
  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก า 
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62 

วันอังคารที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕62 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก า 

ผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑. นายประคิ่น        ทองมี ประธานสภาฯ นายประคิ่น  ทองมี  
2. นายสมหมาย      พรรณรังสี รองประธานสภาฯ สมหมาย     พรรณรังสื  
3. นายนุกูล           เมืองรอด ส.อบต. หมู่ที่ ๑ นุกูล          เมืองรอด  
4. นางสาวนิธินันท์  ทองอุ่น ส.อบต. หมู่ที่ ๑ นิธินันท์      ทองอุ่น  
5. นายพิรม           สุขทอง ส.อบต. หมู่ที่ ๒ พิรม          สุขทอง  
6. นายจรวย          เถาว์ชู ส.อบต. หมู่ที่ ๒ จรวย          เถาวช์ู  
7. นายสมศักดิ์       รอดทอง ส.อบต. หมู่ที่ ๓ สมศักดิ์       รอดทอง  
8. นายเจริญ          วงศ์พรัด ส.อบต. หมู่ที่ ๔ เจริญ         วงศ์พรัด  
9 นายเกษม          ไชยยา ส.อบต. หมู่ที่ ๔ เกษม         ไชยยา  

10 นายถาวร          ไพบูลย์ภัทรพงศ์ ส.อบต. หมู่ที่ ๖ ถาวร    ไพบูลย์ภัทรพงศ์  
๑1 นายจิรวัฒน์       ชูทองค า ส.อบต. หมู่ที่ ๗ จิรวัฒน์      ชูทองค า  
12 นายวิทย์ธวัช      นาคะพรหม ส.อบต. หมู่ที่ ๗ วิทย์ธวัช    นาคะพรหม  
๑3 นายบ าเพ็ญ        เงินคีรี ส.อบต. หมู่ที่ ๘ บ าเพ็ญ        เงินคีรี  
๑4 นางสาวอุมาพร   ทองอุ่น ส.อบต. หมู่ที่ ๘ อุมาพร        ทองอุ่น  
๑5 นายมนัส           คลอดเพ็ง ส.อบต. หมู่ที่ ๙ มนัส           คลอดเพ็ง  
๑6 นายสมเกียรติ     ฤทธิขาบ ส.อบต. หมู่ที่ ๙ สมเกียรติ     ฤทธิขาบ  
17 นายธนาธิป        แดงขาว ส.อบต. หมู่ที่ ๑๐ ธนาธิป        แดงขาว  
18 นางวงเดือน        รักบางบูรณ์ ส.อบต. หมู่ที่ ๑๐ วงเดือน      รักบางบูรณ์  
19 นายสมศักดิ์        นาคแก้ว ส.อบต. หมู่ที่ ๑๑ สมศักดิ์       นาคแก้ว  
20 นายสมพงศ์        คงทองเอียด ส.อบต. หมู่ที่ ๑๑ สมพงศ์      คงทองเอียด  
21 นายสมโชค         ศรีรอด เลขานุการสภาฯ สมโชค        ศรีรอด  

 
ผู้ไม่มาประชุม   

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
๑. นายก าจัด  ทองมี ส.อบต. หมู่ที่ 5 ลา 
๒. นางอนงค์  จันทร์เอียด ส.อบต. หมู่ที่ 6 ลา 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑. นายสมบูรณ์    รักบางบูรณ์ รองนายก อบต. สมบูรณ์   รักบางบูรณ์  
2. นายพัทนันต์    นุ่นชู รองนายก อบต. พัทนันต์   นุ่นชู  
3. นายสมชาย        จันทร์เอียด เลขานุการ อบต. สมชาย    จันทร์เอียด  

 
ล าดับที่ 4/.... 



๒ 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
4. นายกิตติชัย อินทมะโน นายช่างโยธา นายกิตติชัย อินทมะโน  
5. นายสิทธิยา เงินคีรี ผอ.กองช่าง นายสิทธิยา เงินคีรี  
6. นางภวัญญา ญาณรัตน์ นวก.คลัง นางภวัญญา ญาณรัตน์  

 

เริ่มประชุม  เวลา 10.00 น. 

เลขานุการสภาฯ  เมื่อถึงเวลาประชุมสภาฯ ได้ตรวจรายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ปรากฏว่า 
ครบองค์ประชุม จึงได้เชิญสมาชิกสภาฯเข้าห้องประชุมสภาฯ แล้วขอเชิญ นายประคิ่น  
ทองมี ประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมสภาฯ 
พร้อมเปิดการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่  2 ครั้ งที่  1 ประจ าปี  พ .ศ .2562            
ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปนี้ 

นายประคิ่น ทองมี ผมขอเปิดการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่  2 ครั้งที่  1 ประจ าปี พ.ศ. 2562            
ประธานสภาฯ  ตามระเบียบวาระการประชุม ต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.1 ตามที่นายอ าเภอปากพนัง เรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 

พ.ศ. 2562 มีก าหนด 12 วัน ตั้งแต่วันที่ 19-30 สิงหาคม 2562 และกระผมได้เรียกและ
นัดประชุมสภาฯ เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 เพ่ือให้ที่ประชุมสภาฯ ได้
พิจารณาญัตติการเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
และท่ีประชุมได้มีมติรับหลักการของร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯ และวันนี้ได้นัดประชุมสภาฯ 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2562 เพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบ                  
ประมาณฯ วาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ และวาระที่ 3 ขั้นลงมติ  

ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง  รับรองบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี  
พ.ศ. 2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที ่15 สิงหาคม 2562 

นายประคิ่น  ทองมี ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงการรับรองรายงานการประชุมสภาฯ  
ประธานสภาฯ   

นายสมโชค  ศรีรอด เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ตามที่คณะกรรมการตรวจ
เลขานุการสภาฯ  รายงานการประชุมฯ ได้ประชุมโดยที่ประชุมมีมติให้เป็นไปตามเดิมและได้เสนอให้ท่าน 

ประธานสภาฯ ไปแล้วนั้น ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ สมัย
สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ตามเอกสาร
ส าเนารายงานการประชุมสภาฯ ที่ได้แจกให้ไปก่อนหน้านี้แล้วและสมาชิกสภาฯ ทุกท่านคงได้
ตรวจดูแล้ว (สรุปหน้าที่ 1 - 14 )  

นายประคิ่น ทองมี ตามที่เลขานุการสภาฯ ชี้แจงไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมส่วน
ประธานสภาฯ  ใดบ้างก็ขอเชิญครับ 

 

 

นายสมหมาย/.... 



๓ 
 

นายสมหมาย พรรณรังสี เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิก อบต. ในวันนี้ผมได้อธิบาย จ านวน 8 เรื่อง 
ส.อบต. หมู่ที่ 3  1. เรื่องเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ห้องคลัง 
   2. เรื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ส านักปลัด จ านวน 2 เครื่อง 
   3. เรื่องคอมพิวเตอร์โน็ตบุ๊คส่วนการคลัง จ านวน 1 เครื่อง 
   4. เรื่องค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจงานจ้าง 
   5. เรื่องซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 
   6. เรื่องแบบแปลนและควบคุมงาน 
   7. เรื่องวัสดุต่างๆ เกี่ยวกับประปา 
   8. งบกลาง 
        ผมได้อ่านตามรายละเอียดทั้งหมด ที่เลขานุการฯได้บันทึก มีเพียง 4 เรื่อง 
   อีก 4 เรื่องไม่ได้บันทึก คือ 

1. เรื่องเครื่องปรับอากาศ 
2. เรื่องจัดซื้อโน๊ตบุ๊ค ห้องการคลัง ไม่ได้บันทึก 
3. เรื่องการเบิกค่าตอบแทนตรวจงานจ้างของเจ้าหน้าที่ไม่ได้บันทึก 
4. เรื่องประปา 

เมื่อทางเลขานุการฯไม่ได้บันทึก กระผมขอเพ่ิมเติม รายงานการประชุม 

นายสมโชค ศรีรอด เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกอบต.ทุกท่าน ขออนุญาตสภา อบต. เพ่ิมเติมในหน้า 
เลขานุการสภาฯ  ที ่8 นายสมหมาย พรรณรังสี ส.อบต. ม.3 ได้ชี้แจงให้สมาชิก อบต. ได้ดูหน้าที่ 7/29 จัดซื้อ               

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ไม่ทราบว่าตั้งไว้เพ่ือติดตั้งอย่างไร เพราะส่วนการคลังมี
เครื่องปรับอากาศใช้อยู่แล้ว และได้ตั้งงบประมาณจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ส่วนการ
คลัง จ านวน 1 เครื่อง ไม่ทราบว่าใครเพ่ิมผู้ใช้งานเพ่ือใช้กับงานอะไร เพราะทุกคนมีเครื่อง
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะใช้อยู่แล้ว 

         ส่วนตอนท้ายของหน้าที่ 8 นายสมหมาย พรรณรังสี ส.อบต.ม.3 ได้ชี้แจงให้สมาชิกได้ดู
หน้า 27/29 แผนงานการพานิชย์ ค่าวัสดุ วัสดุอ่ืนๆ เพ่ิมค าว่า งานกิจการประปา เดิมตั้งไว้ 
จ านวน 150,000 บาท 

      เพ่ิมเติมหน้าที่ 9 นายกิตติชัยอินทมะโน ได้ชี้แจง เรื่องการแต่งตั้ง ประชาคมเป็น
คณะกรรมการตรวจงานจ้าง ไม่ทราบว่าจะได้หรือไม่ หากได้จะรับค่าตอบแทนจ านวนเท่าใด 
โดยขอแจ้งให้ทราบในครั้งต่อไป และส่วนค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจงานจ้าง ที่ได้
เบิกจ่ายที่ผ่านมา ประธานกรรมการ จ านวน 1,500 บาท กรรมการจ านวน 1,200 บาท 
เป็นโครงการที่มีงบประมาณตั้งแต่ จ านวน 50,000 บาทข้ึนไป 

นายประคิ่น ทองมี      ต่อไปไม่ทราบว่าท่านสมาชิก อบต.ท่านใด จะพิจารณาเพิ่มเติมอีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ 

นายจิรวัฒน์ ชูทองค า      เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิก อบต.กระผมอยากทราบว่ารายชื่อท่านรองนายก  
ส.อบต. หมู่ที่ 7 อบต. นายสมบูรณ์ รักบางบูรณ์ ไม่ได้มาประชุมสภาฯ ประมาณ 3 ครั้ง แต่มีลายมือชื่อเข้า

ร่วมประชุม ไม่ทราบว่าใครเป็นผู้เซ็นชื่อให้ เช่นของ นางสาวนิธินันท์ ทองอุ่น ส.อบต.ม.1 เมื่อ
ไม่ได้มาประชุม ก็ถือว่าขาดการประชุม ของรองนายก ก็เช่นเดียวกัน เมื่อมีการลงลายมือชื่อ
มาประชุม ถือว่าเป็นความผิดของเจ้าหน้าที่ ขอให้สมาชิกทุกคนเขียนใบลาให้เป็นระเบียบ 
หากขาดก็คือขาด หากลาก็คือลา ขอขอบคุณครับ 

 
          นายประคิ่น/.... 



๔ 
 

นายประคิ่น       ต่อไปหากสมาชิก อบต.ท่านใดไม่มาประชุมให้มีหนังสือลาประชุมให้เรียบร้อย หากไม่มี 
ประธานสภาฯ ถือว่าขาดการประชุม 
      เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดขอแก้ไข หรือเพ่ิมเติมก็ถือว่าที่ประชุมให้การรับรองรายงาน

การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 
2562  

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพ่ือทราบ 
นายประคิ่น ทองมี      -ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก าได้ลงมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติ
ประธานสภาฯ  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วาระท่ี 1 บัดนี้ครบก าหนดระยะเวลา 

ให้แปรญัตติในวาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ เพ่ือพิจารณาลงมติในวาระท่ี 3 ขั้นลงมติ ต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
นายประคิ่น ทองมี  4.1 เรื่องพิจารณาญัตติขออนุมัติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง งบประมาณ 
ประธานสภาฯ รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ และวาระที่ 3 ขั้นลงมติ 

วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติฯ (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 หมวด 3 ข้อ 51 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษา
เรียงตามต าดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือท่ีคณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน 
ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง งบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบผลการประชุม                     
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 แถลงประกอบวาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ ขอเชิญครับ  

นายจิรวัฒน์ ชูทองค า เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ตามที่ประชุมสภาฯ ได้มีมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติ
ประธานกรรมการฯ องค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ในวาระแรกขั้นรับหลักการไปแล้ว เมื่อคราวการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
ประจ าปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 และมีมติเลือกคณะกรรมการแปร 
 ญัตติฯ จ านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย  
 1. นายจิรวัฒน์  ชูทองค า 
 2. นายเจริญ  วงศ์พรัด   
 3. นางสาวอุมาพร  ทองอุ่น 
ซึ่งมีกระผมนายจิรวัฒน์ ชูทองค า เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ และมีนางสาว      
อุมาพร ทองอุ่น เป็นเลขานุการฯ ตามท่ีสภาฯ ได้เห็นชอบก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ 
ตั้งแต่วันที่ 15- 21 สิงหาคม 2562 (เว้นวันเสาร์วันอาทิตย์) รวม 5 วัน และมีนายสมหมาย 
พรรณรังสี ได้ยื่นค าขอเสนอแปรญัตติ จ านวน 6 รายการ  ซึ่งกระผมได้ส่งรายงานผลการ
ประชุมฯ ให้กับประธานสภาฯ แล้วและขอเสนอสรุปค าแปรญัตติที่คณะกรรมการฯ ได้
พิจารณาแล้วดังนี้ 

1. เสนอขอลดรายจ่าย หน่วยงานส านักงานปลัด หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ รายการค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 2 
เครื่อง (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) หน้า : 9/40 งบประมาณ 
32,000 บาท ให้เหลือ  0 บาท และที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบให้แก้ไขตามค าแปรญัตติ 
จ านวน  3  เสียง 

2.เสนอราคา/... 



๕ 
 

2. เสนอขอลดรายจ่าย หน่วยงานกองคลัง หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  รายการค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 1 
เครื่อง (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง) หน้า : 14/40 งบประมาณ 
22,000 บาท ให้เหลือ  0 บาท และที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบให้แก้ไขตามค าแปรญัตติ 
จ านวน  3  เสียง 

3. เสนอขอปรับลดรายจ่าย หน่วยงานกองคลัง หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
ส านักงาน รายการค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน) 
ขนาด 26,000 บีทียู  จ านวน 1 เครื่ อง  (ปรากฏ ในแผนงานบริหารงานทั่ ว ไป                 
งานบริหารงานคลัง) หน้า : 13/40 งบประมาณ 36,000 บาท ให้เหลือ 0 บาท และที่
ประชุมฯ มีมติเห็นชอบให้แกไ้ขตามค าแปรญัตติ จ านวน  3 เสียง 

4. เสนอขอปรับลดรายจ่าย หน่วยงานกองช่าง งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ รายการ
ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและ
ถนน) หน้า : 27/40 งบประมาณ 200,000 บาท ให้เหลือ 100,000 บาท  และที่      
ประชุมฯ มีมติเห็นชอบให้แกไ้ขตามค าแปรญัตติ จ านวน  3  เสียง 

5. เสนอขอปรับลดรายจ่าย หน่วยงานกองช่าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่ งก่อสร้าง ประเภทค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่ เอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและ
ถนน) หน้า : 32/40 งบประมาณ 100,000 บาท ให้เหลือ 30,000 บาท และที่ประชุมฯ 
มีมติเห็นชอบให้แก้ไขตามค าแปรญัตติ จ านวน  3  เสียง 

6. เสนอขอปรับลดรายจ่าย หน่วยงานกองช่าง  งบด าเนินงาน หมวดค่าวัสดุ 
ประเภทค่าวัสดุอ่ืน รายการเพ่ือจ่ายเป็นค่าสารส้ม ปูนขาว คลอรีน สายจ่ายสาร ท่อประปา 
ทรายกรอง (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา) หน้า : 38/40 งบประมาณ 
150,000 บาท ให้เหลือ 20,000 บาท และที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบให้ยืนตามร่างเดิม 
จ านวน  3  เสียง  โดยนายสมหมาย พรรณรังสี ขอสงวนค าแปรญัตติไว้ในสภาอบต.ป่าระก า 
เป็นผู้ชี้ขาดกระผมขอสรุปผลการพิจารณาค าแปรญัตติของคณะกรรมการฯ เพียงแค่นี ้

นายประคิ่น  ทองมี ขอขอบคุณประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ที่ได้สรุปค าแปรญัตติฯ จ านวน 6 รายการ 
ประธานสภาฯ  รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4. (ร่างเดิม/ข้อเสนอค าแปรญัตติ) ซึ่งกระผมให้แนบไปพร้อม 

กับหนังสือนัดประชุมแล้วสมาชิกสภา อบต. ท่านใดมีข้อสงสัยอีกหรือไม่ ขอเชิญ 
ต่อไปขอเชิญนายสมหมาย พรรณรังสี ขอสงวนค าแปรญัตติไว้ ได้ชี้แจงญัตติดังกล่าวเพ่ิมเติม 

นายสมหมาย พรรณรังสี      เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิก อบต.ทุกท่าน ตามท่ีได้เสนอค าแปรญัตติ เนื่อง 
ส.อบต.ม..3  จากตามรายละเอียดในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี2562 มีงบประมาณไม่ได้จ่าย               

และได้โอนเป็นค่าตอบแทนกรรมการตรวจการจ้าง จ านวน 130,000 บาท เหลือ จ านวน 
20,000 บาท จึงขอแปรญัตติเหลือในปี 2563 เหลือจ านวน 20,000 บาท 

นายประคิ่น ทองมี เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสงสัยหรือมีข้อซักถามแล้ว กระผมขอมติที่ประชุมในวาระที่ 2 
ขั้นแปรญัตติ โดยขอมติทีละข้อทีละรายการ จ านวน 6 รายการ) ท่านใดเห็นชอบให้ยืนตาม
ร่างเดิม ใน (ข้อ 1) โปรดยกมือ (เห็นชอบตามร่างเดิม........ เสียง) และท่านใดเห็นชอบให้
แก้ไขตามค าแปรญัตติ โปรดยกมือ (เห็นชอบให้แก้ไขตามค าแปรญัตติ 13 เสียง) 

 
 

สรุปมติ/.... 



๖ 
 

สรุปมติที่ประชุม  มีมติให้ยืนตามร่างเดิม        -        เสียง 
 มีมติให้แก้ไขตามค าแปรญัตติ     13     เสียง 
 งดออกเสียง          7       เสียง  
 

นายประคิ่น  ทองมี ท่านใดเห็นชอบให้ยืนตามร่างเดิม ใน (ข้อ 2) โปรดยกมือ (เห็นชอบตามร่างเดิม........ เสียง) 
ประธานสภาฯ  และท่านใดเห็นชอบให้แก้ไขตามค าแปรญัตติ โปรดยกมือ (เห็นชอบให้แก้ไขตามค าแปร 

ญัตติ 14 เสียง) 
สรุปมติที่ประชุม มีมติให้ยืนตามร่างเดิม         -        เสียง 
 มีมติให้แก้ไขตามค าแปรญัตติ     14     เสียง 
 งดออกเสียง          .6      เสียง  
 

นายประคิ่น  ทองมี ท่านใดเห็นชอบให้ยืนตามร่างเดิม ใน (ข้อ 3) โปรดยกมือ (เห็นชอบตามร่างเดิม........ เสียง) 
ประธานสภาฯ  และท่านใดเห็นชอบให้แก้ไขตามค าแปรญัตติ โปรดยกมือ (เห็นชอบให้แก้ไขตามค าแปร 

ญัตติ 14 เสียง) 
มติที่ประชุม มีมติให้ยืนตามร่างเดิม         -       เสียง 
 มีมติให้แก้ไขตามค าแปรญัตติ     14    เสียง 
 งดออกเสียง           6     เสียง  
 

นายประคิ่น  ทองมี ท่านใดเห็นชอบให้ยืนตามร่างเดิม ใน (ข้อ 4) โปรดยกมือ (เห็นชอบตามร่างเดิม........ เสียง) 
ประธานสภาฯ  และท่านใดเห็นชอบให้แก้ไขตามค าแปรญัตติ โปรดยกมือ (เห็นชอบให้แก้ไขตามค าแปร 

ญัตติ 11 เสียง) 
มติที่ประชุม มีมติให้ยืนตามร่างเดิม           -     เสียง 

มีมติให้แก้ไขตามค าแปรญัตติ      11    เสียง 
 งดออกเสียง            9     เสียง  
 

นายประคิ่น  ทองมี ท่านใดเห็นชอบให้ยืนตามร่างเดิม ใน (ข้อ 5) โปรดยกมือ (เห็นชอบตามร่างเดิม........ เสียง) 
ประธานสภาฯ  และท่านใดเห็นชอบให้แก้ไขตามค าแปรญัตติ โปรดยกมือ (เห็นชอบให้แก้ไขตามค าแปร 

ญัตติ11เสียง) 
มติที่ประชุม มีมติให้ยืนตามร่างเดิม          -     เสียง 
 มีมติให้แก้ไขตามค าแปรญัตติ     11    เสียง 
 งดออกเสียง           9     เสียง  

 
นายประคิ่น  ทองมี ท่านใดเห็นชอบให้ยืนตามร่างเดิม ใน (ข้อ 6) โปรดยกมือ (เห็นชอบตามร่างเดิม9 เสียง) 
ประธานสภาฯ  และท่านใดเห็นชอบให้แก้ไขตามค าแปรญัตติ โปรดยกมือ (เห็นชอบให้แก้ไขตามค าแปร 

ญัตติ..........เสียง) 
มติที่ประชุม มีมติให้ยืนตามร่างเดิม        9     เสียง 
 มีมติให้แก้ไขตามค าแปรญัตติ     -     เสียง 
 งดออกเสียง         11   เสียง  
 

นายประคิ่น/.... 
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นายประคิ่น ทองมี เมื่อที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบมติ ตามท่ีได้เสนอค าแปรญัตติไว้ทั้ง 6 รายการแล้ว  
ประธานสภาฯ      กระผมถือว่าที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก า ได้มีมติเห็นชอบวาระที่ 2 

ขั้นแปรญัตติ ตามท่ีประธานคณะกรรมการแปรญัตติเสนอ 
      ต่อไปที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก า จะได้พิจารณาในวาระที่ 3        

ขั้นลงมติ 

นายประคิ่น  ทองมี วาระท่ี 3 ขั้นลงมติ 
ประธานสภาฯ เมื่อที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบให้ผ่านในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติเรียบร้อยแล้ว ต่อไปเป็น

วาระที่ 3 ขั้นลงมติ จะไม่มีการอภิปรายและผมได้นับองค์ประชุมแล้วครบองค์ประชุม ต่อไป
ผมขอมติที่ประชุมสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นว่าให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ต าบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบ     16 เสียง 
   ไม่เห็นชอบ     - เสียง 
   งดออกเสียง       4        คน 

นายประคิ่น  ทองมี เป็นอันว่าการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประธานสภาฯ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นั้น สภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก าได้ให้ความ 

เห็นชอบแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะได้น าเสนอต่อท่านนายอ าเภอปากพนังเพ่ือพิจารณาอนุมัติ
ต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 4 4.2 เรื่องพิจารณาขอความเห็นชอบขออนุมัติกันเงินโครงการตามข้อบัญญัติ งบประมาณนาย
ประค่ิน  ทองมี  รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2562 จ านวน 1 โครงการ (โครงการบุกเบิกถนนสาย 
ประธานสภาฯ หัวล าพู – เหมืองทหาร หมู่ที่ 10 งบประมาณ 131,000 บาท) กระผมขอเชิญเลขานุการ

สภาฯ ชี้แจง 

นายสมโชค  ศรีรอด เรียนท่านประธานฯ และสมาชิก อบต.ทุกท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย      
เลขานุการสภาฯ  ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 
หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 58 และข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 
หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่ง ให้ขอ
อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจ าเป็นต้อง
แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ท าให้  ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่
เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี 
กรณีเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว หากไม่ได้ด าเนินการหรือ
มีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจ านวนนั้นตกเป็นเงินสะสม ผมขอชี้แจงเพียงแค่นี้ 
ขอขอบคุณครับ 
 
 
 

นายประคิ่น/.... 



๘ 
 

นายประคิ่น ทองมี ต่อไปขอเชิญผู้บริหารชี้แจงโครงการที่ขออนุมัติกันเงินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ
ประธานสภาฯ  รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขอเชิญนายกอบต. ขอเชิญครับ 
นายสมโชค ศรีรอด      เรียนท่านประธานสภาฯ อบต.และสมาชิก อบต. ทุกท่าน กระผมในฐานะปลัด อบต. ขอ 
เลขานุการสภาฯ  ชี้แจงแทนท่านนายก อบต. ขอให้สมาชิก อบต.พิจารณา โครงการที่ได้เสนอญัตติขออนุมัติกัน 

กันเงินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จ านวน 
1 โครงการ 
     โครงการบุกเบิกถนนสายหัวล าพู-เหมืองทหารหมู่ที่ 10 สภาพเดิม ถนนเดิม กว้าง 3.00 
เมตร ยาว 2.50 เมตร ปริมาณงาน บุกเบิกถนนโดยถมผิวจราจรด้วยหินลูกรัง ขนาดผิว
จราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 2.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.35 เมตร ปริมาณหินผ่านตะแกรง 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 2.50 เมตร ปริมาณหินผ่านตะแกรงจ านวนไม่น้อย
กว่า 75 ลบ.ม.พร้อมเกลี่ยเรียบ และติดตั้งป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย ป้ายชั่วคราว จ านวน 
1 ป้าย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ประกฎในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564) ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง      
ครั้งที่ 3 (พ.ศ.2561) แบบ ผ.01 หน้าที่ (8) ล าดับที่ 9 

นายประคิ่น ทองมี ตามท่ีปลัด อบต.ชี้แจง ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ ขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ ถ้าไม่มี ผมได้นับองค์ประชุมแล้วครบองค์ประชุม ต่อไปผมขอมติสมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นว่า 
 สมควรอนุมัติให้กันเงินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2562 จ านวน 1 โครงการ ดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบ  17 เสียง 
   ไม่เห็นชอบ         - เสียง 
   งดออกเสียง        3       คน 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้าม)ี  
นายประคิ่น  ทองมี ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะปรึกษาหารืออีกหรือไม่ ขอเชิญครับ    
ประธานสภาฯ 

นายสมโชค  ศรีรอด เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิก อบต. กระผมอนุญาตสภาฯ แจ้งข่าวให้สภาอบต. 
เลขานุการสภาฯ ป่าระก าได้ทราบในประเด็นเกี่ยวกับการแต่งตั้งประชาคมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการ

จ้างได้  หรือไม่ ได้รับค่าตอบแทนจ านวนเท่าใด ตามระเบียบไม่ห้ามในการแต่งตั้งประชาคม 
ทัง้นั้น สามารถแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ และได้รับค่าตอบแทนจ านวน 350 
บาท เท่ากับเจ้าหน้าที่ อบต. แต่คณะกรรมการก าหนดราคากลางแต่งตั้งได้แต่เฉพาะ
เจ้าหน้าที่ อบต. อัตราค่าตอบแทนประธานกรรมการ 1,500 บาท กรรมการ 1,200 บาท 

นายสมหมาย พรรณรังสี      เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิก อบต.กระผมขอให้แต่งตั้งประชาคมเป็นกรรมการ 
ส.อบต.ม.3 ตรวจการจ้างทุกโครงการ เพราะสามารถตรวจสอบงานจ้างได้ ดี ก ว่ า แ ล ะ ต้ อ ง แ ต่ ง ตั้ ง ทุ ก

หมู่บ้านด้วย   
 
 
 
 
 

นายประคิ่น/..... 
 



๙ 
 

นายประคิ่น  ทองมี ขอขอบคุณเลขานุการสภาฯ ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะปรึกษาหารืออีกหรือไม่  
ประธานสภาฯ ขอเชิญครับ ถ้าไม่มี ผมขอปิดการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี   

พ.ศ. 2562 และต้องขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่ เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ขอปิดการ
ประชุม 

เลิกประชุม เวลา 12.00  นาฬิกา 
 

 
     
(ลงชื่อ)     สมเกียรติ  ฤทธิขาบ       (ลงชื่อ)  สมโชค  ศรีรอด    บันทึกรายงานการประชุม                              

(นายสมเกียรติ ฤทธิขาบ)              (นายสมโชค  ศรีรอด) 
        เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก า 
 
 
(ลงชื่อ)       ธนาธิป  แดงขาว                       (ลงชื่อ)     ประค่ิน  ทองมี  
            (นายธนาธิป  แดงขาว)                   (นายประค่ิน  ทองมี) 
                                                                  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก า  
        
                                                      
(ลงชื่อ)           พิรม    สุขทอง 
                (นายพิรม   สุขทอง) 
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ 
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