
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดตุ้ม 

  สมัยสามัญ สมัยที่ 3  คร้ังท่ี  1/2564 

เมื่อวันท่ี  11  สิงหาคม  พ.ศ.2564     

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดตุ้ม 
 

ผู้มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1. นายไพรวัลย์  พิลาวรรณ ประธานสภา อบต.กดุตุ้ม ไพรวัลย์  พิลาวรรณ 

2. นายชัยยา   เก่งสูงเนิน รองประธานสภา อบต.กุดตุ้ม ชัยยา   เก่งสูงเนิน 

3. นายเฉลิมศิลป์  เทพจันทรา เลขานุการสภา อบต.กุดตุ้ม เฉลิมศิลป์  เทพจันทรา 

4. นายสมศรี  คุณวันดี สมาชิกสภา  อบต. หมูท่ี่ 1 สมศร ี คุณวันดี 

5. นายสวรรค์ตา  พลบุตร สมาชิกสภา  อบต. หมูท่ี่ 2 สวรรค์ตา  พลบุตร 

6. นายคมกริช  พรมเฮียง สมาชิกสภา  อบต. หมูท่ี่ 2 คมกริช  พรมเฮียง 

7. นายปรีชา  บุญจันทา สมาชิกสภา  อบต. หมูท่ี่ 4 ปรีชา  บุญจันทา 

8. นายสมหมาย  อาสากุล สมาชิกสภา  อบต. หมูท่ี่ 4 สมหมาย  อาสากุล 

9. นางแพรวพรรณ์  ดีกุดตุ้ม สมาชิกสภา  อบต. หมูท่ี่ 5 แพรวพรรณ์  ดกีุดตุ้ม 

10. นายทศพล  เที่ยงธรรม สมาชิกสภา  อบต. หมูท่ี่ 5 ทศพล  เที่ยงธรรม 

11. นายสมศักดิ์  เหวชัยภูมิ สมาชิกสภา  อบต. หมูท่ี่ 6 สมศักดิ์  เหวชัยภูมิ 

12. นายเสรี  สอนกุดตุ้ม สมาชิกสภา  อบต. หมูท่ี่ 6 เสรี  สอนกุดตุ้ม 

13. นายเสถียน   เพชรจ านงค์ สมาชิกสภา  อบต. หมูท่ี่ 7 เสถียน  เพชรจ านงค์ 

14. นายสุพล  ด ารงเชือ้ สมาชิกสภา  อบต. หมูท่ี่ 7 สุพล  ด ารงเชื้อ 

15. นายสุวรรณ  เพียรยิ่ง สมาชิกสภา  อบต. หมูท่ี่ 8 สุวรรณ  เพียรยิ่ง 

16. นายมนัส  แต่งแดน สมาชิกสภา  อบต. หมูท่ี่ 8 มนัส  แต่งแดน 

17. นายสุวิทย์  ศิรคิุณ สมาชิกสภา  อบต. หมูท่ี่ 10 สุวิทย์  ศิรคิุณ 

18. นายริ้ว  เหวชัยภูมิ สมาชิกสภา  อบต. หมูท่ี่ 11 ริว้  เหวชัยภูมิ 

19. นายธงชัย  นานันท์ สมาชิกสภา  อบต. หมูท่ี่ 11 ธงชัย  นานันท์ 

20. นายวินัย  นานันท์ สมาชิกสภา  อบต. หมูท่ี่ 12 วินัย  นานันท์ 

21. นายสนอง  อาสายุทธ สมาชิกสภา  อบต. หมูท่ี่ 13 สนอง  อาสายุทธ 

22. นางบุญชู   วงศ์นรา สมาชิกสภา  อบต. หมูท่ี่ 13 บุญชู   วงศ์นรา 

23. นายมนูญ  แต่งเมอืง สมาชิกสภา  อบต. หมูท่ี่ 14 มนูญ  แต่งเมือง 

24. นางประนอม  ทรัพย์โยธิน สมาชิกสภา  อบต. หมูท่ี่ 14 ประนอม  ทรัพย์โยธิน 

25. นางประภา  เจริญสุข สมาชิกสภา  อบต. หมูท่ี่ 15 ประภา  เจรญิสุข 

26. นางปัญฑารีย์  สามารถ สมาชิกสภา  อบต. หมูท่ี่ 15 ปัญฑารีย์  สามารถ  

27. นายจีระศักดิ์   อาสากิจ  สมาชิกสภา  อบต. หมูท่ี่ 16 จรีะศักดิ์   อาสากิจ  

28. นายประมน  พิงชัยภูมิ สมาชิกสภา  อบต. หมูท่ี่ 17 ประมน  พิงชัยภูมิ 
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ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

29. นางทองยุ่น  โสโพธิ์ทอง สมาชิกสภา  อบต. หมูท่ี่ 17 ทองยุ่น  โสโพธิ์ทอง  

30. นายค าหว่าน  ด ารงแดน สมาชิกสภา  อบต. หมูท่ี่ 18 ค าหว่าน  ด ารงแดน 

31. นายชัยยา  ศรีคอนไทย สมาชิกสภา  อบต. หมูท่ี่ 18 ชัยยา  ศรคีอนไทย 

32. นางเมย้มะณี  เพียรวิชา สมาชิกสภา  อบต. หมูท่ี่ 19 เม้ยมะณี  เพียรวิชา 
 

ผู้ไม่มาประชุม  

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1. นางสาวสุชญา  โคตรชมภู สมาชิกสภา  อบต. หมูท่ี่ 1 ลา 

2. นางรัศม ี   ใจงาม สมาชิกสภา  อบต. หมูท่ี่ 3 ลา 
  

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1. นายบุญชู  สากุล นายก อบต.กุดตุ้ม บุญชู  สากุล 

2. นายสีนวน   จ าพันธุ์ รองนายก อบต.กุดตุ้ม สีนวน   จ าพันธุ์ 

3. นายประมวล  อาสาสู้ รองนายก อบต.กุดตุ้ม ประมวล  อาสาสู้ 

4. นายบุดดา  เขตบ ารุง เลขานุการนายก อบต.กุดตุ้ม บุดดา  เขตบ ารุง 

5. นายนิมติร  ฝาชัยภูมิ ครู ร.ร.บ้านหนองคอนไทย นิมิตร  ฝาชัยภูมิ 

6. นายนิพนธ์  เหลาเจริญ ผอ.รร.บ้านผือวิทยายน นิพนธ์  เหลาเจริญ 

7. นายสุธี  จันทศร ผอ.รร.กุดตุ้มสามัคคีวิทยา สุธี  จันทศร 

8. นายขวัญชัย  เพิ่มชีลอง ผอ.รพ.สต.กุดตุ้ม ขวัญชัย  เพิ่มชีลอง 

9. ร.ต.ต ธนวัฒน์  ด ารงแดน รอง สว.(ป) สภ.ลาดใหญ่ ธนวัฒน์  ด ารงแดน 

10. นายกรฤต  โตชัยภูมิ วิศวกรชลประทาน กรฤต  โตชัยภูมิ 

11. นายจักรพงษ์  ค าพิพจน์ นายช่างชลประทาน จักรพงษ์  ค าพิพจน์ 

12. นายรังสรรค์  ศรชัียภูมิ นายช่างชลประทาน รังสรรค ์ ศรีชัยภูมิ 

13. นายวิเชียร  วงษ์ชัย ผอ.กองช่าง วิเชยีร  วงษ์ชัย 

14. นายนิพนธ์  เหวชัยภูมิ ผอ.กองคลัง นิพนธ์  เหวชัยภูมิ 

15. นางลัดดาวัลย์  ศลิป์ดี หัวหนา้ส านักปลัด ลัดดาวัลย์  ศลิป์ดี 

16. พ.จ.อ.ทวี  แตง่แดน นักจัดการงานทั่วไป ทวี  แต่งแดน 

17. น.ส.ฐิตภิรณ์  แต่งเมือง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ฐิตภิรณ ์ แต่งเมอืง 

18. นางประภาพร  สิทธิวงศ์ นักทรัพยากรบุคคล ประภาพร  สิทธิวงศ์ 

19. นางสุพัตรา  แต่งถิ่น คนงานทั่วไป สุพัตรา  แต่งถิ่น 
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เปิดประชุมเวลา   09.00  น. 

นายเฉลิมศลิป์ เทพจันทรา เชญิสมาชิกสภาฯ ทุกคนเข้าหอ้งประชุมและได้นับจ านวนสมาชิกสภาฯ 

เลขานุการสภาฯ ทุกคนที่ลงลายมอืชื่อไว้กับสมุดรายชื่อผูม้าประชุม นับแล้วตรงกันและ 

ครบองค์ประชุม จงึขอเชิญประธานกล่าวเปิดประชุม 

นายไพรวัลย์  พิลาวรรณ  แจ้งระเบียบวาระการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2564  

ประธานสภาฯ   วันที่ 11  สิงหาคม  2564 มีรายละเอียดดังนี ้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

   ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

2.1 รายงานการประชุมสมัยวิสามัญ  ครั้งที่ 2/2564 เมื่อ

วันที่ 27  กรกฎาคม  2564 

   ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

-ไม่ม ี

  ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 

4.1 ขอความเห็นชอบขออนุญาตป่าไม้ในการสร้าง ประตู

ระบายน้ าหว้ยน้อย ต าบลกุดตุ้ม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

4.2 พิจารณาร่างขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปี  2565 

ขั้นที่ 1 วาระแรก (ขั้นพจิารณารับหลักการ) 

   ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายไพรวัลย์  พิลาวรรณ  ช่วงนี ้โรคระบาด โควิด 19 ยอดผู้ป่วยระบาดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ขอให้ 

ประธานสภาฯ ท่านสมาชิกทุกท่านดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของตัวเองให้มากๆ และ

ตอนนี้ที่ศูนย์พักคอยของเราก็มีผู้ป่วยที่รักษาหายแล้ว มาพักจ านวน 4 ราย 

กลับบ้านแลว้ 1 ราย และขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี ้ขอเชิญ

ผูท้ี่เข้าร่วมประชุมอภปิรายหรือมีเรื่องที่จะเสนอแนะ ขอเชิญครับ 

นายขวัญชัย  เพิ่มชลีอง ณ ปัจจุบัน ในเขตปริมณฑลเกิดโรคระบาด โควิด 19 เยอะ สาธารณสุข  

ผอ.รพ.สต.กุดตุ้ม      รับไม่ไหว จึงมีนโยบายใหก้ระจายออกทุกจังหวัดให้ผูป้่วยกลับบ้านมารักษา

ที่ภูมิล าเนา ในชว่ง 2-3 สัปดาห ์ที่ผา่นมามีผูป้่วยประสานติดตอ่หาเตียง

รักษา ไม่ได้นอนเลย และท่านผู้วา่ราชการจังหวัดชัยภูมิได้มนีโยบายใหแ้ตล่ะ

ต าบลโดยใหท้างสาธารณสุขร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและท้องที่ 

จัดสร้างสถานที่พักคอย (CMI) แตด่้วยระบบพักคอยจะต้องมีทีมแพทย์และ

พยาบาลรักษา 24 ชม. ของเราอยู่ไกลสถานที่ 1.การท างานของเจา้หน้าที่ไม่

ปลอดภัย 2. ระบบน้ า ไฟฟ้าและระบบ WIFI ไม่ม ีเพราะว่าสถานที่ตรงนี้ทีม
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แพทย์พยาบาลเขาจะไม่เข้าไปตรวจในเตียงคนไข้ จะใช้ระบบกล้องวงจรปิด

และสื่อสารทางระบบ video conference พูดคุยกับทางผูป้่วย เจา้หนา้ที่ถ้าไม่

จ าเป็นจะไม่เข้าไป ถ้าเข้าไปจะต้องใส่ชุดหมีอย่างเดียว จะเข้าไปในกรณี

ผูป้่วยฉุกเฉินเท่านั้น เพราะฉะนั้นสถานที่ที่เราสร้างไม่สามารถที่จะเป็นจุด

พักคอยได้ เพราะว่าไม่มแีพทย์ จึงปรับเปลี่ยนมาเป็นสถานที่สังเกตอาการ

ของผู้ป่วยที่รักษาหายแล้วจากโรงพยาบาล จะต้องกักตัว 14 วัน และขอฝาก

ให้ท่านสมาชิกทุกท่านรักษาความปลอดภัยระมัดระวัง เวลารับประทาน

อาหารก็ไม่ต้องนั่งดว้ยกันให้แยกกันก่อนต้องเว้นระยะหา่ง แต่ที่จริงโรค

ระบาดนีถ้้าเรารู้จักป้องกันตัวเองถ้าคนที่ร่างกายแข็งแรงก็จะไม่อันตราย

เท่าไหร่ แค่กินฟ้าทลายโจร 14 วันก็หาย แต่จะมีผลกระทบต่อผู้สูงอายุหรอื

ผูป้่วยที่มโีรคประจ าตัวหลายโรคอาจจะเสียชีวติได้เร็ว ถ้ามือเราไปจับหรือ

สัมผัสกับเชื้อโรคมา พอกลับมาจากสถานที่ต่างๆ เราต้องลา้งมอืให้สะอาด

ทุกครั้ง แต่เราไม่ป้องกันตัวเอง สิ่งที่ส าคัญที่สุดในตอนนีค้ือได้รับการฉีด

วัคซีน อยากใหไ้ปลงทะเบียนฉีดวัคซีนทุกคน และเวลาออกไปข้างนอกหรอื

สถานที่ต่างๆ อย่าลืมสวมแมสทุกครั้งและล้างมอืบ่อยๆ ขอฝากไว้ด้วย มี

เรื่องน าเรียนเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 

ร.ต.ต ธนวัฒน์  ด ารงแดน  ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนต าบลกุดตุ้ม ที่อ านวยความสะดวก 

รอง สวป.สภ.ลาดใหญ่  สถานที่ให้กับทาง สภ.ลาดใหญ่ ที่ใชใ้นการอบรมเครอืข่ายภาคประชาชน 

ผมพึ่งย้ายมาจาก สภ. จัตุรัส และได้มาด ารงต าแหนง่ที่ สภ.ลาดใหญ่      

ขอฝากท่านสมาชิกทุกท่านประชาสัมพันธ์ดว้ยว่าที่พักสายตรวจกุดตุ้มไม่ได้

เป็นที่แจง้ความ ตอ้งไปที่ สภ.ลาดใหญ่  ผมได้รับมอบหมายจากท่าน พ.ต.ท.

ภาคิน  หาญนอก ท่านได้มาเสนอไว้ ณ สภาฯ แห่งนี้ไว้แล้ว  ว่าขอสนับสนุน

งบซ่อมบ ารุงกล้อง  CP TV จ านวน 13 ตัว ก็ขอฝากท่านสมาชิกและคณะ

ผูบ้ริหารด้วย  ขอบคุณครับ 

นายนิพนธ์  เหลาเจริญ  ในสถานการณ์ในชว่งนี ้การเรียนการสอน ตอนแรกจะเปิดเรียนวันที่ 16 

ผอ.รร.บ้านผือวิทยายน พฤษภาคม 2564 จนถึงวันนี ้ได้ท าการเรียนการสอนได้ 2 อาทิตย์ และได้

มีค าสั่งจากท่านผูว้่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ให้หยุดการเรียนการสอนภายใน

โรงเรียน ทางโรงเรียนก็ได้ท าแบบฝกึหัดให้แก่นักเรียนไปท าที่บ้านทุกวัน

จันทร์ และวันจันทร์นีก้็จะมอบเงินอาหารกลางวันพร้อมนมโรงเรยีนไปด้วย 

ตอนนี้มคี าสั่งให้ปิดไปถึง 20 สงิหาคม 2654 แต่ถ้าสถานการณย์ังมีผู้ป่วย

เพิ่มขึน้ก็จะสั่งปิดไปเรื่อยๆ และขอบคุณท่านนายก อบต.กุดตุ้ม ที่ได้

อนุเคราะห์รถกระเช้าไปยกเสาธงโรงเรียนขึ้น  2.ทางโรงเรียนได้รับ

มอบหมายจากส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 1 ให้เป็น

โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยั่งยืน เป็นโครงการระดับชาติ ตอนนี้ก็ยังมา
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ประเมินไม่ได้ แต่ผมก็จะท าไปเรื่อยๆ ท าแปลงนา ท าสวนเห็ด และอีกหลาย

อย่างภายในโรงเรียน ในส่วนนีอ้ยากขอความอนุเคราะหร์ถแบคโฮร เพื่อมา

ท าร่องนาต่อเตมิ มเีรื่องที่จะน าเสนอเพียงเท่านี ้ขอบคุณครับ 

นายนิมิตร  ฝาชัยภูมิ  ทางโรงเรียนขอขอบคุณทางผู้น าหมูบ่้าน บ้านหนองคอนไทย ที่ช่วย 

ครู รร.บ้านหนองคอนไทย ประสานงานเรื่องถังเก็บน้ า ได้รับบริจาค จากท่าน สจ.วรวุฒิ 

ประภามณฑล  ได้มอบถังเก็บดื่มน้ าให้กับทางโรงเรียน เพราะว่าถังเก็บน้ า

อันเก่าได้ช ารุด  2. อาหารเสริมนม แตก่่อนทางโรงเรียนได้แจกเป็นนมถุง 

แตช่่วงนีไ้ด้ให้นักเรียนเรียนอยู่ที่บ้านก็เลยเปลี่ยนเป็นนมกล่อง ซึ่งนมกล่องก็

จะขอความอนุเคราะหจ์นกว่าจะเปิดเรียนตามปกติได้  3.การเปิด-ปิด 

โรงเรียน ถ้าสถานการณย์ังเป็นแบบนีอ้ยู่น่าจะปิดต่อไปอีกประมาณ 2 

สัปดาห์ ขอน าเรียนเพียงเท่านี ้ขอบคุณครับ          

นายสุธี  จันทศร  ทางโรงเรียนกุดตุ้มสามัคคีวิทยาก็เป็นสถานการณแ์บบเดียวกันกับทุก 

ผอ. รร.กุดตุ้มสามัคควีิทยา  โรงเรียนช่วงนีย้ังเปิดการเรียนการสอนไม่ได้ เมื่อคืนนีไ้ด้ดูไลน์ของ

ทางเขตพืน้ที่ ได้แจง้ว่าจะเยียวยาให้กับนักเรียน คนละ 2,000.-บาท ในชว่ง

มีโรคระบาดโควิด-19 นี ้ขณะนีก้ าลังด าเนินการอยู่จะท าการโอนเข้าบัญชี

ให้กับทางผู้ปกครอง ตอนนี้ก าลังส ารวจอยู่ เรื่องอาหารกลางวันและนม ก็

จะให้เป็นเงินสัปดาหต์่อสัปดาห์เลย ส าหรับเรื่องการฉีดวัคซีน ทางโรงเรียน

ก็ได้ไปฉีดแล้ว วันที่ 16 สิงหาคม 2564 จะได้รับวัคซีนเข็มที่ 2  ส่วนเรื่อง

เกษียณอายุ  ผมจะเกษียณอายุสิ้นเดือนกันยายนนี้ ผมมีเรื่องที่จะน าเรียน

เพียงเท่านี ้ขอบคุณครับ 
 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

2.1  รายงานการประชุมสมัยวิสามัญ คร้ังที่ 2/2564 

      เมือ่วันท่ี 27  กรกฎาคม  2564 

นายไพรวัลย์ พิลาวรรณ  ขอเชญิเลขานุการสภาฯ  ช้ีแจงเกี่ยวกับระเบียบที่เกี่ยวข้องให้สมาชิก 

ประธานสภาฯ  ทุกท่านได้ทราบ  

นายเฉลิมศลิป์  เทพจันทรา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยข้อบังคับการประชุมสภา 

เลขานุการสภาฯ ท้องถิ่น พ.ศ.2547  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  2 )  พ.ศ. 2554  ข้อ 33 

รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกคราว ต้องให้คณะกรรมการตรวจ

รายงานการประชุม ได้ตรวจสอบ แล้วให้ท าส าเนารายงานการประชุมซึ่ง

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้วขึ้นอย่างน้อยสอง

ฉบับ เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีโอกาสตรวจดูได้ก่อนเวลาประชุมไม่

น้อยกว่าหนึ่งวัน เพื่อใหส้ภาท้องถิ่นรับรองรายงานการประชุมนั้น การแก้ไข
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ถ้อยค าในรายงานการประชุมให้กระท าโดยมติของที่ประชุมสภาท้องถิ่น จึง

แจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

นายสมศร ี คุณวันด ี ได้ช้ีแจงการตรวจรายงานการประชุม  โดยแจง้ว่าเจ้าหนา้ที่ได้ส่งรายงาน 

ส.อบต.ม.1  การประชุมให้คณะกรรมการทั้ง 3 ท่าน ตรวจและมีข้อความผิดพลาด

เล็กน้อยและได้แก้ไขเรียบร้อย หากสมาชิกท่านใดเห็นควรแก้ไขข้อความใด

ให้แจ้งที่ประชุมทราบต่อไป 
 

นายไพรวัลย์  พิลาวรรณ  มีท่านใดทักท้วงรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/2564   

ประธานสภาฯ เมื่อวันที่ 27  กรกฎาคม  2564 หรือไม่  หากไม่มีท่านใดทักท้วง ขอมติที่

ประชุม เพื่อรับรองรายงานการประชุม  

มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมฯ  29  เสียง 

   ไม่รับรองรายงานการประชุมฯ   -   เสียง 

   งดออกเสียง     2   เสียง(ประธานสภาฯ/รองประธานสภาฯ) 

ไม่อยู่ในที่ประชุม     -  เสียง 

ลา/ขาด ประชุม     2   เสียง 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

- ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา 

        4.1 ขอความเห็นชอบขออนุญาตป่าไม้ในการสร้าง ประตูระบายน้ า 

ห้วยน้อย ต าบลกุดตุ้ม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

นายจักรพงษ์  ค าพิพจน์  ทางชลประทานจะมีการก่อสร้างประตูระบายน้ าหว้ยน้อย ที่หนองเขื่อง 

นายช่างชลประธาน จ านวน 2 ช่อง ขนาด 4*6 เมตร พืน้ที่ 1,800 ไร่ ปริมาณที่กักเก็บน้ าได้ 

100,000 ลบม. จะมีการขุดลอกประมาณ 2 กิโลเมตร และท าคันดินตาม 

ล าห้วย จะเป็นถนนลูกรัง กว้าง 6 เมตร งบประมาณที่ใช ้60 ล้านบาท  

เป็นงบประจ าปีงบประมาณ 2565 ครับ  

นายทศพล  เที่ยงธรรม   ขอบคุณทางเจา้หนา้ที่ชลประทานที่มาชีแ้จงข้อมูล แตอ่ยากทราบว่าพิกัด 

ส.อบต.ม.5 ที่ท าจะท าจากจุดไหนไปถึงจุดไหน และการขุดลอกจะท าในลักษณะไหน 

ขอบคุณครับ 

นายจักรพงษ์  ค าพิพจน์  จุดที่ตั้ง คอื หนองกับคลองชลประทานจะใกล้กันที่สุด จะมีฝายตัวเก่าอยู่ 

นายช่างชลประทาน ใต้หนองเขื่อง ตั้งแต่ฝายน้ าล้น ขุดลึกประมาณ 1 เมตร ดินที่ขุดจะน ามาท า

คันดินเพิ่มห้วยขึ้นอีก 50 ซม. ข้างบนจะเทหินลูกรังถมอีกครั้ง ประมาณ 6 

เมตร จะเป็นประตูน้ า ปิด-เปิด กว้าง 6 เมตร สูง 4 เมตร ควบคุมด้วย

มอเตอร์ไฟฟ้า และจะมีการขยายเขตไฟฟ้าอีก และสุดท้ายนี้ขอขอบคุณ
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สมาชิกทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วย เพราะโครงการนี้จะเป็นประโยชน์มากส าหรับ

พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ใกล้เคียง ในอนาคตข้างหน้าอาจจะท าเป็นระบบ

ส่งน้ าด้านบนตัว คตล. คือการกระจายน้ าออกด้านข้าง ขอฝากด้วย 

ขอบคุณครับ   

นายไพรวัลย์  พิลาวรรณ  ตามที่ทางชลประทานได้ช้ีแจงรายละเอียดการสร้างประตูระบายน้ า 

ประธานสภาฯ ห้วยน้อย ผมจะขอมติ ท่านสมาชิก ท่านใดเห็นชอบอนุญาตให้ก่อสร้าง 

ประตูระบายน้ าหว้ยน้อย กรุณายกมอืครับ 
 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ   29  เสียง 

   ไม่เห็นชอบ    -   เสียง 

   งดออกเสียง    2   เสียง(ประธานสภาฯ/รองประธานสภาฯ) 

ไม่อยู่ในที่ประชุม -   เสียง 

 ลา/ขาด ประชุม  2   เสียง 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 
 

4.2 พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 

วาระที่ 1 วาระแรก (ขั้นพิจารณารับหลักการ) 
 

นายไพรวัลย์  พิลาวรรณ  ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดตุ้ม ได้ขอเสนอญัตติ เรื่องขอ 

ประธานสภาฯ ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนต าบลกุดตุ้ม เพื่อให้สภาฯ เห็นชอบต่อไป

และขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงกฎหมายและข้อระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง

ให้แก่สภาฯ ได้รับทราบขอเชญิครับ 

นายเฉลิมศลิป์  เทพจันทรา ขอชีแ้จงระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

เลขานุการสภาฯ ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 

(และแก้ไขเพิ่มเติม)   

มาตรา 87 วรรคแรก งบประมาณรายจ่ายประจ าปีและงบประมาณ

รายจ่ายเพิ่มเติมขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้จัดท าเป็นข้อบัญญัติ

องค์การบริหารส่วนต าบลและจะเสนอได้ก็แตโ่ดยนายกองค์การบริหารตาม

ระเบียบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

วรรคหก ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

หรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม สภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่าง

ข้อบัญญัตินั้น เมื่อพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ถ้าสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลพิจารณาไม่แล้วเสร็จ ให้ถือว่าสภาองค์การบริหารส่วนต าบลให้ความ
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เห็นชอบตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอและให้ด าเนินการตาม

วรรคสามต่อไป 

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 

ข้อ 22 ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็น

แนวทางในการจัดท างบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดท าประมาณการ

รายรับ และประมาณการรายจ่าย และให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวม

รายการการเงินและสถิติต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการ

ค านวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ 

ข้อ 23 ให้ เจ้าหน้าที่ งบประมาณท าการพิจารณาตรวจสอบ 

วิเคราะห ์และแก้ไขงบประมาณในขั้นต้น แล้วเสนอต่อคณะผูบ้ริหารท้องถิ่น 

 เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งยอดงบประมาณ

ยอดใด เป็นงบประมาณประจ าปีแล้วให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวมและ

จัดท าร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่ง 

เพื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้น าเสนอต่อสภาท้องถิ่น ภายในวันที่  15 

สิงหาคม  

ข้อ 25 การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างงบประมาณรายจ่ายของ

สภาท้องถิ่น และการพิจารณาอนุมัติร่างงบประมาณรายจา่ยของผู้มีอ านาจ

อนุมัติให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายระเบียบข้อบังคับขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่นแตล่ะรูปแบบ 

3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 

พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ.2554 

ข้อ 58 ญัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นยื่นต่อ

สภาท้องถิ่นตามแบบและวิธีการภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณ จึงเรียนมาเพื่อแจ้งให้ที่ประชุม

โปรดทราบ 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

นายไพรวัลย์ พิลาวรรณ  ขอเชญินายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดตุ้ม เสนอญัตติ ต่อสภาฯ 

ประธานสภาฯ  ขอเชญิครับ 

นายบุญชู  สากุล ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดตุ้ม บัดนี้ 

นายก อบต.กุดตุ้ม ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดตุ้ม จะได้เสนอร่าง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

กุดตุ้มอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
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ต าบลกุดตุ้มจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้รับทราบถึง

สถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังตอ่ไปนี้ 

 1. สถานการคลัง 

1.1 งบประมาณรายจา่ยทั่วไปในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 นั้น องค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้ 

 1.1.1 เงนิฝากธนาคาร จ านวน 60,435,945.36  บาท 

 1.1.2 เงนิสะสม จ านวน 38,474,726.34  บาท 

 1.1.3 ทุนส ารองเงนิสะสม จ านวน 29,787,527.74  บาท 

1.1.4 รายการกันเงนิไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 1 

โครงการ รวม 1,798,578.50 บาท  

 1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผู้กพัน จ านวน 1 โครงการ  

  รวม 469,000.- บาท 

 1.2 เงนิกู้คงค้าง จ านวน  -  บาท 

 2.การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563  

 (1)  รายรับจรงิ จ านวน 73,135,019.54  บาท ประกอบด้วย 

   หมวดภาษีอากร จ านวน     78,269.07  บาท 

  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต  จ านวน    137,677.61  บาท 

  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน   532,645.34  บาท 

  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและพาณิชย์  จ านวน        -          บาท 

  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน       5,823.50 บาท 

  หมวดรายได้จากทุน  จ านวน           -         บาท 

  หมวดภาษีจัดสรร จ านวน  24,940,162.15 บาท 

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน  47,440,441.87 บาท 

 (2) เงนิอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์   จ านวน 130,260.- บาท 

 (3) รายจ่ายจริง จ านวน 62,912,536.91  บาท  ประกอบด้วย 

       งบกลาง จ านวน 30,891,992.- บาท 

     งบบุคลากร จ านวน 15,237,276.-บาท 

       งบด าเนินงาน จ านวน 13,084,059.55 บาท 

       งบลงทุน  จ านวน     278,700.- บาท 

  งบเงินอุดหนุน จ านวน   3,420,509.36 บาท 

      งบรายจ่ายอื่น จ านวน           -         บาท 
      (4) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงนิอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 130,260.-บาท 

(5) มกีารจ่ายเงินสะสมเพื่อด าเนนิการตามอ านาจหนา้ที ่ จ านวน  13,826,724.-  บาท 
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(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงนิสะสม  จ านวน  -  บาท 

(7) รายจ่ายจากเงินกู้ จ านวน  -  บาท 

 งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 รายได้จัดเก็บ 

 หมวดภาษีอากร จ านวน 250,000.- บาท 

 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน 250,000.- บาท 

 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  จ านวน 540,000.- บาท 

 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน       6,000.- บาท 

 รวมรายได้จัดเก็บเอง จ านวน 1,046,000.- บาท 

 รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 หมวดภาษีจัดสรร    จ านวน 26,514,000.- บาท 

 รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

    จ านวน  26,514,000.- บาท 

 รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป    จ านวน 47,440,000.- บาท 
 

 รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

  จ านวน 47,440,000.- บาท 

    รวมทั้งสิ้น    75,000,000.- บาท 

 ค าแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 

  รายจ่ายงบประมาณ 

 งบกลาง  จ านวน 33,359,370.- บาท 

 งบบุคลากร  จ านวน 19,003,800.- บาท 

 งบด าเนินงาน  จ านวน 15,316,530.- บาท 

 งบลงทุน จ านวน   3,141,300.- บาท 

 งบเงินอุดหนุน จ านวน   4,179,000.- บาท 

 รวมจ่ายจากงบประมาณ ของปี 2565 จ านวน    75,000,000.- บาท 
 

นายทศพล เที่ยงธรรม  สอบถาม การตั้งรับงบประมาณประจ าปี 2565 ผมเป็นหว่งว่าสถานการณ์ 

ส.อบต.ม.5  ตอนนี้ผมไม่ทราบว่าเงนิจะเข้าตามเป้าหรือไม่ จะมีผลต่อไปเพราะ

โครงสรา้งพื้นฐานสว่นมากจะเป็นไฟฟ้า สว่นมากที่ดูจะไปท าทีหลัง แต่

สังเกตงบประมาณปีนี้ จะไปอยู่กับค่าใช้สอยของแต่ละหมวด คือการจ้าง

เหมาบริหาร งบประมาณ 4 ลา้นกว่าบาท เยอะกว่างบลงทุนของแต่ละ

หมูบ่้าน ผมว่าการจัดท างบประมาณปีนี้จรงิใจกับชุมชนหรอืไม่ ขอฝากด้วย 
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2.ปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลกุดตุ้มจ านวน 671,900.-บาท  

และปรับปรุงห้องประชุม จ านวน  980,000.-บาท ปรับปรุงห้องประชุมผม

อยากทราบรายละเอียดว่าที่เราท าตรงนี ้ถ้าอาคารใหม่เสร็จ มันเชื่อมโยง

กันไหม เพราะเข้าใจว่า ณ ปัจจุบันหอ้งประชุม เครื่องเสียงมปีัญหาทุกปี 

ส่วนอาคารใหม่ของเราเปิดหอ้งประชุมแล้ว สว่นตรงนี้ท าเผื่อตรงนัน้ไหม 

ส่วนการรื้อถอนอาคาร จ านวน 71,900.-บาท ผมอยากทราบรายละเอียดที่

จะรื้อถอนอาคาร  ท าไมเราต้องไปจา่ยค่าทุบอาคารอกี ปกติระเบียบทั่วไปที่

ทราบมาจะเป็นการขายทอดตลาด เราไม่ต้องลงทุนให้เขามาท า แต่ อบต.

กุดตุ้ม ตัง้งบไว้รื้อถอน  ท าไมไม่ท าเป็นการประมูลขายทอดตลาดแล้วให้เขา

ทุบ ช้ีแจงดว้ย และอีก 1 โครงการ โครงการปรับเกรดลูกรัง จ านวน 4 แสน

กว่าบาท พรอ้มลงลูกรัง เท่าที่ผ่านมามีรถไปปรับเกรดผมไม่อยากมีลูกรังไป

ลง เพราะบางครัง้ปรับแล้วมันลงไปที่นาของชาวบ้าน บางครัง้ก็ลงลูกรังบาง

เกินไป แล้วงบประมาณที่ตั้งไว้ก็เยอะ แตเ่วลาลงไปท าท าไมถึงท าไม่ดี

เท่าที่ควร และโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ผมไม่เข้าใจว่าเสา 8 เมตร 

เป็นเสามาตรฐานที่เราท าอยู่หรอืเปล่า ท่านประธานสภาฯ ดูนะครับ มี

เฉพาะหมูท่ี่ 10 เท่านั้นที่ระบุจ านวนเสาไฟฟ้าไว้ เสา 8 เมตร จ านวน 10 ต้น 

เงิน 100,000.-บาท หมู่อื่นไม่มีจ านวนของเสาไฟฟ้าเลย เช่น บ้านหนอง

คอนไทย ม.5,12,14 จ านวน 300,000.-บาท ยาว 860 เมตร แต่ของบ้าน

หนองไผ่ลอ้ม จ านวนเงนิ 100,000.-บาท ท าไมได้ 800 กว่าเมตร 

เหมอืนกัน  ผมอยากจะให้ช่างที่รับผดิชอบมาชีแ้จงรายละใหท้ราบว่า 

ระยะทางวัดจากจุดไหน ไปถึงจุดไหนบ้าง ท าไมหมู่อื่น ไม่ระบุจ านวนเข้ามา 

ขอให้ช้ีแจงด้วย ขอบคุณครับ 

นายสุวิทย์  ศิรคิุณ   โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ มีขอ้สังเกต การรื้อถอนอาคาร รือ้แล้วจะเอาไป 

ส.อบต.ม.10 ไหน ไม่ว่าจะเป็น เหล็ก กระเบือ้ง มันเป็นทรัพย์สินของราชการ เรื่องต่อมา 

เสาธง 130,000.-บาท มันก็มีแตเ่สาธงพร้อมฐานสูง สูงยังไง  ปร4.  ปร5. 

ก็ไม่แนบมาให้ และเรื่องโครงการปรับปรุงห้องประชุมส านักงาน อยากให้

ระบุว่า โต๊ะเป็นแบบไหน ตูเ้ป็นแบบไหน คุณภาพเป็นแบบไหน และราคา

เท่าไหร่ ส าหรับโครงการถนนลูกรัง ถ้าท่านท าได้เหมอืนที่ไปท าที่หนองไผ่

ล้อมทางไปวัดหนองไผล่้อม บดอัดพร้อม ถ้าท าแบบนีไ้ด้ทั้งต าบล ปีต่อๆ ไป

จะไม่ต้องท าซ้ าแน่นอน ขอฝากด้วย ขอบคุณครับ 

นายนิพนธ์  เหวชัยภูมิ  ส าหรับโครงการปรับปรุงภูมิทัศน ์ทั้ง 2 ตัวนี้ ตอ้งน าเสนอ ปร4. ปร.5.  

ผอ.กองคลัง ให้ที่ประชุมได้รับทราบด้วย ของให้ ผอ.กองช่างน าเข้าสภาด้วย ขอบคุณ

ครับ 
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นายทศพล  เที่ยงธรรม  คือวันนี้เอกสารทุกอย่างตอ้งพรอ้ม ถึงจะเป็นขั้นรับหลักการเพราะว่ามัน 

ส.อบต.ม.5 ส าคัญ เกิดปัญหาทุกครั้ง ขอให้เอกสารพร้อมกว่านี ้ขอบคุณครับ  

นายไพรวัลย์  พิลาวรรณ  อ้างระเบียบ ข้อ 47 ในการพิจารณาญัตติรา่งขอ้บัญญัติวาระที่หนึ่ง 

ประธานสภาฯ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่า

จะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่น 

ประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปราย

ในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว  เพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ

วาระที่หนึ่ง  สภาท้องถิ่นจะให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับ

หลักการก็ได้  เชิญให้ท่านสมาชิกอภิปรายพอสังเขปก่อนจะรับหลักการ  

และแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ  ถ้าไม่มีท่านใดอภิปรายจึงขอมติที่

ประชุม ท่านสมาชิกท่านใดที่จะให้รับหลักการของข้อบัญญัติต าบล

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี ้กรุณายกมอื 
 

มติท่ีประชุม  รับหลักการ    29  เสียง 

   ไม่รับหลักการ    -   เสียง 

   งดออกเสียง     2  เสียง (ประธานสภาฯ/รองประธานสภาฯ) 

ไม่อยู่ในที่ประชุม    -  เสียง 

ลา/ขาด ประชุม     2  เสียง 

มติท่ีประชุม  รับหลักการ 

เวลา  11.00 น. 
 

นายไพรวัลย์  พิลาวรรณ   ต่อไปเป็นการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติรา่งขอ้บัญญัติ 

ประธานสภาฯ งบประมาณ ประจ าปี 2565 ขอเชิญเลขานุการชี้แจงกฎหมายและ                

ข้อระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้องให้แก่สภาฯ ได้รับทราบ 

นายเฉลิมศลิป์  เทพจันทรา ขอชีแ้จงระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

เลขานุการสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อข้อบังคับประชุมสภาท้องถิ่น 

พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 

  ข้อ 105 ภายใต้บังคับข้อ 103 และข้อ 104 สภาท้องถิ่นมีอ านาจ

เลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่ ไม่ได้ เป็นสมาชิกท้องถิ่นเป็น

คณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่าง ๆ ตามความจ าเป็นแก่กิจการ ในหน้าที่

ของสภาท้องถิ่น ดังนี้ 

  (3) คณะกรรมการแปรญัตติรา่งขอ้บัญญัติ 

  ข้อ 103 (1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่น

มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแตไ่ม่เกินเจ็ดคน 
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  ข้อ 107 ภายใต้บังคับข้อ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น 

ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็น สมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่

กรณี ในกรณีที่ สมาชิกท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง

ไม่น้อยกว่าสองคนส่วนกรณีที่ผูบ้ริหารท้องถิ่น เป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง 

  การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จ ากัดจ านวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติ

เป็นอย่างอื่น และให้น าวิธีการเลือกตามข้อ 12 มาบังคับใช้โดยอนุโลม 

  ข้อ 12 วิธีเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น ให้น าความในข้อ 8 มาใช้

บังคับโดยอนุโลม 

  กรณีที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดให้สภา

ท้องถิ่นใดมีรองประธานสภาท้องถิ่นได้มากกว่าหนึ่งคน ให้เลือกรอง

ประธานสภาท้องถิ่นคนที่หนึ่งก่อน แล้วจึงเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นใน

ล าดับถัดไปทีละคนจนกว่าจะครบตามจ านวนที่พึงมี จึงเรียนมาเพื่อแจง้ให้ที่

ประชุมโปรดทราบ 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

นายไพรวัลย์  พิลาวรรณ  ตามที่เลขาสภาฯได้ช้ีแจงข้อระเบียบฯ ไปแล้วนัน้ ขอให้สภาฯ ร่วมกัน 

ประธานสภาฯ พิจารณาว่าจะคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ จ านวน    

กี่คน ขอเชญิครับ 

นายสมศร ี คุณวันด ี  เสนอเป็น 5 คน โดยมีผู้รับรอง 2 คน  คือ   

ส.อบต.ม.1  1.นายมนูญ  แต่งเมือง ส.อบต.ม.14  2.นายวินัย  นานันท์ ส.อบต.ม.12 

นายไพรวัลย์ พิลาวรรณ  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นไหม ถ้าไม่มีก็จะถือมตวิ่าเป็น 5 คน  

ประธานสภาฯ    

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 
 

นายไพรวัลย์   พิลาวรรณ  ต่อไปเป็นการคัดเลือกคณะกรรมการ คนที่ 1  

ประธานสภาฯ   

นายมนูญ  แต่งเมือง  เสนอนายสมศร ี คุณวันดี ส.อบต.ม.1 โดยมีผู้รับรอง 2 คน คือ 

ส.อบต.ม.14  1. นางประภา เจรญิสุข ส.อบต.ม.15 2. นายสวรรค์ตา  พลบุตร ส.อบต.ม.2 

นายไพรวัลย์   พิลาวรรณ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นไหม ถ้าไม่มีก็จะขอมติที่ประชุม 

ประธานสภาฯ   

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 
 

นายไพรวัลย์   พิลาวรรณ  ต่อไปเป็นการคัดเลือกคณะกรรมการ คนที่ 2  

ประธานสภาฯ 
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นายปรีชา  บุญจันทา  เสนอนายสวรรค์ตา  พลบุตร ส.อบต.ม.2 โดยมีผู้รับรอง 2 คน คือ 

ส.อบต.ม.4  1.นายสุวิทย์  ศิรคิุณ ส.อบต.ม.10 2.นายประมน  พิงชัยภูมิ ส.อบต.ม.17 

นายไพรวัลย์   พิลาวรรณ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นไหม ถ้าไม่มีก็จะขอมติที่ประชุม 

ประธานสภาฯ   

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 
 

นายไพรวัลย์   พิลาวรรณ  ต่อไปเป็นการคัดเลือกคณะกรรมการ คนที่ 3  

ประธานสภาฯ 

นายประมน  พิงชัยภูมิ เสนอนางประภา  เจรญิสุข ส.อบต.ม.15 โดยมีผู้รับรอง 2 คน คือ 

ส.อบต.ม.17       1.นายชัยยา ศรคีอนไทย ส.อบต.ม.18 2.นายเสถียน เพชรจ านงค ์ส.อบต.ม.7 

นายไพรวัลย์   พิลาวรรณ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นไหม ถ้าไม่มีก็จะขอมติที่ประชุม 

ประธานสภาฯ   

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 

นายไพรวัลย์   พิลาวรรณ  ต่อไปเป็นการคัดเลือกคณะกรรมการ คนที่ 4  

ประธานสภาฯ 

นางประภา  เจริญสุข  เสนอนายวินัย  นานันท์ ส.อบต.ม.12 โดยมีผู้รับรอง 2 คน คือ 

ส.อบต.ม.15  1.นายสมหมาย  อาสากุล ส.อบต.ม.4 2. นายมนูญ  แต่งเมือง ส.อบต.ม.14 

นายไพรวัลย์   พิลาวรรณ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นไหม ถ้าไม่มีก็จะขอมติที่ประชุม 

ประธานสภาฯ   

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 
 

นายไพรวัลย์   พิลาวรรณ  ต่อไปเป็นการคัดเลือกคณะกรรมการ คนที่ 5  

ประธานสภาฯ 

นายธงชัย  นานันท์ เสนอนายสมหมาย  อาสากุล ส.อบต.ม.4 โดยมีผู้รับรอง 2 คน คือ 

ส.อบต.ม.11  1.นายปรีชา บุญจันทา ส.อบต.ม.4  2. นางบุญชู  วงศ์นรา ส.อบต.ม.13 

นายไพรวัลย์   พิลาวรรณ  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นไหม ถ้าไม่มีก็จะขอมติที่ประชุม 

ประธานสภาฯ   

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 
 

นายไพรวัลย์   พิลาวรรณ สรุปรายชื่อ   คณะกรรมการแปรญัตติมี 

ประธานสภาฯ  ทั้งหมด  5  คน  ประกอบด้วย 

  1.นายสมศร ี คุณวันดี  ส.อบต.ม.1 

  2.นายสวรรค์ตา  พลบุตร ส.อบต.ม.2 

  3.นางประภา  เจรญิสุข  ส.อบต.ม.15 
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  4. นายวินัย  นานันท์  ส.อบต.ม.12       

5.นายสมหมาย  อาสากุล ส.อบต.ม.4   

นายเฉลิมศลิป์  เทพจันทรา  อ้างระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา 

เลขานุการสภาฯ ท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 49 ร่าง

ข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการ

แปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญั ตินั้นไปให้

คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่น

จะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 

ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรคหนึ่ง  

ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใด เห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมร่ าง

ข้อบัญญัติก็ให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็น

รายข้อ และเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติในกรณีที่สมาชิกสภา

ท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ จะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการ

เสนอญัตติการเสนอค าแปรญัตติให้อนุโลมใชต้ามแบบท้ายระเบียบนี้ 

ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง กรณีการพิจารณาสามวาระรวด

เดียว  ผู้แปรญัตติอาจเสนอค าแปรญัตติด้วยวาจา สมาชิกท่านใดประสงค์จะ

ขอแปรญัตติให้ท าเป็นหนังสือเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  การ

ขอแปรญัตติผูเ้สนอขอแปรญัตติจะต้องมีผู้รับรอง 2 คน  และก าหนดการรับ

แบบเสนอแปรญัตติ  เริ่มตั้งแต่วันที่ 13  สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 – 

16.30 น. ไปจนถึง วันที่  15  สิงหาคม  2564  เวลา  08.30 - 16.30 น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดตุ้ม  และขอให้

คณะกรรมการท ารายงานสรุปเสนอต่อสภาฯ เพื่อพิจารณาต่อไป ส่วนเรื่อง

นัดประชุมในครั้งต่อไปในวันที่ 17 สิงหาคม 2564 และสภาฯ จะท าหนังสือ

เรียกประชุมสมาชิกอีกครั้ง 

นายเฉลิมศลิป์  เทพจันทรา ตามที่สภา อบต.กุดตุ้ม ได้มมีตเิลือก ส.อบต.ให้เป็นคณะกรรมการ 

เลขานุการสภาฯ แปรญัตตินั้น ในฐานะเลขานุการสภา อบต.กุดตุ้ม  จึงขอนัดประชุมเพื่อ

ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ของคณะกรรมการแปรญัตติพร้อมทั้ง

ด าเนินการเลือกประธานและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติในวันที่ 11  

สิงหาคม  2564  เวลา  15.30 น. พร้อมนี้ได้ท าหนังสือเชิญประชุม

คณะกรรมการทุกท่านแลว้ ขอบคุณครับ 

ปิดประชุมเวลา 15.30 น. 
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ลงช่ือ       ผูบ้ันทึกการประชุม 

            (นายเฉลิมศิลป์  เทพจันทรา) 

                                                           เลขานุการสภา อบต.กุดตุ้ม 
 

 

     ลงช่ือ         ผูต้รวจบันทึกการประชุม 

               (นายไพรวัลย์  พิลาวรรณ) 

              ประธานสภา อบต.กุดตุ้ม 

 

 

 

 

         คณะกรรมการสามัญประจ าสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดตุ้ม ท าหน้าที่ตรวจรายงานการ

ประชุมเรียบร้อยแล้ว  จงึลงรายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

   

 

(ลงช่ือ)       ประธานกรรมการ 

     (นายค าหว่าน  ด ารงแดน) 

   ส.อบต.หมู่ 18 

 

(ลงช่ือ)       กรรมการ 

     (นายสมศรี  คุณวันดี) 

   ส.อบต.หมู่ 1 

            

(ลงช่ือ)       กรรมการ 

     (นายสมหมาย  อาสากุล) 

   ส.อบต.หมู่ 4 
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ขอรับรองว่ารายงานการประชุมสภา อบต.กุดตุ้ม  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2564   

เมื่อวันที่  11 สิงหาคม  2564  สภา อบต.กุดตุ้ม  ได้รับรองรายงานการประชุม  ตามมตทิี่ประชุม 

สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  2/2564  เมื่อวันที่  17  สิงหาคม  2564 

     

 

 

 

 

 

(ลงช่ือ)                                 ผูร้ับรอง 

      ( นายไพรวัลย์  พิลาวรรณ) 

                       ประธานสภา อบต.กุดตุ้ม 

 


