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บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย 

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 / ๒๕64 คร้ังที่ 1   
วันที่ 11 สิงหาคม  ๒๕64  เวลา 09.30 น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย 
ผูม้าประชุม 

ลำดับที ่ ชื่อ  -  สกลุ ตำแหน่ง ลายมือชือ่ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

นายสมบูรณ์  ชอบธรรม 
นายกฤษดา    ชิดชม 
นายพงศกร  จัดของ 
นางอำไพ   เพลิดเพลิน       
นายเขียน  ยาสมุทร 
นายชิด    งาต้น 
นายกษิเดชภ์  ปินใจ 
นายทองเลื่อน    เครือพาน 
นายเฮียง     ชาวนา 
นายธนกฤต   รุจิระพงศ์ 
นางชูศรี    มีของ 
นางประภารัตน์  คำรอด       
นายธนพล  ทนทาน 
นายสมศักดิ์   กาเหว่า 
นายสมชาย  โชคลาภ 
นายสุรเดช  เสนะสุนันทา 
นางสมคิด     ชัยวิรัช 
นายสมพงศ์ ดวงจันทร์ 
นายณรงค์  มากมาย 
นางนิภาภรณ์  คมสัน 
นายพิชิตพล  เครือพาน 
นายวิรัตน์  ลมทวีวงศ์ 
นางลำดวน   ดวงจันทร์ 
นายสมสิทธิ์  จาคำมา 

ประธานสภาฯ 
รองประธานสภาฯ 
ส.อบต.หมู่  1 
ส.อบต.หมู่  1 
ส.อบต.หมู่  2 
ส.อบต.หมู่  3 
ส.อบต.หมู่  3 
ส.อบต.หมู่  4 
ส.อบต.หมู่  4 
ส.อบต.หมู่  5 
ส.อบต.หมู่  5 
ส.อบต.หมู่  6 
ส.อบต.หมู่  6 
ส.อบต.หมู่  7 
ส.อบต.หมู่  7 
ส.อบต.หมู่ 8 
ส.อบต.หมู่  9 
ส.อบต.หมู่  9 
ส.อบต.หมู่  10 
ส.อบต.หมู่  10 
ส.อบต.หมู่ 11  
ส.อบต.หมู่ 11 
ส.อบต.หมู่ 13 
เลขานุการสภาฯ 

สมบูรณ์  ชอบธรรม 
กฤษดา   ชิดชม 
พงศกร  จัดของ 
อำไพ   เพลิดเพลิน       
เขียน  ยาสมุทร 
ชิด  งาต้น                   
กษิเดชภ์  ปินใจ 
ทองเลื่อน  เครือพาน 
เฮียง  ชาวนา 
ธนกฤต  รุจริะพงศ์ 
ชูศรี  มีของ 
ประภารัตน์  คำรอด       
ธนพล  ทนทาน 
สมศักดิ์   กาเหว่า 
สมชาย  โชคลาภ 
สุรเดช เสนะสุนันทา 
สมคิด   ชัยวิรัช 
สมพงศ์ ดวงจันทร์ 
ณรงค์  มากมาย 
นิภาภรณ์  คมสัน 
พิชิตพล  เครือพาน 
วิรัตน์  ลมทวีวงศ์ 
ลำดวน   ดวงจันทร์ 
สมสิทธิ์  จาคำมา 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นางชัชชญา  บัวบาน  ส.อบต.หมู่ 8  แจ้งลาประชุม 

/ผู้เข้าร่วม... 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

ลำดับที ่ ชื่อ  -  สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

จ.ส.ต.ประยุทธ  ดวงจันทร์ 
นางสุจินต์  ชัยมงคล 
นางบัวลอย  ฝักฝ่าย 
จ.ส.อ.มานพ  ชมเชย 
นายวีรยุทธ  สุขเจริญ 
นางสาวอินทุกานต์ ถุงแก้ว 
นางวราพร  พุ่มพวง 
นางสุกัญญา วงศ์วังจันทร์ 
นางสาวอัณณ์ชญา  ขยัก 
นางวริศรา  สีใจวงค์ 
นางเนาวรัตน์  มนตรี 
นางวราพร  สุนทรสลิษฎ์กุล 
นายชาคร  จันทร์ตา 

นายก อบต.หัวฝาย 
รองนายกฯ อบต.หัวฝาย 
เลขานกุารนายกฯ อบต.หวัฝาย 
รองปลัด อบต. 
ผูอ้ำนวยการกองช่าง 
ผู้อำนวยการกองคลัง 
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ 
หัวหน้าสำนักปลัด 
นิติกร 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
เจ้าพนักงานธุรการ 
นักทรัพยากรบุคคล 
เจ้าพนักงานธุรการ 

  ประยุทธ ดวงจันทร์ 
  สุจินต์  ชัยมงคล 
  บัวลอย  ฝักฝ่าย   
  มานพ ชมเชย 
 วีรยุทธ  สุขเจริญ 
 อินทุกานต์ ถุงแก้ว 

  วราพร  พุ่มพวง 
  สุกัญญา วงศ์วังจันทร์ 
  อัณณ์ชญา  ขยัก 
  วริศรา  สีใจวงค์ 
 เนาวรัตน์  มนตรี 
 วราพร  สุนทรสลิษฎ์กุล 
 ชาคร  จันทร์ตา 

เร่ิมประชุมเวลา  09.30  น. 

 เมื่อถึงเวลาประชุม นายสมสิทธิ์ จาคำมา เลขานุการสภาฯ เชิญสมาชิกเข้าห้องประชุม สมาชิก
สภามาครบองค์ประชุม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝายจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและ
กล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย สมัยสามัญ สมัยที่  3 /2564 ครั้งที่  1           
โดยดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้  

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
เนื่องจากคาดว่าการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  ปีงบประมาณ 2565        

จะแล้วเสร็จไม่ทันในกำหนดสมัยประชุม กระผมจึงทำหนังสือขอขยายเวลาต่อนายอำเภอสูงเม่นและ      
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝายได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดให้แผนพัฒนาท้องถิ่นให้จัดทำหรือทบทวนให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนตุลาคม 2564 เหตุการณ์โควิดทำให้ไม่สามารถประชาคมที่มีจำนวนคนมากๆได้ จึงให้จัดการ
ประชุมในรูปแบบการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ขอให้กำนัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย จัดทำ          
แผนประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดเรียงลำดับโครงการ เรียงลำดับตามปี พ.ศ.2566 – 2570 รวมถึง
แผนพัฒนาหมู่บ้าน โดยแยกเป็นรายปี พ.ศ. และส่งให้ทาง อบต. ภายในวันที่ 27 สิงหาคม 2564 เพื่อจะ
ได้นำข้อมูลดังกล่าวจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ต่อไป 

       /นายกฤษดา... 
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นายกฤษดา  ชิดชม   -  โครงการก่อสร้างศาลาหมู่บ้านได้มั้ยครับ  
 รองประธานสภา    
นายวีรยุทธ สุขเจริญ    - ขึ้นอยู่กับความต้องการของหมู่บ้าน และต้องสร้างบนที่สาธารณะ 
ผู้อำนวยการกองช่าง           ประโยชน์ หากไม่ใช่ที่สาธารณะประโยชน์และเป็นสถานที่ส่วนบุคคลต้อง 

    จดทะเบียนให้สำนักงานที่ดินรังวัดแบ่งยกเป็นที่สาธารณะประโยชน์ก่อน 
    ครับ 

นายสมบูรณ์ ชอบธรรม  -  ให้นำหนังสือจาก อบต.ฉบับนี้ แจ้งใหผู้้นำชุมชนทราบด้วยนะครับ 
 ประธานในที่ประชุม    
นายวีรยุทธ สุขเจริญ    - ขอให้ทุกท่านเรียงลำดับโครงการ ปี 66 ให้ด้วยนะครับเพื่อความชัดเจน 
ผู้อำนวยการกองช่าง           การทำงานจะได้รวดเร็วครับ 

นายสมสิทธิ์ จาคำมา       -  หมู่บ้านไหนเสร็จก่อนก็ส่งแผนฯมาที่ อบต.ได้เลยครับ เพ่ือจะได้ลงพื้นที่ 
    เลขานุการฯ                ทำงานอย่างรวดเร็ว 
นายสุรเดช  เสนะสุนันทา -  หมู่ที่ ๘ จะส่งแผนฯเก่าไปก่อน และจะทำความเข้าใจกับประชาชนใน  
       ส.อบต.หมู่ ๘  พื้นที่ด้วย เพ่ือจะได้ไม่มีปญัหาในภายหลัง 
นายสมบูรณ์ ชอบธรรม  -  ให้ดูโครงการเก่าครับ งบประมาณ ๓๕๐,๐๐๐ บาท ขาดเกินได้นิดหน่อย  
 ประธานในที่ประชุม     
ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย         
                           สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 วันที่  14  พฤษภาคม 2564 
นายสมบูรณ์ ชอบธรรม  -  มีสมาชิกท่านใด จะสอบถามหรือแก้ไขเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  
 ประธานในที่ประชุม    
นายสมบูรณ์ ชอบธรรม  -  หากไม่มีสมาชิกท่านใด จะสอบถามหรือแก้ไขเพ่ิมเติมอีก ขอความ    

ประธานในที่ประชุม      เห็นชอบทุกท่านรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาดว้ย 

มติที่ประชุม - มีมติเอกฉันท์รบัรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 
เมื่อวันที่  14  พฤษภาคม  2564     

ระเบียบวาระที่  3    เร่ืองญัตติเพ่ือพิจารณาเรื่อง รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ทั่วไป ปงีบประมาณ  2565 วาระที่ 1       

นายสมบูรณ์  ชอบธรรม    -  ขอเชิญนายก อบต.หัวฝาย แถลงต่อที่ประชุมครับ  
  ประธานในที่ประชุม     
จ.ส.ต.ประยุทธ ดวงจันทร์  -  เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย  
           นายกฯ                 บัดนี้ถึงเวลาที่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย จะเสนอร่าง 
                                  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล     

               
 

 /อีกครั้งหนึ่ง... 
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อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝายจึงขอ 

                                  แถลงให้ท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและเหตุผลและ 
                                  แนวทางนโยบายในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้ 

1. สถานะการคลัง 

ในปี งบประมาณ  พ .ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหั วฝาย            
ได้ประมาณการรายรับไว้จำนวน 62,200,000 บาท โดยในส่วนของ
รายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย จัดเก็บเองจะได้ปรับปรุงการ
จัดเก็บให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และในส่วนของประมาณการรายจ่ายได้
กำหนดวงเงินรายจ่ายไว้ จำนวน 62,200,000 บาท ซึ่งคาดว่าจะ
สามารถนำไปจัดทำบริการสาธารณะด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
โดยการจัดทำงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย 
เป็นการจัดทำงบประมาณแบบสมดุล (รายจ่ายเท่ากับรายรับ) และองค์การ
บริหารส่วนตำบลหัวฝายขอแสดงรายละเอียดประมาณการรายรับ-รายจ่าย 
ดังนี้ 
2. รายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประมาณการไว้ จำนวน  

62,200,000  บาท  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        /รายรับ... 
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รายรับ รายรับจริงปี 2563 ประมาณการปี 2564 ประมาณการปี 2565 

หมวดภาษีอากร 

ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 

 

69,100 

 

480,000 

 

100,000 

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน - - - 

ภาษีบำรุงท้องที่ - - - 

ภาษีป้าย 233,204 190,000 270,000 

รวมหมวดภาษีอากร 302,304 670,000 370,000 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต    

ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 2,153 2,000 2,200 

ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย 605,540 530,000 610,000 

ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 1,000 1,000 1,000 

ค่าปรบัผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก 2,600 3,000 3,000 

ค่าปรับการผิดสัญญา 120,872 54,800 100,000 

    

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

33,450 27,000 35,000 

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 1,512 7,500 1,500 

ค่าใบอนุญาตอ่ืนๆ - - - 

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและ
ใบอนุญาต 

768,107.40 625,300 752,700 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน    

ดอกเบี้ย 682,439.71 620,000 700,000 

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 682,,439.71 620,000 700,000 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 

ค่าขายแบบแปลน 

 

10,800 
 

3,000 
 

10,000 

รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน 63,350 50,000 60,000 

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 74,150 53,000 70,000 

 
 
 

/รายรับ... 
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รายรับ รายรับจริงปี 2563 ประมาณการปี 2564 ประมาณการปี 2565 

หมวดรายได้จากทุน 

  ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 

 

875 

 

2,000 

 

1,000 

                  รวมหมวดรายได้จากทุน 875 2,000 1,000 

หมวดภาษีจัดสรร  

589,336.71 

  

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน 570,000 610,000 

ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ 9,911,896.96 10,700,000 10,5000,000 

ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ 3,825,050.52 3,900,000 4,000,000 

ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
44,762.88 90,000 90,000 

ภาษีสุรา - - - 

ภาษีสรรพสามิต 7,376,719.26 8,559,000 8,200,000 

ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตาม
กฎหมายวาด้วยป่าไม้ 72,889.70 69,000 75,000 

ค่าภาคหลวงแร่ 82,376.71 90,000 85,000 

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 65,643.86 75,000 70,000 

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน 

887,896 1,100,000 950,000 

รวมหมวดภาษีจัดสรร 22,856,572.60 25,153,000 24,580,000 

หมวดเงินอุดหนุน 

เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตาม
อำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ 

 

36,902,786 

 

35,876,700 

 
35,726,300 

รวมหมวดเงินอุดหนุน 36,902,786 35,876,700 35,726,300 

รวมทุกหมวด 61,587,234.71 63,000,000 62,200,000 
 

/3.รายจ่ายประจำปี.... 
  



7 

 

 
 
 

3. รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ประมาณการไว้ 62,200,000  บาท 
 

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 
2563 

ประมาณการปี 
2564 

ประมาณการปี 
2565 

จ่ายจากงบประมาณ    

งบกลาง 23,801,151 25,096,670 25,474,915 

งบบุคลากร 12,766,699 14,184 ,200 14,483,000 

งบดำเนินงาน 6,666,837.13 12,660,200 13,240,885 

งบลงทุน 2,000,879.05 9,198,930 7,168,000 

งบรายจ่ายอื่น - 30,000 30,000 

งบเงินอุดหนุน 1,636,640 1,830,000 1,803,200 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 46,872,206.18 63,000,000 62,200,000 
 

4. ภาระผูกพันในการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
- ไม่มีภาระหนี้ผูกพันในปีงบประมาณที่ผ่านมา สำหรับรายละเอียด 
รายรับ – รายจ่ายตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ 2565 ที่ไดแ้จกจ่ายให้ทุกท่านไปแล้วนั้น ผมขอให้สมาชิกทุก
ท่านในที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา เพื่อรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายทั่วไปปีงบประมาณ 2565 ในวาระที่ 1 ต่อไปครับ 

นายสมบูรณ์  ชอบธรรม    - ขอเชิญท่านปลัดในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณและเลขานุการสภาชี้แจง       
  ประธานในที่ประชุม        ระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับ  

นายสมสิทธิ์  จาคำมา      -  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย รองประธานสภาฯ 
  เลขานุการฯ                  และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า 

ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 45 วรรคสาม                  
                                 - ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้และ 
                                   ในการพิจารณาวาระที่สอง ให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่
                             น้อยกว่ายีส่ิบส่ีชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ 
                                   งบประมาณนั้น  ข้อ 49  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับ 
                                  หลักการแล้ว  ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให ้

       ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติ         
       พิจารณาโดยละเอียดและที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องกำหนดระยะเวลา 

                                   เสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 
 
            /ภายใน... 
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         ภายในระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นกำหนดตามวรรค 
                                    หนึ่งผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติม 
                                    ร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอคำแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติ 
                                    เป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิก 
                                    สภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับ 
                                    การเสนอญตัติ 

ข้อ  58  ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณให้ผู้บริหารท้องถิ่นยื่นต่อ
สภาท้องถิ่นตามแบบและวิธีการภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในระเบียบ 

                                     กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
           ข้อ 59  การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะกระทำได ้
                                     เฉพาะการขอลดรายจ่ายหรือการขอลดจำนวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายและ 
                                     ต้องมีจำนวนสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 
            คำแปรญัตติให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการ 
                                      แปรญัตติภายในระยะเวลาที่สภาท้องถิ่นกำหนดตามข้อ 45 วรรคสาม 
                                     และข้อ 49 วรรคหนึ่ง 
            ข้อ 60  ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่หรือเพ่ิมเติมรายจ่าย 
                                     หรือเปลี่ยนแปลงความประสงค์ของจำนวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะ 
                                     ได้รับคำรับรองจากผู้บริหารท้องถิ่นหรือคำแปรญัตตินั้นผู้บริหารท้องถิ่น 
                                     เป็นผู้แปรญัตติ 
                     ข้อ 61  ห้ามไม่ให้แปรญัตติในรายการและจำนวนเงินซึ่งมีข้อ 
                                      ผูกพันอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี ้

(1) ดอกเบี้ยและเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ 
(2) รายจ่ายซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย 
ถ้ามีปญัหาว่า รายจ่ายรายการใดมีข้อผูกพันตามวรรคหนึ่งหรือไม่ 

ให้ประธานสภาท้องถิ่นเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
     ข้อ 110  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการและ 
                                      ส่งคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาตามข้อ 49  เมื่อคณะกรรมการแปร 
                                      ญัตติพิจารณาแล้วจะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามที่มี 
                                      การแก้ไขเพ่ิมเติม  พร้อมทั้งรายงานย่อย่ืนต่อประธานสภาท้องถิ่น 
     รายงานย่อตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการ 
                                     แก้ไขเพ่ิมเติมในตอนใดหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของ 
                                     คณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การ 
                                     สงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วย 
     ข้อ 113  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้บริหารท้องถิ่น หัวหน้าส่วน 
                                   ราชการประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตจาก 
                                   ประธานกรรมการสภาท้องถิ่นมีสิทธิเข้าฟังการประชุมของคณะกรรมการ 
                                   สภาท้องถิ่นได้ เว้นแต่เป็นการประชุมลับ 

/ในกรณี.... 
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     ในกรณีเป็นการประชุมลับ  ผู้มีสิทธิเข้าฟังการประชุมจะต้องเป็น 
                                  ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประชุม ซึ่งได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการสภา 
                                  ท้องถิ่นนั้นเท่านั้น 

ผู้มีสิทธิเข้าไปนั่งฟังการประชุมของคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตาม
วรรคหนึ่งและวรรคสอง จะแสดงความเห็นได้เมื่อประธานกรรมการสภา
ท้องถิ่นอนุญาตหรือขอให้แสดงความคิดเห็น 

     ข้อ 114  ภายใต้บังคับข้อ  113  ผู้เสนอญัตติหรือผู้บริหาร 
ท้องถิ่นมีสิทธิไปชี้แจง แสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการแปรญัตติได้                                 
ตลอดระยะเวลาการพิจารณาญัตตินั้น ส่วนผู้แปรญัตตินั้นมีสิทธิชี้แจงได้
เฉพาะที่ไดข้อแปรญัตตไิว้ 

     ข้อ 115  คณะกรรมการสภาท้องถิ่นจะกำหนดนัดประชุมเมื่อใด  
                                 ให้แจ้งให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้เสนอญัตติและผู้แปรญัตติ 
                                 ทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่ายี่สิบส่ีชั่วโมงก่อนกำหนดเวลานัดประชุม 
     เมื่อมีการประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตามกำหนดที่          
                                 นัดหมาย ถ้าผู้แปรญัตติไม่มาชี้แจงตามนัดเป็นเวลาเกินกว่าสามสิบนาทีนับ 

แต่เวลาที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นได้เร่ิมประชุมในวันนั้นให้ถือว่าผู้แปร
ญัตติได้ถอนคำแปรญัตตินัน้แล้ว เว้นแต่ผู้แปรญัตติจะมีความจำเป็นที่ไม่
อาจมาชี้แจงได้และการประชุมเรื่องนั้นยังไม่เสร็จสิ้น  คณะกรรมการสภา
ท้องถิ่นจะรับพิจารณาคำแปรญัตตินั้นต่อไปก็ได้ 

นายสมบูรณ์ ชอบธรรม    -  เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามแสดงความคิดเห็น จากนั้นประธานขอ 
 ประธานในที่ประชุม          ความเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
                                   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วาระที่ 1   

มติที่ประชุม -  มีมติเป็นเอกฉันท์รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ทั่วไปปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วาระที่ 1   

นายสมบูรณ์ ชอบธรรม     -  เมื่อที่ประชุมได้รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประธานในที่ประชุม           ปีงบประมาณ  2565 ในวาระที่ 1 แล้วก็ขอให้สมาชิกทุกท่านช่วยกัน  
                                   พิจารณาอีกครั้งก่อนที่จะนำมาแปรญัตติในวาระที่ 2 ต่อไป  ส่วนจะมีการ 
                                   แปรญัตติหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กบัรายละเอียดต่างๆ ของงบประมาณที่เสนอมานี้    
                                   และวันนี้ขอความเห็นชอบจากที่ประชุมถึงการเสนอชื่อแต่งตั้งคณะกรรมการ 

แปรญัตตินั้นควรมกีี่คน ตั้งแต่ 3 คนหรือ 5 คนแต่ไม่เกิน 7 คนและ
กำหนดระยะเวลาในการเสนอคำแปรญัตติเมื่อไหร่  แต่ต้องไม่น้อยกว่า  
24 ชั่วโมง  และจะกำหนดเวลาให้คณะกรรมการแปรญัตติทำงานตั้งแต่วัน
ไหนถึงวันไหนก็ขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาต่อไป 

นางนิภาภรณ ์คมสัน  -  เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ  5  คน โดยมีผู้รับรองคือ         
  ส.อบต.หมู่ 11          นายสมชาย โชคลาภและ นายเขียน  ยาสมุทร   

/นายสมบูรณ์... 
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นายสมบูรณ์ ชอบธรรม     -  สอบถามที่ประชุมมีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ หากไม่มีก็ขอความ  
ประธานในที่ประชุม           เห็นชอบจากมติในที่ประชุม 
มติที่ประชุม     -  มีมติเอกฉันท์เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติจำนวน  5  คน                   
นายสมบูรณ์ ชอบธรรม  -  ขอมติที่ประชุมสภาเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 1 โดยมีผู้  
 ประธานในที่ประชุม       รับรอง  อย่างน้อย 2 คน  
ที่ประชุม   -  โดยนางนภิาภรณ์ คมสัน  เสนอชื่อ นายธนกฤต รุจิระพงศ์ เป็น 

กรรมการแปรญัตติคนที่ 1 โดยมีผู้รับรอง คือนายกษิเดชภ์ ปินใจและ    
นายณรงค์ มากมาย    

นายสมบูรณ์ ชอบธรรม  - สอบถามที่ประชุมมีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อกรรมการแปรญัตติคนที่ 1    
ประธานในที่ประชุม        อีกหรือไม่ ประธานนบัหนึ่งถึงสาม ไม่มีผู้เสนอชื่ออีกจึงให้ นายธนกฤต 

รุจิระพงศ์ เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 1  

นายสมบูรณ์ ชอบธรรม  -  ขอมติที่ประชุมสภาเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 โดยมีผู้  
ประธานในที่ประชุม        รับรอง อย่างน้อย 2 คน                                  
ที่ประชุม   -  โดยนายเฮียง ชาวนา  ขอเสนอชื่อนายสมบูรณ์ ชอบธรรม กรรมการ 

แปรญัตติ คนที่ 2 โดยมีผู้รับรองคือ นายสมศักดิ์ กาเหว่า และนายสุรเดช   
เสนะสุนันทา 

นายสมบูรณ์ ชอบธรรม  - สอบถามที่ประชุมมีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อกรรมการแปรญัตติคนที่ 2    
ประธานในที่ประชุม        อีกหรือไม่ ประธานนับหนึ่งถึงสาม ไม่มีผู้เสนอชื่ออีกจึงให้ นายสมบูรณ์ 

ชอบธรรม เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 2  
นายสมบูรณ์ ชอบธรรม  -  ขอมติที่ประชุมสภาเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 โดยมีผู้  
ประธานในที่ประชุม        รับรองอย่างน้อย 2 คน  
ที่ประชุม    -  โดยนายชิด งาต้น เสนอชื่อ นายพงศกร  จัดของ เป็นกรรมการแปรญัตติ 

คนที่  3 โดยมีผู้รับรอง คือ นายทองเลื่อน เครือพาน และ นายธนพล 
ทนทาน 

นายสมบูรณ์ ชอบธรรม  - สอบถามที่ประชุมมีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อกรรมการแปรญัตติคนที่ 3    
ประธานในที่ประชุม        อีกหรือไม่ ประธานนับหนึ่งถึงสาม ไม่มีผู้เสนอชื่ออีกจึงให้ นายพงศกร    

จัดของ เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 3  
นายสมบูรณ์ ชอบธรรม  - ขอมติที่ประชุมสภาเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 4 โดยมีผู้  
ประธานในที่ประชุม        รับรองอย่างน้อย 2 คน  
ที่ประชุม    -  โดย นายสุรเดช เสนะสุนันทา เสนอชื่อนายกฤษดา ชิดชม เป็น 

กรรมการแปรญัตติคนที่ 4 โดยมีผู้รับรอง คือ นายธนกฤต รุจิระพงศ์ 
และนายชิด งาตน้ 

นายสมบูรณ์ ชอบธรรม  - สอบถามที่ประชุมมีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อกรรมการแปรญัตติคนที่ 4    
  ประธานในที่ประชุม        อีกหรือไม่ ประธานนับหนึ่งถึงสาม ไม่มีผู้เสนอชื่ออีกจึงให้ นายกฤษดา    

ชิดชม เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 4  
/นายสมบูรณ์... 



11 

 

 

นายสมบูรณ์ ชอบธรรม  -  ขอมติที่ประชุมสภาเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 5 โดยมีผู้  
ประธานในที่ประชุม        รับรอง อย่างน้อย 2 คน  

ที่ประชุม   - โดยนายพงศกร จัดของ เสนอชื่อ นายสมพงศ์ ดวงจันทร์ เป็นกรรมการ 
แปรญัตติคนที่ 5 โดยมีผู้รับรองคือนางสมคิด ชัยวิรัช และนายกฤษดา     
ชิดชม 

นายสมบูรณ์ ชอบธรรม  - สอบถามที่ประชุมมีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อกรรมการแปรญัตติคนที่ 5    
ประธานในที่ประชุม       อีกหรอืไม่ ประธานนับหนึ่งถึงสาม ไม่มีผู้เสนอชื่ออีกจึงให้ นายสมพงศ์   

ดวงจันทร์ เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 5      
นายสมบูรณ์ ชอบธรรม  - ที่ประชุมได้เลือกกรรมการแปรญัตติครบ 5 คนแล้วต่อไปก็ขอความ 

ประธานในที่ประชุม       เห็นชอบต่อที่ประชุมกำหนดระยะเวลาให้คณะกรรมการแปรญัตติทำงาน   
และกำหนดวันยื่นเสนอคำแปรญัตติตั้งแต่ช่วงเวลาไหนถึงเวลาไหนแต่ทั้งนี้
ต้องมีกำหนด ระยะเวลาให้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง ตามข้อ 45 วรรคสาม
ประกอบข้อ 49 วรรคหนึ่ง 

ที่ประชุม -  มีมติ เป็นเอกฉันท์กำหนดระยะเวลาให้คณะกรรมการแปรญัตติ          
รวม 7 วัน ระหว่างวันที่ 13 สิงหาคม 2564– 19 สิงหาคม 2564        
โดยกำหนดเวลายื่นเสนอคำแปรญัตติระหว่างวันที่ 13 - 15 สิงหาคม  
2564  ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ของแต่ละวันและกำหนด
สถานที่ยื่นเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ ณ ห้องทำงาน
ของประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย    

ที่ประชุม      -  รับทราบ  

นายสมสิทธิ์ จาคำมา       -  เมื่อทราบกำหนดวันเวลาและสถานที่ให้ยื่นเสนอคำแปรญัตติต่อ 
    เลขานุการฯ                คณะกรรมการแปรญัตติแล้ว วันนี้กระผมในฐานะเลขานุการสภาขอนัด 

       ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติครัง้แรก ในวันที่ 11 สิงหาคม 2564  
เวลา 16.00 น.หลังจากเลิกการประชุมสภาในวันนี้แล้ว  ณ ห้องประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย โดยขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติ
ทั้ง 5 ท่าน  เข้าร่วมประชุมในวันและเวลาดังกล่าว       

นายสมบูรณ์ ชอบธรรม  - ใช้เวลาในการประชุมมาพอสมควรแล้ว ขณะนี้เวลา 10.30 น. ก็ขอ 
ประธานที่ประชุม  พักเบรก สัก 15 นาที และหลังจากพักเบรคเสร็จแล้วก็ขอให้สมาชิกทุก

ท่านได้กลับเข้ามาที่ห้องประชุมเวลา 10.45 น. เพื่อประชุมพิจารณาตาม
ระเบียบวาระการประชุมที่เหลือต่อไป 
หลังจากพักเบรกครบ 15 นาทีแล้ว สมาชิกกลับเข้าห้องประชุมครบ
องค์ประชุม ประธานสภาเป็นประธานในที่ประชุมดำเนินการประชุมต่อ   

ระเบียบวาระที่  4  ญัตติพิจารณา เรื่อง ขอความเห็นชอบกันเงินเบิกจ่ายเหลื่อมปี(ข้ามปี) ของ      
งบประมาณปี 2564  

/4.1) ญัตติ… 
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4.1) ญัตติพิจารณา เรื่อง ขออนุมัติกันเงินเบิกจ่ายเหลื่อมปี(ข้ามปี) ของ
งบประมาณปี 2564  
แผนงานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้ง
ภายนอกอาคาร จำนวน 4 จุด งบประมาณจำนวน 410,000 บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมอง
คงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร อุปกรณ์ มีรายการดังนี้ 
1.ชุดเก็บข้อมูล 16 ช่องสัญญาณ จำนวน 1 ชุด 
2.กล้อง CCTV แบบมุมคงที่ภายนอกอาคาร จำนวน 4 กล้อง 
3.อุปกรณ์กระจายสัญญาณ POE 16 ช่อง จำนวน 1 เคร่ือง 
4.เคร่ืองสำรองไฟ 1,000 VA จำนวน 1 เครื่อง 
5.จอ LCD ขนาด 21.5 นิ้ว จำนวน 1 จอ พร้อมด้วยตัวแปลงสัญญาณ 
Internet to Coaxial จำนวน 5  ตั ว สายนำสัญญาณ  RG6 (มีสลิ ง)     
จำนวน 2,700 เมตร สายสัญญาณ UPT CATS5 จำนวน 100 เมตร  
กล่องกันน้ำ ชนิดเหล็กมีหลังคาทึบ จำนวน 3 กล่อง        
กล่องติดเต้า จำนวน 3 จุด ระบบกราวด์ จำนวน 1 ระบบ อุปกรณ์
ประกอบการติ ดตั้ ง  จำนวน  4  ชุด  (คุณ สมบั ติ ต าม  ICT กำหนด)              
ตู้ Rack 36 U จำนวน 1 ตู้ (ตามมาตรฐานครุภัณฑ์กำหนด) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ .ศ .2561 – 2565) เพิ่ ม เติม        
(ฉบับที่ 3) หน้า 19 ลำดับที่ 2 

นายสมบูรณ์  ชอบธรรม    -  ขอเรียนเชิญฝ่ายบริหารได้นำเสนอถึงเหตุผลและความจำเป็นในการ  
ประธานในที่ประชุม     ขอขยายเวลากันเงินงบประมาณในคร้ังนี้ครับ 
จ.ส.ต.ประยุทธ ดวงจันทร์  -  เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ   
         นายกฯ                   ทุกท่าน เนื่องด้วยปีงบประมาณ 2564 จะสิ้นสุดในเดือนกันยายน 2564 

ซึ่งมีระยะเวลาคงเหลืออีก 1 เดือน ในปีงบประมาณ 2564 คาดว่าไม่ทัน
ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ 2564 นี้ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องขอขยาย
เวลากัน เงิน ไว้ เบิก เหลื่อมปี  (ข้ ามปี ) ขอนำเสนอต่อที่ ประชุมสภา           
เพื่อขอความเห็นต่อที่ประชุมสภา กระผมจึงขอความเห็นชอบกันเงินไว้เบิก
เหลื่อมป ี(ข้ามปี) ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย 

นายสมบูรณ์ ชอบธรรม   - ที่ประชุมท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  หากไม่มีผมขอมติที ่
 ประธานในที่ประชุม       ประชุมครับ          
 มติที่ประชุม  - ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบอนุมัติขยายเวลากันเงินเบิกจ่าย  

เหลื่อมปี(ข้ามปี) ของปีงบประมาณ 2564 แผนงานบริหารงานทั่วไป      
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้ง
ภายนอกอาคาร จำนวน 4 จุด งบประมาณจำนวน 410,000 บาท 

/- เพ่ือจ่ายเป็น... 
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- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมอง
คงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร อุปกรณ์ มีรายการดังนี้ 
1.ชุดเก็บข้อมูล 16 ช่องสัญญาณ จำนวน 1 ชุด 
2.กล้อง CCTV แบบมุมคงที่ภายนอกอาคาร จำนวน 4 กล้อง 
3.อุปกรณ์กระจายสัญญาณ POE 16 ช่อง จำนวน 1 เคร่ือง 
4.เคร่ืองสำรองไฟ 1,000 VA จำนวน 1 เครื่อง 
5.จอ LCD ขนาด 21.5 นิ้ว จำนวน 1 จอ พร้อมด้วยตัวแปลงสัญญาณ 
Internet to Coaxial จำนวน 5  ตั ว  สายนำสัญญาณ  RG6 (มีสลิ ง)     
จำนวน 2,700 เมตร สายสัญญาณ UPT CATS5 จำนวน 100 เมตร 
กล่องกันน้ำ ชนิดเหล็กมีหลังคาทึบ จำนวน 3 กล่อง        
กล่องติดเต้า จำนวน 3 จุด ระบบกราวด์ จำนวน 1 ระบบ อุปกรณ์
ประกอบการติดตั้ง จำนวน 4 ชุด (คุณสมบัติตาม ICT กำหนด)               
ตู้ Rack 36 U จำนวน 1 ตู้ (ตามมาตรฐานครุภัณฑ์กำหนด) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ .ศ .2561 – 2565) เพิ่ ม เติม         
(ฉบับที่ 3) หน้า 19 ลำดับที่ 2 
  4.2) ญัตติพิจารณา เรื่อง ขออนุมัติกันเงินเบิกจ่ายเหลื่อมปี(ข้ามปี) ของ
งบประมาณปี 2564  
 แผนงานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู               
งบประมาณจำนวน 235,000 บาท จำนวน 5 เครื่อง (ราคารวมค่าติดตั้ง) 
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 36,000    
บีทียู จำนวน 5 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ เฉพาะสังเขปตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์กำหนด ดังนี้ 
  1)ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู 
  2)ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 
  3)เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่
เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลภัณฑ์อุตสาหกรรม 
และฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 (รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์) 

นายสมบูรณ์  ชอบธรรม    -  ขอเรียนเชิญฝ่ายบริหารได้นำเสนอถึงเหตุผลและความจำเป็นในการ  
ประธานในที่ประชุม     ขอขยายเวลากันเงินงบประมาณในคร้ังนี้ครับ 
จ.ส.ต.ประยุทธ ดวงจันทร์  -  เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ   
         นายกฯ                   ทุกท่าน เนื่องด้วยปีงบประมาณ 2564 จะสิ้นสุดในเดือนกันยายน 2564 

ซึ่งมีระยะเวลาคงเหลืออีก 1 เดือน ซึ่งเครื่องปรับอากาศ จะนำไปติดตั้ง   
ที่อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตอนนี้การก่อสร้างดังกล่าวได้
คู่สัญญาแล้ว จะทำหนังสือแจ้งทำงานต่อไป ซึ่งในปีงบประมาณ 2564 
คาดว่าไม่ทันก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ 2564 นี้ จึงมีความจำเป็นที่ 

 
/จะต้องขอ... 
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  จะต้องขอขยายเวลากันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (ข้ามปี) ขอนำเสนอต่อที่ประชุม

สภาเพื่อขอความเห็นต่อที่ประชุมสภา กระผมจึงขอความเห็นชอบกันเงินไว้
เบิกเหลื่อมป ี(ข้ามป)ี ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย 

นายสมบูรณ์ ชอบธรรม   - ที่ประชุมท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  หากไม่มีผมขอมติที่ 
 ประธานในที่ประชุม       ประชุมครับ          
 มติที่ประชุม  - ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบอนุมัติขยายเวลากันเงินเบิกจ่าย

เหลื่อมปี(ข้ามปี) ของปีงบประมาณ 2564       
แผนงานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู               
งบประมาณจำนวน 235,000 บาท จำนวน 5 เครื่อง (ราคารวมค่าติดตั้ง) 
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 36,000    
บีทียู จำนวน 5 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ เฉพาะสังเขปตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์กำหนด ดังนี้ 
  1)ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู 
  2)ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 
  3)เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่
เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลภัณฑ์อุตสาหกรรม 
และฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 (รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์) 

ระเบียบวาระที่ 5   ญัตติพิจารณา เร่ือง ขอความเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบ  
งบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปี พ.ศ.2564 

นายสมบูรณ์ ชอบธรรม   - เชิญนายกนำเสนอรายการขอแก้ไขเปล่ียนแปลงคำชี้แจงประกอบ 
 ประธานในที่ประชุม       งบประมาณรายจ่ายครับ  
จ.ส.ต.ประยุทธ ดวงจันทร์ 5.1) ขอความเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณ 

นายกฯ              รายจ่ายทั่วไป  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน         
งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งกอ่สร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  
ข้อความเดิม  
โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย     
จำนวน 200,000 บาท 
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าต่อเติมห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ขนาดกว้าง 5 เมตร       
ยาว 5 เมตร 
และห้องกองสาธารณสุข ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 5 เมตร 

 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล    
พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67(1) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -  2565) เพ่ิมเติม       
(ฉบับที่ 3) หน้า 18 ลำดับที่ 2 
 

/ข้อความใหม่... 
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ข้อความใหม่ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน         
งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งกอ่สร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  
โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย     
จำนว200,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าต่อเติมห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ขนาดกว้าง 4.60 เมตร 
ยาว 5 เมตร 
และห้องงานสาธารณสุข ขนาดกว้าง 4.60 เมตร ยาว 5 เมตร 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล    
พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67(1) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม          
(ฉบับที่ 3) หน้า 18 ลำดับที่ 2 

นายสมบูรณ์ ชอบธรรม   - เชิญผู้อำนวยการกองช่างชี้แจงต่อที่ประชุมครับ 
 ประธานในที่ประชุม       
นายวีรยุทธ สุขเจริญ    - การต่อเติมอาคารทั้ง 2 ห้อง ขนาดกว้าง 5 เมตร จะต้องตัดม้าหินอ่อน 
ผู้อำนวยการกองช่าง           ออก จึงต้องตัดความกว้างออกไป เหลือขนาดกว้าง 4.60 เมตร  
นายสมบูรณ์ ชอบธรรม   - ที่ประชุมท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  หากไม่มีผมขอมติที่ 
 ประธานในที่ประชุม       ประชุมครับ  

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแกไ้ขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบ  
งบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปี พ.ศ.2564 แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  
ข้อความเดิม  
โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบรหิารส่วนตำบลหัวฝาย     
จำนวน 200,000 บาท 
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าต่อเติมห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ขนาดกว้าง 5 เมตร       
ยาว 5 เมตร 
และห้องกองสาธารณสุข ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 5 เมตร 

 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล    
พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเตมิ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67(1) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -  2565) เพ่ิมเติม       
(ฉบับที่ 3) หน้า 18 ลำดับที่ 2 
ข้อความใหม่ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน         
งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งกอ่สร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  
 

/โครงการ... 
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โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย     
จำนว200,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าต่อเติมห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ขนาดกว้าง 4.60 เมตร 
ยาว 5 เมตร 
และห้องงานสาธารณสุข ขนาดกว้าง 4.60 เมตร ยาว 5 เมตร 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล    
พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67(1) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม          
(ฉบับที่ 3) หน้า 18 ลำดับที่ 2 

ระเบียบวาระที่  6     เร่ืองญัตติเพ่ือพิจารณา เรื่อง ขอความเห็นชอบในการขอพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ  
ป่าแม่ก๋อนและป่าแม่สาย เพื่อดำเนินโครงการจัดที่ดนิทำกินให้ชุมชน ตามนโยบาย
รัฐบาล ท้องที่ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่   

นายสมบูรณ์  ชอบธรรม   -  ขอเชิญ ปลัด อบต. ชี้แจงต่อที่ประชุมครับ 

  ประธานในที่ประชุม       
นายสมสทิธิ์  จาคำมา      -  ด้วยจังหวัดแพรโ่ดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
       เลขานุการฯ     จังหวัดแพร่ ได้ดำเนินการโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในเขตป่าสงวน

แห่งชาติแม่ก๋อนและป่าแม่สาย ท้องที่ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น     
จังหวัดแพร่ เนื้อที่  13-1-04 ไร่ เพื่อดำเนินการจัดระเบียบการใช้
ประโยชน์ที่ดิน โดยการนำที่ดินที่มีผู้ครอบครองมาจัดระเบียบและบริหาร 
จัดการที่ดินทำกินและป่าไม้อย่างเป็นระบบ ลดปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ 
ปัญหาความขัดแย้งเชิงพื้นที่ พัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม 
และช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ไม่มีที่ ดินทำกินและที่อยู่อาศัยได้            
ใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างถูกต้องตามระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้
ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขใน
การใช้พื้นที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน หรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่นของส่วน
ราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2563 
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่จึงขอเสนอให้
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝายพิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบในการ
ดำเนินการดังกล่าวครับ  

นายพงศกร  จัดของ   - ขอสอบถามเขตป่าสงวนแห่งชาติแม่ก๋อนและป่าแมส่าย ของตำบลหัวฝาย    
   ส.อบต.หมู่ที่ 1   
นายวีรยุทธ สุขเจริญ    - ปัจจุบันใช้การจับพิกัดโดยดาวเทียม น่าจะอยู่บริเวณถ้ำเสือ ในพื้นที่ 
ผู้อำนวยการกองช่าง           ตำบลหัวฝาย หมู่ที่  1, 4, 3 บางส่วนครับ  ผมเห็นว่าควรผ่านความ

เห็นชอบให้ตามที่เสนอมานี้ไปก่อน เพราะดูแล้วเห็นว่าน่าจะเกิดประโยชน์
ต่อประชาชนเกี่ยวกับที่ดินทำกิน 

/นายสมสิทธิ.์.. 
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นายสมสิทธิ์  จาคำมา      - ทางป่าไม้เขาจะทำหน้าที่ตาม พรบ.ป่าไม้ที่เกี่ยวข้อง และขอความ 
       เลขานุการฯ      เห็นชอบจาก สภา อบต.เรา ครับ 
นายวีรยุทธ สุขเจริญ    - เกิดจากปัญหาบุกรุกเข้าไปแผ้วถางป่า ป่าไม้จึงต้องแก้ไขให้ถูกต้องครับ 
ผู้อำนวยการกองช่าง            
นายสมบูรณ์  ชอบธรรม   - ในพื้นที่ตำบลหัวฝาย มีประมาณ 13 ไร่ครับ  
  ประธานในที่ประชุม         
จ.ส.ต.ประยุทธ ดวงจันทร์ - เนื่องจากพื้นที่เกี่ยวกับตำบลหัวฝายประมาณ 13 ไร่ เป็นการขอความ 

นายกฯ              เห็นชอบจาก สภา อบต.หัวฝาย หากมีข้อสงสัยประการใดก็สามารถติดต่อ
สอบถามไปยังเจ้าหน้าที่เขาได้ครับ 

นายสมบูรณ์ ชอบธรรม     - มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ หากไม่มีผมขอ 
ประธานในที่ประชุม         มติที่ประชุมครับ 
มติที่ประชุม  - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบในการขอพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ก๋อนและ

ป่าแม่สาย เพื่อดำเนินโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล 
ท้องที่ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่   

นายสมบูรณ์ ชอบธรรม  -  ใช้เวลาในการประชุมภาคเช้ามานานพอสมควรจนถึงขณะนี้เวลา  
ประธานในที่ประชุม        12.00 น.  ถึงเวลาพักรับประทานอาหารกลางวัน ก็ขอพักการประชุมภาค

เช้าไว้เพียงเท่านี้  หลังจากรับประทานอาหารกลางวันเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
ก็ขอให้สมาชิกทุกท่านกลับเข้ามาประชุมกันอีกครั้งในภาคบ่าย เวลา 13.00 น.  

 เร่ิมประชุมภาคบ่ายเวลา 13.00 น. เมื่อถึงเวลาประชุมสมาชิกมาครบ
องค์ประชุม ประธานในที่ประชุมดำเนินการประชุมต่อในภาคบ่ายตาม
ระเบียบวาระต่อไป 

ระเบียบวาระที่  7  เร่ืองอื่นๆ 
นายสมพงศ์ ดวงจันทร์  - ขอสอบถามทางกองช่างครับ 
    ส.อบต.หมู่ที่ 9 1. การย้ายเสาไฟฟ้า ทาง อบต.ได้ตั้งงบประมาณไว้หรือไม่ 
 2. โครงการในการประชาคมสร้างถนน คสล.เลียบทางชลประทาน        

ขอสอบถามเทียบเคียงกับตำบลแม่จั๊วะครับ ว่าใช้วิธีเดียวกันได้หรือไม่ 
จ.ส.ต.ประยุทธ ดวงจันทร์ - เร่ืองถนนเลียบทางชลประทาน อบต.สามารถดำเนินการได้ โดยทำ  

นายกฯ หนังสือขอความเห็นชอบให้ดำเนินการก่อน แต่บางพื้นที่ก็ไม่สามารถ
ดำเนินการได้ หากเป็นสถานที่ซ้ำซ้อนกับทางชลประทานมีโครงการ
ดำเนินการอยู ่

 นายกษิเดชภ์  ปินใจ  - การเปลี่ยนเสาไฟฟ้า บ้านนายวิศษิฐ์ วงศ์เช้ือ หมู่ที่ 3 ไปถึงลานกีฬา     
   ส.อบต.หมู่ที่ 3  เป็นการขยายเขตไฟฟ้าโดยเสาไฟ 2 ต้น ขอเป็นโครงการได้ไหมครับ ทำได้ 
    วิธีไหนบ้าง  
นายวีรยุทธ สุขเจริญ    - ขอดูรายละเอียดว่าเสาไฟตั้งอยู่ในที่ส่วนบุคคลหรือไม่ อย่างไรก็ตาม 
ผู้อำนวยการกองช่าง           ผมขอทราบข้อมูลเป็นการส่วนตัวด้วยครับ 
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นายสมพงศ์ ดวงจันทร์  - ขอสอบถามเนื่องจากโครงการอาจจะซ้ำซ้อนหรือโครงการที่ตกไปจะต้อง  
    ส.อบต.หมู่ที่ 9 ทำอย่างไร โครงการที่รวมกับ หมู่ที่ 3 ผมจะเอาเข้าแผนไว้ก่อนได้นะครับ 
  นายเขียน  ยาสมุทร  - ปัญหาซอยหลังวัดช่องลม ถนนเส้นนี้มีปัญหาน้ำท่วมขัง เป็นระยะเวลา  
    ส.อบต.หมู่ที่ 2  นานมาแล้วครับ เราจะแก้ปัญหาอย่างไรครับ 
จ.ส.ต.ประยุทธ ดวงจันทร ์ - กรณีของปัญหาน้ำท่วมขัง หมู่ที่ 2 จะให้กองช่างไปออกแบบและหาทาง  
          นายกฯ              แก้ไขต่อไป ส่วนเรื่องที่ ส.อบต.สมพงศ์ สอบถามมาจะให้ ผอ.กองช่าง 

สำรวจพื้นที่ และผมจะสอบถามไปยังชลประทาน จะสอบถามไปหาก อบต.
สามารถดำเนินการจะซ้ำซ้อนหรือไม่ และหากดำเนินการได้จะได้บรรจุไว้
ในแผนพัฒนาฯครับ 

นายวีรยุทธ สุขเจริญ    - ถนนคันคลองชลประทาน มีการให้ดูแลถนน ซึ่งทาง อบต.ทำหนังสือขอ 
ผู้อำนวยการกองช่าง           ใช้พื้นที่ราชพัสดุไปเมื่อปี ๖๑ หนังสือตอบกลับมา ปี ๖๔เราทำหนังสือ    

ใส่แผนไปก่อน หนังสือตอบมาปีไหน เราก็ทำปีนั้นดีไหมครับ 

นายสมบูรณ์  ชอบธรรม    - เราขอโครงการไปปี ๖๑ ได้หนังสือตอบกลับมาปี ๖๔ แสดงว่าเรา 
ส.อบต.หมู่ที่ 12       ดำเนินการได้ใช่ไหมครับ ขอแนะนำให้ หมู่ที่ ๖  ขอใช้ที่ราชพัสดุที่ดิน        

ที่รัชกาลที่ ๙ ท่านเคยเสด็จมา และขอให้กองช่างเอาเข้าแผนพัฒนาฯไว้
ด้วยครับ 

 นายพงศกร  จัดของ   - ผมขอเสริมโครงการทำถนนตั้งแต่คันคลองชลประทานถึง หมู่ที่ ๔       
   ส.อบต.หมู่ที่ 1  เส้นฟาร์มไก่ ผมขอเอาบรรจุลงในแผนพัฒนาฯในปตี่อไปครับ 

นายสมบูรณ์  ชอบธรรม    - น้ำท่วมขังซอยหลังวัดช่องลม หมู่ที่ ๒ ถนนเส้นนี้ก่อสร้างมาตั้งแต่ปีไหน 
    ส.อบต.หมู่ที่ 12        
  นายเขียน  ยาสมุทร  - ปี ๔๘ ครับ  
    ส.อบต.หมู่ที่ 2   
นายสมบูรณ์ ชอบธรรม  - ซื้อไดโว่ไว้สักตัวไหมครับ ทำเหมือนหมู่ที่ ๑๒ และงบประมาณเร่งด่วน     

 ส.อบต.หมู่ที่ 12       ปี ๖๔ ทำได้หรือไม่ อย่างไร การทำรางระบายน้ำต้องใช้งบประมาณ
เท่าไหร่ครับ 

นายวีรยุทธ สุขเจริญ    - ยาว ๑๓๕ เมตร งบประมาณ ๑๖๐,๐๐๐ กว่าบาท 
ผู้อำนวยการกองช่าง           

นายสมบูรณ์  ชอบธรรม    - งบประมาณข้อบัญญัติ ปี ๖๔ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการขอรวบรวมมาแก้ไข 
     ส.อบต.หมู่ที่ 12      ปัญหานี้ก่อนได้หรือไม่ 
จ.ส.ต.ประยุทธ ดวงจันทร์ - ให้ใช้ไดโว่แก้ไขปัญหาไปก่อน หรือจะใช้งบประมาณเท่าไหร่ ให้เจ้าหน้าที่ 
          นายกฯ              งบประมาณดูระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วยครับ 
    นายชิด งาต้น  - ขอให้กองช่างลงพื้นที่สำรวจด้วย กรณีเสาไฟฟ้าตามที่ ส.อบต.กษิเดชภ์  
    ส.อบต.หมู่ 3  สอบถามนั้นเพราะเสาไฟฟ้าต้นนี้อยู่ในบ้านประชาชน และการทำบล็อก

คอนเวิร์สใส่ในแผนประชาคมเลยได้ไหมครับ  
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นายสมพงศ์ ดวงจันทร์  - การควบคุมระดับน้ำของรางระบายน้ำ ม.11 ใช้การควบคุมแบบระบบ 
    ส.อบต.หมู่ที่ 9 ประปา โดยใช้ระบบออโตเมติกจะทำงานในช่วงที่มีระดับน้ำในรางมาก 

เวลาระบายน้ำออกไม่ทัน 
จ.ส.ต.ประยุทธ ดวงจันทร์ - การตัดระบบประปาขอให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กองช่างดำเนินการ 
          นายกฯ                

นายสมบูรณ์  ชอบธรรม    - การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซอยของ หมู่ที่ ๒ จะใช้วิธีไหนที่เร็วที่สุด 
     ส.อบต.หมู่ที่ 12      
จ.ส.ต.ประยุทธ ดวงจันทร์ - จะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ผู้อำนวยการกองช่างไปออกแบบ 
          นายกฯ              และดำเนินการในเร็วๆนี้ 
นายกฤษดา  ชิดชม  - วันนี้มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือเสนอเร่ืองใดอีกหรือไม่ หากไม่มี 
ประธานในที่ประชุม ขอขอบคุณทุกๆ ท่านและขอนัดประชุมครั้งต่อไปในวันที่ 27 สิงหาคม 

2564 เวลา 09.30 น. เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย      
ปี 5564 ในวาระที่  2 และ 3 ตามลำดับต่อไปรวมถึงเรื่องพิจารณา       
ในวาระเรื่องอื่นๆอีก  วันนี้ขอปิดประชุม     

ปิดประชุมเวลา  14.30  น. 

            (ลงชื่อ)        สมสิทธิ์ จาคำมา   ผู้บันทึกการประชุม  
                          (นายสมสิทธิ์ จาคำมา) 
             เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย 
 

    (ลงชื่อ)       สมบูรณ์ ชอบธรรม   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
        (นายสมบูรณ์ ชอบธรรม) 
     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย 
 

    (ลงชื่อ)       ธนกฤต รุจิระพงศ์  ผูต้รวจรายงานการประชุม 
        (นายธนกฤต รุจิระพงศ์) 
                     ส.อบต.หมู่ที่ 5 

(ลงชื่อ)         ธนพล  ทนทาน  ผูต้รวจรายงานการประชุม 
          (นายธนพล  ทนทาน) 
                        ส.อบต.หมู่ที่ 6 

(ลงชื่อ)        อำไพ  เพลิดเพลิน ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
         (นางอำไพ  เพลิดเพลิน) 
                                                       ส.อบต.หมู่ที่ 1       


