
(สำเนา) 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ 

ประชุม  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3 /2563 ครั้งที่ 1 
วันที่  18 เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  2563  เวลา  09.00  น. 
ณ   ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ 

 
ผู้เข้าประชุม 
ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสุรชาติ ขนันทอง   ประธานสภา ฯ สุรชาติ ขนันทอง    
2 นายฉัตรชัย  จันทร์ศรีเสาร์ รองประธาน ฯ ฉัตรชัย  จันทร์ศรีเสาร์  
3 ว่าที่ร้อยโทกฤดากร  อ่ึงสะกาว 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 นายวิเชียร  มาวิเศษ สมาชิกสภา อบต. ม.5 วิเชียร  มาวิเศษ  
12 นายประยุทธ  มีโค สมาชิกสภา อบต. ม.6 ประยุทธ  มีโค  
13 นางทองสุข  ประสารศรี สมาชิกสภา อบต.ม.6 ทองสุข  ประสารศรี  
14 นายวิเชียร  สารพันธุ์ สมาชิกสภา อบต. ม.7 วิเชียร  สารพันธุ์  
15 นายสุดตา  ฤทธิ์วาปี สมาชิกสภา อบต. ม.7 สุดตา  ฤทธิ์วาปี  
16 นางปทุมวัน  ศิริเลี้ยง สมาชิกสภา อบต. ม.8 ปทุมวัน  ศิริเลี้ยง  
17 นายอนงค์  เหง้าพรหมมินทร์ สมาชิกสภา อบต. ม.9 อนงค์  เหง้าพรหมมินทร์  
18 นายพิทักษ์  สุวรรณภักดี สมาชิกสภา อบต. ม.9 พิทักษ์  สุวรรณภักดี  
19 นายอดุลย์  ทอกบุญมา สมาชิกสภา อบต.ม.10 อดุลย์  ทอกบุญมา  
20 นางบุศยากรณ์  ขำศรีนวล สมาชิกสภา อบต. ม.10 บุศยากรณ์  ขำศรีนวล  
21 นายสำรวย  ผ่านวงศ์ สมาชิกสภา อบต. ม.11 สำรวย  ผ่านวงศ ์  
22 นางสาวณัฐธิดา  แสนพันนา สมาชิกสภา อบต. ม.11 ณัฐธิดา  แสนพันนา  
23 นายสุนทร  วงศ์เสน สมาชิกสภา อบต. ม.12 สุนทร  วงศ์เสน  
24 นายอุทัย  วงศ์เสน สมาชิกสภา อบต. ม.12 อุทัย  วงศ์เสน  
25 นางมลิจันทร์  พงษ์ประเทศ สมาชิกสภา อบต. ม.13 มลิจันทร์  พงษ์ประเทศ  
26 นายสมหมาย  พรมโคตร สมาชิกสภา อบต. ม.14 สมหมาย  พรมโคตร  
27 นายรักพงษ์  ไชยสาส์น สมาชิกสภา อบต. ม.14 รักพงษ์  ไชยสาส์น  
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ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
28 นายพงษ์ปณัช  ทรัพย์บูรณศรี สมาชิกสภา อบต. ม.15 พงษ์ปณชั  ทรัพย์บูรณศรี  
29 นายสนิท  บุญคุ้ม สมาชิกสภา อบต. ม.15 สนิท  บุญคุ้ม  
30 นายเกียรติศักดิ์  บุตตะกุล สมาชิกสภา อบต. ม.16 เกียรติศักดิ์  บุตตะกุล  
31 นายบุญถม  เอกตาแสง สมาชิกสภา อบต. ม.16 บุญถม  เอกตาแสง  
32 นายทวีศักดิ์  ถาพร สมาชิกสภา อบต. ม.17 ทวีศักดิ์  ถาพร  
33 นางวิชุดา  สุดหอม สมาชิกสภา อบต. ม.17 วิชุดา  สุดหอม  
34 นายทอม  บ่อชน สมาชิกสภา อบต. ม.18 ทอม  บ่อชน  
35 นายประสิทธ์  ฤทธิ์วาปี สมาชิกสภา อบต. ม.19 ประสิทธ์  ฤทธิ์วาปี  
36 นายสมร  สุวรรณภักดี สมาชิกสภา อบต. ม.19 สมร  สุวรรณภักดี  

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

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  ใจดำ ผู้ทรงคุณวุฒิ ศิริ  ใจดำ  
6 นายเกรียงไกร  จุลทองภิพัฒน์  ผู้อำนวยการกองช่าง เกรียงไกร  จุลทองภิพัฒน์  
7 นางนิตยา     ตาน้อย  ผู้อำนวยการกองคลัง นิตยา     ตาน้อย   
8 นายศักดิ์ชัย     กิติราช ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศักดิ์ชัย     กิติราช  
9 นายลิขิต    โรจนชัยกุล                        ผู้อำนวยการกองการเกษตร        ลิขิต    โรจนชัยกุล                         
10 นางสาวสุพรรษา  สายสมคุณ หัวหน้าสำนักปลัด สุพรรษา  สายสมคุณ  
11 นางสาววัชราภรณ์  ประทุมพงษ์ นักวิเคราะห์ฯ วัชราภรณ์  ประทุมพงษ์  
12 นางสาวกัญญนันท์  จันทรากลุนนท์ เจ้าพนักงานธุรการ กัญญนันท์  จันทรากุลนนท ์  
13 นางสาววิชุฎา  วงษ์หงษ์สา ผช.นักวิเคราะห์ฯ   วิชุฎา  วงษ์หงษ์สา  
14 นายสมจิตร  พิมพ์ศรี ผช.จพง.ธุรการ สมจิตร  พิมพ์ศรี  

  
          ผู้เข้าประชุม  36 คน   
 ลา    - คน  

 ขาดเข้าประชุม   - คน   
 ผู้เข้าร่วมประชุม  14 คน 
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เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
    ประธานสภาฯ เมื่อถึงเวลาประชุม นายสุรชาติ ขนันทอง ประธานสภาแจ้งให้   
   ว่าที่ร้อยโทกฤดากร อ่ึงสะกาว เลขานุการสภาท้องถิ่นตรวจรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ว่าครบองค์
   ประชุมหรือไม่  เมื่อครบองค์ประชุมเรียกเข้าห้องประชุม ประธานสภาท้องถิ่นจุดธูปเทียนบูชา 
   พระรัตนตรัยและกล่าวสวดมนต์  ไหว้พระพร้อมกัน  ประธานสภาท้องถิ่นตรวจรายชื่ออีกครั้ง 
   เมื่อครบองค์ประชุม ได้ดำเนินการเปิดประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 18 สิงหาคม  
.   พ.ศ 2563  เวลา 09.00 น. ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ  ดังต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  - นายสุรชาติ ขนันทอง ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่ เข้าร่วมประชุม และเข้า

ร่วมกิจกรรมที่ผ่านมา  ขอขอบคุณครับ เชิญเลขาสภาฯ ครับ 
เลขานุการสภาฯ                     - ว่าที่ร้อยโทกฤดากร  อ่ึงสะกาว  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด

อุดรธานี นำโดยพันเอกไพฑูรย์ คำยอง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคลและสนับสนุนทั่วไป จะจัด
กิจกรรมพัฒนาและบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ โดยตำบลเสอเพลอเป็นพ้ืนที่กลุ่มเป้าหมาย ใน
วันที่ 25 สิงหาคม 2563 ซึ่งจะมีการประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ 
ตามโครงการกำกับติดตามและประเมินผล “แผน ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ประจำปี
งบประมาณ 2563 ในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน
ตำบลเสอเพลอ 

   - สำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่นเตรียมความพร้อมเรียบร้อยแล้ว 
นายก อบต.   - นายสมัย นครไพร ในวันที่ 12 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ได้ร่วมมอบบ้านผู้ยากไร้ 

บ้านสวนมอญ หมู่ที่ 6  ซึ่งได้รับงบประมาณ 80,000 บาท จากกองกำกับการ 3 กองบังคับการ
ปราบปราม 

หัวหน้าสำนักปลัด   - นางสาวสุพรรษา สายสมคุณ ในวันที่ 26-28 สิงหาคม 2563 จะมีการอบรมโครงการ
จิตอาสาภัยพิบัติ โดยมีวิทยากรจาก คณะวิทยากร 904 โดยกลุ่มเป้าหมาย จะเป็นผู้นำชุมชน ส.
อบต. จะมีหนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการอีกครั้ง 

   - ตามที่ได้ตรวจ LPA ประจำปี2563 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ทาง
อนุกรรมการได้แนะนำงานกิจการสภาฯ ในการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ให้ คัดเลือกและ
ขอมติที่ประชุมทีละคน  

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน - นางสาววัชราภรณ์ ประทุมพงษ์  ขออนุญาตเนื่องจากได้รับมอบหมายจากท่านนายก
เพ่ือแจ้งรายละเอียดการแก้ไขแผนฯ ดังกล่าว ต่อสภา เพ่ือทราย ตามร่าง แผนพัฒนาท้องถิ่น 
แก้ไข ฉ.5 (ครั้งที่ 5/2563) ข้อ 21 ที่ได้แจกเอกสารให้ทุกท่านไว้แล้วนั้น กรณีนี้เป็นอำนาจ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในการโยกย้ายปี กรณีที่มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการตาม
นโยบายของผู้บริหาร โดยต้องแจ้งให้สภาฯ เพื่อทราบ มี 2 โครงการ คือ 
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   1.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด ม.1 บ้านนายบุญเรือง บุญหล้า -
หน้าโรงเรียนเก่า งบประมาณย้ายมาท้ังจำนวน 576,000 บาท  (ย้ายมาปี 2564) 

   2.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด ม.5 โค้ง รร.บ้านทองอินทร์-ซุ้ม
ประตูวัดอัมรินทราราม งบประมาณย้ายมาท้ังจำนวน 720,000 บาท  (ย้ายมาป ี2564) 

  จึงขอแจ้งต่อที่ประชุมสภาเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม   - รับทราบ 

  - ขอแจ้งผลการประเมินตัวชี้วัดฯ 2563 ขออนุญาตเนื่องจากได้รับมอบหมายจากท่าน
นายก  เพ่ือแจ้งผลการประเมินตัวชี้วัดฯ 2563 ซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูลข้อมูลการดำเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ ในปีงบประมาณ 2562  ที่ผ่านมา แยกผลการประเมินในแต่ละด้าน 
ซึ่งประกอบด้วย 7 ด้าน 21 ภารกิจ 213 ตัวชี้วัด  เป็นการลงข้อมูลจริงในระบบตัวชี้วัดบริการสาธารณะ
ฯ ซึ่งคณะกระจายอำนาจเป็นหน่วยงานหลักจะได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือสรุปผลการประเมิน
ประสิทธิภาพประสิทธิผล การจัดบริการสาธารณะของ อบต. รายงาน ก.ก.ถ. เพ่ือพิจารณาต่อไป  โดย
รูปแบบการดำเนินการของ อบต.เสอเพลอ ก็ได้ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเอง ตามด้านในความ
รับผิดชอบของแต่ละกองงาน ซึ่ง ผอ.กอง/สำนัก/งาน ต่างๆได้ถูกแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมิน
ตนเอง ในแต่ละด้าน แล้วรายงานข้อมูลไปยังนายก นายกก็พิจารณารับรองข้อมูล ดังกล่าว เพื่อลงนำมา
กรอกลงในระบบ แล้วซึ่งได้ผลดังกล่าวมา ประกอบด้วย 7 ด้าน ดังนี้ 

    ด้านที ่1 โครงสร้างพื้นฐาน 
    ด้านที่ 2 ผังเมือง 
    ด้านที ่3 ด้านสาธารณสุขฯ บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต  
    ด้านที่ 4 ด้านการศึกษา 
    ด้านที่ 5 ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัย 
    ด้านที่ 6 ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การทองเที่ยว และการลงทุน 
    ด้านที่ 7 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    ด้านที่ 8 ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้านและโบราณสถาน 
    โดยรวมทั้งสิ้น 21  ภารกิจ  213  ข้อ   และ สรุปการประเมินความพึงพอใจของ
  ประชาชน อบต.เสอเพลอ ทั้งหมด 7 ด้าน (รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกจ่ายให้สมาชิกทุกท่าน ไว้
  แล้วนั้น) ซ่ึงโดย อบต.เสอเพลอ จากผลการประเมินต่ำกว่าค่าเป้าหมาย อบต. ในระบบ ไมม่ี ภารกิจ ต่ำ
  กว่าค่าเป้าหมาย หากแต่จะเป็นลักษณะผลการประเมิน เช่น การพัฒนาในอนาคต , สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
  และ ไม่ได้ดำเนินการในปีงบ 2562  โดยข้อมูลดังกล่าว จะได้ดำเนินการประกาศหน้าเว็ปไซต์ อบต. 
  เสอเพลอ และติดประกาศเผยแพร่ รวมถึงประชาสัมพันธ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องตามรูปแบบขั้นตอของ
  คณะกรรมการกระจายอำนาจต่อไป มีท่านใดมีข้อสงสัยหรือเสนอแนะหรือไม่อย่างไร 
ที่ประชุม   -ไม่มีข้อสงสัย/ข้อซักถาม  
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ประธานสภาฯ   - นายสุรชาติ ขนันทอง ทางท่านผู้บริหารหรือผู้อำนวยการกอง หัวหน้าส่วนงานต่าง ๆ 
  มีเรื่องจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มีขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 2 ต่อไป 
ที่ประชุม   - ไม่มี/รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

- รับรองรายงานการประชุม สามัญ สมัยที่ 2/2563  วันที่ 15 มิถุนายน 2563 
ประธานสภาฯ   - นายสุรชาติ ขนันทอง ขอให้สมาชิกทุกท่านได้ตรวจสอบดูสำเนารายงานการ 
   ประชุมครั้งก่อนในคราวประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563 วันที่ 15 มิถุนายน 2563 ว่ามีข้อใด
   แก้ไขหรือไม่  
ที่ประชุม   - ได้ตรวจดูรายงานการประชุมแล้วไม่มีข้อใดขอแก้ไข 
มติที่ประชุม   - มีมติรับรองรายงานการประชุม ด้วยเสียง 35 เสียง 
ที่ประชุม   - รับรอง 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  กระทู้ถาม 
    -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
    -ไม่มี-    
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องท่ีเสนอใหม่   
    5.1.พิจารณาเห็นชอบ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ฉ.3 (ครั้งที่  3/2563)  
   ข้อ 22 
ประธานสภาฯ   - นายสุรชาติ ขนันทอง ขอเชิญผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ชี้แจงต่อสภาฯ 
นายก อบต.   - นายสมัย นครไพร ชี้แจง เสนอญัตติเพ่ือพิจารณา ร่าง แผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ิมเติม 
   ฉ.3 (ครั้งที่ 3/2563) ข้อ 22  อ้างถึง หนังสือ ที่ มท 0810.3/6046 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 
   เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบ
   กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไข
   เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 3) ข้อ 22 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ส่งร่างแผนพัฒนา
   ท้องถิ่นท่ีเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณา 
    - ข้าพเจ้า นายสมัย นครไพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ จึงขอเสนอ
   ญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ เพ่ือพิจารณาเห็นชอบร่าง แผนพัฒนาท้องถิ่น 
   เพ่ิมเติม ฉ.3 (ครั้งที่ 3/2563) ข้อ 22 เพ่ือจะได้ประกาศใช้ พร้อมทั้งดำเนินการในส่วนที่  
   เกี่ยวข้องต่อไป 
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นักวิเคราะหน์โยบายและแผน -นางสาววัชราภรณ์  ประทุมพงษ์  สำหรับร่าง แผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ิมเติม ฉ.3  
   (ครั้งที่ 3/2563) ข้อ 22 เป็นการเพ่ิมเติมแผนฯ  รวมทั้งสิ้น 3 รายการ 
    ประกอบด้วย แบบ  ผ.02 
    - โครงการเสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรม และความสัมพันธ์อันดีของบุคลากรใน องค์กร 
   วางแผนไว้ในปี 2564 และ ปี 2565  จำนวน 100,000 บาท  หน่วยงานที่รับผิดชอบคือ  
   สำนักปลัด 
    ตามแบบ ผ.03 บัญชีครุภัณฑ์ 

- แผนงาน เคหะและชุมชน หมวด ครุภัณฑ์ ประเภทไฟฟ้าและวิทยุ ชุดเครื่องขยาย
เสียง จำนวน 6 ชุด วางแผนไว้ในปี 2563 , ปี 2564 , ปี 2565 ทั้ง3 ปีๆละ จำนวน 40,000 
บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบคือ กองช่าง 

    - แผนงาน การศึกษา หมวด ครุภัณฑ์ ประเภทไฟฟ้าและวิทยุ ชุดเครื่องเสียง จำนวน 
   1 ชุด วางแผนไว้ในปี 2564 จำนวน 200,000 บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบคือ กองการศึกษา 
ประธานสภาฯ   - นายสุรชาติ ขนันทอง มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่    
ส.อบต. หมู่ที่ 5   - นายวิเชียร มาวิเศษ ขอสอบถามในช่วงเดือนสิงหาคมเป็นช่วงเดือนที่ต้องพิจารณา
   เห็นชอบข้อบัญญัติงบประมาณประจำปีใช่หรือไม่ ส่วนในการพิจารณาแผนฯ น่าจะเป็นเดือน
   พฤษภาคมหรือเดือนมิถุนายน จึงถือว่าเป็นการสอดแทรกวาระการประชุม 
เลขานุการสภาฯ                     - ว่าที่ร้อยโทกฤดากร อ่ึงสะกาว ขอนำเรียนว่าแผนฯ ทุกแผนฯ ได้ผ่านขั้นตอนการ
   พิจารณามาทั้งหมดแล้ว เหลือขั้นตอนสุดท้ายคือให้สภาฯ พิจารณาเห็นชอบ ซึ่งต้องพิจารณา
   เห็นชอบในสมัยประชุมสภาฯซึ่งมีไม่กี่สมัย ทางผู้บริหารจึงได้เสนอญัตติเพ่ือบรรจุในสมัยสามัญ 
   สมัยที่ 3 เพ่ือให้ทันท่วงทีและให้ทันต่อข้อสั่งการฯจากส่วนกลาง ตลอดจนเพ่ือบรรเทาความ  
                               เดือดร้อนของประชาชนตามนโยบายฝ่ายบริหารต่อไป 
นักวิเคราะหน์โยบายและแผน - นางสาววัชราภรณ์  ประทุมพงษ์ ขอนำเรียนชี้แจงเพ่ิมเติมว่า แผนพัฒนาท้องถิ่น 5  
   ปี แตกต่างจากแผนพัฒนาท้องถิ่น 3 ปี  (เดิม) ที่จัดทำทบทวนทุกปี และมีห้วงเวลาประกาศใช้
   ที่แน่นอนคือภายในเดือน มิถุนายน ของทุกปี) สำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 ) 
   นั้น  มีห้วงระยะเวลาในการจัดทำ 5 ปี ครั้ง นอกจากจะมีสั่งการให้จัดทำ/ทบทวนใหม่  
   ส่วนกรณี อปท.มีความประสงค์จะดำเนินการใช้แผน เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการอ้างอิงทำ                             
   งบนั้น ระหว่างนี้ ให้ดำเนินการตามระเบียบ ข้อ 21 , ข้อ 22 ,ข้อ 22/1 และ ข้อ 22/2  ซึ่ง
   แล้วแต่ข้อเท็จจริงแต่ละกรณีของรายการ/โครงการนั้นๆ ว่าต้องดำเนินการตามขั้นตอนข้อไหน
   ของระเบียบแผนฯ    
ประธานสภาฯ   - นายสุรชาติ ขนันทอง สรุปแล้วก็เป็นการแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนตำบล
   เสอเพลอ ทางคณะผู้บริการจึงได้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม แผนฯ เพ่ือให้ทันต่อ 
   สภาวการณ์ปัจจุบัน 
ส.อบต. หมู่ที่ 18   - นายทอม บ่อชน ขอสอบถามเพ่ือเป็นแนวทางในร่างข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ
   แต่ละปีจำเป็นหรือไม่ที่ต้องมีในแผนฯ ทุกโครงการหรือไม่ หากจำเป็นว่าต้องมีในแผนฯ จึงขอ
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   สอบถามกรณีผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ได้ของบประมาณสนับสนุนเครื่องขยายเสียงเสนอเข้ามา ทาง
   เจ้าหน้าที่แจ้งว่าไม่มีในแผนฯ จึงได้ตรวจสอบในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2563 แล้ว
   ปรากฏว่ามีได้ตั้งงบประมาณไว้จัดซื้อวัสดุหอกระจายข่าวในข้อบัญญัติฯ และ หากมีโครงการใน
   ข้อบัญญัติฯ แล้วทำไมจึงไม่สามารถจัดหาได ้
เลขานุการสภาฯ                     - ว่าที่ร้อยโทกฤดากร  อ่ึงสะกาว ขอชี้แจงกว้างๆ ดังนี้ แผนฯมี 2 ลักษณะ หากเป็น                               
   เงินเดือนประจำค่าจ้าง ไม่ต้องมีในแผน ส่วนหอกระจายข่าวเป็นครุภัณฑ์และเป็นเรื่องของ                               
   ประชาชนต้องมีในแผนฯ กรณีโครงการต่างๆ ที่ไม่ต้องมีในแผนฯ ต้องเป็นกรณีฉุกเฉิน เร่งด่วน   
                               ความเดือดร้อนของประชาชนส่วนมาก 
หัวหน้าสำนักปลัด  - นางสาวสุพรรษา  สายสมคุณ ขอเพิ่มเติมในส่วนของหอกระจายข่าว ในปี 2562 ช่วง
   ที่จัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ได้มีหนังสือจากกระทรวงมหาดไทย
   ให้ดำเนินการสำรวจหอกระจายข่าวว่ามีหมู่บ้านใดบ้างที่ใช้การได้หรือไม่ได้ และแจ้งให้ตั้ง  
   งบประมาณในการซ่อมแซมโดยท้องถิ่นเป็นผู้จัดตั้ง หากหอกระจายข่าวนั้นเป็นงบประมาณของ
   ท้องถิ่นเป็นผู้จัดหา หากท้องถิ่นไม่ได้เป็นผู้จัดหาทางชุมชนต้องมอบให้ท้องถิ่นก่อนทางท้องถิ่น
   จึงจะสามารถดำเนินการซ่อมแซมได้ จึงเป็นหลักเกณฑ์ในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ
   ประจำปี 2563 ซึ่งในแผนฯ มีการซ่อมแซมหอกระจายข่าว จึงได้นำมาตั้งเป็นข้อบัญญัติฯ เป็น
   ภาพรวมไว้ ยังไม่ทราบว่ามีหมู่บ้านใดที่ต้องการซ่อมแซมบ้าง ทางหมู่ที่ 8 จึงมีหนังสือเสนอเข้า
   มาแจ้งว่าหอกระจายข่าวชำรุด ทางกองช่างจึงได้ประมาณการค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม จึง 
   ผิดพลาดในส่วนของขบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ในส่วนของแผนฯ มีตั้งไว้ เป็นการจัดซื้อวัสดุ สาย 
   ฮอร์น มาเปลี่ยนและจ้างเหมาซ่อมแซม หากจำแนกประเภทสิ่งที่ชำรุดเป็นครุภัณฑ์ ซึ่งเป็นการ
   ชำรุดชุดใหญ่ จึงไม่สามารถจ้างเหมาซ่อมแซมได้ จึงได้มีการเพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง แผนฯข้างต้น 
   จะเห็นว่ามีลำโพง 24 ตัว ในส่วนวัสดุอ่ืนๆจะจัดซื้อจัดจ้างเป็นการจ้างเหมาตามโครงการต่อไป 
   ในทุกขั้นตอนของกระบวนการแผนฯ ที่มีการเปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม ก็เพ่ือให้การดำเนินงาน
   เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ประธานสภาฯ  - นายสุรชาติ ขนันทอง มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มีจะขอมติสภาฯ 

ในการพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่าง แผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ิมเติม ฉ.3 (ครั้งที่ 
3/2563) ข้อ 22 

ที่ประชุม  - ไม่มี 
ประธานสภาฯ  - นายสุรชาติ ขนันทอง ท่านใดเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่น 

เพ่ิมเติม ฉ.3 (ครั้งที่ 3/2563) ข้อ 22 โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม  - มีมติเป็นเอกฉันท ์
  องค์ประชมุจำนวน  35  เสียง   
  เห็นชอบ  35       เสียง 
  - สรุป สภาฯ เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ฉ.3 

(ครั้งที่ 3/2563) ข้อ 22 
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    5.2.พิจารณาเห็นชอบ ร่าง แผนพัฒนาท้องถิ่น เปลี่ยนแปลง ฉ.3 (ครั้งที่ 3/2563) 
   ข้อ 22/1 
ประธานสภาฯ   - นายสุรชาติ ขนันทอง ขอเชิญผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ชี้แจงต่อสภาฯ 
นายก อบต.   - นายสมัย นครไพร ชี้แจง เสนอญัตติ เพ่ือพิจารณา  ร่าง แผนพัฒนาท้องถิ่น  
   เปลี่ยนแปลง ฉ.3 (ครั้งที่ 3/2563)  ข้อ 22/1 อ้างถึง หนังสือ ที่ มท 0810.3/6046 ลงวันที่ 19 
   ตุลาคม 2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
   ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
   ท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 3) ข้อ 22/1 สำหรับองค์กรปกครองส่วน
   ท้องถิ่นให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณา 
    - ข้าพเจ้า นายสมัย นครไพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ จึงขอเสนอ
   ญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ เพ่ือพิจารณาเห็นชอบ ร่าง แผนพัฒนาท้องถิ่น  
   เปลี่ยนแปลง ฉ.3 (ครั้งที่ 3/2563)  ข้อ 22/1  เพ่ือจะได้ประกาศใช้ พร้อมทั้งดำเนินการในส่วน
   ที่เก่ียวข้องต่อไป 
นักวิเคราะหน์โยบายและแผน - นางสาววัชราภรณ์  ประทุมพงษ์ รวมจำนวน 1 รายการ ดังนี้  
    ตามแบบ ผ.03 บัญชีครุภัณฑ์ ซึ่งเดิมมีในแผนฯ โดยกองช่าง ได้ดำเนินการขออนุมัติ
   เปลี่ยนแปลง แผนฯรายการ ดังกล่าว ดังนี้ 
    - แผนงาน เคหะและชุมชน หมวด ครุภัณฑ์ ประเภทไฟฟ้าและวิทยุ ลำโพง 24 ตัว 
   วางแผนไว้ในปี 2563 , ปี 2564 และปี 2565  ปีละ 14,400 บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบคือ 
   กองช่าง 
ประธานสภาฯ  - นายสุรชาติ ขนันทอง มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มีจะขอมติสภาฯ 

ในการพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่าง แผนพัฒนาท้องถิ่น เปลี่ยนแปลง ฉ.3 
(ครั้งที่ 3/2563) ข้อ 22/1 

ที่ประชุม  - ไม่มี 
ประธานสภาฯ  - นายสุรชาติ ขนันทอง ท่านใดเห็นชอบ ร่าง แผนพัฒนาท้องถิ่น เปลี่ยนแปลง ฉ.3 

(ครั้งที่ 3/2563) ข้อ 22/1 โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม  - มีมติเป็นเอกฉันท ์
  องค์ประชุมจำนวน  35  เสียง   
  เห็นชอบ  35       เสียง 
  - สรุป  สภาฯ เห็นชอบร่างแผนพัฒ นาท้องถิ่น  ร่าง แผนพัฒนาท้องถิ่ น 

เปลี่ยนแปลง ฉ.3 (ครั้งที่ 3/2563) ข้อ 22/1 
 
    5.3.พิจารณาเห็นชอบ ร่าง แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ฉ.2 (ครั้งที่ 2/2563)  
   ข้อ 22/2 
ประธานสภาฯ   - นายสุรชาติ ขนันทอง ขอเชิญผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ชี้แจงต่อสภาฯ 
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นายก อบต.  - นายสมัย นครไพร ชี้แจง เสนอญัตติเพ่ือพิจารณา ร่าง แผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ิมเติม 
ฉ.2 (ครั้งที่ 2/2563)ข้อ 22/2  อ้างถึง หนังสือ ที่ มท 0810.3/6046 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 
2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน ท้ องถิ่ น  พ .ศ .
2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 3) ข้อ 22/2 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ส่ง
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณา 

  - ข้าพเจ้า นายสมัย นครไพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ จึงขอเสนอ
ญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ เพ่ือพิจารณาเห็นชอบ ร่าง แผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพ่ิมเติม ฉ.2 (ครั้งที่  2/2563)ข้อ 22/2 เพ่ือจะได้ประกาศใช้ พร้อมทั้งดำเนินการ 
ในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 

นักวิเคราะหน์โยบายและแผน - นางสาววัชราภรณ์  ประทุมพงษ์ ขอชี้แจงเพ่ิมเติม มี 1 โครงการ ๆ นี้  เป็นนโยบาย
ของกระทรวงมหาดไทย/รัฐบาล สั่งการฯตามซักซ้อมการจัดทำงบ 2564 มาภายหลังจากท่ีเรา
ดำเนินการทำแผนไปแล้ว ซึ่งเป็นอำนาจนายก กองงาน/งานที่เกี่ยวข้องได้ขออนุมัติเพ่ิมเติม
แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามแบบ ผ.02 

- โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ วางแผนฯ ไว้ปี 2564 และปี 2565 จำนวน ปีละ
290,000 บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบคือ งานป้องกันฯ สำนักปลัด 

ประธานสภาฯ  - นายสุรชาติ ขนันทอง มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มีจะขอมติสภาฯ 
ในการพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่าง แผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ิมเติม ฉ.2 (ครั้งที่ 
2/2563)ข้อ 22/2 

ที่ประชุม  - ไม่มี 
ประธานสภาฯ  - นายสุรชาติ ขนันทอง ท่านใดเห็นชอบร่าง แผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ิมเติม ฉ.2 (ครั้งที่ 

2/2563)ข้อ 22/2 โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม  - มีมติเป็นเอกฉันท ์
  องค์ประชุมจำนวน  35  เสียง   
  เห็นชอบ  35       เสียง 
  - สรุป สภาฯ เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ฉ.2 (ครั้งที่ 2/2563) ข้อ 

22/2 
 
    5.4.พิจารณาเห็นชอบ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 
    วาระท่ี 1  รับหลักการ  
ประธานสภาฯ  -นายสุรชาติ ขนันทอง ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียดข้อกฎหมายที่

เกี่ยวข้องครับ 
เลขานุการสภาฯ   -ว่าที่ร้อยโทกฤดากร  อ่ึงสะกาว ตามประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ
   เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี     
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   พ.ศ.2563 ต้ังแต่วันที่ 16 - 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563 โดยมีกำหนดระยะเวลา ไม่เกิน 15  
   วัน ซึ่งประธานสภาฯ ได้ลงนามประกาศตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 แล้ว และตามระเบียบ
   กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไขถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 
   2554)      
    ข้อ 43 ร่างข้อบัญญัติต้องแบ่งเป็นข้อและมีบันทึกดังต่อไปนี้  
    (1) หลักการของร่างข้อบัญญัติ  
    (2) เหตุผลที่เสนอร่างข้อบัญญัติ  
    การเสนอร่างข้อบัญญัติให้เป็นไปตามแบบท้ายระเบียบนี้ เมื่อประธานสภาท้องถิ่น
   ได้รับญัตติร่างข้อบัญญัติที่เสนอมาและตรวจแล้วเห็นว่าถูกต้อง ให้ส่งสำเนาแก่สมาชิกสภา
   ท้องถิ่นล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุม เว้นแต่เป็นการประชุมอันรีบด่วน แต่ไม่ ให้
   น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนกำหนดเวลานัดประชุม ถ้าตรวจแล้วเห็นว่าไม่ถูกต้องให้แจ้งผู้เสนอ
   ทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับญัตตินั้น เว้นแต่เป็นญัตติร่างข้อบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินที่
   ไม่มีค่ารับรองของผู้บริหารท้องถิ่น ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่า งข้อบัญญัติดังกล่าวไปยัง 
   ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือพิจารณาให้คำรับรองหากผู้บริหารท้องถิ่นไม่แจ้งผลการพิจารณาให้ค่า
   รับรองให้ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติดังกล่าวจากประธานสภา
   ท้องถิ่นให้ประธานสภาท้องถิ่นแจ้งให้ผู้เสนอทราบโดยเร็ว    
    ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่
   ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้  
    ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนไม่
   น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น
   อนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น
   เป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
    ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้  และในการ 
   พิจารณาวาระที่สอง ให้กำหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่
   สภาท้องถิ่น มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 
    ข้อ ๔๗ ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้ องถิ่น 
   ปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ 
   หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้
   อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว เพ่ือประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ  ว า ร ะ ที่ ห นึ่ ง
   สภาท้องถิ่นจะให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้ 
    ข้อ ๔๘ ในกรณีที่สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ให้
   ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสภาท้องถิ่น เพ่ือเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็น 
   กรรมการ ในคณะกรรมการหาข้อยุติตามจำนวนที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   นั้นกำหนด โดยให้นาวิธีการเลือกในข้อ ๑๒ แห่งระเบียบนี้ มาใช้บังคับโดยอนุโลม แล้วแจ้งมติ
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   ไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณและรายชื่อกรรมการหาข้อยุติฝ่ายสภาท้องถิ่น 
   กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาลให้แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ กรณีองค์การ
   บริหารส่วนตำบลให้แจ้งนายอำเภอทราบ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการภายในสามวันนับแต่วันที่สภา
   ท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการ ให้ประธานสภาท้องถิ่นทำหนังสือแจ้งมติของสภาท้องถิ่นที่ไม่รับ
   หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบในวันถัดจากวันที่สภาท้องถิ่นมี
   มติไม่รับหลักการ  
    ร่างข้อบัญญัติงบประมาณที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการหาข้อยุติ ตามวรรค
   หนึ่งให้สภาท้องถิ่นนำเข้าพิจารณาในวาระท่ีสอง และวาระที่สามตามลาดับ    
ประธานสภาฯ  -นายสุรชาติ ขนันทอง ได้เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  เพ่ือให้สมาชิกได้รับทราบและใช้
ประกอบการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังนี้ 

นายก อบต.  - นายสมัย นครไพร  อ่านคำยื่น ขอเสนอญัตติ เพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2564  โดยประมาณการรายรับ -รายจ่ายจำนวนทั้งสิ้น  
67,000,000 บาท (-หกสิบเจ็ดล้านบาทถ้วน-) แบบสมดุล อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยวิธีงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 23 
กำหนดว่า  ร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้เสนอต่อสภาท้องถิ่นภายในวันที่ 15 สิงหาคม 
ซึ่งเป็นการเร่งรัด เพ่ือให้งบประมาณรายจ่ายประจำปี  มีผลบังคับใช้ได้ทันในวันเริ่มต้น
ปีงบประมาณ และ เพื่อให้การจัดทำร่างข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพ  สามารถตอบสนอง ต่อความต้องการและแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนได้   

  ข้าพเจ้านายสมัย นครไพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ ขอเสนอญัตติร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ. 2564 ต่อ สภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
เสอเพลอ  รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น  67,000,000 บาท  (-หกสิบเจ็ดล้านบาทถ้วน-)  

 

คำแถลงงบประมาณ  ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
  ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ 
  บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย  ประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธาน 
  และสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้    (รายละเอียดตามร่างข้อบัญญัติรายจ่ายที่แจกจ่ายให้)  
  1. สถานะการคลัง 
   1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
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 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้ 

 1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 37,935,053.78 บาท 
 1.1.2 เงินสะสม จำนวน 9,070,847.05 บาท 
 1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 16,314,151.27 บาท 

  1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 2 โครงการ 
รวม 65,884.58 บาท 

 1.1.5 รายการที่ ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 7 โครงการ รวม 
14,730.00 บาท 
1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 0.00 บาท 

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2563 
(1) รายรับจริง จำนวน 57,586,955.04 บาท ประกอบด้วย 
 หมวดภาษีอากร     จำนวน       79,102.90 บาท 
 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  จำนวน     307,675.50 บาท 
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน    จำนวน     236,490.01 บาท 
 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จำนวน             0.00 บาท 
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด    จำนวน     207,240.00 บาท 
 หมวดรายได้จากทุน    จำนวน             0.00 บาท 
 หมวดภาษีจัดสรร    จำนวน 20,695,843.63 บาท 
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป    จำนวน 36,060,603.00 บาท 
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จำนวน 75,557.00 บาท 
(3) รายจ่ายจริง   จำนวน 48,100,344.48 บาท  ประกอบด้วย 
 งบกลาง     จำนวน 18,293,370.00 บาท 
 งบบุคลากร    จำนวน 15,212,154.00 บาท 
 งบดำเนินงาน    จำนวน 6,518,000.48 บาท 
 งบลงทุน     จำนวน 5,380,700.00 บาท 
 งบรายจ่ายอื่น    จำนวน            0.00 บาท 
 งบเงินอุดหนุน    จำนวน 2,696,120.00 บาท 
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 75,557.00 บาท 
(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม  จำนวน 9,210,221.00 บาท 
(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม  จำนวน 0.00 บาท 
(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู ้  จำนวน 0.00 บาท 
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คำแถลงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ อ.กุมภวาปี  จ.อุดรธานี 

  รายรับจริง 
ปี  2562 

ประมาณการ 
ปี 2563 

ประมาณการ 
ปี 2564 

รายได้จัดเก็บเอง       
  หมวดภาษีอากร 368,229.90 320,000.00 149,000.00 
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 365,512.00 429,000.00 378,000.00 
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 274,529.86 260,000.00 270,000.00 
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 491,155.00 200,000.00 400,000.00 

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,499,426.76 1,209,000.00 1,197,000.00 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

      

  หมวดภาษีจัดสรร 28,784,827.48 28,661,000.00 28,803,000.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
28,784,827.48 28,661,000.00 28,803,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 39,029,990.00 36,000,000.00 37,000,000.00 

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

39,029,990.00 36,000,000.00 37,000,000.00 

รวม 69,314,244.24 65,870,000.00 67,000,000.00 
 

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รายจ่าย รายจ่ายจริง 

ปี 2562 
ประมาณการ 

ปี 2563 
ประมาณการ 

ปี 2564 
จ่ายจากงบประมาณ       
  งบกลาง 21,154,942.00 21,510,603.00 22,510,086.00 
  งบบุคลากร 17,675,762.00 19,870,314.00 20,760,600.00 
  งบดำเนินงาน 8,392,973.85 13,032,763.00 13,527,750.00 
  งบลงทุน 6,810,654.00 7,791,320.00 6,843,564.00 
  งบรายจ่ายอื่น 10,000.00 20,000.00 20,000.00 
  งบเงินอุดหนุน 3,420,000.00 3,645,000.00 3,338,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 57,464,331.85 65,870,000.00 67,000,000.00 
รวม 57,464,331.85 65,870,000.00 67,000,000.00 
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เลขานุการสภาฯ - ว่าที่ร้อยโทกฤดากร  อ่ึงสะกาว  ส่วนรายละเอียด ข้างในเล่มขออนุญาตชี้แจงแทน ท่านนายก 
ในส่วนเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อไป ตามเล่ม ร่าง งบประมาณรายจ่าย  ประจำปี  2564  ในร่างฯ 
โดยรายจ่ายในเล่มร่างที่ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ได้รับนั้น เป็นการรวบรวมงบประมาณรายจ่าย
แต่ละกอง ที่ต้องดำเนินการตามตัวชี้วัด โดยรายจ่ายจริงทั้งสิ้น จำนวน 67,000,000.00 บาท  
(-หกสิบเจ็ดล้านบาทถ้วน-)  โดยแจกรายจ่ายตามแผนงาน  ดังนี้ 

 
บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลออำเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี  

ด้าน ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป   
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 17,793,000 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,216,000 
ด้านบริการชุมชนและสังคม   
  แผนงานการศึกษา 10,649,750 
  แผนงานสาธารณสุข 3,575,800 
  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,300,800 
  แผนงานเคหะและชุมชน 3,098,300 
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 675,000 
ด้านการเศรษฐกิจ   
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,161,464 
  แผนงานการเกษตร 1,017,100 
ด้านการดำเนนิงานอ่ืน   
  แผนงานงบกลาง 22,510,086 

งบประมาณรายจ่ายท้ังส้ิน 67,000,000 
 

           ( โดยอ่านตามรายละเอียด ในเล่มร่างงบประมาณรายจ่าย  ดังกล่าว ทีละแผนงาน  เพื่อพิจารณาร่าง 
           งบประมาณรายจ่าย) 
ประธานสภาฯ  -นายสุรชาติ ขนันทอง สำหรับรายละเอียดต่างๆ ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ชี้แจงเพ่ิมเติมให้ที่

ประชุมสภาฯ ได้รับทราบแล้ว จึงขอแจ้งให้สมาชิกสภาฯ ตรวจสอบดูร่างข้อบัญญัติรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2564 หากไม่เข้าใจหรือมีข้อสงสัยให้อภิปรายและสอบถามประเด็น
ปัญหาต่างๆ เป็นเวลาพอสมควร จึงจะขอมติที่ประชุมเห็นควรรับหลักการแห่งร่าง 

 
เวลา  11.00 น.  - พักเบรก - 
เวลา  11.15 น.   - เริ่มประชุมเพื่อพิจารณาต่อ 
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รองประธานสภาฯ          - นายสุรชาติ  ขนันทอง แจ้งให้สมาชิกสภาอภิปรายและสอบถามประเด็นปัญหา 
ต่าง ๆ เป็นเวลาพอสมควร ดังนี้ 

ส.อบต. หมู่ที่ 18  - นายทอม บ่อชน ขอสอบถามยอดตามบันทึกข้อความ ที่ อด 73202/022 ลงวันที่ 30 
มิถุนายน 2563 เรื่อง ขอรายงานประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณ 2564 ระบุจำนวน 
57,733000.00 บาท แต่ทำไมประมาณการตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ 2564 ระบุจำนวน 67,000,000.00 บาท  

ผู้อำนวยการกองคลัง  - นางนิตยา ตาน้อย ขอชี้แจงว่าเป็นประมาณการของกองคลังที่เสนอต่อเจ้าหน้าที่
งบประมาณในเดือนมิถุนายน 2563 ไม่ใช่เดือนปัจจุบัน  

หัวหน้าสำนักปลัด  - นางสาวสุพรรษา สายสมคุณ ขอเพ่ิมเติมเรื่องการประมาณการตามหนังสือสั่งการ
รายรับให้ใช้ปีที่ใกล้เคียงหรือปีที่ผ่านมา จึงได้นำรายรับของปี 2562 มาใช้ในการประมาณการ 
เนื่องจากเงินอุดหนุนทั่วไปจะอุดหนุนเข้ามาเป็นยอดเดียว ซึ่งเงินอุดหนุนทั่วไปสามารถใช้ปี 
2563 ได้ จึงได้ใช้รายรับปี 2562 เป็นฐานในการตั้ง ซึ่งเจ้าหน้าที่งบประมาณได้วิเคราะห์แล้ว 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน - นางสาววัชราภรณ์ ประทุมพงษ์  ขอนำเรียนชี้แจงเพ่ิมเติมเนื่องจากเป็นบันทึก
ข้อความเบื้องต้นจากกองคลังเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณเพ่ือประกอบการพิจารณาและ
เสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตั้งงบประมาณต่อไป 

ประธานสภาฯ  - นายสุรชาติ  ขนันทอง แจ้งให้สภาฯ ตรวจดูร่างข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ 2564 หากไม่เข้าใจหรือมีข้อสงสัยให้อภิปรายและสอบถามประเด็นปัญหาต่างๆ 
เป็นเวลาพอสมควร หรือจะสงวนเป็นคำแปรญัตติ 

ส.อบต. หมู่ที่ 18  - นายทอม บ่อชน อภิปรายร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 หน้าที่ 19 เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนให้กับประธานสภาฯ จำนวน 1 อัตรา รองประธานสภาฯ จำนวน 1 อัตรา สมาชิก
สภาฯ จำนวน 36 อัตรา และเลขานุการสภาฯ จำนวน 1 อัตรา นั้น ขอสอบถามว่าขณะนี้
สมาชิกสภาฯ เหลือจำนวนกี่คน เนื่องจากมีสมาชิกสภาฯได้ลาออกจำนวน 2 คน และเสียชีวิต 
1 คน จะเป็นการตั้งงบประมาณเกินหรือไม่  

เลขานุการสภาฯ  - ว่าที่ร้อยโทกฤดากร  อ่ึงสะกาว ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือสมาชิกสภาฯ แม้ว่าจะ
เป็นตำแหน่งว่างก็ต้องตั้งงบประมาณเอาไว้เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน 

ประธานสภาฯ          - นายสุรชาติ  ขนันทอง มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 
ส.อบต. หมู่ที่ 17  - นายทวีศักดิ์ ถาพร ขอเสนอให้การพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2564 ไปทีละข้อ 
ประธานสภาฯ          - นายสุรชาติ  ขนันทอง ตามที่ทางเจ้าหน้าที่ได้แจกเอกสารให้ศึกษาก่อนล่วงหน้าแล้ว 

จึงแจ้งให้สภาฯ ตรวจดูหรืออภิปรายตามข้อที่สงสัย 
นายก อบต.  - นายสมัย นครไพร ขอให้สภาฯ ตรวจดูว่ามีโครงการเพ่ิมมาใหม่หรือไม่ หรือมี

งบประมาณเพ่ิมเติมในส่วนใดมากหรือน้อย หรือต้องการให้เพิ่มเติมงบประมาณในส่วนใด  
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ส.อบต. หมู่ที่ 11  - นายสำรวย ผ่านวงศ์  อภิปรายร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 หน้า 84 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้าน พร้อมฝา
ปิด คสล. หมู่ที่  11 จากบ้านนางทองใบ เฉลิมแสน ถึง คลองชนประทาน ขอเปลี่ยน
เปลี่ยนแปลงเป็น จากศาลากลางบ้านไปถึงคลองส่งน้ำชลประทาน เนื่องจากพ้ืนที่เดิมเจ้าของ
พ้ืนที่ไม่ยินยอมให้ก่อสร้าง  

ผู้อำนวยการกองช่าง  - นายเกรียงไกร จุลทองภิพัฒน์ ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ เนื่องจากเป็นพ้ืนที่เดียวกัน 
เพียงแต่อยู่คนละฝั่งถนนในการชี้จุดก่อสร้างต้องมีแผนที่กำหนดสถานที่ก่อสร้าง 

เลขานุการนายก อบต.  - นายศุภชัย นิตย์ภักดี ขอชี้แจงสำหรับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ตั้งงบประมาณไว้ 67,000,000.00 บาท สิ่งที่เพ่ิมเติมมี การจัดซื้อ
รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ตั้งไว้ 2,400,000.00 บาท เครื่องปรับอากาศ เครื่อง
สแกนเนอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  

ประธานสภาฯ          - นายสุรชาติ  ขนันทอง มีท่านใดจะอภิปรายเพิม่เติมหรือไม่ 
ส.อบต. หมู่ที่ 2  - นางสีนวล ธรรมบุตร อภิปรายร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2564 หน้าที่ 39 โครงการชุมชนสะอาด บ้านเมืองน่าอยู่ ภูมิทัศน์น่ามอง ตั้ง
ไว้ 20,000 บาท น้อยไปหรือไม่ เนื่องจากแต่ละครั้งที่เบิกไม่ตำว่าครั้งละ 400 บาท เกรงว่าจะ
ไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่าย ขอให้เพ่ิมงบประมาณในส่วนนี้ด้วย 

ประธานสภาฯ          - นายสุรชาติ  ขนันทอง เห็นด้วยที่จะเพ่ิมงบประมาณในส่วนนี้ ฝากทางคณะผู้บริหาร
พิจารณาด้วย เพ่ือประโยชน์ของชุมชน 

ส.อบต. หมู่ที่ 18  - นายทอม บ่อชน อภิปรายร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 หน้า 61 การจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขอเสนอเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างให้ได้รถที่มีคุณภาพ
ด้วย เนื่องจากจะได้ไม่เป็นปัญหาเหมือนกับคราวจัดซื้อรถบรรทุก 

ส.อบต. หมู่ที่ 9  - นายอนงค์  เหง้าพรหมมินทร์  อภิปรายร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ค่าเดินทางไปราชการ มีการตั้งงบประมาณไว้เกือบทุกกอง รวมๆแล้ว 3 
แสนกว่าบาท และค่าวัสดุสำนักงานก็เช่นกัน มีการตั้งงบประมาณไว้เกือบทุกกอง มีเหตุความ
จำเป็นอย่างไร 

นายก อบต.  - นายสมัย นครไพร ขอชี้แจงว่าค่าเดินทางไปราชการ จำเป็นต้องตั้ งไว้ทุกองงาน 
เนื่องจากทางเจ้าหน้าที่ต้องเข้ารับการฝึกอบรมในแต่ละเดือน เดือนละ 2 ถึง 3 คน ส่วนค่าวัสดุ
สำนักงาน และค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ต้องมีการใช้ทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นกระดาษ น้ำยาล้างจาน 
น้ำยาล้างห้องน้ำ 

  - ในส่วนของการจัดซื้อรถบรรทุกขยะจะกำชับเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้
รัดกุม เพ่ือจะได้รถที่มีคุณภาพในการใช้งานต่อไป 

รองประธานสภาฯ  - นายฉัตรชัย จันทร์ศรีเสาร์ ฝากให้ผู้บริหารกำชับด้วย 
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เลขานุการสภาฯ  - ว่าที่ร้อยโทกฤดากร  อ่ึงสะกาว เนื่องจากเป็นวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งนี้จะ
ดำเนินการให้รัดกุมข้ึน 

รองประธานสภาฯ  - นายฉัตรชัย จันทร์ศรีเสาร์ มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 
ส.อบต. หมู่ที่ 3  - นายถวิล อินทโสม อภิปรายร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ.2564 หน้าที่ 33 โครงการสำรวจและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตั้ง
ไว้ 100,000 บาท ในปี 2563 ได้มีการตั้งงบประมาณดำเนินการ 300,000 บาท ไม่ทราบว่า
ดำเนินการเสร็จหรือยัง ดำเนินการถึงข้ันตอนใด  

เลขานุการสภาฯ  - ว่าที่ร้อยโทกฤดากร  อ่ึงสะกาว ในการจัดทำระบบแผนที่ภาษีมีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลาและมี พรบ.กฎหมายใหม่จากภาษีบำรุงท้องที่เป็นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็น
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตรงที่จะต้องดำเนินสำรวจหรือจ้างเอกชนสำรวจ ซึ่ง
ขณะนี้ได้สำรวจว่ามีแปลงที่ดินจำนวน 7,844 แปลง ยังไม่รวมที่สำรวจตกหล่น  

ผู้อำนวยการกองคลัง  - นางนิตยา ตาน้อย ขอนำเรียนชี้แจงตามที่ได้ตั้งงบประมาณไว้ 100,000 บาท 
เนื่องจากปี 2563 ได้ตั้งงบประมาณ 3 แสนบาท ได้ดำเนินการจ้างเอกชนสำรวจเกือบ 100 
เปอร์เซ็นต์แล้ว และกำลังประมาณและเก็บภาษีไปด้วย จึงได้มีการตั้งงบประมาณเพ่ือรองรับ
ที่ดินและสิ่งปลุกสร้างที่เพ่ิมเติม ในปี 2564 

เลขานุการสภาฯ  - ว่าที่ร้อยโทกฤดากร  อ่ึงสะกาว ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับที่ดิน ต้องขอข้อมูลจากที่ดิน
อำเภอหรือจังหวัด จึงมีทั้งค่าใช้จ่ายในการสำรวจและขอข้อมูล  และในเดือนสิงหาคมต้อง
ประกาศให้ประชาชนได้รับทราบเกี่ยวกับการประเมินว่าถูกต้องหรือไม่ 

รองประธานสภาฯ  - นายฉัตรชัย จันทร์ศรีเสาร์ มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 
ส.อบต. หมู่ที่ 8  - นางปทุมวัน ศิริเลี้ยง ขอสอบถามเนื่องจากทางหมู่ที่ 8 ไม่ได้รับงบประมาณในปี 

2564 จึงฝากผู้บริหารพิจารณางบประมาณในส่วนอื่นๆให้ด้วย 
ส.อบต. หมู่ที่ 9  - นายอนงค์  เหง้าพรหมมินทร์  อภิปรายร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2564 สำหรับเครื่องปรับอากาศตามที่เห็นก็ครบทุกห้องแล้ว ที่ตั้งไว้ไม่ทราบ
ว่าจะติดตั้งส่วนใดเพ่ิมเติม และเครื่องสำรองไฟก็ได้มีการตั้งจัดซื้อไว้ทุกปี ชำรุดทุกป ี

เลขานุการสภาฯ  - ว่าที่ร้อยโทกฤดากร  อ่ึงสะกาว สำหรับเครื่องปรับอากาศตั้งไว้เพ่ือทดแทนเครื่องเดิม
ที่ย้ายมาจากสำนักงานเก่า เนื่องจากสภาพการใช้งานไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม สำหรับเครื่อง
สำรองไฟมีการเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน จะซ่อมแซมก็ไม่คุ้มค่า และมีความสำคัญที่ต้องมี
เพ่ือสำรองไฟไว้ทุกเครื่องเนื่องจากตำบลเสอเพลอไฟฟ้าดับบ่อย 

ส.อบต. หมู่ที่ 6  - นายประยุทธ มีโค  อภิปรายร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 หน้าที่ 28,36,41 การจัดซื้อตู้เก็บเอกสารได้มีการตั้งงบประมาณไว้เพ่ือจัดซื้อทุกปี 
เกรงว่าเจ้าหน้าที่จะไม่มีที่ทำงาน จะเป็นที่อยู่ของตู้เก็บเอกสารไปเสียหมด 
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ผู้อำนวยการกองการเกษตร - นายลิขิต โรจนชัยกุล ในประเด็นครุภัณฑ์ต่างๆที่ตั้งไว้ขอนำเรียนว่าทางผู้อำนวยการ
กองทุกกองได้มีการพิจารณาแล้วว่ามีความจำเป็นและเสนอตามความเหมาะสม หากไม่ตั้ง
งบประมาณในร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯ ก็ไม่สามารถจะตั้งในงบประมาณส่วนอ่ืนได้ 
เนื่องจากเงินสะสมก็ต้องเป็นความเดือดร้อนของประชาชนและพัฒนาชุมชนเท่านั้นจึงจะ
สามารถดำเนินการได้ตามระเบียบ สำหรับการตั้งงบประมาณในส่วนของเครื่องสำรองไฟ ตามท่ี
ท่านอนงค์ได้อภิปรายไว้ ขอเรียนเรียนว่าครุภัณฑ์ทุกอย่างมีอายุการใช้งาน สามารถซ่อมแซมได้
แต่บางอย่างก็ไม่สามารถซ่อมแซมได้ จึงขอความอนุเคราะห์สภาฯ ได้พิจาณณาและเล็งเห็นถึง
ความจำเป็นในการทำงานของเจ้าหน้าที่เพ่ืออำนวยความสะดวกแก่การบริหารประชาชนต่อไป 

รองประธานสภาฯ  - นายฉัตรชัย จันทร์ศรีเสาร์ มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 
ส.อบต. หมู่ที่ 2  - นางสีนวล ธรรมบุตร  อภิปรายร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2564 หน้าที่ 89 โครงการส่งเสริมการปลูกพืชพันธุ์ดี ตั้งไว้ 50,000 บาท 
อยากทราบว่างบประมาณตั้งไว้เพียงพอทั้ง 19 หมู่บ้านหรือไม่  เนื่องจากชาวตำบลเสอเพลอมี
อาชีพเกษตรกร 

ผู้อำนวยการกองการเกษตร - นายลิขิต โรจนชัยกุล สำหรับโครงการส่งเสริมการปลูกพืชพันธุ์ดี เป้าหมายจะเป็น 
หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 ที่เสนอโครงการเข้ามา  

รองประธานสภาฯ  - นายฉัตรชัย จันทร์ศรีเสาร์ มีท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มีจะขอมติที่
ประชุมในวาระ รับหลักการแห่งร่าง 

ส.อบต. หมู่ที่ 18  - นายทอม บ่อชน อภิปรายร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 หน้าที่ 94 แผนงานงบกลาง เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ตามที่ได้เคย
สอบถามทางเจ้าหน้าที่แล้วว่างบประมาณส่วนนี้ทางกรมบัญชีกลางเป็นผู้โอนเป็นผู้ดำเนินการ 
และทำไมจึงได้มีการตั้งงบประมาณไว้ อยากทราบว่ากรมบัญชีกลางจ่ายเท่าไหร่และทาง อบต.
ต้องจ่ายเท่าไหร่ 

หัวหน้าสำนักปลัด  - นางสาวสุพรรษา สายสมคุณ ขอนำเรียนชี้แจงว่าในส่วนของเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ทางกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นยังสั่งการให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้ ตามที่ท่านทอม บ่อชน สงสัยว่ากรมบัญชีกลางเป็นผู้โอน
กรมบัญชีกลางเป็นผู้โอนจริง สมมุติว่าทางกรมบัญชีกลางโอนให้ 14 คน เป็นเงิน 2 หมื่นบาท 
แต่โอนเงินมาที่  อปท.แล้วให้  อปท.ผลักกลับ เพ่ือให้ เป็นไปตาม พรบ.กระจายอำนาจ 
เช่นเดียวกับเงินอาหารกลางวัน และเงินอาหารเสริม(นม)  

ผู้อำนวยการกองการเกษตร - นายลิขิต โรจนชัยกุล ขอนำเรียนชี้แจงเพ่ิมเติมตาม พรบ.กระจายอำนาจ พ.ศ.2542 
ได้กำหนดว่ารัฐบาลส่วนกลางต้องกระจายงบประมาณให้ อปท.ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 35 จึงได้มีการ
ผ่านเงินมายังท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นเบี้ยยังชีพ เงินอาหารกลางวัน และเงินอาหารเสริม(นม) 

ประธานสภาฯ          - นายสุรชาติ  ขนันทอง มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 
ที่ประชุม  - ไม่มี - 
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ประธานสภาฯ          - นายสุรชาติ  ขนันทอง ตามที่ท่านได้อภิปรายร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี 2564 มาพอสมควร ดังนั้นกระผมจะขอมติที่ประชุมพิจารณาเห็นควรรับหลักการครับ 
ท่านใดเห็นควรรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564  โปรดยกมือ 

ที่ประชุม  องค์ประชุมทั้งหมด   35 เสียง 
  เห็นชอบรับหลักการแห่งร่าง    34 เสียง 
  งดออกเสียง    1  เสียง (นายวิเชียร มาวิเศษ ส.อบต. หมู่ที่ 5) 
   - สรุป เห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 
 
เวลา  12.00 น.  - พักรับประทานอาหารกลางวัน                        
เวลา  13.00 น.   - เริ่มประชุมเพื่อพิจารณาต่อ 
 
ประธานสภาฯ          - นายสุรชาติ  ขนันทอง แจ้งให้สมาชิกแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ตามระเบียบ

ต่อไป 
เลขานุการสภาฯ  - ว่าที่ร้อยโทกฤดากร  อ่ึงสะกาว ได้อ่านระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ

การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี2) พ.ศ.2554 
ข้อ ๑๐๓ (๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มี

จำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
ข้อ ๑๐๕ ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ และข้อ ๑๐๔ สภาท้องถิ่นมีอำนาจเลือก

สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุด
ต่างๆ ตามความจำเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี้  

(๑) คณะกรรมการสามัญประจาสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(๒) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
(๓) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  
(๔) คณะกรรมการอื่นๆ ตามท่ีสภาท้องถิ่นเห็นสมควร  
ถ้ามีความจำเป็น คณะกรรมการแต่ละคณะอาจตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณา

รายละเอียดในกิจการซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสภาท้องถิ่น แล้วเสนอรายงานต่อ
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา  

ประธานสภาฯ           - นายสุรชาติ  ขนันทอง จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาว่าจะกำหนดให้มีคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในครั้งนี้  จำนวน 
ไมน่้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 

ส.อบต. หมู่ที่ 2   - นางสีนวล  ธรรมบุตร เสนอให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
   รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 5 คน 
ประธานสภาฯ           - นายสุรชาติ  ขนันทอง มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม ่
ที่ประชุม   - ไม่มี - 
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ประธานสภาฯ          - นายสุรชาติ  ขนันทอง ขอมติที่ประชุมในการเสนอให้คณะกรรมการแปรญัตติร่าง
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 
    - ท่านใดเห็นว่าควรคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 5 คน ตามท่านสีนวล ธรรมบุตร เสนอโปรดยกมือ 
ที่ประชุม   องค์ประชุมทั้งหมด    35 เสียง 
     เห็นควรแต่งตั้งจำนวน 5 คน  35 เสียง    
    - สรุป เห็นควรมีคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 5 คน 
ประธานสภาฯ           - นายสุรชาติ  ขนันทอง สภาองค์การบริหารส่วนตำบล กำหนดให้มีคณะกรรมการ

แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 5 คน 
   - ขั้นตอนต่อไปขอให้ที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิกที่ เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการ 

แปรญัตติฯ โดยจะขอมติที่ประชุมทีละคนจนกว่าจะครบจำนวน 5 คน ตามลำดับ และการเสนอ
ชื่อให้เสนอได้โดยไม่จำกัดจำนวน พร้อมทั้งให้มีผู้รับรองอย่างน้อยสองคนด้วย 

ส.อบต. หมู่ที่ 6   - นายประยุทธ มีโค  เสนอ นายวิเชียร มาวิเศษ 
ผู้รับรอง    1) นางทองสุข ประสารศรี  
    2) นางปทุมวัน ศิริเลี้ยง 
ประธานสภาฯ          - นายสุรชาติ  ขนันทอง มีท่านใดจะเสนอเพ่ิมหรือไม่ 
ที่ประชุม   - ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนออีก 
ประธานสภาฯ          - นายสุรชาติ  ขนันทอง ขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นควรเสนอ ท่านวิเชียร มาวิเศษ 
   เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
ที่ประชุม  องค์ประชุมทั้งหมด    35 เสียง 
    เห็นชอบ    35 เสียง 
ส.อบต. หมู่ที่ 4   - นางพวงเพชร แสงดี  เสนอ นางสีนวล ธรรมบุตร 
ผู้รับรอง    1) นางมลิจันทร์ มังคละแสน  
    2) ร.ต.ต.สุรเดช ธรรมโหร 
ประธานสภาฯ          - นายสุรชาติ  ขนันทอง มีท่านใดจะเสนอเพ่ิมหรือไม่ 
ที่ประชุม   - ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนออีก 
ประธานสภาฯ          - นายสุรชาติ  ขนันทอง ขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นควรเสนอ ท่านสีนวล ธรรมบุตร
   เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
ที่ประชุม  องค์ประชุมทั้งหมด    35 เสียง 
    เห็นชอบ    35 เสียง 
ส.อบต. หมู่ที่ 2   - นางสีนวล ธรรมบุตร  เสนอ นายถวิล อินทโสม 
ผู้รับรอง    1) นายอุทัย สงศ์เสน  
    2) นายพงษ์ปณัช ทรัพย์บูรณศรี 



~ 21 ~ 
 

ประธานสภาฯ          - นายสุรชาติ  ขนันทอง มีท่านใดจะเสนอเพ่ิมหรือไม่ 
ที่ประชุม   - ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนออีก 
ประธานสภาฯ          - นายสุรชาติ  ขนันทอง ขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นควรเสนอ ท่านถวิล อินทโสม
   เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
ที่ประชุม  องค์ประชุมทั้งหมด    35 เสียง 
    เห็นชอบ    35 เสียง 
ส.อบต. หมู่ที่ 8   - นางปทุมวัน ศิริเลี้ยง  เสนอ นางวิชุดา สุดหอม 
ผู้รับรอง    1) นางบุศยากรณ์ ขำศรีนวล 
    2) นางทองสุข ประสารศรี 
ประธานสภาฯ          - นายสุรชาติ  ขนันทอง มีท่านใดจะเสนอเพ่ิมหรือไม่ 
ที่ประชุม   - ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนออีก 
ประธานสภาฯ          - นายสุรชาติ  ขนันทอง ขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นควรเสนอ ท่านวิชุดา สุดหอม
   เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
ที่ประชุม  องค์ประชุมทั้งหมด    35 เสียง 
    เห็นชอบ    35 เสียง 
ส.อบต. หมู่ที่ 3   - นายถวิล อินทโสม  เสนอ นายทอม บ่อชน 
ผู้รับรอง    1) นางวิชุดา สุดหอม 
    2) นางปทุมวัน ศิริเลี้ยง 
ประธานสภาฯ          - นายสุรชาติ  ขนันทอง มีท่านใดจะเสนอเพ่ิมหรือไม่ 
ที่ประชุม   - ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนออีก 
ประธานสภาฯ          - นายสุรชาติ  ขนันทอง ขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นควรเสนอ ท่านทอม บ่อชน  
   เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
ที่ประชุม  องค์ประชุมทั้งหมด    35 เสียง 
    เห็นชอบ    35 เสียง     
ประธานสภาฯ           - นายสุรชาติ  ขนันทอง สรุปว่าคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  จำนวน 5 คน ประกอบด้วย 
   1.นางสีนวล  ธรรมบุตร ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่  2 
   2.นายถวิล อินทะโสม ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่  3 
   3.นายวิเชียร มาวิเศษ ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่  5 
   4.นางวิชุดา สุดหอม ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่  17 
   5.นายทอม บ่อชน ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่  18 
   - จึงเชิญให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นผู้นัดประชุมคณะกรรมการ     

แปรญัตติฯในครั้งแรกเพ่ือให้มีการเลือกประธานกรรมการและเลขานุการฯต่อไป 
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เลขานุการสภาฯ   - ว่าที่ร้อยโทกฤดากร  อึ่งสะกาว ได้แจ้งนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ ครั้งแรก 
เพ่ือให้มีการเลือกประธานกรรมการและเลขานุการฯ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2563 หลังเลิก
ประชุมสภาฯ เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ 

หัวหน้าสำนักปลัด   -นางสาวสุพรรษา  สายสมคุณ  ขอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอกำหนด
ระยะเวลายื่นเสนอคำแปรญัตติให้สมาชิกสภาทราบด้วย 

ประธานสภาฯ           - นายสุรชาติ  ขนันทอง การพิจารณากำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติฯ 

   -ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณากำหนดระยะเวลาในการเสนอคำแปรญัตติ
ต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ โดยระยะเวลาที่กำหนดจะต้องไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภา
องค์การบริหารส่วนตำบลรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฉบับนี้พร้อมทั้งให้
กำหนดสถานที่เสนอคำแปรญัตติไว้ด้วย 

   -จึงเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชี้แจงข้อกฎหมายหรือระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

เลขานุการสภาฯ  - ว่าที่ร้อยโทกฤดากร  อึ่งสะกาว  ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547แก้ไข

เพิ่มเติมถึง(ฉบับท่ี2) พ.ศ.2554 
    -ข้อ 45 วรรคสาม กำหนดว่า ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายจะ

พิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำ
แปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่น มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณ นั้น 

-ข้อ 49 วรรคหนึ่งกำหนดว่า   ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับ
หลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่าง
ข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่น
จะต้องกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 

    วรรคสองกำหนดว่า ภายในระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติที่สภาท้องถิ่น
กำหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่าง
ข้อบัญญัติให้เสนอคำแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อ
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิก
สภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 

    -ข้อ 59 กำหนดว่าการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายจะกระทำ
ได้เฉพาะการลดรายจ่ายหรือการขอลดจำนวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย และต้องมีจำนวนสมาชิกสภา
ท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 

   คำแปรญัตติให้เสนอล่วงหน้า เป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติภายใน
ระยะเวลาที่สภาท้องถิ่นกำหนดตามข้อ 45 วรรคสามและข้อ 49 วรรคหนึ่ง 
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ประธานสภาฯ           - นายสุรชาติ  ขนันทอง  การกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการ
แปรญัตติฯ ฯ ในวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00-16.00 น.  
โดยใช้ สถานที่  และกำหนดสถานที่ ยื่ น คำแปรญั ตติ ต่ อคณ ะกรรมการแปรญั ตติ ฯ  
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 

ที่ประชุม   - ไม่มี - 
ประธานสภาฯ           - นายสุรชาติ  ขนันทอง  จึงขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้บริหารฯ

ที่ประสงค์จะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ให้ยื่นเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ ภายในระยะเวลาและสถานที่
กำหนด แล้วจะจัดทำเป็นประกาศให้ทราบโดยทั่วกันอีกครั้ง 

   - ได้แจ้งการพิจารณากำหนดระยะเวลาพิจารณาคำแปรญัตติที่คณะกรรมการแปร
ญัตติได้รับไว้ 

   - ในลำดับต่อไป ให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดระยะเวลาพิจารณาคำแปรญัตติที่
คณะกรรมการแปรญัตติได้รับไว้จากสมาชิกสภาฯหรือผู้บริหารฯที่ประสงค์ขอแปรญัตติว่าจะให้
คณะกรรมการแปรญัตติฯดำเนินการพิจารณาคำแปรญัตติแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาใด 

   - เชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชี้แจงข้อกฎหมายหรือระเบียบ 
ที่เก่ียวข้อง 

เลขานุการสภาฯ   - ว่าที่ร้อยโทกฤดากร  อึ่งสะกาว  ได้ชี้แจงข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ .ศ.2547  

แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับท่ี2) พ.ศ.2554 
-ข้อ 115 กำหนดว่า คณะกรรมการสภาท้องถิ่นจะกำหนดนัดประชุมเมื่อใด

ให้แจ้งให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้เสนอญัตติ และผู้แปรญัตติทราบล่วงหน้า ไม่
น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนกำหนดเวลานัดประชุม 

           เมื่อมีการประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตามกำหนดที่นัดหมาย ถ้าผู้แปร
ญัตติไม่มาชี้แจงตามนัดเป็นเวลาเกินสามสิบนาที นับแต่เวลาที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นได้เริ่ม
ประชุมในวันนั้นให้ถือว่าผู้แปรญัตติได้ถอนคำแปรญัตตินั้นแล้ว เว้นแต่ผู้แปรญัตติจะมีความจำ
เป็นที่ไม่อาจมาชี้แจงได้ และการประชุมเรื่องนั้นยังไม่เสร็จสิ้น  คณะกรรมการสภาท้องถิ่นจะรับ
พิจารณาคำแปรญัตตินั้นต่อไปก็ได้ 

    -ข้อ 116 กำหนดว่า หากคณะกรรมการสภาท้องถิ่นดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
ภายในเวลาที่สภาท้องถิ่นกำหนดให้ประธานกรรมการรายงานต่อประธานสภาท้องถิ่นโดยด่วน 

    ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ถ้าอยู่ในสมัยประชุม ให้ประธานสภาท้องถิ่นเสนอต่อที่
ประชุมสภาท้องถิ่น เพ่ือลงมติให้ขยายเวลาที่กำหนดไว้  หรือให้กำหนดการตามที่สภาท้องถิ่น
เห็นสมควร แต่ถ้าอยู่นอกสมัยประชุมและคณะกรรมการสภาท้องถิ่นมีอำนาจประชุมนอกสมัย
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ประชุมได้ตามข้อ 111 วรรคหนึ่ง ให้ประธานสภาท้องถิ่นมีอำนาจอนุญาตขยายเวลาที่กำหนดไว้
ตามท่ีเห็นสมควร แล้วรายงานให้สภาท้องถิ่นทราบในการประชุมสภาท้องถิ่นสมัยต่อไป 

ประธานสภาฯ           - นายสุรชาติ  ขนันทอง จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดระยะเวลาพิจารณา 
คำแปรญัตติที่คณะกรรมการแปรญัตติฯได้รับไว้ 

ส.อบต.หมู่ที่ 18   - นายทอม บ่อชน เสนอให้คณะกรรมการแปรญัตติฯ พิจารณาคำแปรญัตติที่ได้รับไว้
รวมทั้งการ พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้แล้ว
เสร็จ ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบล
เสอเพลอ  

ประธานสภาฯ          - นายสุรชาติ  ขนันทอง ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 
ที่ประชุม                   - ไม่มี – 
ประธานสภาฯ           - นายสุรชาติ  ขนันทอง เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีก  จึงถือว่าสภา

องค์การบริหารส่วนตำบลได้กำหนดระยะเวลาพิจารณาคำแปรญัตติที่คณะกรรมการแปรญัตติฯ
ได้รับไว้ รวมทั้งการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน
ตำบลเสอเพลอ 

- และในการแปรญัตตินั้นจะต้องไม่เป็นลักษณะต้องห้ามตามข้อ 60  และข้อ 61 แห่ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554        

มิติที่ประชุม   - เห็นชอบ - 
ประธานสภาฯ          - นายสุ รชาติ   ขนันทอง กำหนดนัด วันประชุมสภา สมัยสามัญ  สมัยที่  3 

ครั้งที่ 2/2563 ในวันศุกร์ ที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การ
บริหารส่วนตำบลเสอเพลอ การแต่งกาย ชุดสุภาพ เพื่อพิจารณาในวาระที่ 2 และวาระท่ี 3 
ต่อไป   

ทีป่ระชุม  -รับทราบ- 
 

ระเบียบวาระท่ี 6     เรื่องอ่ืน ๆ  
  6.1.การจัดเก็บค่าบริการขยะมูลฝอย (กองคลัง) 
ประธานสภาฯ          - นายสุรชาติ  ขนันทอง  เชิญผู้อำนวยการกองคลังชี้แจงรายละเอียด  
ผู้อำนวยการกองคลัง  - นางนิตยา  ตาน้อย ตามนโยบายของคณะผู้บริหารในการงดการจัดเก็บค่าบริการ

ขยะมูลฝอยจำนวน 3 เดือน คือ เดือนมิถุนายน-เดือนสิงหาคม ซึ่งจะครบกำหนดแล้ว และจะ
เริ่มจัดเก็บค่าบริการขยะมูลฝอยในเดือนกันยายน 

  6.2.การจัดเก็บรายได้ (กองคลัง) 
ประธานสภาฯ          - นายสุรชาติ  ขนันทอง  เชิญผู้อำนวยการกองชี้แจงรายละเอียด  
ผู้อำนวยการกองคลัง  - นางนิตยา  ตาน้อย การจัดเก็บภาษีทางรัฐบาลได้มีการขยายเวลาการจัดเก็บถึงเดือน

สิงหาคม หากพ้นกำหนดจะมีค่าปรับ และวันนี้ได้มีคู่มือการชำระภาษีท้องถิ่นมาแจก  



~ 25 ~ 
 

  - ฝากประชาสัมพันธ์ประชาชนที่จะมาชำระภาษีให้นำบัตรประชาชนและเอกสิทธิ์มา
ด้วยเพื่อความรวดเร็ว 

ประธานสภาฯ          - นายสุรชาติ  ขนันทอง   มีท่านใดจะแจ้งต่อที่ประชุมหรือไม่ 
ส.อบต.หมู่ที่ 16  - นายเกียรติศักดิ์ บุตตะกุล ขอสอบถามในกรณีการจัดเก็บภาษี ผู้ที่ยื่นชำระภาษี มี

ฐานข้อมูลในการชำระถูกต้องหรือไม่ เนื่องจากประชาชนหมู่ที่ 16 ช่วงเช้าภรรยามาชำระภาษี
ไม่ได้แจ้งกันไว้ ช่วงบ้านสามีก็ได้มาชำระภาษีอีก จึงอยากสอบถามว่าทางกองคลังมีข้อมูลที่
ถูกต้องหรือไม่ว่าบุคคลนี้ได้ทำการชำระภาษีไปแล้ว จะเป็นการชำระภาษีซ้ำซ้อนหรือไม ่

ผู้อำนวยการกองคลัง  - นางนิตยา  ตาน้อย ขอนำเรียนว่าในการชำระภาษีแต่ละครั้ง ทางกองคลังได้ออก
ใบเสร็จให้ทุกครั้งเพ่ือเป็นหลักฐานในการชำระเงิน สำหรับฐานข้อมูลสามารถตรวจสอบได้ 

ส.อบต.หมู่ที่ 16  - น า ย กี ย ร ติ ศั ก ดิ์  บุ ต ต ะกุ ล   ข อ ให้ ต ร ว จ ส อ บ เมื่ อ วั น จั น ท ร์ ที่ ผ่ า น ม า  
นางสานิตย์ เที่ยงโคตร และนายพันธุ์ เที่ยงโคตร ได้มาชำระภาษีที่ดินจำนวน 1 แปลง  
เป็นจำนวนเงิน 5 บาท เนื่องจากท้ัง 2 คนมีที่ดินแค่แปลงเดียวแต่ได้ชำระเงินถึงสองครั้ง  

ผู้อำนวยการกองคลัง  - นางนิตยา  ตาน้อย จะตรวจสอบให้อีกครั้ง ว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมอย่างไร 
รบกวนทาง ท่านเกียรติศักดิ์ ตรวจสอบร่วมกับทางกองคลังหลังเลิกประชุมอีกครั้ง 

เลขานุการสภาฯ  - ว่าที่ร้อยโทกฤดากร  อ่ึงสะกาว อาจจะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้ รบกวนให้ติดต่อกับ
ทางกองคลังได้โดยตรง 

ส.อบต.หมู่ที่ 6  - นางทองสุข  ประสารศรี  ขอแจ้งและตรวจสอบการรับเบี้ยยังชีพผู้พิการไม่ได้รับ 2 
เดือนแล้ว คือ ด.ญ.ภัทราวดี แสงดี  

เลขานุการสภาฯ  - ว่าที่ร้อยโทกฤดากร  อ่ึงสะกาว ขอให้ตรวจสอบในระบบกับทางกองสวัสดิการสังคม 
ส.อบต.หมู่ที่ 18  - นายทอม บ่อชน สำหรับเรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ เริ่มมีปัญหาตั้งแต่เดือน

พฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคมรวมแล้วก็ 4 เดือนแล้ว ไม่มีการแก้ไขปัญหาให้ดีขึ้น ผลกระทบก็
เกิดกับทั้งผู้บริหารและทาง ส.อบต. ทางผู้บริหารควรจะมีมาตรการที่เด็ดขาด 

  - ในวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563 ทางวัดศิริชัยเจริญร่วมกับทางชาวบ้าน  ได้รับ
งบประมาณสนับสนุนจาก อบต.เสอเพลอ จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเกียรติ 

ส.อบต.หมู่ที่ 6  - นายประยุทธ มีโค ขอตำหนิเรื่องห้องน้ำ อบต.เสอเพลอ ฝากทางผู้บริหารตรวจสอบ
และปรับปรุงให้ดีกว่านี้ 

ส.อบต.หมู่ที่ 2  - นางสีนวล  ธรรมบุตร สำหรับ อบต.ก็ได้ไปศึกษาดูงานมาหลายแห่งและไปทุกปี จึง
อยากให้นำมาปรับปรุง 

  - ขอเสนอให้ทางกองคลังออกบริการประชาชนในการจัดเก็บภาษี 
นายก อบต.    - นายสมัย  นครไพร  สำหรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จะพยายามแก้ไขปัญหาให้ดีขึ้น 

สำหรับเรื่องห้องน้ำขอรับไว้พิจารณา 
ประธานสภาฯ          - นายสุรชาติ  ขนันทอง  ขอฝากเรื่องการรับเบี้ยยังชีพให้ติดต่อกับกองสวัสดิการสังคม 
ส.อบต. หมูที่ 17   - นางวิชุดา สุดหอม การออกจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุไม่ทราบว่ามีการวางแผนหรือเตรียม

ความพร้อมหรือไม่ ควรแจ้งให้ทราบล่วงหน้าด้วย 
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ส.อบต.หมู่ที่ 2  - นางสีนวล  ธรรมบุตร สำหรับปัญหาเรื่องเบี้ยยังชีพฝากทางผู้บริหารให้กำหนด
ระยะเวลาและเตรียมความพร้อม 

เลขานุการนายก อบต.  - นายศุภชัย นิตย์ภักดี สำหรับเรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กำลังพยายามแก้ไขปัญหา โดย
การตรวจสอบรายชื่อ และติดตามความผิดพลาดให้กับประชาชน 

เลขานุการสภาฯ  - ว่าที่ร้อยโทกฤดากร  อ่ึงสะกาว  บนความรับผิดชอบของปลัดและนายก อบต. ไม่ได้
นิ่งเฉยกำลังตรวจสอบและแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น 

ประธานสภาฯ          - นายสุรชาติ  ขนันทอง  ท่านใดมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือไม่   
ที่ประชุม  - ไม่มี – 
ประธานสภาฯ          - นายสุรชาติ  ขนันทอง  ถ้าไม่มีขอเลิกการประชุม หวังอย่างยิ่งว่าจะได้รับความ

ร่วมมือจากท่านด้วยดี ต้องขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ  
เลิกประชุม  -  เวลา  15.00  น. 
 
 

 ว่าที่ร้อยโท  กฤดากร  อึ่งสะกาว  ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
     (กฤดากร  อึ่งสะกาว) 

   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสเพลอ 
 

      คณะกรรมการตรวจรายงาน 
 
ลงชื่อ      สีนวล  ธรรมบุตร     ผู้ตรวจ 

 ( นางสีนวล  ธรรมบุตร ) 
 

ลงชื่อ          ทอม บ่อชน  ผู้ตรวจ 
   ( นายทอม บ่อชน ) 
 
ลงชื่อ        ทวีศักดิ์   ถาพร ผู้ตรวจ 
           ( นายทวีศักดิ์   ถาพร )    

( ลงชื่อ  )     สุรชาติ   ขนันทอง     ผู้รับรองรายงานการประชุม 
         ( นายสุรชาติ   ขนันทอง )   
      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ 

    รับรองรายงานการประชุมในคราวประชุมสมัย   สามัญ   สมัย  3/2563   ครั้งที ่ 1   . 
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