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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองเก่า
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563
วันที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองเก่า
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ชื่อ – นามสกุล
นางศิริลักษณ์ เฟื่องจรัส
จ.ส.อ.สุมิตร เงินโสม
นายสังเวียน อนุกิจ
นายนที สิงห์ทอง
นายชูเกียรติ ดวงจรัส
นายดุสิต เติมวิเศษ
นางไพวรรณ อินทร์จานงค์
นายทุเรียน อนุกิจ
นางสนธยา ขวัญใจ
นายไพฑูรย์ จันทร์นิ่ม
นายแก้ว พิมเสน
นายสมศักดิ์ เคนกุล
นายประสิทธิ์ ธรรมฤทธิ์
นางสาวเกศพิราวรรณ์ เย็นไทย
นายอุรา นามเสนา
นายบัวไข แย้มสรวล
นายประกาศ คุณยงค์
นายบุญนาค ภูริกวินเลิศ
รต.พรเทพ จันทราสินธุ์
นายคาปน พรมมี
นายเอกลักษณ์ ดาคา
นายบุญส่ง สารามา
นายสมชาย วงษ์ลักษมี
นายวรรณชัย จาอยู่
นางดาวรรณ์ จาปาแสน
นายสมชาย ลันวงษา
นางสะวัง กิจดี
นางสาวกัญญารัตน์ ศิลา
นายราคิด วงษ์มิตร
นายสุรินทร์ แน่นอน
นายชโลม ทาเหล็ก

ตาแหน่ง
รองประธานสภา อบต.เมืองเก่า
เลขานุการสภา อบต.เมืองเก่า
ส.อบต. หมู่ที่ 1
ส.อบต. หมู่ที่ 2
ส.อบต. หมู่ที่ 3
ส.อบต. หมู่ที่ 3
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ส.อบต. หมู่ที่ 10
ส.อบต. หมู่ที่ 10
ส.อบต. หมู่ที่ 12
ส.อบต. หมู่ที่ 13
ส.อบต. หมู่ที่ 14
ส.อบต. หมู่ที่ 14
ส.อบต. หมู่ที่ 15
ส.อบต. หมู่ที่ 15
ส.อบต. หมู่ที่ 16
ส.อบต. หมู่ที่ 16
ส.อบต. หมู่ที่ 17
ส.อบต. หมู่ที่ 17
ส.อบต. หมู่ที่ 18
ส.อบต. หมู่ที่ 19
ส.อบต. หมู่ที่ 19
ส.อบต. หมู่ที่ 20
ส.อบต. หมู่ที่ 20
ส.อบต. หมู่ที่ 21
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32
นายวิเชียร ปฏิสา
33
นางสุธิดา ศักดิ์รัตน์
ผู้ไม่มาประชุม
1. นายยรรยงค์ จันแวว
2. นายสัญญา นามบุญเรือง
3. นายองอาจ กุมสินพันธ์
4. นายศักดิ์ชาย แคนดอก
5. นายชัยวัฒน์ คะประสิทธิ์
6. นางปริณาห์ธัญ บริบูรณ์ทรัพย์
7. นางสิรินยา กองจันดา
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายพรประสิทธิ์ หนูแก้ว
2. นางสาวมาลัย ดวงบุตร
3. นายอาพร จวงสอน
4. นางศิริกุล เปี่ยมประเสริฐ

ส.อบต. หมู่ที่ 22
ส.อบต. หมู่ที่ 22
ประธานสภาฯ
ส.อบต. หมู่ที่ 7
ส.อบต. หมู่ที่ 9
ส.อบต. หมู่ที่ 9
ส.อบต. หมู่ที่ 12
ส.อบต. หมู่ที่ 13
ส.อบต. หมู่ที่ 18
นายก อบต.เมืองเก่า
รองนายก อบต. เมืองเก่า
รองนายก อบต. เมืองเก่า
เลขานุการ นายก อบต. เมืองเก่า

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
นางศิริลักษณ์ เฟื่องจรัส

รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาฯ กล่าวเปิดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563

ระเบียบวาระที่ 1
ประธานสภาฯ

เรื่องทีป่ ระธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 กาหนดแจกเบี้ยยังชีพ ประจาเดือน ตุลาคม 2563 ในวันศุกร์ ที่ 9 ตุลาคม
256๓

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1 /2563) เมื่อวันที่ 24 กันยายน ๒๕๖3
ขอเชิญสมาชิกตรวจวาระประชุม
สมาชิกท่านใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอมติ
สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่
2/2563 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 โปรดยกมือขึ้น

มติที่ประชุม

เห็นชอบเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ 3
ประธานสภาฯ

กระทู้ถาม
มีสมาชิกท่านใดจะกระทู้ถามหรือไม่

นายทุเรียน อนุกิจ
ส.อบต.หมู่ที่ 5

สอบถามการแก้ปัญหาน้าท่ว มขังหน้าบ้านและมีการร้องเรียนถ่ายคลิ บลงโซเซียล
มีแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างไร
/และสอบถาม...
และสอบถามเรื่ องงบประมาณที่ทางองค์การบริหารส่ ว นตาบลเมืองเก่าจัดสรรให้
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วัดแก้วฟ้ารังสี เพื่อดาเนินการจัดโครงการหมู่บ้านศีล 5 อยากทราบว่างบประมาณ
ดังกล่าวได้ดาเนินการอย่างไร ใช้การเบิกจ่ายเมื่อไหร่
นายก อบต.เมืองเก่า

เรื่ องความเดื อดร้ อนของชาวบ้า นหมู่ ที่ 5ได้ ม อบให้ ท างกองช่ างเข้ า ไปส ารวจ
แล้วแต่อาจจะล่าช้าเนื่องจากขณะนี้เป็นช่วงจะปิดงบประมาณจึงทาให้ภารงานของ
กองช่างมีมากและประกอบกับบุคลากรน้อยจึงทาให้ล่าช้า
กรณีของงบประมาณที่อุดหนุนให้วัดแก้วฟ้ารังสีเพื่อดาเนินการจัดโครงการหมู่บ้าน
ศีล 5 จ านวน 70,000 บาท ซึ่ งกรณีนี้ ก็ต้อ งดาเนิน การเบิ กจ่า ยโดยงบอุด หนุ น
ดังกล่าวอยู่ในงบประมาณของกองการศึกษา ทางวัดก็ดาเนินการจัดทารายละเอียด
เข้ามาว่างบประมาณดังกล่าวดาเนินการอะไรบ้าง ก็ให้ส่งโครงการพร้อมรายละเอียด
เข้ามา

จ.ส.อ.สุมิตร เงินโสม
เลขานุการสภาฯ

โครงการดังกล่าวได้บรรจุเข้าในข้อบัญญัติที่เรากาลังพิจารณาไว้แล้ว เงินจะดาเนินการ
เบิกจ่ายก่อนการจัดงาน ถ้าข้อบัญญัติผ่านและนายอาเภออนุมัติก็จะสามารถ
เบิกจ่ายได้ซึ่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนจะประสานเจ้าอาวาสต่อไป

ระเบียบวารที่ 4

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
4.1 พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
วาระที่ 2 ที่คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาเสร็จแล้ว

ประธานสภาฯ

ขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจงระเบียบ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
(แก้ไขถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔)
ข้อ ๔๗ ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่ห นึ่ง ให้ ที่ประชุมสภาท้องถิ่น
ปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้น
หรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิก
สภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว เพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง สภาท้องถิ่นจะให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อ นรับ
หลักการก็ได้
ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้น
ตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึก ความเห็นยื่น
ต่อประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มี การแก้ไข
เพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปร ญัตติเกี่ยว
ด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปร ญัตติ
ตลอดจนการสงวนคาแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่ งรายงานนั้นแก่
สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่ว โมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้อง
พิจารณาเป็นการด่วน ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย
/เพื่อแถลง...
เพื่อแถลงประกอบ รายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น
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ข้ อ ๕๑ ในการพิ จ ารณาร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ ว าระที่ ส อง ให้ ป รึ ก ษาเรี ย งตามล าดั บ ข้ อ
เฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคาแปร
ญัตติ หรือเห็นด้วยกับการ แก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติ
ขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่อง
ในสาระสาคัญ ที่ ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปร
ญัตติพิจารณาใหม่ เฉพาะที่ขัดแย้งหรื อบกพร่องก็ได้โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่อง
ใหม่ขึ้นอีก ในกรณีที่ มีมติส่ งปัญหาไปให้ คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่
ดังกล่าวแล้ว การพิจารณา เฉพาะข้อนั้นๆ เป็นอันระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการ
ขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออื่นๆ ต่อไป สภาท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณาจนจบร่า ง
ข้อบัญญัติก็ได้ ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณารวด
เดียว ที่ ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ดาเนินการตามความในวรรคสามก็ได
ประธานสภาฯ

ขอเชิญนายบุญส่ง สารามา ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ชี้แจง

นายบุญส่ง สารามา
ประธานคณะกรรมการ

รายงานผลการแปรญัตติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2564
เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองเก่า
1. เรื่องเดิม
ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองเก่า ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ
จานวน 5 คน ซึ่งประกอบ
1.นายบุญส่ง สารามา
ประธานกรรมการแปรญัตติ
2.นายทุเรียน อนุกิจ
กรรมการแปรญัตติ
3.นายบัวไข แย้มสรวล
กรรมการแปรญัตติ
4.นางสาวเกศพิราวรรณ์ เย็นไทย
กรรมการแปรญัตติ
5.นางไพวรรณ อินทร์จานงค์
เลขานุการกรรมการแปรญัตติ
กาหนดการยื่นแปรญัตติระหว่างวันที่ 25 – 27 กันยายน 2563 และได้ดาเนินการ
ประชุมแปรญัตติเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 10.30 น.
2. ข้อเท็จจริง
คณะกรรมการแปรญัตติได้รับการยื่นขอแปรญัตติ จากนายไพฑูรย์ จันทร์นิ่ม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองเก่า หมู่ที่ 6 ขอแปรญัตติ 3 ข้อ คือ
1.) แผนงานเคหะและชุ ม ชน งบสวนสาธารณะ งบลงทุ น ค่ า ที่ ดิ น และ
สิ่งก่อสร้าง ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หน้ าที่ 128 โครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์หนองปลาไหลเผือก บ้านเลียบ หมู่ที่ 22 จานวน 500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าดาเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองปลาไหลเผือก บ้านเลียบ หมู่ที่ 22
2) แผนงานเคหะและชุ ม ชน งานสวนสาธารณะ งบลงทุ น ค่ า ที่ ดิ น และ
สิ่งก่อสร้าง งบประมาณรวม 1,000,000 บาท ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
/สิ่งก่อสร้าง...
สิ่ ง ก่ อ สร้ า ง หน้ า ที่ 128 โครงการปรั บ ปรุง ภู มิ ทั ศน์ ห นองรี บ้ า นหนองรี จ านวน
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500,00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ห นองรี บ้านหนองรี
หมู่ที่ 5
3.) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบลงทุน ค่ า ที่ ดิ น และสิ่ งก่ อ สร้ าง หน้ า ที่ 139 โครงการต่ อเติ ม อาคารที่ท าการ
องค์การริ หารส่ ว นตาบลเมืองเก่า จานวน 4,200,000 จ่ายเป็นค่าต่อเติมอาคาร
อเนกประสงค์ที่ทาการองค์กรบริหารส่วนตาบลเมืองเก่า ก่อสร้างตามแบบองค์การ
บริหารส่วนตาบลเมืองเก่า พร้อมป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย
ผู้ยื่นให้เหตุผลว่าไม่มีรายละเอียดแผนงานค่าใช้จ่าย ให้ตัดออก
คณะกรรมการแปรญัตติได้ดาเนินการนัดประชุมเพื่อแปรญัตติเรื่องดังกล่าวใน
วันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน
ตาบลเมืองเก่า โดยเชิญ นายไพฑูรย์ จันทร์นิ่ม สมาชิก องค์การบริหารส่วนตาบล
เมืองเก่า หมู่ที่ 6 และนายพรประสิทธิ์ หนูแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเมือง
เก่า เข้าร่วมประชุม โดยนายไพฑูรย์ จันทร์นิ่ม ผู้ยื่นให้เหตุผลว่า
1) โครงการปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น์ ห นองปลาไหลเผื อ ก บ้ า นเลี ย บ หมู่ ที่ 22
จ านวน500,000 บาท เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น์ ห นอง
ปลาไหลเผือก บ้านเลียบ หมู่ที่ 22 ไม่มีรายละเอียดแผนงานค่าใช้จ่ายเห็นควรให้
ตัดออก โดยนายกองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองเก่า ชี้แจงว่าโครงการดังกล่าวไม่ใช่
งานก่อสร้าง แต่เป็นการปรับปรุงพื้นที่ ปลูกต้นไม้ ตกแต่งพื้นที่ให้สวยงาม ฯลฯ จึงไม่
ต้องใช้แบบแปลนแต่ให้ดาเนินการตามที่ อบต.กาหนด
2) แผนงานเคหะและชุ ม ชน งานสวนสาธารณะ งบลงทุ น ค่ า ที่ ดิ น และ
สิ่งก่อสร้าง งบประมาณรวม 1,000,000 บาท ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่ ง ก่ อ สร้ า ง หน้ า ที่ 128 โครงการปรั บ ปรุง ภู มิ ทั ศน์ ห นองรี บ้ า นหนองรี จ านวน
500,00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ห นองรี บ้านหนองรี
หมู่ที่ 5 ผู้ยื่นให้เหตุผลว่าโครงการดังกล่าวไม่มีรายละเอียดแผนงานค่าใช้จ่ายเห็นควร
ให้ตัดออกโดยนายกองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองเก่า ชี้แจงว่าโครงการดังกล่าวไม่ใช่
งานก่อสร้าง แต่เป็นการปรับปรุงพื้นที่ ปลูกต้นไม้ ตกแต่งพื้นที่ให้สวยงาม ฯลฯ จึงไม่
ต้องใช้แบบแปลนแต่ให้ดาเนินการตามที่ อบต.กาหนด
3.) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่ อสร้างโครงสร้า งพื้นฐาน
งบลงทุน ค่ า ที่ ดิ น และสิ่ งก่ อ สร้ าง หน้ า ที่ 139 โครงการต่ อเติ ม อาคารที่ท าการ
องค์การริ หารส่ ว นตาบลเมืองเก่า จานวน 4,200,000 จ่ายเป็นค่าต่อเติมอาคาร
อเนกประสงค์ที่ทาการองค์กรบริหารส่วนตาบลเมืองเก่า ก่อสร้างตามแบบองค์การ
บริหารส่วนตาบลเมืองเก่า พร้อมป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย
ผู้ยื่นให้เหตุผลว่า ฝ่ายบริหารไม่ยื่นแบบแสดงการก่อสร้ างต่อสภาในวันที่ประชุมเพื่อ
รับร่าง จึงไม่สามารถทราบรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง และความจาเป็นของ
โครงการเนื่องจากความเดือดร้อนของประชาชนยังไม่ได้รับการแก้ไขอีกมาก
โดยนายกองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองเก่า ชี้แจงว่าโครงการดังกล่าวมีแบบและ
รายละเอียดถูกต้อง โดยจะดาเนินการนาเข้าเพื่อพิจารณาในวาระ 2 ต่อไป
/3ข้อพิจารณา...
3. ข้อพิจารณา
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หลังจากมีการอภิปรายทั้ง 2 ฝ่ายแล้ว คณะกรรมการแปรญัตติ พิจารณาแยก
เป็น 2 ประเด็น คือ
1.) โครงการที่ขอแปรญัตติ ข้อ 1 , 2 คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาเห็นว่า
ตามคาชี้แจงในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย หน้า 128/146 อ้างตามแบบ
อบต.เมืองเก่า ประกอบคาชี้แจงของนายก อบต.เมืองเก่า ซึ่งชี้แจงว่าไม่ต้องใช้แบบ
เพราะไม่ใช่งานก่อสร้าง ซึ่งโครงการดังกล่ าวเป็นโครงการปรับภูมิทัศน์เพื่อใช้พื้นที่ใน
การปลูกต้นไม้ หรือไม้ประดับต่างๆ ฯลฯ
คณะกรรมการหารือกันและเห็นว่าโครงการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อประชาชน
และสิ่งแวดล้อม จึงเสนอให้ยืนโครงการดังกล่าวไว้แต่ให้แก้ไขถ้อยคาในการชี้แจง จาก
“ตามแบบ อบต.เมืองเก่า” เป็น “เป็นไปตามที่ อบต.เมืองเก่ากาหนด”
มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์
2) โครงการที่ขอแปรญัตติ ข้อ 3 โครงการดังกล่าวผู้บริหารได้ส่งแบบแปลน
รายละเอียดการก่อสร้างมาเป็นที่เรียบร้อยถูกต้อง
คณะกรรมการแปรญัตติ พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องชอบด้วยหนังสือที่ผู้แปร
ญัตติยื่นแล้ว คณะกรรมการแปรญัตติ จึงยืนตามร่างเดิมโดยไม่มีการแก้ไข
มติที่ประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันท์
ข้อเสนอ
นายไพฑูรย์ จันทร์นิ่ม สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองเก่า หมู่ที่ 6 ขอ
สงวนคาแปรญัตติ ทั้ง 3 ข้อ เพื่อให้คณะกรรมการเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลเมืองเก่า พิจารณาต่อไป
คณะกรรมการแปรญั ต ติ จึ ง เสนอรายงานการแปรญั ต ติ ร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2564 เพื่อเสนอต่อสภาพิจารณาต่อไป
ประธานสภาฯ

ขอเชิญนายไพฑูรย์ จันทร์นิ่ม ผู้เสนอคาแปรญัตติ ชี้แจงค่ะ
เนื่องจากการตั้งจ่ายรายการดังกล่าว จานวน 3 โครงการ ไม่ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่ง
การของกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท 0808.2/ 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน
2563 เรื่ อ ง ซั ก ซ้อ มแนวทางการจั ด ท างบประมาณรายจ่ า ยประจ า พ.ศ.2564
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ2.3 เพื่อให้สอดคล้องกับแนวนโยบายการแก้ไข
ปัญหาการทุจริตของรัฐบาลให้บังเกิดผล เป็นรูปธรรม โครงการประเภทงานก่อสร้าง
ให้ จั ด ท าประมาณการค่ า ใช้ จ่ ายโครงการ โดยแสดงราคากลาง ค่ าวั ส ดุ ครุภั ณ ฑ์
ค่าแรงและราคาต่อหน่วย และให้ จัดทาเป็นเอกสารแยกต่างหากจกร่างงบประมาณ
รายจ่ า ยประจ าปี จั ด ส่ ง ให้ ส ภาท้ อ งถิ่ น พร้ อ มกั บ ร่ า งงบประมาณรายจ่ า ยประจ า
และสอดคล้องกับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)
ด้ า นกิ จ การสภา ซึ่ ง ระบุ ว่ า การเสนอและส่ ง ส าเนาร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ / เทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ ให้ มี ก ารจั ด ท า / เตรี ย มเอกสาร
ประกอบการพิจารณาโครงการต่าง ๆ ตามร่างข้อบัญญัติ / เทศบัญญัติงบประมาณ
ไว้ให้ที่ประชุมเพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นตรวจดูได้
/เนื่องจาก...
เนื่องจากงานปรับปรุงภูมิทัศน์อยู่ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง อยากทราบว่าที่
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ตามแบบ อบต.กาหนด คือกาหนดอะไรบ้าง ในรายละเอียดของการปรับปรุงภูมิทัศน์
ดาเนินการอะไรบ้าง
นายบุญส่ง สารามา
ประธานคณะกรรมการ

เสนอขอให้พิจารณาคาแปรญัตติเป็นรายข้อ
จากการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติมีมติยืนตามร่างเดิมเนื่องจากพิจารณา
แล้วโครงการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและจากคาชี้แจงของนายกก็ได้ชี้แจง
รายละเอียดๆต่างๆให้รับทราบ

นายทุเรียน อนุกิจ
ส.อบต.หมู่ที่ 5

ต้องการให้สมาชิกได้รู้หลักการแปรญัตติคืออะไรมีกระบวนการอย่างไร

ประธานสภาฯ

ขอเชิญนายก อบต.เมืองเก่าชี้แจง

นายก อบต.เมืองเก่า

ขอขอบคุณสมาชิกที่ยื่นแปรญัตติใน 3 โครงการ ซึ่งโครงการปรับภูมิทัศน์ห นองรี
หนองปลาไหลเผือกได้มีการตั้งไว้แล้วในปีงบประมาณ 2563 แต่ไม่ได้นางบประมาณ
มาดาเนินการ และต้องการให้เป็นที่พักผ่อน ที่ออกกาลังกาย เป็นสวนสาธารณะเพื่อ
ประโยชน์ของประชาชนตาบลเมืองเก่า
สาหรับอาคารสานักงานที่ต้องมีการขยายต่อเติม ก็เพื่อให้งานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยและต่อไปจะตั้งเป็นองป้องกัน ได้มีที่ทาการที่มาตรฐานและเพียงพอ เพื่อจะ
ได้ปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพ
ซึ่ ง ทั้ ง 3 โครงการ ที่ ด าเนิ น งานก็ เ พื่ อ ประโยชน์ แ ก่ ต าบลเมื อ งเก่ า แก่ ห มู่ บ้ า น
แก่ประชาชน ทั้งสิ้น

นายไพฑูรย์ จันทร์นิ่ม
ส.อบต.เมืองเก่า

เหตุที่ต้องมีการแปรญัตติเนื่องจากงบประมาณส่ว นใหญ่ จัดลงที่การดาเนินงานใน
สานักงานอยากให้พิจารณาความจาเป็นเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน
ตามแนวทางการจัดทาข้อบัญญัติเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนที่ยังได้รับ
ความเดือดร้อนอีกมาก ที่ต้องการให้แก้ไข งบประมาณที่จะนาไปปรับภูมิทัศน์ และต่อ
เติ ม อาคารที่ คิ ด ว่ า ยั ง ไม่ มี ค วามจ าเป็ น เร่ ง ด่ ว นที่ จ ะต้ อ งด าเนิ น การ น่ า จะน า
งบประมาณดังกล่าวไปดูแลความเดือดร้อนของประชาชนมากกว่า

รต.พรเทพ จันทราสินธุ์
ส.อบต.หมู่ที่ 14

การตั้งงบประมาณในร่างข้อบัญญัติ ฝ่ายบริหารต้องการพัฒนา แต่ผู้ไม่เห็นด้วยก็มี
สิทธิอภิปรายคัดค้านได้โดยคิดว่าสถานที่ที่เราจะพัฒนา ปรับภูมิทัศน์เป็นสถานที่ที่ไกล
ผู้คน จากที่ คุณไพฑูรย์ จันทร์นิ่ม อภิปราย คือประชาชนแต่ละหมู่ยังได้รับความ
เดือดร้อนอยู่ ขอให้พัฒนาความต้องการของหมู่บ้านก่อน
/จากที่ได้...

นางสุทธิดา ศักดิ์รัตน์

จากที่ได้รับฟังการแปรญัตติ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ หนองรีหมู่ที่ 5 และหนอง
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ส.อบต.หมู่ที่ 22

ปลาไหลเผื อ ก หมู่ ที่ 22 เห็ น ว่ า การปรั บ ภู มิ ทั ศ น์ เ ป็ น เรื่ อ งส าคั ญ ต่ อ ชุ ม ชน
ต่อประชาชน เป็นสถานที่พักผ่อน ออกกาลังกายสามารถเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
จึงเห็นว่าสมควรมีการปรับภูมิทัศน์ ไม่ควรตัดโครงการดังกล่าว

นายไพฑูรย์ จันทร์นิ่ม
ส.อบต.หมู่ที่ 6

เรียนสมาชิกหมู่ที่ 22 ที่กล่าวมานั้นเป็นความคาดหวังที่คิดว่าควรจะเป็นเช่นนั้น
แต่ในร่างข้อบัญญัติไม่มีรายละเอียดมาเลย งบประมาณ 500,000 บาท อาจจะ
นาไปปรับแค่กองดิน และดินของหนองรีก็อยากให้อยู่ที่หนองรี เพื่อจะได้ใช้ประโยชน์
ในตาบลเมืองเก่า

รต.พรเทพ จันทราสินธุ์
ส.อบต.หมู่ที่ 14

ความหมายของคาว่าปรับภูมิทัศน์ มันกว้างเลยไม่รู้ว่าจะปรับอะไรบ้าง ในคาชี้แจง
ไม่ได้บอกรายละเอียดมา

นายแก้ว พิมเสน
ส.อบต.หมู่ที่ 6

การขุดลอกหนองสาธารณะในหมู่ที่ 5 , 6, 19 ได้รับประโยชน์ ช่วงที่ผ่านมาการ
จัดสรรโครงสร้างพื้นฐานเป็นดีมากๆ แต่ปัจจุบันเหมือนเน้นมาที่หนองสาธารณะมาก
จึงอยากให้พัฒนาในหมู่ที่ 6 หมู่ที่ 19 ถนนยังต่าอยู่ต้องการเสริมดินอีกหลายเส้น จึง
อยากให้มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของหมู่บ้าน

นายทุเรียน อนุกิจ
ส.อบต.หมู่ที่ 5

เรียนประธานสภา อยากให้มีการอภิปรายเป็นข้อๆและลงมติเป็นข้อๆไป

ประธานสภาฯ

ขณะนี้เปิดโอกาสให้สมาชิกอภิปรายรายละเอียดที่มีผู้แปรญัตติ

นายบุญส่ง สารามา
ส.อบต.หมู่ที่ 16

ขอประท้วงประธานสภาฯ ประธานสภาต้องให้ผู้อภิปรายพูดจบก่อน
และประท้วงผู้อภิปราย ต้องให้ประธานสภาพูดจบก่อน ไม่ใช่พูดสวนกันไปมา

นายก อบต.เมืองเก่า

การตั ด งบประมาณ อยากทราบว่ า ถ้ า ตั ด ลดงบประมาณแล้ ว ประชาชนจะได้ รั บ
ประโยชน์ อะไร กรณีที่ส มาชิกอภิปรายว่ามีโ ครงการปรับกองดิน ขอชี้แจงว่าไม่มี
โครงการปรั บ กองดิ น แต่ มี ก ารขนย้ า ยดิ น ในพื้ น ที่ หนองรี เ ป็ น พื้ น ที่ ข นาดใหญ่
ประชาชนจะได้ใช้ประโยชน์เต็มที่ การตั้งงบประมาณเพื่อรองรับงบเฉพาะกิจ ที่จะ
ได้รับเป็นจานวนเงินเกือบ 10 ล้าน ซึ่งงบประมาณนี้ก็จะไปเพิ่มเติมในงบประมาณนี้
ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น สาหรับโครงการที่เป็นโครงสร้างปัจจัยพื้นฐานนั้นตามที่ได้เรียนใน
การประชุมครั้งก่อนแล้วว่ามีโครงการที่รอดาเนินการอยู่อีกหลายโครงการ อุดหนุนแก่
ทุกหมู่ ซึง่ ดาเนินการไม่ทันยังเหลืออีกเกือบ 50 โครงการ

นายอาพร จวงสอน
ขอเพิ่มเติมเพื่อชี้แจงสมาชิก การแปรญัตติสามารถกระทาได้โดยการแปรญัตติในครั้งนี้
รองนายก อบต.เมืองเก่า ผู้แปรญัตติต้องการเห็นรายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติ โดยที่ผ่านมาแบบแปลน
รายละเอียดต่างๆก็ไม่มีการแสดงมาให้เห็น รายละเอียดของโครงการสมาชิกอาจยัง
/ไม่ได้รับ...
ไม่ได้รับแต่การดาเนินโครงการมีรูปแบบแน่นอน สาหรับรายละเอียดคราวๆหมู่ที่ 22
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ประธานสภาฯ

หนองปลาไหลเผือกมีพื้นที่ 5 ไร่ ต้องใช้ดินจากที่อื่นมาเพิ่มอีกเพื่อปรับภูมิทัศน์
สาหรับหมู่ที่ 5 หนองรี มีความจาเป็นต้องปรับภูมิทัศน์เพื่อเตรียมการรอหน่วยงาน
การไฟฟ้า ที่แจ้ งประสานให้ มีการปรับพื้นที่ห นองรี เพื่อที่ห น่ว ยงานการไฟฟ้าจะ
ดาเนินการก่อสร้างสนามฟุตซอล เพื่อชาวบ้านตาบลเมืองเก่าจะได้ใช้ประโยชน์จาก
สวนสาธารณะแห่งนี้
และจะมี โ ครงการก่ อ สร้ า งสะพาน จากหมู่ ที่ 22 ต าบลเมื อ งเก่ า ไปยั ง หมู่ ที่ 3
บ้านสาพันตา อาเภอนาดี งบประมาณ 24 ล้าน ในปีงบประมาณ 2564 นี้
และหมู่ ที่ 13 ต าบลเมื อ งเก่ า ก็ จ ะมี โ ครงการก่ อ สร้ า งสะพานไปยั ง ต าบลย่ า นรี
โดยงบประมาณ ประมาณ 24 ล้านบาท เพื่อเชื่อมโยงกับเส้นทางเลียบภูเขา ซึ่งต้อง
ผ่านหนองปลาไหลเผือกและหนองรี
มีท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่

นายไพฑูรย์ จันทร์นิ่ม
ส.อบต.หมู่ที่ 6

การลงมติขอให้ประธานยึดระเบียบ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔) หมวด ๖
การลงมติ ข้อ ๗๓ การออกเสียงลงคะแนนเพื่อลงมติมีสองวิธีคือ
(๑) การออกเสียงลงคะแนนเปิดเผย
(๒) การออกเสียงลงคะแนนลับ
เสนอให้มีการลงมติลับตามระเบียบข้อ 73(2)

ประธานสภาฯ

ขอผู้รับรอง

นายแก้ว พิมเสน
ส.อบต.หมู่ที่ 6

ขอรับรอง

รต.พรเทพ จันทราสินธุ์
ส.อบต.หมูที่ 14

ขอรับรอง

นายบุญส่ง สารามา
สอบต.หมู่ที่ 16

การขอมติเมื่อมีคนเสนอลงลับ ก็ต้องมีคนเสนอให้ลงเปิดเผย

ประธานสภาฯ

ขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจงข้อระเบียบ

จ.ส.อ.สุมิตร เงินโสม
เลขานุการสภา

ชี้แจงกฎระเบียบการลงคะแนนเสียงลับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔)
หมวด ๖ การลงมติ
ข้อ ๗๕ ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ สมาชิกที่
อยู่ในที่ประชุมสภาท้องถิ่นมีสิทธิเสนอญัตติขอให้ออกเสียงลงคะแนนลับได้ การเสนอ
ญัตติดงั กล่าวนีส้ ามารถเสนอด้วยวาจา ถ้าทีป่ ระชุมสภาท้องถิน่ มีมติเห็นชอบ ก็ให้
/ดาเนินการ...
ดาเนินการตามนั้น การลงมติเห็นชอบญัตติตามความในวรรคหนึ่ง ให้ใช้วิธียกมือขึ้น
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พ้นศีรษะ การออกเสียงลงคะแนนลับ ให้ใช้วิธีเขียนเครื่องหมายบนแผ่นกระดาษ
ใส่ซองที่ เจ้าหน้าที่จัดให้ โดยผู้เห็นด้วยให้เขียนเครื่องหมายถูก (/ ) ผู้ไม่เห็นด้วยให้
เขียน เครื่องหมายกากบาท ( x ) ส่วนผู้ไม่ออกเสียงให้เขียนเครื่องหมายวงกลม
( Ο ) ให้ ประธานที่ประชุมเรียกชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่น ตามลาดับอักษรมานาซองใส่
ด้วยตนเอง ลงในหีบที่จัดไว้ต่อหน้าประธานที่ประชุม
นายชูเกียรติ ดวงจรัส
ส.อบต.หมู่ที่ 3

ขอเสนอให้มีการลงคะแนนเสียงแบบเปิดเผย

ประธานสภาฯ

ขอผู้รับรอง 2 ท่าน

นายประสิทธิ์ ธรรมฤทธิ์

ขอรับรอง

ส.อบต.หมู่ที่ 8

นางสาวกัญญารัตน์ ศิลา ขอรับรอง
ส.อบต.หมู่ที่ 19
นายทุเรียน อนุกิจ
ส.อบต.หมู่ที่ 5

ขอให้ประธานสภาฯสอบถามทั้ง 2 ประเด็น
คือ แยกถามว่าท่านใดจะลงคะแนนเสียงลับ หรือท่านใดจะลงคะแนนเสียงเปิดเผย

นายไพฑูรย์ จันทร์นิ่ม
ส.อบต.หมู่ที่ 6

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
(แก้ไขถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔) หมวด ๖ การลงมติ
ข้อ ๗๕ ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ สมาชิกที่
อยู่ในที่ประชุมสภาท้องถิ่นมีสิทธิเสนอญัตติขอให้ออกเสียงลงคะแนนลับได้ การเสนอ
ญัตติดังกล่าวนี้สามารถเสนอด้วยวาจา ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นมีมติเห็นชอบ ก็ให้
ดาเนินการตามนั้น การลงมติเห็นชอบญัตติตามความในวรรคหนึ่ง ให้ใช้วิธียกมือขึ้น
พ้นศีรษะ การออกเสียงลงคะแนนลับ ให้ใช้วิธีเขียนเครื่องหมายบนแผ่นกระดาษ
ใส่ซองที่ เจ้าหน้าที่จัดให้ โดยผู้เห็นด้วยให้เขียนเครื่องหมายถูก (/ ) ผู้ไม่เห็นด้วยให้
เขียน เครื่องหมายกากบาท ( x ) ส่วนผู้ไม่ออกเสียงให้เขียนเครื่องหมายวงกลม
( Ο ) ให้ ประธานที่ประชุมเรียกชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่น ตามลาดับอักษรมานาซองใส่
ด้วยตนเอง ลงในหีบที่จัดไว้ต่อหน้าประธานที่ประชุม
ตามระเบียบข้อนี้ ผมได้เสนอให้ลงคะแนนเสียงลับไป ดังนั้น สมาชิกในห้องประชุมนี้
ต้องเห็นด้วย 1 : 3 ดังนั้นต้องถามว่าจึงต้องถามว่าท่านใดที่เห็นด้วย แล้วนับคะแนน
เสียงถ้าถึง 1 ใน 3 ของสมาชิก ก็ต้องมีการลงมติลับ

นายบุญส่ง สารามา
ส.อบต.หมู่ที่ 16

การรับรอง 1 ใน 3 ก็ขอให้เช็คจานวนสมาชิกในห้องนี้ก่อน และมาดูว่าคะแนนเสียงที่
เห็นชอบ 1 ใน 3 คือเท่าไร
/ของดออกเสียง...

รต.พรเทพ จันทราสินธุ์

ของดออกเสียง
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ส.อบต.หมู่ 14
นายไพฑูรย์ จันทร์นิ่ม
ส.อบต.หมู่ที่ 6

ขอถอนญัตติ การลงคะแนนลับ

ประธานสภาฯ

เมื่อคุณไพฑูรย์ จันทร์นิ่ม ถอนญัตติก็จะลงคะแนนแบบปกติ
1)สมาชิ ก ท่ า น ใด เห็ น ช อบใ ห้ ตั ด โ ครงการ ปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศน์ บ้ า นเลี ย บ
หนองปลาไหลเผือก หมู่ที่ 22 โปรดยกมือขึ้น
เห็นชอบให้ตัด
8 เสียง
เห็นยืนตามร่างเดิม 19 เสียง
งดออกเสียง
1 เสียง
ดังนั้นมติที่ประชุมยืนตามร่างเดิม

มติที่ประชุม

มติที่ประชุม

2)สมาชิ ก ท่ า นใดเห็ น ชอบให้ ตั ด โครงการปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น์ บ้ า นหนองรี หมู่ ที่ 5
โปรดยกมือขึ้น
เห็นชอบให้ตัด
1 เสียง
เห็นยืนตามร่างเดิม 21 เสียง
งดออกเสียง
4 เสียง
ดังนั้นมติที่ประชุมยืนตามร่างเดิม

ประธานสภาฯ

3)สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตัดโครงการต่อเติมอาคารที่ทาการองค์การบริหารส่วน
ตาบลเมืองเก่า โปรดยกมือขึ้น

นายบุญส่ง สารามา
ส.อบต.หมู่ที่ 16

โครงการที่ 3 นี้สมาชิกยังไม่ได้อภิปราย

ประธานสภาฯ

สมาชิกได้อภิปรายแล้ว
3)สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตัดโครงการต่อเติมอาคารที่ทาการองค์การบริหารส่วน
ตาบลเมืองเก่า โปรดยกมือขึ้น
เห็นชอบให้ตัด
5 เสียง
เห็นยืนตามร่างเดิม 20 เสียง
งดออกเสียง
2 เสียง
ดังนั้นมติที่ประชุมยืนตามร่างเดิม
สรุปวาระที่ 2 ยืนตามร่างเดิม
จะขอมติในวาระที่ 2 สมาชิกท่านใดให้มีมติผ่านร่างข้อบัญญัติในวาระ 2 โปรดยกมือ

มติที่ประชุม

มติที่ประชุม

มีมติให้ผ่านร่างเดิม 26 เสียง
ไม่ให้ผ่านวาระที่ 2 1 เสียง
งดออกเสียง
1 เสียง
/เรื่องที่...

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องที่เสนอใหม่
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๕.๑ โอนงบประมาณ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ อาศัยความตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2541 แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม พ.ศ.2543 หมวด 4 การโอนและแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลง
งบประมาณ
ข้ อ 27 การโอนเงิ น งบประมาณรายจ่ า ยในหมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ดิ น และ
สิ่งก่อสร้างที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายใหม่ ให้
เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่นขอเชิญผู้บริหารชี้แจงรายละเอียด
นางสาวมาลัย ดวงบุตร บัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รองนายก อบต.เมืองเก่า -แผนงานเคหะและชุ ม ชน โครงการวางท่ อ ระบายน้ าพร้ อ มบ่ อ พั ก ถนนสายข้ า ง
วัดราษฎร์รังษี (ต่อจากเดิม) บ้านถนนทอง หมู่ที่ 9 ตาบลเมืองเก่า จานวนเงินที่โอน
300,000 บาท งบประมาณหลังโอน 300,000 บาท
-แผนงานงบกลาง โครงการเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
จานวนเงินที่โอน 300,000 บาท งบประมาณหลังโอน 0 บาท
-แผนงานเคหะและชุ ม ชน โครงการวางท่ อ ระบายน้ าพร้ อ มบ่ อ พั ก ถนนสายข้ า ง
วัดราษฎร์รังษี (ต่อจากเดิม) บ้านถนนทอง หมู่ที่ 9 ตาบลเมืองเก่า งบประมาณก่อน
โอน 300,000 บาท จานวนเงินที่โอน 94,654 บาท งบประมาณหลังโอน
394,654 บาท
-แผนงานเคหะและชุมชน ประเภทรายจ่ายเงินเดือนพนักงาน งบประมาณก่อนโอน
228,320 บาท จานวนเงินที่โอน 94,654 บาท งบประมาณหลังโอน 133,666
บาท
-.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โครงการก่อสร้างรางระบายน้าบ้านหนองรีสอง
หมู่ที่ 19 (เส้นหน้าบ้านนายวิเชียร ผดุงสันต์) จานวนเงินที่โอน 133,666 บาท
-แผนงานเคหะและชุมชน ประเภทรายจ่ายเงินเดือนพนักงาน งบประมาณก่อนโอน
133,666 บาท จานวนเงินที่โอน 133,666 บาท งบประมาณหลังโอน 0 บาท
-.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โครงการก่อสร้างรางระบายน้าบ้านหนองรีสอง
หมู่ที่ 19 (เส้นหน้าบ้านนายวิเชียร ผดุงสันต์) งบประมาณก่อนโอน 133,666
บาท จานวนเงินที่โอน 133,666 บาท งบประมาณหลังโอน 208,417 บาท
-แผนงานการศึกษา ประเภทเงินเดือนพนักงาน งบประมาณก่อนโอน 138,629
บาท จานวนเงินที่โอน 74,751 บาท งบประมาณหลังโอน 63,878 บาท
การโอนเงิน งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่ งก่อสร้างที่ทาให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น
/มีสมาชิก...
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่
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สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้โอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม

เห็นชอบเป็นเอกฉันท์
๕.๒ การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
เพื่อให้สภาเห็นชอบตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น พ.ศ.2547 หมวดที่ 5 การกั น เงิ น ข้ อ 59 ประกอบระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ส่วนที่
1 ข้อ 19

ประธานสภาฯ

ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจงรายละเอียด

นางสาวมาลัย ดวงบุตร โครงการขออนุ มัติขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจาปี
รองนายกอบต.เมืองเก่า งบประมาณ พ.ศ. 2562
1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้าจากหน้าบ้านสมาชิกทุเรียน อนุกิจ บ้านหนองรี หมู่
ที่ 5 งบประมาณ 487,800 บาท
2. โครงการขุดลอกลาเหมืองสาธารณะประโยชน์ข้างที่ทาการ อบต.เมืองเก่า หมู่ที่ 5
งบประมาณ 75,100 บาท
3. โครงการก่อสร้างรั้วรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดราษฏร์รังษี หมู่ที่ 9 งบประมาณ
600,000 บาท
4. โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล.รูปตัวยู หน้าบ้านนางคาพอ ทุ่งโสภา ถึงบ้าน
นางราตรี หมู่ที่ 1 ตาบลเมืองเก่า งบประมาณ 500,000 บาท
5.โครงการก่ อ สร้ า งถนนคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก จากบ้ า นนางวิ ริ ย าภรณ์ พงษ์ เ จริ ญ
ถึงบ้านนางทองคา ยาขันทิพย์ หมู่ที่ 2 ตาบลเมืองเก่า งบประมาณ 652,800 บาท
6.โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 ถึงหมู่ที่ 16 ตาบลเมืองเก่า งบประมาณ
403,400 บาท
7.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนางทองใบ พรมเคนสา ถึงบ้านนางสมหมาย
บุญส่ง หมู่ที่ 4 ตาบลเมืองเก่า งบประมาณ 122,000 บาท
8.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนางทองสุข วงษ์ศรีแก้ว ถึงบ้านนางจันทร์
ปิ่นจ้อย หมู่ที่ 4 ตาบลเมืองเก่า งบประมาณ 52,200 บาท
9.โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางวิลัยวรรณ จันทร์สมดี ถึงบ้านนายสังเวียน
จูสมดี หมู่ที่ 5 ตาบลเมืองเก่า งบประมาณ 172,000 บาท
10.โครงการก่ อ สร้ า งถนน คสล.พร้ อ มวางท่ อ ระบายน้ าและบ่ อ พั ก พร้ อ มรางวี
จากบ้านนางเงิน แก้วเจริญ หมู่ที่ 6 ตาบลเมืองเก่า งบประมาณ259,700 บาท
/11.โครงการ...
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11.โครงการก่ อ สร้ า งถนน คสล.พร้ อ มวางท่ อ ระบายน้ าและบ่ อ พั ก พร้ อ มรางวี
ซอยทางโค้ง หมู่ที่ 6 ตาบลเมืองเก่า งบประมาณ 274,100 บาท
12.โครงการก่ อ สร้ า งวางท่ อ ระบายน้ าพร้ อ มบ่ อ พั ก คสล.จากแทงค์ น้ าประปา
หลังแขวงเชื่อมต่อท่อเดิม หมู่ที่ 6 ตาบลเมืองเก่า งบประมาณ 461,000 บาท
13.โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล.รูปตัวยู จากสระน้าวัดเก่าถึงโบสถ์วัดเก่า
หมู่ที่ 7 ตาบลเมืองเก่า งบประมาณ 500,000 บาท
14.โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายเภา แนนสินธุ์ ถึงโรงแรมแมกไม้รีสอร์ท
หมู่ที่ 8 ตาบลเมืองเก่า งบประมาณ 693,500 บาท
15.โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ตาบลเมืองเก่า งบประมาณ
99,600 บาท
16.โครงการก่อสร้างประตู ปิด-เปิดระบายน้าคลองกุดตาแอ หมู่ที่ 9 ตาบลเมืองเก่า
งบประมาณ 488,800 บาท
17.โครงการก่ อ สร้ า งถนน คสล.จากบ้ า นนายประเสริ ฐ จั น ทองทิ พ ย์ ถึ ง บ้ า น
จ.ส.อ. จาเนียร แพนลา หมู่ที่ 10 ตาบลเมืองเก่า งบประมาณ 233,200 บาท
18.โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากแยกบ้านนางอุไร ทันเจริญ ถึงสวนนางทองม้วน
โนรา หมู่ที่ 13 ตาบลเมืองเก่า งบประมาณ 462,600 บาท
19.โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากสายหลักเข้าซอยบ้านนายปรีชา เพียลา หมู่ที่ 15
ตาบลเมืองเก่า งบประมาณ 223,700 บาท
20. โครงการติดตั้งเสียงตามสายภายในหมู่บ้านพร้อมติดตั้งลาโพงฮอร์น หมู่ที่ 16
ตาบลเมืองเก่า งบประมาณ 77,900 บาท
21.โครงการปรั บ ปรุ ง ถนนหิ น คลุ ก จากบ้ า นนายสมศั ก ดิ์ ศรี ว งค์ จั น ทร์ ถึ ง บ้ า น
นางทองเขียว ไสวสิทธิ์ หมู่ที่ 18 ตาบลเมืองเก่า งบประมาณ 96,200 บาท
22.โครงการก่อสร้า งถนน คสล.ซอยบ้านนายมงคล สมศรี ถึง บ้านนายชาญยุท ธ
ทองสอง หมู่ที่ 18 ตาบลเมืองเก่า งบประมาณ 230,100 บาท
23.โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล.รูปตัวยู จากบ้านนายวิเชียร ผดุงสันต์ถึง
ห้องแถวนางบุญมี สุขเจริญ หมู่ที่ 19 ตาบลเมืองเก่า งบประมาณ 487,500 บาท
24.โครงการปรั บปรุงถนนดินจากบ้านนางแบน พรมเชียง ถึงบ้านนายชาติมงคล
แววศรี หมู่ที่ 20 ตาบลเมืองเก่า งบประมาณ 167,000 บาท
25.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ข้างบ้านนายดิเรก ชันพรมมา ถึงที่ดินนายอาไพ
ศรีผึ้ง หมู่ที่ 21 ตาบลเมืองเก่า งบประมาณ 180,600 บาท
26.โครงการก่อ สร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ารูป ตัว ยู ซอยบ้ านนายหลอด
อุ่นแก้ว ถึงบ้าน น.ส.สงัด พืชเพียร หมู่ที่ 21 ตาบลเมืองเก่า งบประมาณ 198,900
บาท
โครงการขออนุมัติกันเงิน กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบเสียงไร้สาย งบประมาณ 150,000 บาท
2. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ งบประมาณ500,000 บาท
3. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนสาย 304 งบประมาณ 500,000 บาท
/4.โครงการ...
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ประธานสภาฯ

4. โครงการก่อสร้างรั้วที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองเก่า งบประมาณ
1,240,000 บาท
5. โครงการตกแต่งห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ งบประมาณ 500,000 บาท
6. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองเก่า
งบประมาณ 433,600 บาท
7. โครงการวางท่อระบายน้าพร้อมบ่อพักถนนสายข้างวัดราษฎร์รังษี (ต่อจากเดิม)
บ้านถนนทอง หมู่ที่ 9 ตาบลเมืองเก่า งบประมาณ 394,654 บาท
8. โครงการก่อสร้างรางระบายน้าบ้านหนองรีสอง หมู่ที่ 19 (เส้นหน้าบ้าน
นายวิเชียร ผดุงสันต์) งบประมาณ 208,417 บาท
9. โครงการวางท่อระบายน้าพร้อมบ่อพักถนนสายข้างวัดราษฎร์รังษี (ต่อจากเดิม)
บ้านถนนทอง หมู่ที่ 9 ตาบลเมืองเก่า งบประมาณ 394,654 บาท
10.โครงการเพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบรรหารวิทยา
100,000 บาท
11.โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)ภายในบริเวณที่ทาการองค์การ
บริหารส่วนตาบลเมืองเก่า งบประมาณ 500,000 บาท
12.จัดซื้อเครื่องออกกาลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้งฐานคอนกรีต งบประมาณ
2,200,000 บาท
มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มหรือไม่

นายคาปน พรมมี
ส.อบต.หมู่ที่ 15

ขอแก้ไขโครงการที่ 19 จากบ้านนายปรีชา แพนลา เป็นนายปรีชา เพียลา

นางสนธยา ขวัญใจ
ส.อบต.หมู่ 5

ขอแก้ไขโครงการที่ 9 จากบ้านนางวิลัยวรรณ จันทร์สมดี ถึงบ้านนายสังเวียน จูสมดี
เป็นบ้านนางสังเวียน จูสมดี

นางสาวกัญญารัตน์ ศิลา แก้ไขโครงการที่ 23 จากบ้านนายวิเชียร ผดุงสันต์ ถึงห้องแถวนายบุญมี สุขเจริญ

ส.อบต.หมู่ที่ 19

หมู่ที่ 19 ตาบลเมืองเก่า เป็นนางบุญมี สุขเจริญ

ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม

สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
เห็นชอบเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวารที่ 6
ประธานสภาฯ

เรื่องอื่นๆ
ขอเชิญทุกท่านร่วมทาบุญทอดกฐินที่วัดอัมพวัน (วัดบ้านม่วง) ในวันที่ 11 ตุลาคม
2563 เวลา 11 .00 น.

นายบัวไข แย้มสรวล
ส.อบต.หมู่ที่ 10

ขอเชิญสมาชิกทุกท่านร่วมทาบุญทอดกฐิน ณ วัดสว่างอารมณ์ (วัดโคกหอม) วันที่
4 ตุลาคม 2563
และขอรายชื่อสมาชิกทุกท่านร่วมเป็นคณะกรรมการทอดผ้าสามัคคี ที่จังหวัดชัยภูมิ
/เมือ่ เดือน...
เมื่อเดือนสิงหาคม หมู่ที่ 6 ได้แจ้งซ่อมไฟกิ่งสาธารณะ และเมื่อเดือนกันยายน มีฝน

นายแก้ว พิมเสน

16
ส.อบต.หมู่ที่ 6

ตกหนัก จึงแจ้งมาทางไลน์สภา อบต.เมืองเก่า โดยตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ ได้มีการ
ซ่อมจุดนั้นแล้วโดยมีการแจ้งเปลี่ยนไฟ 2 หลอด แต่เมื่อตรวจสอบแล้วจุด ดังกล่าว
ยังชารุดอยู่เหมือนเดิม จึงขอให้ทางผู้บริหารตรวจสอบว่ามีการเข้าดาเนินการแล้วจริง
หรือไม่

นายคาปน พรมมี
ส.อบต.หมู่ที่ 15

หมู่ที่ 15 ก็มีปัญหาเรื่องไฟฟ้า เนื่องจากฟ้าผ่าลงมา จึงขอเข้าตรวจสอบด้วย

นายบุญส่ง สารามา
ส.อบต.หมู่ที่ 16

เรื่องการศึกษาดูงาน ก็ขอปรึกษา ว่าจะดาเนินการเมื่อใดและจะไปศึกษาดูงานที่ไหน

นายบุญนาค ภูริกวินเลิศ แจ้งเรื่องสัญญาณไฟกระพริบ ว่าจะดาเนินการได้เมื่อใด
ส.อบต.หมู่ที่ 14
นายก อบต.เมืองเก่า

ก็ขอขอบคุณสมาชิกที่เห็นชอบผ่านร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2564
เพื่อที่เราจะได้ดาเนินการพัฒนาตาบลเมืองเก่าของเราต่อไป
ก็ขออนุโมทนาบุญกฐินกับทางวัดสว่างอารมณ์ด้วย
เรื่องการแก้ไขไฟฟ้ากิ่งสาธารณะที่ขัดข้องก็มีการแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ดาเนินการแล้ว ก็จะ
เร่งตรวจสอบต่อไป
เรื่องของหมู่ที่ 15 ก็จะเร่งให้เจ้าหน้าที่ออกแก้ปัญหาดังกล่าวให้
เรื่องศึกษาดูงาน ก็พิจารณาว่าจะไปศึกษาดูงานที่ไหนเพื่อที่จะเป็นประโยชน์มาพัฒนา
ตาบลของเราต่อไป และจะไปช่วงไหนก็ช่วยกันพิจารณาความเหมาะสมอีกครั้ง
เรื่องไฟกระพริบ ไฟสัญญาณเตือนของหมู่ที่ 14 ก็จะเร่งติดตามให้

นายอาพร จวงสอน
แจ้งสมาชิกหมู่ที่ 5, 6, 19 บริษัทก๊าชเข้ามาปลูกต้นไม้ให้เตรียมปรับพื้นที่ไว้
รองนายก อบต.เมืองเก่า
ประธานสภาฯ

ปิดประชุมเวลา 13.40 น.
จ.ส.อ สุมิตร เงินโสม
ผู้จดรายงานการประชุม
( สุมิตร เงินโสม )
เลขานุการสภา อบต.เมืองเก่า
ศิริลักษณ์ เฟื่องจรัส
(นางศิริลักษณ์ เฟื่องจรัส)
ประธานสภา อบต.เมืองเก่า
.

/ผู้ตรวจรายงาน...

17
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
วรรณชัย จาอยู่
(นายวรรณชัย จาอยู่)
สมาชิกสภาอบต.เมืองเก่า หมู่ที่ 17
ร.ต. พรเทพ จันทราสินธุ์
(พรเทพ จันทราสินธุ์)
สมาชิกสภา อบต.เมืองเก่า หมู่ที่ 14
ไพฑูรย์ จันทร์นิ่ม
(นายไพฑูรย์ จันทร์นิ่ม)
สมาชิกสภา อบต.เมืองเก่า หมู่ที่ 6

18

