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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  
สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  ประจ าปี พ.ศ.25๖5  ครั้งที่  ๑ 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ.25๖๕ 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  อ าเภอพระทองค า  จังหวัดนครราชสีมา 

--------------------------- 
ผู้มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายสมมิตร  บัวหอม ประธานสภาฯ สมมิตร  บัวหอม  
2 นายสนั่น  ของดี รองประธานสภาฯ สนั่น  ของดี  
3 นายชัยพร  รักงาม เลขานุการสภาฯ ชัยพร  รักงาม  
4 นายพรชัย  พรหมมาศ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 พรชัย  พรหมมาศ  
5 นายสืบ  ภิรมจิตร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓ สืบ  ภิรมจิตร  
6 ว่าที่ร้อยตรีประสาธน์  พันธุ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔ ประสาธน์  พันธุ  
7 นายศรีไพร  พาผล สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕ ศรีไพร  พาผล  
8 นายไพศาล  โกเมส สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗ ไพศาล  โกเมส  
9 นายธนพล  แดงสันเทียะ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙ ธนพล  แดงสันเทียะ  

10 นายยงยุทธ  เป้าพงษ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐ ยงยุทธ  เป้าพงษ์  
11 นายประสิทธิ์  ศรีก าปัง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑ ประสิทธิ์  ศรีก าปัง  
12 นายบุญเชิด  ชินสันเทียะ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๒ บุญเชิด  ชินสันเทียะ  
13 นางอุทัย  ค าสันเทียะ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๓ อุทัย  ค าสันเทียะ  
14 นายอนุรักษ์  สุจริยา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๔ อนุรักษ์  สุจริยา  
15 นายสุชีพ  สุขนอก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๕ สุชีพ  สุขนอก  
16 นายสมหมาย  ลางสันเทียะ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๖ สมหมาย  ลางสันเทียะ  
17 นายพัน  นิ่มบัวลา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๗ พัน  นิ่มบัวลา  
18 นายประสิทธิ์  พางาม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๘ ประสิทธิ์  พางาม  
19 นายสุเชาวน์  ขานนาม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1๙ สุเชาว์  ขานนาม  

 
ผู้ไม่มาประชุม 
  
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1 นางพิศเพลิน  โปรดสันเทียะ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖ ลาป่วย 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายอิทธิศักดิ์  อินทร์จ านงค์ นายก  อบต.พังเทียม อิทธิศักดิ์  อินทร์จ านงค์  
2 นายสมส่วน  กอดสันเทียะ รองนายก  อบต.พังเทียม สมส่วน  กอดสันเทียะ  
3 นายสมิทธ์  ฤทธิสนธิ์ รองนายก  อบต.พังเทียม สมิทธ์  ฤทธิสนธิ์  
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ผู้เข้าร่วมประชุม  (ต่อ) 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

4 นายสัญญา  หินโคกสูง เลขานุการนายก  อบต.พังเทียม สัญญา  หินโคกสูง  
5 นายกฤษดา  ปิ่นทอง ปลัด อบต.พังเทียม กฤษดา  ปิ่นทอง  
๖ นางสาวพิณพิชญา  บาทขุนทด หัวหน้าส านักปลัด  อบต. พิณพิชญา  บาทขุนทด  
๗ นายผจญ  ครูท าสวน นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ ผจญ  ครูท าสวน  

 
เริ่มประชุม  เวลา  09.๐0  น. 

  เมื่อถึงก าหนดเวลานัดประชุม  นายสมมิตร  บัวหอม  ประธานสภาองค์การบริหารส่วน  
    ต าบลพังเทียม  ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม  ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ   
    ดังนี้  
 
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่อง ท่ีประธานแจ้ง ต่อท่ีประชุม 
สมมิตร  บัวหอม  แจ้งรายชื่อสมาชิกสภา  อบต.  ที่ไม่ได้มาประชุม   
ประธานสภาฯ  1. นางพิศเพลิน  โปรดสันเทียะ  สมาชิกสภาฯ  อบต.  หมู่ที่  ๑๙  (ลาป่วย) 
 
ระเบียบวาระท่ี  2 รบัรองรายงานการประชุม 
สมมิตร  บัวหอม  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พังเทียม   สมัยสามัญ  สมัยที่  2              
ประธานสภาฯ  ครั้งที่ ๑/256๕  เมื่อวันที่  1๐  มิถุนายน  256๕ ขอเชิญผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
    ตรวจสอบรายงานการประชุม  ถ้าไม่มีแก้ไขขอให้รับรองรายงานการประชุมด้วยครับ  
มติที่ประชุม  มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์  

 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่อง เพื่อทราบ   

   -ไม่มี-   
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่อง  ที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ  

   -ไม่มี-  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่อง ท่ีเสนอใหม่  
สมมิตร  บัวหอม  ๕.1 พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๖ 
ประธานสภาฯ        วาระท่ี  1  (รับหลักการ) 

 ตามท่ีคณะผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ า                          
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25 6๖  (เพ่ือเสนอขออนุมัติต่อสภาฯ เพื่อให้สภาฯ พิจารณาตาม
เอกสารประกอบที่แจกให้ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา)                               
ขอเชิญนายก อบต. ชี้แจงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการ
ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๖ ให้ที่ประชุมได้รับทราบ 

อิทธิศักดิ์  อินทร์จ านงค์ เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต. และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน คณะผู้บริหาร   
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นายก  อบต.พังเทียม  ขอชี้แจง ให้ทราบถึงสถานะการคลัง  ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๖ ดังต่อไปนี้ ค าแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๖ 

 1. สถานะการคลัง  
     1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ ณ วันที่  ๘ สิงหาคม  พ.ศ. 256๕ องค์การ

บริหารส่วนต าบลพังเทียม  มีสถานะการเงิน ดังนี้ 
  1.1.1 เงินฝากธนาคาร   จ านวน 5๕,๖๓๐,๙๔๔.๗๘ บาท  
  1.1.2 เงินสะสม    จ านวน ๕๔,๘๔๖,๗๔๐.๐๐ บาท  
  1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม   จ านวน ๒๑,๔๖๗,๒๘๘.๙๖ บาท  
  1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน  ๑   

           โครงการ   รวม  ๓๓๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
  1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  จ านวน  ๑๓  โครงการ  
              จ านวน  ๑,๕๕๓,๘๐๓.00  บาท  

   1.2 เงินกู้คงค้าง  จ านวน  ๐.๐๐  บาท   
 2. การบริหารงบประมาณ  ในปีงบประมาณ 256๔  
 (๒.1) รายรับจริง  จ านวน  ๕๔,๙๙๘,๙๔๓ .๙๙  บาท  ประกอบด้วย 
      หมวดภาษีอากร    จ านวน  ๘๗,๗๔๑ .๐๑    บาท 
      หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบั และใบอนญุาต   จ านวน  ๑๕,๕๒๒.๘0    บาท  
      หมวดรายไดจ้ากทรัพยส์ิน   จ านวน  ๑๘๕,๕๔๕.๘๑  บาท  
      หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย ์จ านวน   0.00  บาท  
       หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด  จ านวน  ๒๓๙,๐๓๒.00    บาท  
       หมวดรายไดจ้ากทุน  จ านวน  0.00     บาท  
       หมวดภาษีจดัสรร  จ านวน  2๕,๕๑๑,๖๘๘.๑๕  บาท  
       หมวดเงินอุดหนนุทัว่ไป จ านวน  ๒๘,๙๕๙,๔๑๔.๒๒  บาท  
 (๒.2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จ านวน  ๑๕,๔๖๔,๘๗๒.00  บาท  
 (๒.3) รายจ่ายจริง  จ านวน  ๔๓,๐๓๓,๕๗๔.๓๖  บาท  ประกอบด้วย  
       งบกลาง   จ านวน   ๑๘,๖๐๙,๔๔๔.00   บาท  
       งบบคุลากร   จ านวน   ๑๓,๗๒๙,๐๘๑.00   บาท  
       งบด าเนนิงาน  จ านวน   ๕,๕๙๒,๒๙๙.๓๖     บาท  
       งบลงทุน   จ านวน   ๒,๓๙๖,๘๓๐.00      บาท  
       งบเงินอุดหนนุ  จ านวน   2,๗๐๕,๙๒๐.0๐     บาท  

        งบรายจ่ายอื่น  จ านวน   0.00      บาท  
 (๒.4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์จ านวน         

         ๗,๑๖๒,๘๗๒.00  บาท 
 (๒.5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม  จ านวน   ๖,๔๓๖,๒๐๐.๐๐   บาท  
 (๒.6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม  จ านวน  0.00    บาท   

(๒.๗) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้    จ านวน  ๐.๐๐     บาท     
        ซึ่งงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 256๖ องค์การบริหารส่วน
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ต าบลพังเทียม  ได้ตั้งประมาณรายรับ รวมทั้งสิ้น  ๕๔,๖๑๓,๐๐๐ บาท  และประมาณ
การรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๖ รวมทั้งสิ้น  ๕๔,๖๑๓,๐๐๐ บาท   

สมมิตร  บัวหอม   มีสมาชิกท่านใดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่  ตามที่ คณะผู้บริหาร ได้ชี้แจง  
ประธานสภาฯ   งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  256๖  ตามแผนงานต่างๆ  เรียบร้อย  
    แล้ว สมาชิกท่านใดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่  และมีท่านสมาชิกประสงค์ท่ีจะ  
    อภิปรายในรายละเอียดของร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ   
    พ.ศ. 256๖  หรือไม ่
ที่ประชุม  ไม่มี  
สมมิตร  บัวหอม  ขอมติที่ประชุม รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ       
ประธานสภาฯ  พ.ศ. 256 ๖  ในวาระ  1  รับหลักการ  หรือไม่รับหลักการขอให้ยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม    - รับหลักการ จ านวน    ๑๔ เสียง  
     - ไม่รับหลักการ จ านวน    ๒ เสียง   
     - งดออกเสียง จ านวน    ๓ เสียง (ประธานสภาฯ,รองประธานสภา,เลขานุการสภาฯ) 
       ***รับหลักการเวลา  ๑๑.๐๕  น.***   
 
    ๔.๒ พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
          งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๖   
สมมิตร  บัวหอม  ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พังเทียม  ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ ในวาระ ที่  1   
ประธานสภาฯ   รับหลักการ  ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 256 ๖   
    เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น   ต่อไปเป็นการพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ   
    ได้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น   
    พ.ศ.๒๕๔๗  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.๒๕๕๔  ซึ่งก่อนที่จะเสนอชื่อ  
    คณะกรรมการแปรญัตติ  ให้ที่ประชุมสภา  อบต.  ได้ก าหนดจ านวนของคณะกรรมการ  
    แปรญัตติ  ตามระเบียบฯ  หมวด  ๘  คณะกรรมการสภาท้องถิ่น  ข้อ  ๑๐๓  (๑)   
    มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน  ขอให้ที่ประชุมเสนอจ านวนคณะ  
    กรรมการฯ  ครับ    
พรชัย  พรหมมาศ ขอเสนอจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติ  ให้มีคณะกรรมการฯ  จ านวน  ๗  คน  ครับ  
ส.อบต. หมู่ที่  ๑   
มติที่ประชุม     - มีมติเห็นชอบ  ๑๖   เสียง   
     - ไม่เห็นชอบ - เสียง  
     - งดออกเสียง ๓ เสียง  (ประธานสภาฯ,รองประธานสภา,เลขานุการสภาฯ) 
 
    ต่อไปเป็นการพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ  
    รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๖  ให้สมาชิกสภา  อบต.  เสนอชื่อ  
    คณะกรรมการแปรญัตติ  โดยให้มีการคัดเลือกคณะกรรมการฯ  ทีละคน  คือเลือกคนที่  
    หนึ่งก่อน  แล้วจึงคัดเลือกคนถัดไปจนครบจ านวนที่สภาท้องถิ่นได้มีมติก าหนดไว้และให้  
    เลือกจากสมาชิกสภาท้องถิ่นเท่านั้น  และเมื่อเสนอชื่อแล้วขอผู้รับรองจ านวน  ๒  คน   
    จนครบ  ๗  คน  ขอเชิญเสนอครับ  
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ธนพล  แดงสันเทียะ ผมนายธนพล  แดงสันเทียะ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๙  ขอเสนอ   นายยงยุทธ     
ส.อบต.  หมู่ที่  ๙ เป้าพงษ์  ส.อบต. หมู่ที่ 1๐  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  
    ผู้รับรอง  1. นายสมหมาย  ลางสันเทียะ  ส.อบต.  หมู่ที่  ๑๖ 
    ผู้รับรอง  2. นายพรชัย  พรหมมาศ  ส.อบต.  หมู่ที่  ๑  
สมมิตร  บัวหอม  มีผู้ใดจะเสนอเพ่ิมเติมคณะกรรมการแปรญัตติคนที่  ๑  อีกหรือไม่ครับ  กรุณายกมือ  
ประธานสภาฯ   ครับ  
ที่ประชุม   ไม่มี  
สมมิตร  บัวหอม  เมื่อท่ีประชุมสภาฯ  ไม่มีผู้เสนอชื่อเพ่ิม  ผมจึงถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบนาย  
ประธานสภาฯ   ยงยุทธ  เป้าพงษ์  ส.อบต. หมู่ที่  ๑๐  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๑ ต่อไปขอให้  
    เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ  ที่เห็นควรให้เป็นกรรมการแปรญัตติ  คนที่  ๒  พร้อมผู้รับรอง  
    อย่างน้อยสองท่าน  
อุทัย  ค าสันเทียะ ดิฉันนางอุทัย  ค าสันเทียะ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๑๓  ขอเสนอ  นายไพศาล  โกเมส     
ส.อบต.  หมู่ที่  ๑๓ หมู่ที่  ๗  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  
    ผู้รับรอง  1. นายศรีไพร  พาผล  ส.อบต.  หมู่ที่  ๕ 
    ผู้รับรอง  2. นายประสิทธิ์  พางาม  ส.อบต.  หมู่ที่  ๑๘  
สมมิตร  บัวหอม  มีผู้ใดจะเสนอเพ่ิมเติมคณะกรรมการแปรญัตติคนที่  ๒  อีกหรือไม่ครับ  กรุณายกมือ  
ประธานสภาฯ   ครับ  
ที่ประชุม   ไม่มี  
สมมิตร  บัวหอม  เมื่อท่ีประชุมสภาฯ  ไม่มีผู้เสนอชื่อเพ่ิม  ผมจึงถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบนาย  
ประธานสภาฯ   ไพศาล  โกเมส  ส.อบต. หมู่ที่  ๗  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่  ๒  ต่อไปขอให้  
    เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ  ที่เห็นควรให้เป็นกรรมการแปรญัตติ  คนที่  ๓  พร้อมผู้รับรอง  
    อย่างน้อยสองท่าน 
พรชัย  พรหมมาศ ผมนายพรชัย  พรหมมาศ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๑  ขอเสนอ  นายบุญเชิด     
ส.อบต.  หมู่ที่  ๑ ชินสันเทียะ  ส.อบต. หมู่ที่ 1๒  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  
    ผู้รับรอง  1. นายสุเชาว์  ขานนาม  ส.อบต.  หมู่ที่  ๑๙ 
    ผู้รับรอง  2. นายพัน  นิ่มบัวลา  ส.อบต.  หมู่ที่  ๑๗ 
สมมิตร  บัวหอม  มีผู้ใดจะเสนอเพ่ิมเติมคณะกรรมการแปรญัตติคนที่  ๓  อีกหรือไม่ครับ  กรุณายกมือ  
ประธานสภาฯ   ครับ  
ที่ประชุม   ไม่มี  
สมมิตร  บัวหอม  เมื่อท่ีประชุมสภาฯ  ไม่มีผู้เสนอชื่อเพ่ิม  ผมจึงถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบนาย  
ประธานสภาฯ   บุญเชิด  ชินสันเทียะ  ส.อบต. หมู่ที่  ๑๒  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่  ๓  ต่อไป  
    ขอให้เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ  ที่เห็นควรให้เป็นกรรมการแปรญัตติ  คนที่  ๔  พร้อมผู้  
    รับรองอย่างน้อยสองท่าน  
ไพศาล  โกเมส  ผมนายไพศาล  โกเมส  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๗  ขอเสนอ   นายสืบ  ภิรมจิตร     
ส.อบต.  หมู่ที่  ๗ ส.อบต. หมู่ที่ ๓  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  
    ผู้รับรอง  1. นายบุญเชิด  ชินสันเทียะ  ส.อบต.  หมู่ที่  ๑๒ 
    ผู้รับรอง  2. นายอนุรักษ์  สุจริยา  ส.อบต.  หมู่ที่  ๑๔ 
สมมิตร  บัวหอม  มีผู้ใดจะเสนอเพ่ิมเติมคณะกรรมการแปรญัตติคนที่  ๔  อีกหรือไม่ครับ  กรุณายกมือ  
ประธานสภาฯ   ครับ  
ที่ประชุม   ไม่มี  
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สมมิตร  บัวหอม  เมื่อท่ีประชุมสภาฯ  ไม่มีผู้เสนอชื่อเพ่ิม  ผมจึงถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบนาย  
ประธานสภาฯ   สืบ  ภิรมจิตร  ส.อบต. หมู่ที่  ๓  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่  ๔  ต่อไป  
    ขอให้เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ  ที่เห็นควรให้เป็นกรรมการแปรญัตติ  คนที่  ๕  พร้อมผู้  
    รับรองอย่างน้อยสองท่าน   
ประสาธน์  พันธุ  ผมว่าที่ร้อยตรีประสาธน์  พันธุ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๔  ขอเสนอ   นายศรีไพร   
ส.อบต.  หมู่ที่  ๔ พาผล  ส.อบต. หมู่ที่ ๕  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  
    ผู้รับรอง  1. นายสุชีพ  สุขนอก  ส.อบต.  หมู่ที่  ๑๕ 
    ผู้รับรอง  2. นายสืบ  ภิรมจิตร  ส.อบต.  หมู่ที่  ๓ 
สมมิตร  บัวหอม  มีผู้ใดจะเสนอเพ่ิมเติมคณะกรรมการแปรญัตติคนที่  ๕  อีกหรือไม่ครับ  กรุณายกมือ  
ประธานสภาฯ   ครับ  
ที่ประชุม   ไม่มี  
สมมิตร  บัวหอม  เมื่อท่ีประชุมสภาฯ  ไม่มีผู้เสนอชื่อเพ่ิม  ผมจึงถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบนาย  
ประธานสภาฯ   ศรีไพร  พาผล  ส.อบต. หมู่ที่  ๕  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่  ๕  ต่อไป  
    ขอให้เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ  ที่เห็นควรให้เป็นกรรมการแปรญัตติ  คนที่  ๖  พร้อมผู้  
    รับรองอย่างน้อยสองท่าน   
พัน  นิ่มบัวลา  ผมนายพัน  นิ่มบัวลา  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๑๗  ขอเสนอ   นายสุเชาว์  ขานนาม   
ส.อบต.  หมู่ที่  ๑๗ ส.อบต. หมู่ที่  ๑๗  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  
    ผู้รับรอง  1. นายไพศาล  โกเมส  ส.อบต.  หมู่ที่  ๗ 
    ผู้รับรอง  2. ว่าที่ร้อยตรีประสาธน์  พันธุ  ส.อบต.  หมู่ที่  ๔ 
สมมิตร  บัวหอม  มีผู้ใดจะเสนอเพ่ิมเติมคณะกรรมการแปรญัตติคนที่  ๖  อีกหรือไม่ครับ  กรุณายกมือ  
ประธานสภาฯ   ครับ  
ที่ประชุม   ไม่มี  
สมมิตร  บัวหอม  เมื่อท่ีประชุมสภาฯ  ไม่มีผู้เสนอชื่อเพ่ิม  ผมจึงถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบนาย  
ประธานสภาฯ   สุเชาวน์  ขานนาม  ส.อบต. หมู่ที่ ๑๙  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่  ๖  ต่อไป  
    ขอให้เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ  ที่เห็นควรให้เป็นกรรมการแปรญัตติ  คนที่  ๗  พร้อมผู้  
    รับรองอย่างน้อยสองท่าน   
ศรีไพร  พาผล  ผมนายศรีไพร  พาผล  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๕  ขอเสนอ   นายประสิทธิ์  พางาม   
ส.อบต.  หมู่ที่  ๑๗ ส.อบต. หมู่ที่  ๑๘  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  
    ผู้รับรอง  1. นายประสิทธิ์  ศรีก าปัง  ส.อบต.  หมู่ที่  ๑๑ 
    ผู้รับรอง  2. นายไพศาล  โกเมส  ส.อบต.  หมู่ที่  ๗ 
สมมิตร  บัวหอม  มีผู้ใดจะเสนอเพ่ิมเติมคณะกรรมการแปรญัตติคนที่  ๗  อีกหรือไม่ครับ  กรุณายกมือ  
ประธานสภาฯ   ครับ  
ที่ประชุม   ไม่มี  
สมมิตร  บัวหอม  เมื่อท่ีประชุมสภาฯ  ไม่มีผู้เสนอชื่อเพ่ิม  ผมจึงถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบนาย  
ประธานสภาฯ   ประสิทธิ์  พางาม  ส.อบต. หมู่ที่ ๑๘  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่  ๗     
สมมิตร  บัวหอม  สรุปว่า  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเลือกคณะกรรมการแปรญัตติครบ จ านวน  ๗  คน ดังนี้ 
ประธานสภาฯ   1. นายยงยุทธ  เป้าพงษ์  คณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่  1  
    2. นายไพศาล  โกเมส  คณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่  2  
    3. นายบุญเชิด  ชินสันเทียะ คณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่  3  
     ๔. นายสืบ  ภิรมจิตร  คณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่  ๔  
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      ๕. นายศรีไพร  พาผล  คณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่  ๕  
     ๖. นายสุเชาว์  ขานนาม  คณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่  ๖  
      ๗. นายประสิทธิ์  พางาม  คณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่  ๗ 

ชัยพร  รักงาม    เรียนประธานสภาฯ เมื่อที่ประชุมสภาฯ ได้เลือกคณะกรรมการแปรญัตติ  ร่างข้อบัญญัติ  
เลขานุการสภาฯ  งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๖  ครบแล้วตามระเบียบ  
    กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  และแก้ไข  
    เพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  

ข้อ 109 การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้งแรกให้
เป็นหน้าที่ของเลขานุการสภาท้องถิ่น 

ต่อจากนี้กระผมจึงขออนุญาตที่ประชุมสภาฯ นัดประชุมคณะกรรมการแปร
ญัตติเพ่ือพิจารณาคัดเลือกประธานกรรมการ และเลขานุการของคณะกรรมการแปร
ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๖ ในวันที่ 1๑ 
สิงหาคม พ.ศ.256๕  เวลา  1๕.00  น.  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
พังเทียม  

สมมิตร  บัวหอม  มีสมาชิกท่านใดเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่  ถ้าไม่มีขอให้คณะกรรมการทั้ง  ๗  ท่าน  
ประธานสภาฯ   ด าเนินการคัดเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ในครั้งต่อไป   
มติที่ประชุม  ทราบ  
 
    ๕.๓ พิจารณาก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ  ร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
          งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๖  
สมมิตร  บัวหอม  ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  ได้คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ เป็นที่  
ประธานสภาฯ   เรียบร้อยนั้น ในขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนการแปรญัตติ  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
พ.ศ. 2547  และแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.๒๕๕๔  จะต้องก าหนดระยะเวลา
เสนอค าแปรญัตติเสนอต่อคณะกรรมการแปรญัตติเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณฯ ในขั้นตอนของการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๖ ก็ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือตามแบบท่ี
ก าหนด  โดยให้เสนอค าแปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปร
ญัตติโดยมีสมาชิกสภาฯ รับรองไม่น้อยกว่า 2 คน  ผมขอปรึกษาหารือที่ประชุมสภาแห่ง
นี้ว่า ควรจะก าหนดระยะเวลาในการแปรญัตติกี่วัน  และสถานที่ลงมติท่ีใด ขอเชิญ
สมาชิกเสนอความเห็นครับ 

พรชัย  พรหมมาศ ผมนายพรชัย  พรหมมาศ  ส.อบต. หมู่ที่  ๑  ขอเสนอ การก าหนดระยะเวลาแปรญัตติ  
ส.อบต.  หมู่ที่  ๑ รวม 3 วัน  ในวันที่  ๑๕  สิงหาคม  พ.ศ.256๕ – 1๗  สิงหาคม  พ.ศ.256๕   
    และสถานที่ในการเสนอค าแปรญัตติ  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
    พังเทียม  
สมมิตร  บัวหอม  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธานสภาฯ    ผู้รับรอง  1. นายสืบ   ภิรมจิตร  ส.อบต. หมู่ที่  ๓    
     ผู้รับรอง  2. นางอุทัย  ค าสันเทียะ   ส.อบต. หมู่ที่  ๑๓  
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มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ในเมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน                
สรุปได้ดังนี้  ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ   

- วันที่  1๕  สิงหาคม  พ.ศ.256๕  เวลา 08.30 น. – 16.30  น.            
- วันที่  1๖  สิงหาคม  พ.ศ.2564   เวลา 08.30 น. – 16.30  น. 
- วันที่  1๗  สิงหาคม  พ.ศ.2564   เวลา 08.30 น. – 16.30  น.  
- สถานที่ในการเสนอค าแปรญัตติ  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 

      ต าบลพังเทียม  
ที่ประชุม  รับทราบ  
สมมิตร  บัวหอม  มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่  สภาฯ  จะท าหนังสือขอขยายเวลาการ  
ประธานสภาฯ    ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  เสนอนายอ าเภอ  
    พระทองค า  พิจารณาอนุมัติขยายเวลาการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
    พังเทียม  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  ประจ าปี  ๒๕๖๕  ออกไปอีก  ๑๕  วัน  โดยเริ่มตั้งแต่  
    วันที่  ๑๖ - ๓๐  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖๕  จะประชุมวันไหนจะมีหนังสือแจ้งท่าน  
    สมาชิกสภาฯ  อีกครั้ง  เพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
    งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๖  วาระท่ี  ๒  ขั้นแปรญัตติ  และวาระที่  ๓  ขั้นลงมติ          
ที่ประชุม  ทราบ   
 
    - พักการประชุม  เวลา  ๑๒.๐๐  น.   
     - เริ่มประชุม  เวลา  ๑๓.๐๐  น.    
 
ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่อง  อ่ืนๆ     
สมมิตร  บัวหอม  ที่ประชุมท่านใดมีเรื่องที่จะเสนออีกหรือไม่  
ประธานสภาฯ  
ยงยุทธ  เป้าพงษ์  เรียนประธานสภาฯ  เสนอของบประมาณติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ภายในหมู่บ้าน   
ส.อบต.  หมู่ที่  ๑๐ อย่างน้อยหมู่บ้านละ  ๓  จุด  เพื่อติดตั้งในบริเวณทางโค้ง  ทางเลี้ยว  ท าให้เกิดความ  
    ปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน  เหมือนที่เคยด าเนินการให้ทุกหมู่บ้านในต าบล  
    พังเทียม  
อิทธิศักดิ์  อินทร์จ านงค์  ขอดูงบประมาณก่อนหากมีงบประมาณเพียงพอก็ยินดีที่จะด าเนินการให้ครับ  
นายก  อบต.  
ยงยุทธ  เป้าพงษ์  เรียนประธานสภาฯ  ขอให้ผู้บริหารมอบหมายกองช่างส ารวจความกว้างของถนนสาย  
ส.อบต. หมู่ที่  ๑๐ บ้านบึงน้อย  หมู่ที่  ๑๐ – บ้านโนนไทรโยง  หมู่ที่  ๑๗  ว่ามีความกว้าง  ๘  เมตร   
    หรือไม่  ถนนสายดังกล่าวมีความยาวประมาณ  ๒  กิโลเมตร  เป็นทางเชื่อมต่อของทั้ง  
    สองหมู่บ้านสามารถขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นเพ่ือขอรับงบประมาณจากส่วนกลาง   
    เป็นประโยชน์กับประชาชนในต าบลพังเทียมครับ             
อิทธิศักดิ์  อินทร์จ านงค์ สมาชิกสภาฯ  อยากให้ถนนสายบ้านบึงน้อย  หมู่ที่  ๑๐ – บ้านโนนไทรโยง  หมู่ที่  ๑๗    
นายก  อบต.            ขึน้ทะเบียนทางหลวงท้องถ่ิน  ต้องมีเงื่อนไขตา่งๆ  รอกองชา่งดหูลักเกณฑ์ครับ    
ยงยุทธ  เป้าพงษ์  เรียนประธานสภาฯ  สอบถามการจัดท าประชาคมหมู่บ้านเพื่อเสนอปัญหาความต้องการ 
ส.อบต.  หมู่ที่  ๑๐ และแนวทางในการพัฒนาหมู่บ้าน  เมื่อก่อนมีพนักงาน อบต.  เข้าร่วมการจัดท า  
    ประชาคมหมู่บ้านหากมีการจัดท าประชาคมหมู่บ้านอยากให้มีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม  
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    ประชาคมเพ่ือเสนอแนะแนวทางการท าประชาคมด้วยครับ        
ยงยุทธ  เป้าพงษ์ การประชุมประชาคมหมู่บ้านเป็นการด าเนินการเพ่ือก าหนดทิศทางในการพัฒนา  
ส.อบต.  หมู่ที่  ๑๐  หมู่บ้าน  ขอรับเรื่องไว้หากจะให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมก็ประสานงานมาครับ    
ยงยุทธ  เป้าพงษ์  เรียนประธานสภาฯ  สอบถามเรื่องเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง   
ส.อบต.  หมู่ที่  ๑๐  ของบ้านบึงน้อย  หมู่ที่  ๑๐  ไม่ทราบว่าเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้คณะกรรมการตรวจการ  
    จ้างหรือยัง  ถ้าเบิกแล้วขอให้แจ้งคณะกรรมการตรวจการจ้างมารับเงินค่าตอบแทนด้วย  
    ครับ   
อิทธิศักดิ์  อินทร์จ านงค์  เรื่องการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง  เมื่อกองคลังท าเรื่องเบิกเงินแล้ว  
นายก  อบต.  จะแจ้งให้คณะกรรมการตรวจการจ้างเข้ามารับค่าตอบแทนที่กองคลังครับ  
สุชีพ  สุขนอก    เรียนประธานสภาฯ  ตามท่ีได้เสนอสภาฯ  เพ่ือของบประมาณด าเนินการซ่อมแซม  
ส.อบต.  หมู่ที่  ๑๕ ระบบประปาหมู่บ้านสระตาล  หมู่ที่  ๑๕  ที่ช ารุดซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  
     ได้ให้กองช่างด าเนินการส ารวจความเสียหายและประมาณการนั้น  ขอเรียนประธาน  
    สภาฯ  ทางหมู่บ้านได้ด าเนินการใช้งบประมาณของหมู่บ้านด าเนินการซ่อมแซม  
    เรียบร้อยแล้วโดยใช้งบประมาณสองหมื่นกว่าบาทครับ  
สุเชาว์  ขานนาม  เรียนประธานสภาฯ  เนื่องจากประชาชนที่ใช้ถนนสายบ้านทองหลาง  หมู่ที่  ๖ – บ้าน 
ส.อบต.  หมู่ที่  ๑๙  โนนหวาย  ช ารุดประชาชนได้รับความล าบากในการสัญจรไปมา  อยากจะขอให้องค์การ  
    บริหารส่วนต าบลพังเทียมจัดสรรงบประมาณซ่อมแซมให้สามารถใช้ได้ปกติครับ  
อิทธิศักดิ์  อินทร์จ านงค์  ถนนสายบ้านทองหลาง  หมู่ที่  ๖ – บ้านโนนหวาย  ที่ประสบปัญหาเนื่องจากการเกิด  
นายก  อบต.  อุทกภัย  สมาชิกสภาฯ  ได้มีการส่งโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ  
    ประชาชน  หมู่บ้านไหนที่ประสบความเดือดร้อนขอให้เขียนหนังสือร้องเรียน  ร้องทุกข์  
    เข้ามาครับ         
สนั่น  ของด ี  เรียนประธานสภาฯ  ขอแจ้งระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์  บ้านตลุกผักไร  หมู่ที่  ๑๑  ช ารุด  
ส.อบต.  หมู่ที่  ๘  อยากให้ช่างไฟฟ้าเข้าไปตรวจสอบให้ด้วยครับ      
อิทธิศักดิ์  อินทร์จ านงค์  ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ  เขียนหนังสือร้องเรียน  ร้องทุกข์เพ่ือที่จะให้ช่างไฟฟ้าเข้า  
นายก  อบต.  ตรวจสอบและประมาณราคาซ่อมไฟฟ้าโซล่าเซลล์   
ธนพล  แดงสันเทียะ  การซ่อมแซมถนนสายบ้านหัวท านบ  หมู่ที่  ๑๔  (เส้นใต้อ่างหนองกก)  ที่สภาฯ   
ส.อบต.  หมู่ที่  ๙  ได้อนุมัติงบประมาณไปแล้ว  จะด าเนินการเมื่อไรครับ  
อิทธิศักดิ์  อินทร์จ านงค์  โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านหัวท านบ  หมู่ที่  ๑๔  (เส้นใต้อ่างหนองกก)  ที่สภาฯ   
นายก  อบต.   ได้อนุมัติงบประมาณแล้วนั้น  เนื่องจากกองช่างติดงานประมาณการโครงการที่จะบรรจุ  
    ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๖  หลังจากเสร็จเรียบร้อยแล้วจะ  
    รีบด าเนินการครับ  
พรชัย  พรหมมาศ  เรียนประธานสภาฯ  ขอสอบถามโครงการทัศนศึกษาดูงานของผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ   
ส.อบต.  หมู่ที่  ๑  พนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  จะได้  
    ด าเนินการหรือไม่ครับ   
อิทธิศักดิ์  อินทร์จ านงค์  โครงการทัศนศึกษาดูงานของผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  พนักงานส่วนต าบล  พนักงาน  
นายก  อบต.   จ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  อยู่ระหว่างด าเนินการหากได้ข้อสรุปจะเชิญ  
    ท่านสมาชิกสภาฯ  มาประชุมปรึกษาหารืออีกครั้งครับ   
ที่ประชุม   ทราบ  
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สมมิตร  บัวหอม   มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  ท่านใดมีเรื่องจะเสนออีก  
ประธานสภาฯ   หรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุม  ขอบคุณครับ    
ปิดประชุม    เวลา 1๕.๐0 น.  
  

          (ลงชื่อ)         ชัยพร  รักงาม       ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

                                 ( นายชัยพร   รักงาม ) 

                           เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม 
 
    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรับรองรายงานการประชุมสภาฯ   
     เมื่อวันที่    ๑๗  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖๕ 
 
 

                        (ลงชื่อ)        สุชีพ  สุขนอก      ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 

                                   ( นายสุชีพ   สุขนอก ) 

        สมาชิกสภา  อบต.  หมู่  ๑๕ 
  
 

                        (ลงชื่อ)        ไพศาล  โกเมส     กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 

                                   ( นายไพศาล  โกเมส ) 
          สมาชิกสภา  อบต.  หมู่  ๗  
 
 

                        (ลงชื่อ)      ประสาธน์  พันธุ      กรรมการและเลขานุการตรวจสอบรายงานการประชุม 

                                ( ว่าที่ร้อยตรีประสาธน์  พันธุ ) 

           สมาชิกสภา  อบต.  หมู่  ๔ 
  

   สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  ได้มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลพังเทียม  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  ประจ าปี  ๒๕๖๕  ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓๐ เดือน  สิงหาคม
พ.ศ.๒๕๖๕  
 
   จึงได้ลงลายมือชื่อรับรองไว้  เพ่ือปิดประกาศรายงานการประชุมสภาฯ  ให้ประชาชนทราบ  
 

    (ลงชื่อ)      สมมิตร  บัวหอม 

                                             ( นายสมมิตร  บัวหอม ) 

                                 ประธานสภาองค์การบริหารสว่นต าบลพังเทียม 


