
(ส ำเนำ) 
รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสอเพลอ 

ประชุม  สมัยสำมัญ  สมัยท่ี 3 /2561 ครั้งที่ 2 
วันที่  27  เดือน  สิงหำคม  พ.ศ.  2561  เวลำ  09.00  น. 
ณ   ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสอเพลอ 

ผู้เข้ำประชุม 
ล ำดับ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

1 นายสุรชาติ ขนันทอง   ประธานสภา ฯ สุรชาติ ขนันทอง    
2 นายฉัตรชัย  จันทร์ศรีเสาร์ รองประธาน ฯ ฉัตรชัย  จันทร์ศรีเสาร์  
3 ว่าที่ร้อยโทกฤดากร  อึ่งสะกาว ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ กฤดากร  อึ่งสะกาว  
4 นายอุรุพงษ์  ดอนชาติ สมาชิกสภา อบต. ม.1 อุรุพงษ์  ดอนชาติ  
5 นายสายทอง  สุวรรณภักดี สมาชิกสภา อบต. ม.1 สายทอง  สุวรรณภักดี  
6 นางสีนวล  ธรรมบุตร สมาชิกสภา อบต.ม.2 สีนวล  ธรรมบุตร  
7 ร.ต.ต.สุรเดช  ธรรมโหร สมาชิกสภา อบต. ม.2 สุรเดช  ธรรมโหร  
8 นายถวิล  อินทะโสม สมาชิกสภา อบต.ม.3 ถวิล  อินทะโสม  
9 นางพวงเพชร  แสงดี สมาชิกสภา อบต. ม.4 พวงเพชร  แสงดี  
10 นางสาวนิตติยา  อุ้ยอ้ัง สมาชิกสภา อบต. ม.4 นิตติยา  อุ้ยอ้ัง  
11 นายดวงปี  จันทะมา สมาชิกสภา อบต. ม.5 ดวงปี  จันทะมา  
12 นายวิเชียร  มาวิเศษ สมาชิกสภา อบต. ม.5 - ขาด 
13 นายประยุทธ  มีโค สมาชิกสภา อบต. ม.6 ประยุทธ  มีโค  
14 นางทองสุข  ประสารศรี สมาชิกสภา อบต.ม.6 ทองสุข  ประสารศรี  
15 นายวิเชียร  สารพันธุ์ สมาชิกสภา อบต. ม.7 วิเชียร  สารพันธุ์  
16 นายสุดตา  ฤทธิ์วาปี สมาชิกสภา อบต. ม.7 สุดตา  ฤทธิ์วาปี  
17 นายสมจิตร  มูลตลาด สมาชิกสภา อบต. ม.8 สมจิตร  มูลตลาด  
18 นางปทุมวัน  ศิริเลี้ยง สมาชิกสภา อบต. ม.8 ปทุมวัน  ศิริเลี้ยง  
19 นายอนงค์  เหง้าพรหมมินทร์ สมาชิกสภา อบต. ม.9 อนงค์  เหง้าพรหมมินทร์  
20 นายพิทักษ์  สุวรรณภักดี สมาชิกสภา อบต. ม.9 พิทักษ์  สุวรรณภักดี  
21 นายอดุลย์  ทอกบุญมา สมาชิกสภา อบต.ม.10 อดุลย์  ทอกบุญมา  
22 นางบุศยากรณ์  ข าศรีนวล สมาชิกสภา อบต. ม.10 บุศยากรณ์  ข าศรีนวล  
23 นายส ารวย  ผ่านวงศ์ สมาชิกสภา อบต. ม.11 ส ารวย  ผ่านวงศ ์  
24 นางสาวณัฐธิดา  แสนพันนา สมาชิกสภา อบต. ม.11 ณัฐธิดา  แสนพันนา  
25 นายสุนทร  วงศ์เสน สมาชิกสภา อบต. ม.12 สุนทร  วงศ์เสน  
26 นายอุทัย  วงศ์เสน สมาชิกสภา อบต. ม.12 อุทัย  วงศ์เสน  
27 นางมลิจันทร์  พงษ์ประเทศ สมาชิกสภา อบต. ม.13 มลิจันทร์  พงษ์ประเทศ  
28 นายสมภาร  แสงลี สมาชิกสภา อบต. ม.13 สมภาร  แสงลี  
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ล ำดับ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 
29 นายสมหมาย  พรมโคตร สมาชิกสภา อบต. ม.14 สมหมาย  พรมโคตร  
30 นายรักพงษ์  ไชยสาส์น สมาชิกสภา อบต. ม.14 รักพงษ์  ไชยสาส์น  
31 นายพงษ์ปณัช  ทรัพย์บูรณศรี สมาชิกสภา อบต. ม.15 พงษ์ปณชั  ทรัพย์บูรณศรี  
32 นายสนิท  บุญคุ้ม สมาชิกสภา อบต. ม.15 สนิท  บุญคุ้ม  
33 นายเกียรติศักดิ์  บุตตะกุล สมาชิกสภา อบต. ม.16 - ลา 
34 นายบุญถม  เอกตาแสง สมาชิกสภา อบต. ม.16 บุญถม  เอกตาแสง  
35 นายทวีศักดิ์  ถาพร สมาชิกสภา อบต. ม.17 ทวีศักดิ์  ถาพร  
36 นางวิชุดา  สุดหอม สมาชิกสภา อบต. ม.17 วิชุดา  สุดหอม  
37 นายทอม  บ่อชน สมาชิกสภา อบต. ม.18 ทอม  บ่อชน  
38 นายประสิทธ์  ฤทธิ์วาปี สมาชิกสภา อบต. ม.19 ประสิทธ์  ฤทธิ์วาปี  
39 นายสมร  สุวรรณภักดี สมาชิกสภา อบต. ม.19 สมร  สุวรรณภักดี  

ผู้เข้ำร่วมประชุม 
ล ำดับ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

1 นายสมัย    นครไพร นายก อบต.  สมัย  นครไพร  
2 นางบุษบา  วงษ์หงษ์สา รองนายก อบต. บุษบา  วงษ์หงษ์สา  
3 นายสมเกียรติ  สว่างโคกกรวด รองนายก อบต.  สมเกียรติ  สว่างโคกกรวด  
4 นายศุภชัย    นิตย์ภักดี เลขานุการ  นายก อบต. ศุภชัย   นิตย์ภักดี  
5 นายศิริ  ใจด า ผู้ทรงคุณวุฒิ ศิริ  ใจด า  
6 นางลัดดาวัลย์ พาลาสี รองปลัด อบต.เสอเพลอ ลัดดาวัลย์ พาลาสี  
7 นายเกรียงไกร   จุลทองภิพฒัน ์ ผู้อ านวยการกองช่าง เกรียงไกร  จุลทองภิพัฒน ์  
8 นางนิตยา ตาน้อย ผู้อ านวยการกองคลัง นิตยา   ตาน้อย  
9 นางอารินี  กาวรรณธง นักทรัพยากรบุคคล รักษาราชการการ

แทน  หวัหนา้ส านักปลัด 
อารินี  กาวรรณธง  

10 นายศักดิ์ชัย  กิติราช ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศักดิ์ชัย  กิติราช  
11 นายลิขิต  โรจนชัยกุล  ผู้อ านวยการกองส่งเสริมการเกษตร ลิขิต  โรจนชัยกุล   
12 จ่าเอกรังสัญ ศิริบุตร เจ้าพนักงานป้องกันฯ รังสัญ ศิริบุตร  
13 นางสาววัชราภรณ์  ประทุมพงษ์ นักวิเคราะห์ฯ วัชราภรณ์  ประทุมพงษ์  
14 นางสาวกัญญนันท์ จันทรากุลนนท์ เจ้าพนักงานธุรการ กัญญนันท์ จนัทรากุลนนท์  
15 นางวารี เหมะเทวัญ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ฯ วารี เหมะเทวัญ  
16 นางสาววิชุฎาวงษ์หงษ์สา ผช.จนท.วิเคราะห์ฯ   วิชุฎา  วงษ์หงษ์สา  
17 นายสมจิตร  พิมพ์ศรี ผช.บันทึกข้อมูล สมจิตร  พิมพ์ศรี  

 ผู้เข้ำประชุม  37 คน  ลำ    1 คน  

 ขำดเข้ำประชุม   1 คน  ผู้เข้ำร่วมประชุม  17 คน 
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เริ่มประชุมเวลำ  09.00 น. 
ประธานสภาฯ เมื่อถึงเวลาประชุม นายสุรชาติ ขนันทอง ประธานสภาแจ้งให้ ว่า

ที่ร้อยโทกฤดากร อ่ึงสกาว เลขานุการสภาท้องถิ่นตรวจรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ว่าครบ
องค์ประชุมหรือไม่  เมื่อครบองค์ประชุมก็เข้าห้องประชุม ประธานสภาท้องถิ่นจุดธูปเทียน
บูชาพระรัตนตรัยและกล่าวสวดมนต์  ไหว้พระ ประธานสภาท้องถิ่นตรวจรายชื่ออีกครั้งว่า
ครบองค์ประชุมและด าเนินการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2561 ครั้งที่ 2 วันที่ 27 
สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ดังต่อไปนี้ 

 
ระเบียบวำระท่ี 1  เรื่องประธำนแจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ 
ประธานสภาฯ  -นายสุรชาติ ขนันทอง  แจ้งเรื่องขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร 

ผู้อ านวยการกอง หัวหน้าส่วน และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมกันอย่าง
พร้อมเพรียงในวันนี้  

นายก อบต.  - นายสมัย  นครไพร แจ้งเรื่องการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและนันทนาการกลุ่ม
ภาคีเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุ ในวันที่ 24 สิงหาคม 2561 เข้าร่วมทั้งหมด 7 อ าเภอ ส่วน
ของโรงเรียนผู้สูงอายุของเราได้รับ 2 รางวัล 

ผู้อ านวยการกองคลัง  - นางนิตยา ตาน้อย ขอความร่วมมือการการเก็บเงินค่าขยะ ในเดือนกันยายน 
ขอให้ส่งไม่เกินวันที่ 25 กันยายน 2561 เนื่องจากจะสิ้นปีงบประมาณ 

ประธานสภาฯ   - นายสุรชาติ ขนันทอง ทางท่านผู้บริหาร ผู้อ านวยการกองต่างๆ มีเรื่องจะแจ้งให้
ที่ประชุมทราบอีกหรือไม่ หากไม่มีขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 2 ต่อไป 

ที่ปะชุม   - ไม่มี - 
ที่ปะชุม   รับทรำบ 
 
ระเบียบวำระท่ี  2   เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว 
    -รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2561 ครั้งที่ 1 วันที่ 17 สิงหาคม
   พ.ศ.2561 
ประธานสภาฯ   - นายสุรชาติ ขนันทอง ขอให้สมาชิกทุกท่านได้ตรวจสอบดูส าเนารายงานการ 
   ประชุมครั้งก่อนในคราวประชุมสมัยสมัยที่ 3/2561 ครั้งที่ 1 วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2561
   ว่ามีข้อใดแก้ไขหรือไม่  
ที่ประชุม   - ได้ตรวจดูรายงานการประชุมแล้วไม่มีข้อใดขอแก้ไข 
มติที่ประชุม   - มีมติรับรองรายงานการประชุม ด้วยเสียง 35 เสียง 
ที่ปะชุม    - รับรอง 
 
ระเบียบวำระท่ี 3  เรื่องด่วน 
    - ไม่มี – 
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ระเบียบวำระท่ี  4  เรื่องเสนอ (ญัตติ) เพื่อพิจำรณำ 
    4.1.พิจำรณำเห็นชอบร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2562 
  วำระท่ี 2  แปรญัตติ 
ประธานสภาฯ  - นายสุรชาติ ขนันทอง การพิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี 2562 วาระที่ 2 แปรญัตติ ตามรายงานผลการรับค าแปรญัตติและมติที่ประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562  ซึ่งที่ประชุม
สภา อบต.เสอเพลอ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 มีมติให้
ก าหนดระยะเวลายื่นค าแปรญัตติ  วันที่ 18 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2561 
เวลา 08.00-16.00 น. รวมระยะเวลาเท่ากับ 24 ชั่วโมง โดยให้เสนอค าแปรญัตติ ได้ที่ห้อง
ประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ ผลปรากฏว่าในช่วงเวลาดังกล่าว ไม่มีสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอยื่นเสนอแปรญัตติแต่อย่างใด และทางผู้บริหารได้
ยื่นเสนอแปรญัตติเปลี่ยนแปลงงบประมาณร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
2562  

  - ขอน าเรียนข้อกฎหมายในวาระนี้ ตำมระเบียบระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำ
ด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไขถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2554) 

  ข้อ 49 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนด
ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วยภายในระยะเวลาเสนอค าแปร
ญัตติที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรคหนึ่งผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็น
ควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปร
ญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

  ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง
เช่นเดียวกับการเสนอญัตติการเสนอค าแปรญัตติให้อนุโลมใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี้ 

  ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง กรณีการพิจารณาสามวาระรวดเดียวผู้
แปรญัตติอาจเสนอค าแปรญัตติด้วยวาจาได้ 

  ข้อ 50 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัติ
นั้นตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อ
ประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมใน
ตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปร
ญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติตลอดจนการสงวนค า
แปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า
ยี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 
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  ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพ่ือแถลงประกอบ
รายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น 

  ข้อ 51 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับข้อ
เฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับค าแปรญัตติ 
หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้ ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอ
เปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องใน
สาระส าคัญ ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณาใหม่เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้ โดยไม่ให้มีการแปรญัตติ ในเรื่องใหม่ขึ้นอีก 
ในกรณีที่มีมติส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว การ
พิจารณาเฉพาะข้อนั้นๆ เป็นอันระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออ่ืนๆ 
ต่อไป สภาท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้ ถ้าข้อขัดแย้งหรือ
ข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณารวดเดียว ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติ
ให้ด าเนินการตามความในวรรคสามก็ได้ 

  เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้ระงับไว้นั้นตาม
วรรคสามแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่น ไม่น้อยกว่า
ยี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน ในการประชุมต่อ
วาระท่ีสอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้ระงับไว้เท่านั้น 

เลขานุการสภาฯ  - ว่าที่ร้อยโทกฤดากร อ่ึงสะกาว ขอเพ่ิมเติมท่านประธานสภาฯ ในขั้นตอนการ
แปรญัตติ การเสนอค าแปรญัตติของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิก
สภาท้องถิ่นรับรอง เว้นแต่คณะผู้บริหารที่เสนอค าแปรญัตติ ไม่ต้องมีผู้รับรอง ในส่วนของ
ค าว่าร่างเดิม หมายความว่าเมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้รับร่างฯไปแล้วจะต้อง
ตรวจสอบข้อมูลกับฝ่ายเจ้าหน้าที่หรือฝ่ายที่รับผิดชอบว่าถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ 
ในส่วนที่ 2 เมื่อมีผู้ยื่นค าแปรญัตติคณะกรรมการแปรญัตติจะต้องตรวจทานว่าการยื่นค า
แปรญัตตินั้นถูกต้องตามระเบียบหลักเกณฑ์หรือไม่  

ประธานสภาฯ  - นายสุรชาติ ขนันทอง  ในรายละเอียดต่างๆท่านเลขาสภาฯได้น าเรียนเพ่ิมเติม
แล้ว ส าหรับ ข้อ 60 ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่ หรือเพ่ิมเติมรายจ่าย หรือ
เปลี่ยนแปลงความประสงค์ของจ านวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้รับค ารับรองจาก
ผู้บริหารท้องถิ่น หรือค าแปรญัตตินั้นผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ 

  ข้อ 61 ห้ามไม่ให้แปรญัตติในรายการและจ านวนเงินซึ่งมีข้อผูกพันอย่างใดอย่าง
หนึ่งดังต่อไปนี้ 

   (๑) ดอกเบี้ยและเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ 
   (๒) รายจ่ายซึ่งเป็นจ านวนเงินที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย 
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  ถ้ามีปัญหาว่า รายจ่ายรายการใดมีข้อผูกพันตามวรรคหนึ่งหรือไม่ ให้ประธานสภา
ท้องถิ่นเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 

 
เวลำ 10.30 น.  - พักเบรก - 
เวลำ  10.45 น.   - เริ่มประชุมเพื่อพิจำรณำต่อ 
 
ประธานสภาฯ  - นายสุรชาติ ขนันทอง ขอเชิญท่านทวีศักดิ์ ถาพร ประธานคณะกรรมการแปร

ญัตติ ได้ชี้แจงต่อสภา 
ส.อบต.หมู่ที่ 17  - นายทวีศักดิ์ ถาพร ตามที่ทางผู้บริหารได้ยื่นเสนอแปรญัตติเปลี่ยนแปลง พร้อม

ยื่นร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562  โดยขอแปรตัด -แปรลด  
งบประมาณรายจ่ายตามรายการ ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ 1.ขอแปรลด แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  โครงการก่อสร้างรั้ว
ส านักงาน  อบต.เสอเพลอ เดิมตั้งไว้  จ านวน 333,000 บาท แปรลด 183,000  บาท   
คงเหลือไว้  150,000  บาท     

  ข้อ 2.ขอแปรตัด  แผนงานสังคมสงเคราะห์  โครงการอบรมลูกเสือชาวบ้านเฉลิม
พระเกียรติ ฯ  ตั้งไว้ 60,000  บาท  แปรตัดทั้งจ านวน 

  ข้อ 3.ขอแปรตัด  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ วัสดุกีฬา ตั้งไว้   
100,000  บาท แปรตัดทั้งจ านวน 

          รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น   343,000  บาท (-สามแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน-) 
           - ขอยื่นเสนอญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ   

เพ่ือเสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  เพื่อเปลี่ยนแปลงญัตติตามรายการ ดังนี้ 
  ข้อ1. ขอแปรตั้งจ่ายรายการใหม่  หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท

รายการค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  ตามรายการค่าบ ารุงรักษาและปรังปรุง
ครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุก (ดีเซล)  ตั้งไว้ จ านวน  183,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็น ค่าดัดแปลง
ต่อเติมหรือปรับปรุง  ครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ ขนาด 3 ตัน เช่น โครงหลังคาเหล็ก
หรือสแตนเลส  พร้อมอุปกรณ์ครบชุดฯลฯ ขององค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ (โดย
จัดซื้อตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด ) 

  ข้อ2. แปรเพ่ิมงบประมาณ  แผนงานสาธารสุขฯ ตามรายการโครงการส่งเสริม
และพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน   จ านวน 50,000 บาท (โดยรายละเอียดค า
ชี้แจงงบคงตามหลักการเดิม) 

  ข้อ3. แปรเพ่ิมงบประมาณ  แผนงานศาสนาและวัฒนธรรมฯ  งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น  ตามรายการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านสงเปลือย  ตาม
โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ จ านวน 10,000 บาท (โดยรายละเอียดค าชี้แจงงบคงตาม
หลักการเดิม ) 
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  ข้อ4. แปรเพ่ิมงบประมาณ แผนงานศาสนาและวัฒนธรรมฯ งานกีฬาและ
นันทนาการ  ตามรายการโครงการแข่งขันกีฬาประชาชน เยาวชน ต้านยาเสพติด จ านวน  
100,000 บาท (โดยรายละเอียดค าชี้แจงงบคงตามหลักการเดิม) 

                โดยรวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 343,000 บาท (-สามแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน-)   
  - โดยคณะกรรมการแปรญัตติมีมติเห็นชอบตามค าแปร  รวมเป็นงบประมาณ 

343,000 บาท ตามแบบขอเสนอญัตติที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอเสนอต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอพิจารณาต่อไป 

ประธานสภาฯ  - นายสุรชาติ ขนันทอง ขอเชิญท่านผู้บริหารได้อภิปรายชี้แจงต่อสภาฯ 
นาย อบต.  - นายสมัย นครไพร ขอเสนอแปรญัตติเปลี่ยนแปลง  ตามที่ฝ่ายบริหารได้จัดท า 

พร้อมยื่นร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562  จึงขอแปรตัด -
แปรลด  งบประมาณรายจ่าย  ตามรายการ ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ 1.ขอแปรลด แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  โครงการก่อสร้างรั้ว
ส านักงาน  อบต.เสอเพลอ เดิมตั้งไว้  จ านวน 333,000 บาท แปรลด 183,000  บาท   
คงเหลือไว้  150,000   บาท     

  ข้อ 2.ขอแปรตัด  แผนงานสังคมสงเคราะห์  โครงการอบรมลูกเสือชาวบ้านเฉลิม
พระเกียรติ ฯ  ตั้งไว้ 60,000  บาท  แปรตัดทั้งจ านวน 

  ข้อ 3.ขอแปรตัด  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ วัสดุกีฬา ตั้งไว้   
100,000  บาท แปรตัดทั้งจ านวน 

          รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น   343,000  บาท (-สามแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน-)   
           - ขอยื่นเสนอญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ   

เพ่ือเสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  เพ่ือเปลี่ยนแปลงญัตติ  ตามรายการ  
ดังนี้ 

  ข้อ1. ขอแปรตั้งจ่ายรายการใหม่  หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท
รายการค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  ตามรายการค่าบ ารุงรักษาและปรังปรุง
ครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุก (ดีเซล)  ตั้งไว้ จ านวน  183,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็น ค่าดัดแปลง
ต่อเติมหรือปรับปรุง  ครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ ขนาด 3 ตัน เช่น โครงหลังคาเหล็ก
หรือสแตนเลส  พร้อมอุปกรณ์ครบชุดฯลฯ ขององค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ (โดย
จัดซื้อตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด ) 

  ข้อ2. แปรเพ่ิมงบประมาณ  แผนงานสาธารสุขฯ ตามรายการโครงการส่งเสริม
และพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน   จ านวน 50,000 บาท (โดยรายละเอียดค า
ชี้แจงงบคงตามหลักการเดิม) 
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  ข้อ3. แปรเพ่ิมงบประมาณ  แผนงานศาสนาและวัฒนธรรมฯ  งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น  ตามรายการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านสงเปลือย  ตาม
โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ จ านวน 10,000 บาท (โดยรายละเอียดค าชี้แจงงบคงตาม
หลักการเดิม ) 

  ข้อ4. แปรเพ่ิมงบประมาณ แผนงานศาสนาและวัฒนธรรมฯ งานกีฬาและ
นันทนาการ  ตามรายการโครงการแข่งขันกีฬาประชาชน เยาวชน ต้านยาเสพติด จ านวน  
100,000 บาท (โดยรายละเอียดค าชี้แจงงบคงตามหลักการเดิม) 

                โดยรวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 343,000 บาท (-สามแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน-)    
เลขานุการสภาฯ  - ว่าที่ร้อยโทกฤดากร อ่ึงสะกาว ขออนุญาตสภาฯเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียด 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน - นางสาววัชราภรณ์ ประทุมพงษ์ ขอเพ่ิมเติมเพ่ือที่สภาฯจะได้เข้าใจง่ายขึ้น ตาม

ญัตติที่ผู้บริหารขอแปรตัด-แปรลด  งบประมาณรายจ่าย  ตามรายการ ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1.ขอแปรลด แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โครงการก่อสร้างรั้ว

ส านักงาน  อบต.เสอเพลอ เดิมตั้งไว้ จ านวน 333,000 บาท แปรลด 183,000 บาท 
คงเหลือไว้ 150,000   บาท เพ่ือขอแปรตั้งจ่ายรายการใหม่ หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ประเภทรายการค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตามรายการค่า
บ ารุงรักษาและปรังปรุงครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุก(ดีเซล)  ตั้งไว้ จ านวน 183,000 บาท เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุง  ครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ ขนาด 3 ตัน เช่น 
โครงหลังคาเหล็กหรือสแตนเลส  พร้อมอุปกรณ์ครบชุดฯลฯ ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเสอเพลอ (โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด ) 

  ข้อ 2.ขอแปรตัด แผนงานสังคมสงเคราะห์ โครงการอบรมลูกเสือชาวบ้านเฉลิม 
พระเกียรติฯ ตั้งไว้ 60,000 บาท แปรตัดทั้งจ านวน เพ่ือแปรเพ่ิมงบประมาณ แผนงานสา
ธารสุขฯ ตามรายการโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน จ านวน 
50,000 บาท (โดยรายละเอียดค าชี้แจงงบคงตามหลักการเดิม) และแปรเพ่ิมงบประมาณ 
แผนงานศาสนาและวัฒนธรรมฯ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น ตามรายการอุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บ้านบ้านสงเปลือย ตามโครงการประเพณีบุญบั้งไฟ จ านวน 10,000 
บาท (โดยรายละเอียดค าชี้แจงงบคงตามหลักการเดิม ) 

  ข้อ 3.ขอแปรตัด  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ วัสดุกีฬา ต้ังไว้   
100,000 บาท แปรตัดทั้งจ านวน เพ่ือแปรเพิ่มงบประมาณ แผนงานศาสนาและวัฒนธรรม
ฯ งานกีฬาและนันทนาการ  ตามรายการโครงการแข่งขันกีฬาประชาชน เยาวชน  ต้านยา
เสพติด จ านวน 100,000 บาท (โดยรายละเอียดค าชี้แจงงบคงตามหลักการเดิม) 

                โดยรวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 343,000 บาท (-สามแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน-)  
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รองนายก อบต.  - นางบุษบา วงษ์หงษ์สา ขอน าเรียนชี้แจงถึงหลักการและเหตุผลเพ่ิมเติม ข้อ 1  
แปรลด แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โครงการก่อสร้างรั้วส านักงาน  อบต.เสอเพลอ 
เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณส าหรับค่าดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุง ครุภัณฑ์รถยนต์
บรรทุก 6 ล้อ ขนาด 3 ตัน เช่น โครงหลังคาเหล็กหรือสแตนเลส พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
ฯลฯ จึงขอแปรลดงบประมาณส่วนของโครงการก่อสร้างรั้วส านักงาน อบต.เสอเพลอลง 

  - ในส่วนของการแปรตัด ข้อ 2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ โครงการอบรมลูกเสือ
ชาวบ้านเฉลิมพระเกียรติฯ ทางผู้บริหารได้ทบทวนและหารือกัน ตามที่สมาชิกสภาฯ ได้
อภิปรายสอบถามในการประชุมคราวที่แล้วว่าการจัดท าโครงการได้รับประโยชน์มากน้อย
เพียงใด เกิดความคุ้มค่าหรือไม่ จึงขอแปรตัดทั้งจ านวน เพ่ือแปรเพ่ิมงบประมาณโครงการ 
บุญบั้งไฟและโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน และจะตั้ง
งบประมาณโครงการอบรมลูกเสือชาวบ้านเฉลิมพระเกียรติฯ ไว้ปีงบประมาณหน้า 

  - ในส่วนของการแปรตัด ข้อ 3 การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา เนื่องจากงบประมาณ
ส่วนนี้ได้ตั้งไว้ทุกปีและจัดซื้อทุกปี จึงมีความเห็นให้แปรตัดทั้งจ านวน เพ่ือแปรเพ่ิม
งบประมาณในโครงการแข่งขันกีฬาประชาชน เยาวชน ต้านยาเสพติด เพื่อเป็นการส่งเสริม
การออกก าลังกายให้กับประชาชนและเยาวชน   

ประธานสภาฯ  - นายสุรชาติ ขนันทอง ตามที่ทางผู้บริหารได้อภิปราย มีท่านใดจะอภิปราย
สนับสนุนเพิ่มเติมหรือไม่ 

ส.อบต. หมู่ที่ 6  - นางทองสุข ประสารศรี ในฐานะที่เป็นตัวแทนพ่ีน้องประชาชน ตามที่ อบต.ได้
ตั้งงบประมาณอบรมลูกเสือชาวบ้านเฉลิมพระเกียรติฯ ในหลายปีที่ผ่านมา ตั้งไว้ 2 แสน
บาท ส าหรับปี 2562 ตั้งไว้ 60,000 บาท ซึ่งทางผู้บริหารได้ขอแปรตัดทั้งจ านวนนั้น จึง
ขอให้ทางสภาฯ ได้พิจารณาและเล็งเห็นถึงความส าคัญของโครงการอบรมลูกเสือชาวบ้าน
เฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งลูกเสือชาวบ้าน เป็นกลุ่มของชาวบ้านที่มาท าประโยชน์ ให้แก่สังคม
ผ่านการลูกเสือ โดยที่มีการท างานหรือการเข้าค่ายต่าง ๆ คล้ายกับลูกเสือที่มีการเรียนการ
สอนตามโรงเรียน เริ่มต้นในปี พ.ศ. 2512 โดยต ารวจตระเวนชายแดน ได้ฝึกสอนให้
ชาวบ้านรู้จักดูแลความปลอดภัยในหมู่บ้าน การป้องกันตนเอง ตลอดจนการสอดแนม
รักษาความปลอดภัยตามแนวชายแดนเป็นอันดับต้น (เพ่ือป้องกันการคุกคามของพรรค
คอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย) โดยการฝึกได้น าเอาหลักในการฝึกวิชาลูกเสือมาเป็น
แนวทางปฏิบัติ ภายหลังได้รับการขยายไปสู่ทั่วทุกภูมิภาคและทุกจังหวัดของพ้ืนที่ประเทศ
ไทย เนื่องจากเป็นองค์กรที่สามารถเสริมสร้างให้ประชาชนได้มีความผูกพัน เสริมสร้าง
ความรักความสามัคคีในหมู่คณะได้เป็นอย่างดี จึงเป็นเหตุให้มีผู้ใช้ชื่อของลูกเสือชาวบ้าน
เข้าไปร่วมในการเคลื่อนไหวทางสังคมด้วย 

  - ลูกเสือชาวบ้านก่อตั้งขึ้นครั้งแรก โดย พ.ต.อ.สมควร  หริกุล (ยศในขณะนั้น) 
เป็นผู้ริเริ่มด าเนินการจัดให้มีการฝึกอบรมลูกเสือรุ่นแรกขึ้นท่ี บ้านเหล่ากอหก กิ่งอ าเภอนา
แห้ว  อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 9 – 12 สิงหาคม 2514  หลังจากการ
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ฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านรุ่นแรกเป็นผลส าเร็จแล้ว ได้ขยายผลการฝึกอบรมไปยังพ้ืนที่ต่างๆ 
ตามแนวชายแดน ได้แก่ จังหวัดเลย อุดรธานี หนองคาย นครพนม พิษณุโลก สกลนคร  
กาฬสินธุ์  ร้อยเอ็ด  และกระจายไปยังภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศอย่างรวดเร็ว  การ
ฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านมีขึ้นทุกจังหวัด ครบทุกจังหวัดรวมทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร 
ทางศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้านจึงได้ถือเอาวันที่ 9 สิงหาคม 2514  เป็นวันก าเนิด
ลูกเสือชาวบ้าน 

   - เมื่อฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านได้จ านวนหนึ่ง  พ.ต.อ.สมควร  หริกุล  จึงได้
สรุปผลการฝึกอบรมเสนอต่อ พล.ต.ท.สุรพล  จุลละพราหมณ์  ผู้บัญชาการต ารวจตระเวน
ชายแดน  ท่านได้ให้การสนับสนุนการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านเป็นอย่างดี  และได้
มอบหมายให้  พล.ต.ต.เจริญฤทธิ์ จ ารัสโรมรัน ผู้ช่วยผู้บัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน 
รวบรวมข้อมูลการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านโดยละเอียด      

  - พล.ต.ต.เจริญฤทธิ์  จึงได้ศึกษาและสังเกตการณ์ฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านแล้ว
พิจารณาเห็นว่า การฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านมีประโยชน์และสร้างสรรค์ความสามัคคีกลม
เกลียวให้บังเกิดขึ้นในหมู่ข้าราชการ พ่อค้า นักธุรกิจ และประชาชนทั่วไป สามารถขจัด
ช่องว่างและเส้นขนานระหว่างข้าราชการกับประชาชนได้เป็นอย่างดียิ่ง ตรงกับพระราช
ด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ใน
การสร้างความสามัคคีธรรมให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาชนชาวไทย จึงน าเรื่องราวการฝึกอบรม
ลูกเสือชาวบ้านโดยละเอียดขึ้นกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

  - ต่อมาเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2515  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ
พระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรกิจกรรมลูกเสือชาวบ้านที่ค่าย 
เสนีย์รณยุทธ กองก ากับการต ารวจตระเวนชานแดนเขต 4 อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
ทั้งสองพระองค์ทรงพอพระราชหฤทัย จึงได้พระราชทานเงิน 100,000 บาท เป็นทุนทรัพย์
จัดหาผ้าผูกคอลูกเสือชาวบ้าน ห่วงรัดผ้าผูกคอ และหน้าเสือ และทรงรับกิจการลูกเสือ
ชาวบ้านไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ ตั้งแต่นั้นเป็นมา 

  - ดังนั้นเพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติฯและสร้างสรรค์ความสามัคคีกลมเกลียว 
ให้เกิดข้ึน จึงขอให้สมาชิกสภาฯพิจาณาและเล็งเห็นถึงประโยชน์ และทาง อบต.เสอเพลอ
ไม่ได้ตั้งงบประมาณส่วนนี้มา 4 ปีแล้ว แต่ก็ยังคงด าเนินการโครงการนี้ทุกปี โดยไม่มี
งบประมาณสนับสนุนท าให้การอบรมประสบปัญหาและอุปสรรคมากมาย จึงขอให้คง
งบประมาณส่วนนี้ไว้ 

ประธานสภาฯ  - นายสุรชาติ ขนันทอง ในส่วนของเหตุผลทางท่านทองสุข ประสารศรี  ได้น า
เรียนต่อสภาฯ ได้รับทราบแล้ว มีท่านใดจะอภิปรายสนับสนุนเพิ่มเติมหรือไม่ 

ส.อบต. หมู่ที่ 10  - นางบุศยากรณ์ ข าศรีนวล ขอสนับสนุนท่านทองสุข ประสารศรี โดยให้คง
งบประมาณไว้ ตามที่ได้เข้าร่วมโครงการอบรมลูกเสือชาวบ้านในปีที่ผ่านมานั้น ได้พบ
ปัญหาในเรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น อาหาร น้ า อุปกรณ์ต่างๆในการฝึกอบรม ซึ่งไม่เพียงพอ
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ต่อปริมาณผู้เข้าฝึกอบรม เนื่องจากมีผู้เข้าฝึกอบรมเป็นจ านวนมาก จึงขอให้คงงบประมาณ
ส่วนนี้ไว้ 

รองนายก อบต.  - นายสมเกียรติ สว่างโคกกรวด ขอน าเรียนชี้แจงต่อสภาฯ ว่าทางผู้บริหารได้
ไตร่ตรองและได้หารือกับทางสมาชิกสภาฯ บางส่วนแล้ว และเล็งเห็นว่าควรน างบประมาณ
ส่วนนี้ไปเพ่ิมเติม โครงการบุญบั้งไฟและโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการดูแล
ผู้สูงอายุในชุมชน เนื่องจากงบประมาณโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ
ในชุมชนไม่เพียงพอ ส าหรับการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุที่คาดว่าจะเพ่ิมข้ึนอีก 2 รุ่น  

เลขานุการสภาฯ  - ว่าที่ร้อยโทกฤดากร อ่ึงสะกาว ขอเพ่ิมเติมและอธิบายให้ทุกท่านได้เข้าใจตรงกัน
ว่า งบประมาณส่วนนี้ไม่อยู่ในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยหมวดครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างจะต้องขอความเห็นชอบต่อที่สภาท้องถิ่น ดังนั้น หากจะด าเนินการเรา
สามารถโอนงบประมาณมาเพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ได้โดยที่ ไม่ต้องขอความเห็นชอบจาก
สภาท้องถิ่น แม้จะไม่มีโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณก็ตาม ซึ่งเป็นไปตามระเบียบวิธี
งบประมาณ  

ส.อบต. หมู่ที่ 6  - นางทองสุข ประสารศรี ขอให้คงงบประมาณไว้ เนื่องจากได้เคยยื่นเสนอ
โครงการเข้ามาแต่ทางผู้บริหารแจ้งว่าไม่มีงบประมาณ ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ แต่ก็ได้รับ
การสนับสนุนจากทางผู้บริหารจ านวน 3,000 บาท และได้รับความอนุเคราะห์จากหลาย
ภาคส่วนมาสนับสนุนให้โครงการได้ด าเนินต่อไป   

รองนายก อบต.  - นางบุษบา วงษ์หงษ์สา หากจะด าเนินการให้จัดท าโครงการมาเสนอ  
นายก อบต.  - นายสมัย นครไพร ได้มีการหารือกับทางสมาชิกสภาฯ บางส่วนแล้ว และได้

เล็งเห็นถึงความคุ้มค่าและประโยชน์ที่จะได้รับจึงได้แปรตัดงบประมาณไปด าเนินการใน
ส่วนของโครงการบุญบั้งไฟและโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุใน
ชุมชนที่ได้รับประโยชน์และความคุ้มค่าที่มากกว่า หากจะมีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
จะเปลี่ยนแปลงให้ในภายหลัง 

เลขานุการสภาฯ  - ว่าที่ร้อยโทกฤดากร อ่ึงสะกาว ขอเพ่ิมเติมส าหรับโครงการที่อยู่ในรายจ่าย
ประจ า ไม่ใช่เงินอุดหนุน จะต้องจัดท าร่างส าเนาโครงการเพื่อส่งอ าเภอให้อนุมัติ  

ส.อบต. หมู่ที่ 6  - นางทองสุข ประสารศรี ทุกครั้งที่มีจะมีการด าเนินโครงการอบรมลูกเสือ
ชาวบ้านได้มีการจัดท าโครงการเข้ามาเสนอทุกครั้ง  

ประธานสภาฯ  - นายสุรชาติ ขนันทอง ขอหารือกับสภาฯ จะขอมติเป็นรายข้อหรือภาพรวม 
ส.อบต. หมู่ที่ 18  - นายทอม บ่อชน ตามที่คณะผู้บริหารได้เสนอญัตติเข้ามาเห็นด้วยกับทาง

ผู้บริหาร  ส าหรับโครงการอบรมลูกเสือชาวบ้าน หากไม่ได้ตั้งงบประมารณไว้ก็ยังสามารถ
โอนงบประมาณส่วนอ่ืนมาด าเนินการได้ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่งบประมาณได้ชี้แจงแล้วว่า
สามารถโอนงบประมาณมาด าเนินการในภายหลังได้ และเห็นว่าสมาชิกสภาฯคงจะเห็น
ด้วยกับค าแปรญัตติของทางผู้บริหาร ส่วนที่ยังเป็นที่ถกเถียงกันก็มีแต่โครงการอบรม
ลูกเสือชาวบ้าน และขณะนี้ต าบลของเราได้มีการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุซึ่งผลการด าเนิน
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โครงการก็เป็นที่น่าพอใจ และได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน และได้ด าเนินการ
มาถึงรุ่นที่ 3 แล้ว ดังนั้นการที่ผู้บริหารได้ยื่นแปรเปลี่ยนงบประมาณเป็นการสมควรแล้ว 
จึงขอเสนอให้ขอมติที่ประชุมเป็นภาพรวม  

ส.อบต. หมู่ที่ 11  - นายส ารวย ผ่านวงศ์ ขอให้ส่วนที่เกี่ยวข้องหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงาน
โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน เยาวชน ต้านยาเสพติด ได้สรุปหรือรายงานผลค่าใช้จ่ายต่อ
สภาฯด้วย 

ประธานสภาฯ  - นายสุรชาติ ขนันทอง ขณะนี้ก าลังหารือกับทางสมาชิกสภาว่าจะขอมติสภาฯใน
ภาพรวมหรือรายข้อ ซึ่งได้รับการเสนอเป็นภาพรวมมาแล้ว มีท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืน
หรือไม่ 

ส.อบต. หมู่ที่ 6  - นายประยุทธ มีโค ในเรื่องของโครงการลูกเสือชาวบ้าน ขอเสนอให้ตัด
งบประมาณเป็นครึ่งหนึ่งได้หรือไม่ เพ่ือสนับสนุนให้ยังคงมีโครงการต่อไป และขอเสนอให้
พิจารณาเป็นรายข้อ 

ประธานสภาฯ  - นายสุรชาติ  ขนันทอง ขอน าเรียนว่าญัตตินี้ทางผู้บริหารได้ยื่นแปรตัด
งบประมาณทั้งหมด ซึ่งได้มีการยื่นเปลี่ยนแปลงรายการใหม่ขึ้นมาแล้ว โดยขั้นตอนการ
แปรญัตตินั้นได้ผ่านมาแล้ว มีท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ 

ส.อบต. หมู่ที่ 17  - นายทวีศักดิ์ ถาพร ขออภิปรายสนับสนุนท่านทอม บ่อชน ส าหรับโครงการ
อบรมลูกเสือชาวบ้านได้มีการด าเนินการมาทุกปี และเล็งเห็นว่าควรสนับสนุนโรงเรียน
ผู้สูงอายุให้มีศักยภาพเพ่ิมมากข้ึน  

ส.อบต. หมู่ที ่5   - นายดวงปี จันทะมา ขออภิปรายเกี่ยวกับโครงการอบรมลูกเสือชาวบ้าน เท่าที่
ได้รับฟังเหตุผลในการด าเนินโครงการก็เป็นที่น่าเห็นใจ และความเป็นจริงทางผู้บริหารได้
บรรจุโครงการอบรมลูกเสือชาวบ้านลงในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 ก็
เป็นการดีอยู่แล้ว และขอสนับสนุนท่านทองสุข ประสารศรี ที่มีความเห็นให้คงงบประมาณ
ไว้ ซึ่งทางผู้บริหารได้มีการยื่นแปรตัดงบประมาณส่วนนี้ก็ชอบด้วยกฎหมาย แต่ก็ต้อง
ขึ้นอยู่กับทางสภาฯ ว่าจะพิจารณาและมีความเห็นว่าอย่างไร หากทางผู้บริหารไม่บรรจุ
โครงการนี้เข้ามาในข้อบัญญัติตั้งแต่แรกคงไม่เป็นที่ถกเถียงกัน แต่ทางผู้บริหารได้ยื่นเข้า
มาแล้วยังแปรลดแปรตัดงบประมาณอีกท าให้ไม่เหมาะสมและควรพิจารณาให้ถี่ถ้วน
เสียก่อน และขออนุญาตกล่าวถึงเจ้าหน้าที่งบประมาณ ท่านได้ชี้แจงชัดเจนว่าจะมี
โครงการหรือไม่มีโครงการขึ้นอยู่กับทางผู้บริหารจะจัดท าโครงการหรือโอนย้าย
งบประมาณตามความจ าเป็น จึงอยากให้ด าเนินส าหรับโครงการที่จะเกิดขึ้นใหม่ แต่
โครงการนี้ได้น าเข้าร่างข้อบัญญัติและได้เสนอต่อสภาท้องถิ่นแล้ว หากกล่าวถึงโครงการนี้
ก็ใช้งบประมาณไม่มาก เพียง 60,000 บาทเท่านั้น เทียบกับงบประมาณทั้งหมด และขอให้
สภาท้องถิ่นใช้ดุลยพินิจให้ดีก่อนที่จะลงมติ และขอเสนอให้ขอมติสภาแยกโครงการนี้
ออกเป็นโครงการเดียว ส่วนอีก 2 ข้อให้ขอมติพร้อมกัน 
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รองนายก อบต.  - นางบุษบา วงษ์หงษ์สา ต้องขอน าเรียนว่าสภาฯ ได้มีการก าหนดระยะเวลาการ
ยื่นแปรญัตติไว้ชัดแต่ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมายื่น ซึ่งเป็นสิทธิของท่านที่จะขอแปรลด
หรือแปรตัดงบประมาณ ทางผู้บริหารจึงได้ขอแปรเปลี่ยนงบประมาณส่วนนี้และได้เล็งเห็น
ถึงความส าคัญของโครงการนี้แต่ได้มีการหารือกันแล้วจึงได้ยื่นแปรตัดงบประมาณ 

ส.อบต. หมู่ที่ 5   - นายดวงปี จันทะมา การที่ท่านรองบุษบา วงษ์หงษ์สา ชี้แจง กระผมไม่เห็นด้วย 
เนื่องจากการที่สมาชิกสภาฯ จะยื่นแปรญัตติสมาชิกสภาฯ มีความประสงค์ที่จะแปรลด
หรือแปรตัด ในเมื่อสมาชิกสภาฯ เห็นว่าร่างฯนี้สมบูรณ์ดี จึงไม่มีการยื่นแปรญัตติหรือ
สงวนค าแปรญัตติ นั่นก็หมายความว่าสภาฯนั้นเห็นด้วยกับร่างฯ แต่ทางผู้บริหารได้มีการ
ยื่นแปรเปลี่ยนงบประมาณเอง  

ส.อบต. หมู่ที่ 2  - นางสีนวล ธรรมบุตร ในส่วนของการพิจารณางบประมาณ จากเงินอุดหนุน
ทั่วไป ขออนุญาตยกตัวอย่างโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้า
นม ซึ่งโครงการนี้ได้มีหนังสือสั่งการด่วนที่สุดเข้ามาเป็นลายลักษณ์อักษรจึงจ าเป็นต้องตั้ง
งบประมาณส่วนนี้ และในส่วนของท่านทองสุข ประสารศรี ก็เป็นที่น่าเห็นใจ แต่ทาง
ผู้บริหารได้เล็งเห็นแล้วว่าโรงเรียนผู้สูงอายุงบประมาณไม่เพียงพอ ไม่ว่าจะเป็นอาหาร
กลางวัน และยังมีอีกหลายๆอย่างที่ไม่เพียงพอต่อการด าเนินโครงการ ทางคณะกรรมการ
แปรญัตติจึงมีความเห็นให้ผู้บริหารสงวนค าแปรญัตติและชี้แจงต่อสภาฯถึงหลักการและ
เหตุผลในการแปรตัดงบประมาณ ท าให้มีข้อถกเถียงกันในสภาฯ จึงขึ้นอยู่กับสภาฯว่าจะ
เห็นชอบเป็นอย่างไร 

ส.อบต. หมู่ที่ 6  - นายประยุทธ มีโค ขอให้คงงบประมาณส่วนนี้ไว้ ส าหรับโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนขอให้ใช้วิธีงบประมาณในการโอนงบประมาณใน
ภายหลังหากงบประมาณไม่เพียงพอ 

ประธานสภาฯ  - นายสุรชาติ ขนันทอง ขึ้นอยู่กับมติของสภาฯ ว่าจะมีความเห็นเป็นอย่างไร 
ส.อบต. หมู่ที่ 11  - นายส ารวย ผ่านวงศ์ ขออภิปรายสนับสนุนท่านดวงปี จันทะมา ซึ่งทางสมาชิก

สภาฯ มีความเห็นว่าร่างฯ สมบูรณ์ดีแล้ว จึงไม่มีการยื่นแปรญัตติ 
ส.อบต. หมู่ที่ 10  - นางบุศยากรณ์ ข าศรีนวล หากไม่เป็นการผิดระเบียบขอให้คงงบประมาณไว้

หรือตัดงบประมาณเพียงครึ่งหนึ่ง 
ประธานสภาฯ  - นายสุรชาติ ขนันทอง ขณะนี้มี 2 ประเด็น คือ ขอมติเป็นภาพรวมและขอมติ

เป็นรายข้อ 
ส.อบต. หมู่ที่ 5   - นายดวงปี จันทะมา การขอมติขอเสนอให้แยกขอมติโครงการอบรมลูกเสือ

ชาวบ้านออกและส่วนอีก 2 ข้อ ให้ขอมติในภาพรวม 
รองนายก อบต.  - นางบุษบา วงษ์หงษ์สา ขอเพ่ิมเติมตามที่ท่านทอม บ่อชนได้อภิปรายไว้ในการ

ประชุมครั้งที่ผ่านมา โดยให้อภิปรายถึงความคุ้มค่า และความสัมฤทธิ์ผลของโครงการมี
มากหรือน้อย ยากตัวอย่างโครงการที่ชาวบ้านได้รับประโยชน์ และได้รับการตอบรับดี 
อย่างโรงเรียนผู้สูงอายุก็ด าเนินการถึงรุ่นที่ 3 แล้ว จึงอยากให้สนับสนุนโครงการแบบนี้



~ 4 ~ 
 

มากกว่า ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชน หากโครงการใดที่ด าเนินการแล้วไม่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ก็อยากให้ตัดงบประมาณออก จึงเป็นเหตุผลที่ทางผู้บริหารได้มีการแปรตัด
งบประมาณ 

ประธานสภาฯ  - นายสุรชาติ ขนันทอง จะขอมติที่ประชุมใน 2 ประเด็นคือ ขอมติเป็นภาพรวม
และขอมติเป็นรายข้อ 

ส.อบต. หมู่ที่ 5   - นายดวงปี จันทะมา เพ่ือไม่เป็นหารหลงประเด็นขอให้ท่านประธานขอมติแยก
โครงการอบรมลูกเสือชาวบ้านออกและอีก 2 ข้อให้ขอมติในภาพรวม 

เลขานุการสภาฯ  - ว่าที่ร้อยโทกฤดากร อ่ึงสะกาว เมื่อที่ประชุมมีข้อถกเถียงกันขอให้ท่านประธาน
เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 

ประธานสภาฯ  - นายสุรชาติ ขนันทอง สรุปการลงมติจะเป็นมติโครงการอบรมลูกเสือชาวบ้าน
ก่อน และจะขอมติ อีก 2 ข้อ ในภาพรวม   

  - เมื่อทุกท่านพร้อมแล้ว จะขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นด้วยกับทางผู้บริหาร  
ขอแปรตัด แผนงานสังคมสงเคราะห์ โครงการอบรมลูกเสือชาวบ้านเฉลิมพระเกียรติฯ ตั้ง
ไว้ 60,000 บาท แปรตัดทั้งจ านวน เพ่ือแปรเพ่ิมงบประมาณ แผนงานสาธารสุขฯ ตาม
รายการโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน จ านวน 50,000 บาท 
(โดยรายละเอียดค าชี้แจงงบคงตามหลักการเดิม) และขอแปรเพ่ิมงบประมาณ แผนงาน
ศาสนาและวัฒนธรรมฯ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น ตามรายการอุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านบ้านสงเปลือย ตามโครงการประเพณีบุญบั้งไฟ จ านวน 10,000 บาท (โดย
รายละเอียดค าชี้แจงงบคงตามหลักการเดิม ) 

มติที่ประชุม  องค์ประชุมจ ำนวน   36  เสียง  
  มีมติแปรตัดทั้งจ ำนวน  14     เสียง 
  มีมติใหค้งไว้ร่ำงเดิม  17 เสียง 
  งดออกเสียง   6 เสียง 
  - สรุป มติที่ประชุมให้คงไว้ร่ำงเดิม ในแผนงำนสังคมสงเครำะห์ โครงกำร

อบรมลูกเสือชำวบ้ำนเฉลิมพระเกียรติฯ  ตั้งไว้  60,000  บำท 
  - ขอมติที่ประชุม  ท่านใดเห็นด้วยกับทางผู้บริหาร  ขอแปรลด แผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา โครงการก่อสร้างรั้วส านักงาน  อบต.เสอเพลอ เดิมตั้งไว้ 
จ านวน 333,000 บาท แปรลด 183,000 บาท คงเหลือไว้ 150,000 บาท เพ่ือขอแปรตั้ง
จ่ายรายการใหม่ หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทรายการค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ ตามรายการค่าบ ารุงรักษาและปรังปรุงครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุก(ดีเซล)  
ตั้งไว้ จ านวน 183,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุง  ครุภัณฑ์
รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ ขนาด 3 ตัน เช่น โครงหลังคาเหล็กหรือสแตนเลส พร้อมอุปกรณ์
ครบชุดฯลฯ ขององค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ (โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาดโดย
ประหยัด ) และขอแปรตัด  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ วัสดุกีฬา ตั้งไว้   
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100,000บาท แปรตัดทั้งจ านวน เพ่ือแปรเพิ่มงบประมาณแผนงานศาสนาและวัฒนธรรมฯ 
งานกีฬาและนันทนาการ  ตามรายการโครงการแข่งขันกีฬาประชาชน เยาวชน  ต้านยา
เสพติด จ านวน 100,000 บาท (โดยรายละเอียดค าชี้แจงงบคงตามหลักการเดิม) 

 มติที่ประชุม  องค์ประชุมจ ำนวน   36  เสียง  
  มีมติแปรลด-แปรตัด 2 รำยกำร 35     เสียง 
  งดออกเสียง    1 เสียง 
  - สรุป มติที่ประชุมดังนี้ 
  1.ให้แปรลด แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ โครงกำรก่อสร้ำงรั้ว

ส ำนักงำน  อบต.เสอเพลอ เดิมตั้งไว้ จ ำนวน 333,000 บำท แปรลด 183,000 บำท 
คงเหลือไว้ 150,000   บำท เพื่อขอแปรตั้งจ่ำยรำยกำรใหม่ หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำง  ประเภทรำยกำรค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตำมรำยกำรค่ำ
บ ำรุงรักษำและปรังปรุงครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุก(ดีเซล)  ตั้งไว้ จ ำนวน 183 ,000 บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุง  ครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ ขนำด 3 
ตัน เช่น โครงหลังคำเหล็กหรือสแตนเลส  พร้อมอุปกรณ์ครบชุดฯลฯ ขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลเสอเพลอ (โดยจัดซื้อตำมรำคำท้องตลำดโดยประหยัด )  

  2.ให้แปรตัด  แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร วัสดุกีฬำ ตั้งไว้   
100,000 บำท แปรตัดทั้งจ ำนวน เพื่อแปรเพิ่มงบประมำณ แผนงำนศำสนำและ
วัฒนธรรมฯ งำนกีฬำและนันทนำกำร  ตำมรำยกำรโครงกำรแข่งขันกีฬำประชำชน 
เยำวชน ต้ำนยำเสพติด จ ำนวน 100,000 บำท (โดยรำยละเอียดค ำชี้แจงงบคงตำม
หลักกำรเดิม) 

เลขานุการสภาฯ  - ว่าที่ร้อยโทกฤดากร อ่ึงสะกาว ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณขอสรุปกระทบ
ยอดงบประมำณรำยจ่ำย 2562 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสอเพลอ โดยได้ตั้งรับ
จ ำนวนทั้งสิ้น  63,000,000 บำท ตั้งจ่ำย 63,000,000 บำท เป็นกำรตั้งงบแบบสมดุล 

 
เวลำ  12.00 น.  - พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
เวลำ  13.00 น.   - เริ่มประชุมเพื่อพิจำรณำต่อ 
 
    วำระท่ี 3  ขออนุมัติ 
ประธานสภาฯ  -นายสุรชาติ  ขนันทอง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ

ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 52 ในการ
พิจารณาในวาระที่ 3 ไม่มีการอภิปรายเว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการ
อภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร ในการพิจารณาวาระนี้ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้
ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ ต่อไปจะขอมติ  
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  - ท่านใดเห็นควรให้ตราร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 เป็น
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม  องค์ประชุมจ ำนวน  36  เสียง   
  เห็นชอบ  35    เสียง 
  งดออกเสียง    1    เสียง 
  - สรุป มีมติเห็นควรให้ตรำร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2562 

เป็นข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2562 
 
  4.2.พิจำรณำเห็นชอบ กำรจัดท ำ MOU กำรจัดกำรมูลฝอยของกลุ่ม 

(Cluster) เขตอ ำเภอกุมภวำปี หนองแสง โนนสะอำด และศรีธำตุ จังหวัดอุดรธำนี 
ร่วมกับเทศบำลต ำบลปะโค     

ประธานสภาฯ  - นายสุรชาติ  ขนันทอง เชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงต่อสภาฯ 
นายก อบต.  - นายสมัย นครไพร สืบเนื่องจากได้เดินทางไปศึกษาดูงานร่วมกับเทศบาลต าบล

ปะโค เรื่องการบริหารจัดการขยะ ที่จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือหวังให้ทางท้องถิ่นร่วมท า MOU 
กับทางบริษัท ในการบริหารจัดการขยะ โดยใช้พ้ืนที่ของเทศบาลต าบลปะโคในการ
ด าเนินการเป็นที่คัดแยกขยะ ใช้เนื้อที่ประมาณ 30 กว่าไร่ ในการร่วมท า MOU เพ่ือการ
คัดแยกขยะ และจะน าเข้าเตาเผาเพ่ือผลิตไฟฟ้าโดยโรงงานจัดตั้งที่อ าเภอหนองหาร มี
อัตราค่าใช้จ่ายตันละ 450 บาท ซึ่งต าบลเสอเพลอมีการจัดเก็บขยะไม่เกิน 2.5 ตัน/วัน 
และผลก าไรที่ได้รับทางบริษัทจะเฉลี่ยให้กับทางท้องถิ่น 8% เป็นอย่างน้อย เมื่อเทียบกับ
บ่อขยะที่ได้น าขยะไปทิ้งทุกวันนี้ไม่ทราบจะปิดเมื่อไหร่ เนื่องจากถูกร้องเรียนเป็นจ านวน
มากและเปน็บ่อขยะท่ีผิดกฎหมาย และขออนุญาตให้ทางผู้อ านวยการกองคลังชี้แจงข้อมูล
ให้ทางสภาฯรับทราบ 

ผู้อ านวยการกองคลัง  - นางนิตยา ตาน้อย ขอสรุป ปัจจุบันได้รับรายได้จากการจัดเก็บขยะประมาณ 
32,000 บาท/เดือน และมีการจ้างเหมาบริการส าหรับผู้จัดเก็บค่าขยะจ านวน 20% คิด
เป็นเงินประมาณ 6,500 บาท/เดือน ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 17,500 บาท/เดือน ค่าสถานที่ 
15,000 บาท/เดือน รวมค่าใช้จ่าย 39,000 บาท/เดือน และปริมาณขยะที่จัดเก็บ75 -80 
ตัน/เดือน   

เลขานุการสภาฯ  - ว่าที่ร้อยโทกฤดากร อ่ึงสะกาว  ค่าใช้จ่ายที่เดิมรวม 39,000 *12= 468,000 
บาท/ปี คา่ใช้จ่าย MOU 450*75 ตัน*12 = 405,000 บาท จะเห็นได้ว่าลดค่าใช้จ่ายลงไป
ได ้

ผู้อ านวยการกองการศึกษา - นายศักดิ์ชัย กิติราช สืบเนื่องจากได้เดินทางไปศึกษาดูงานร่วมกับเทศบาลต าบล 
ปะโค เรื่องการบริหารจัดการขยะ ที่จังหวัดเชียงใหม่ กับท่านนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลเสอเพลอ เนื่องจากสถานที่ใช้การบริหารจัดการขยะแห่งเดิมจะปิดตัวลง ทาง
ผู้บริหารจึงต้องส ารวจหาสถานที่ในการบริหารจัดการขยะแห่งใหม่เพ่ือแก้ไขปัญหาขยะ 
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และเทศบาลต าบลปะโคเป็นผู้บริหารจัดการทุกเรื่อง ทางต าบลของเราเพียงแต่น าขยะไป
ทิ้งเท่านั้น และระยะทางในการเดินทางไปทิ้งขยะก็ลดลง 

ประธานสภาฯ  - นายสุรชาติ  ขนันทอง ทางผู้บริหารได้น าเรียนชี้แจงต่อสภาฯแล้ว มีท่านใดจะ
สอบถามเพ่ิมเติมหรือไม ่

ที่ประชุม  - ไม่มี 
ประธานสภาฯ  - นายสุรชาติ  ขนันทอง ขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นด้วยกับทางผู้บริหารในการ

รว่มจัดท า MOU การจัดการมูลฝอยของกลุ่ม (Cluster) ร่วมกับเทศบาลต าบลปะโค โปรด
ยกมือ 

มติที่ประชุม  องค์ประชุมจ ำนวน  36  เสียง   
  เห็นชอบ  35    เสียง 
  งดออกเสียง    1    เสียง 
  - สรุป มีมติเห็นด้วยกับทำงผู้บริหำรในกำรร่วมจัดท ำ MOU กำรจัดกำรมูล

ฝอยของกลุ่ม (Cluster) ร่วมกับเทศบำลต ำบลปะโค 
 
เวลำ 14.00 น.  - พักเบรก - 
เวลำ  14.15 น.   - เริ่มประชุมเพื่อพิจำรณำต่อ 
 
ระเบียบวำระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ำมี) 
ประธานสภาฯ  - นายสุรชาติ ขนันทอง  ท่านใดมีเรื่องสอบถามคณะผู้บริหารเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ

หรือไม่ 
ส.อบต. หมู่ที่ 8  - นายสมจิตร มูลตลาด ขอสอบเรื่องการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร ไม่ทราบ

ว่าทางผู้บริหารได้ติดตามให้หรือไม่ 
นายก อบต.  - นายสมัย นครไพร ในเรื่องการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรได้ติดตามทวงถาม

แล้ว ได้รับแจ้งให้รอไปก่อน ส าหรับเรื่องไฟฟ้าขอชี้แจงกับทางสภาฯ ว่าต าบลของเราได้ใช้
ไฟฟ้าเกินกับจ านวนที่การไฟฟ้าติดตั้งไว้ และมีการขยายเขตไฟฟ้าโดยที่ไม่มีการแจ้งการ
ไฟฟ้าให้รับทราบ ซึ่งความเป็นจริงแล้ว 1 หม้อ ใช้ได้ไม่เกิน 50 หลอด แต่ต าบลของเรา
ติดตั้งเกินไปถึง 80-90 หลอด ท าให้ไฟฟ้าดับและหลอดเสียบ่อย และเรื่องการตัดต้นไม้ที่มี
กิ่งพาดผ่านสายไฟฟ้า ทางการไฟฟ้าแจ้งว่า หากจะตัดกิ่งไม้ต้องแจ้งให้การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคมาด าเนินการให้ เนื่องจากอาจก่อให้เกิดอันตรายและก่อให้เกิดความเสียหาย และ
พนักงานที่ออกไปด าเนินการก็มีเพียง 2 คน ขอฝากทางสมาชิกสภาฯ ผู้น าชุมชน ช่วย
สอดส่องดูแลให้ความช่วยเหลือพนักงานด้วย 

เลขานุการสภาฯ  - ว่าที่ร้อยโทกฤดากร  อ่ึงสกาว ฝากทางสมาชิกสภาฯ ช่วยดูแล เพ่ือไม่ให้เกิน
ความเสียหายและเกิดอันตรายถึงชีวิต และในส่วนที่สามารถด าเนินการได้เองขอรบกวน
ทางชาวบ้านช่วยตัวเองไปพลางก่อน 
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รองประธานสภาฯ  - นายฉัตรชัย จันทร์ศรีเสาร์ ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอได้จัดซื้อ
ยางมะตอยมาเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน จึงแจ้งผู้บริหารตรวจสอบถนนเส้นทางไป
อ าเภอหนองแสงหน้าร้านซ่อมรถ เป็นหลุมใหญ่ ท าให้เกิดอุบัติเหตุ และอีกจุดที่สี่แยกถนน
ไปศาลาประชาคมหมู่ที่ 18 เป็นหลุมเช่นกัน ฝากผู้บริหารแจ้งกองช่างตรวจสอบด้วย 

รองนายก อบต.  - นายสมเกียรติ สว่างโคกกรวด ส าหรับยางมะตอยที่จัดซื้อมาทางกองช่างก าลัง
เร่งด าเนินการแก้ไขปัญหา ส าหรับเส้นทางที่แจ้งมาจะแจ้งกองช่างให้ออกไปตรวจสอบอีก
ครั้ง และถนนเส้นหลักที่ช ารุดขณะนี้ทางกองช่างได้ท าบันทึกรายงานถนนที่ช ารุดแจ้งไป
ทางจังหวัดแล้วยังไม่ได้รับค าตอบแต่อย่างใด และขอขอบคุณทางสมาชิกสภาฯ ที่ให้การ
สนับสนุนโรงเรียนผู้สูงอายุ ทางผู้บริหารจะด าเนินการให้ดีที่สุด 

ส.อบต. หมู่ที่ 6  - นายประยุทธ มีโค ทางผู้บริหารได้ชี้แจงไปแล้วเรื่องถนน ขอฝากให้เร่ง
ด าเนินการด้วย 

ส.อบต. หมู่ที่ 10  - นางบุศยากรณ์ ข าศรีนวล ทางบ้านโนนศรีสมพรได้รับความเดือนร้อนถนนขาด
ตรงสามแยกเส้นคลองไส้ไก่ 

ส.อบต. หมู่ที่ 13  - นายสมภาร แสงลี ขอสอบถามเรื่องการจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จะติดตั้งจุดใด 
และราคาสูงเกินไปหรือไม่ เกิดความคุ้มค่าเพียงใด  

รองนายก อบต.  - นายสมเกียรติ สว่างโคกกรวด ขอชี้แจงเรื่องการจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ที่ตั้ง
งบประมาณไว้เนื่องจากซุ้มเดิมได้ถูกพายุพัดท าให้ช ารุดเสียหายและไม่สามารถซ่อมแซมได้ 
จึงได้ตั้งงบประมาณเพ่ือจัดซื้อมาทดแทน  

ผู้อ านวยการกองคลัง  - นางนิตยา ตาน้อย ส าหรับเรื่องราคาของซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จัดซื้อตามขนาด 
ซ่ึงแต่ละขนาดจะมีราคาท่ีแตกต่างกัน  

ส.อบต. หมู่ที่ 6  - นางทองสุข ประสารศรี ขอแจ้งเรื่องการเปิดปิดไฟฟ้าส่องสว่าง อาจก่อให้เกิด
อันตรายเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝน ขอฝากผู้บริหารพิจารณาเป็นระบบอัตโนมัติให้
ด้วย และขอขอบคุณทางสภาฯในการพิจารณาเห็นชอบโครงการอบรมลูกเสือชาวบ้าน 

ส.อบต. หมู่ที่ 3  - นายถวิล อินทะโสม ขอแจ้งเรื่องถนนช ารุดเส้นบ้านเหล่ากล้วยไปบ้านทอนกลาง 
ฝากผู้บริหารตรวจสอบด้วย 

ผู้อ านวยการกองการศึกษา - นายศักดิ์ชัย กิติราช ขอติดตามเรื่องรายงานค่าใช้จ่ายโครงการแห่เทียนพรรษา 
ตามที่ได้ก าหนดส่ง ยังมีหมู่บ้านที่ยังไม่ส่งรายงาน คือ หมู่ที่ 1 ,3,7,10,12,14,15,16 ฝาก
ติดตามเอกสารกับทางผู้ใหญ่บ้านให้ด้วย 

  - ส าหรับบ้านสวนมอญ หมู่ที่  6 เร่งให้ด าเนินการรายงานค่าใช้จ่ายโครงการ
ประกวดสรภัญญะ 

  - ขอชี้แจงเรื่องการรายงานค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาประชาชน เยาวชน ต้าน
ยาเสพติด ได้ด าเนินการส่งรายงานให้กับทางสมาชิกสภาฯและผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านแล้ว 
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  - ขอประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน เยาวชน ต้านยาเสพติด 
ประจ าปี 2561 ซึ่งจะด าเนินการในวันที่ 15-16 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนบ้านสงเปลือย
ดงสามสิบ รับสมัครถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2561 

ประธานสภาฯ  - นายสุรชาติ ขนันทอง วันนี้การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2561 ครั้งที่ 2 ก็ได้
ล่วงเวลามาพอสมควรแล้ว ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
ท่านใดมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือไม่  ถ้าไม่มีขอปิดการประชุม    

ปิดประชุม  -  เวลำ  15.00  น. 

 

      ว่าที่ร้อยโท  กฤดากร  อ่ึงสะกาว   ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
  (กฤดากร  อึ่งสะกาว) 

    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 
. 

         คณะกรรมกำรตรวจรำยงำน 
 
ลงชื่อ     สีนวล  ธรรมบุตร ผู้ตรวจ 

 ( นางสีนวล  ธรรมบุตร ) 
 

ลงชื่อ       ดวงปี  จันทะมา ผู้ตรวจ 
 ( นายดวงปี  จันทะมา)   
  
ลงชื่อ        ทวีศักดิ์ ถาพร ผู้ตรวจ 
 ( นายทวีศักดิ์  ถาพร ) 
 

( ลงชื่อ )    สุรชาติ   ขนันทอง ผู้รับรองรายงานการประชุม 
       ( นายสุรชาติ   ขนันทอง )    
      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 

 
 


