยอะแค่ไหน และดู
   งบประมาณก่อนครับว่าจะโอนได้จากส่วนไหนได้อีกท่ีจะเอามาช่วยได้ ขอดูก่อนนะครับ 
   ท่านรอง จะพยายามบรรเทาพี่น้องให้ได้มากท่ีสุดครับ 
ประธานสภาฯ  - ผมขอนะครับว่า ขอเอาหมู่ท่ีจ าเป็นและเดือดร้อนจริงๆ ครับ ขอมาหมู่ละ 2- 3 รถก็หน้า
   จะได้นะครับ เอาหมู่ท่ีจ าเป็นจริงๆ นะครับ เพราะจะส้ินปีงบประมาณแล้วครับ 

ส.อบต.ธีระนันท์  - เรื่องน้ าท่ีสูบมาเกาะแซงใหญ่เราจะสูบมาเต็มเลยไมครับ ผมอยากให้สูบมาให้เยอะๆ เลย
   เพราะน้ าก าลังมา ถ้าฝนไม่ตกก็นานเลยนะครับ 

ส.อบต.ธนวัฒน ์  - ในส่วนของเพิ่มภาระอื่นๆ เกี่ยวกับเรื่องของท่านธีระนันท์ท่ีกล่าวมาเมื่อกี่นะครับ ในช่วงนี้
   ถนนท่ีเราปรับเกรดก็จะมีผู้รับเหมาขนดิน ตักดิน จากท่ีนาต่างๆ แล้ววิ่งผ่านท่ีนาพี่น้อง 
   ประชาชน จึงท าให้ถนนทรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ผมก็เลยอยากปรึกษาหารือนะครับถนนทรุด
   เกิดจากอะไร 1. ถ้าทรุดจากการสัญจรไป-มา หรือรถเกษตรกรท่ีเราใช้อยู่ประจ าก็ให้เอา 
   งบประมาณของเราไปใช้ 2. ถ้ากรณีท่ีทรุดจากการขนถ่ายดินของผู้รับเหมาเราจะท า 
   อย่างไร ในเมื่อเขาขนไปแล้วเราจะมีมาตรการอะไรหรือไม่ครับ 

รองนายกฯ  - ขอช้ีแจงเรื่องถนนทรุดนะครับ ขึ้นอยู่กับนายหน้า ถ้ามันทรุดให้โทรบอกนายหน้า ก่อนท่ี
   จะเอารถแบคโฮออก ให้เอารถดินมาเทลงแล้วให้รถไถ ไถปรับหน้าดินครับ  

รองปลัดฯ  - ผมขอช้ีแจงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับ คือมีพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการขุดดินและถมดินอยู่
   นะครับ แต่ผมขอไปศึกษาระเบียบก่อนนะครับ เด๋ียวจะน าแจ้งให้ท่ีประชุมทราบนะครับ 



 

ส.อบต.ศรานิตย์  - เมื่อเดือนท่ีแล้วมีโอกาสได้ผ่านไปทางบ้านโคกก่อง-โนนสะอาด คือเห็นไฟแสงสว่างตาม
   ถนนนั้นได้ แต่ท าไมของยางหวายคัดเลือกไปหลายครั้งแล้วท าไมถึงไม่ได้ค่ะ อยากทราบว่า
   ติดขัดตรงไหนค่ะ อีกเรื่องค่ะ คือ กล้องวงจรปิดตามหมู่บ้านค่ะ อยากให้มีค่ะ เรื่องไฟ 
   กระพริบตรงส่ีแยก อบต. ค่ะอยากให้มีค่ะ 

นายกฯ   - ไฟส่องสว่างเส้นทางจากบ้านโคกก่อง – บ้านดอนไข่ผ า ตรงนั้นเป็นส่วนของ อบจ. ครับ 
   ส่วนเส้นทางวัดศาลาลอยผมก็ได้ขอไปหลายครั้งแล้วก็ไม่ได้ เพราะเป็นถนนของกรมทาง 
   หลวง ไม่ใช่ความรับผิดชอบของเราแต่ก็ขอให้อยู่ครับ 
   - ไฟกระพริบตรงส่ีแยก มันเป็นทางเช่ือมมระหว่างกรมทางหลวง กับ ทางอบจ. เราไม่ 
   สามารถจัดซื้อได้ครับ เราต้องดูว่าอยู่ในอ านาจหน้าท่ีของเราหรือป่าว 
   - กล้องวงจรปิด ปีนี้เราไม่ได้ต้ังครุภัณฑ์ไว้ครับ ขอเป็นงบประมาณหน้านะครับ 

ประธาน   - ขอน าเรียนให้กับสมาชิกทุกท่านทราบนะครับ สมาชิกท่านใดท่ีจะแปรญัตติให้ท่านยื่น 
   ญัตติให้กับคณะกรรมการแปรญัตติในวันนี้ภายใน 24 ช่ัวโมงนะครับ หลังจากนั้นก็เป็น 
   หน้าท่ีของคณะกรรมการแปรญัตติ ถ้าไม่มีท่านใดส่งญัตติก็ถือว่าวาระ 2 ก็ผ่านไป ผมขอนัด 
   ประชุมวาระ 2 ในวันจันทร์ ท่ี 10 สิงหาคม 2563 ถ้าไม่มีใครแปรญัตติก็ผ่านวาระ 2  
   แล้วก็จะนัดประชุมอีกครั้งนึงในวาระ 3 ครับ ถ้าไม่มีท่านใดท่ีจะสอบถามผมขอนัดประชุม
   ครั้งท่ี 2 ในวันจันทร์ ท่ี 10 สิงหาคม 2563 พิจารณาแปรญัตติวาระ 2 การแต่งกายชุด
   สุภาพครับ ในเวลา 10.00 น.  

ปิดการประชุม - เวลา 12.00 น. 
 
 

ลงช่ือ                     ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
(นางสาวศรานิตย์  ผลเลลัย) 

                             เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   ได้ตรวจสอบการจดบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ยางหวาย  สมัยสามัญท่ี 3/๒๕๖3  เม่ือวันที่  4 สิงหาคม ๒๕๖3 แล้วว่าเป็นท่ีถูกต้องครบถ้วน 
     

ลงช่ือ...............................................ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                               (นายด ารงค์    บรรลือ) 
               สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวายหมู่ท่ี  6 
 

ลงช่ือ.........................................กรรมการ 
                               (นายธนวฒัน์  อิงชัยภูมิ) 
               สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวายหมู่ท่ี  2 
 

ลงช่ือ.........................................กรรมการ/เลขานกุาร 
                               (นายจ านงค์  ฉายชัยภูมิ) 
               สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวายหมู่ท่ี  ๗ 
 
 



 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย ได้รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญท่ี  3/๒๕๖3      
เมื่อวันท่ี 4 สิงหาคม  ๒๕๖3   แล้วเมื่อวันท่ี  10  สิงหาคม  2563 
 
 
 
                                     ลงช่ือ            

(นายอดิศักดิ์ คลังแก้ว) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย 

 
 

 


