รายงานการประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาง
อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/25๖4
วันที่ 3 สิงหาคม 25๖4 เวลา 0๙.๐0 น.
ณ ห้องประชุมที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาง
**************************
ผู้มาประชุม
ลาดับที่
1
2
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘

ชื่อ - สกุล
นายฉวี โสดก
นายคาพา สุวิชัย
นายอุดร จัดนอก
นายสันต์ ขอเสริมกลาง
นายแสงวิจิตร
ทับอาสา
นายพิสิทธิ์ กองทุ่งมน
นายสุข ราชตั้งใจ
นายดาว ผางเวทย์
นายสมาน พันธุ์มี
นายหนูเพียร โคกสีนอก
นายชนะชัย วัฒนาพุฒิ
นายประเสริฐ สาอุตม์
นางหอมจันทร์ สงสุรีย์
นายเสงี่ยม หาชัยอินทร์
นายอาคม พลยางนอก
นายบุญมี ศรีบุตรศรี
นายวิชิต ศึกษา
นางนภาศรี ป้องลอด

ตาแหน่ง
ประธานสภาฯ
รองประธานสภาฯ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 1
สมาชิกสภา หมู่ที่ 2
สมาชิกสภา หมู่ที่ 3
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๔
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๕
สมาชิกสภา หมู่ที่ 6
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๖
สมาชิกสภา หมู่ที่ 7
สมาชิกสภา หมู่ที่ 7
สมาชิกสภา หมู่ที่8
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๙
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๙
สมาชิกสภา หมู่ที่ 1๐
สมาชิกสภา หมู่ที่ 1๐
สมาชิกสภา หมู่ที่ 1๑
สมาชิกสภา หมู่ที่ 1๒

ลายมือชื่อ
ฉวี โสดก
คาพา สุวิชัย
อุดร จัดนอก
สันต์ ขอเสริมกลาง
แสงวิจิตร ทับอาสา
พิสิทธิ์ กองทุ่งมน
สุข ราชตั้งใจ
ดาว ผางเวทย์
สมาน พันธุ์มี
หนูเพียร โคกสีนอก
ชนะชัย วัฒนาพุฒิ
ประเสริฐ สาอุตม์
หอมจันทร์ สงสุรีย์
เสงี่ยม หาชัยอินทร์
อาคม พลยางนอก
บุญมี ศรีบุตรศรี
วิชิต ศึกษา
นภาศรี ป้องลอด

หมายเหตุ

/ผู้เข้าร่วมประชุม......
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ลาดับที่
1
2

ชื่อ - สกุล
นายสมปอง จันปัญญา
นายอธิภัทร ปุราชะโก

ตาแหน่ง
นายก อบต.
ปลัด อบต.ห้วยยาง

เปิดประชุมเวลา

ลายมือชื่อ
สมปอง จันปัญญา
อธิภัทร ปุราชะโก

หมายเหตุ

๐๙.๐0น.

-เมื่อถึงกาหนดเวลาการประชุม เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาง
ได้เชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเข้าห้องประชุม เมื่อครบองค์ประชุม
แล้ว ประธานสภาฯ จึงดาเนินการตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
ระเบียบวารที่ 1

เรื่อง ทีป่ ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายฉวี โสดก
ประธานสภาฯ

สวัสดีครับท่านคณะผู้บริหาร , ท่าน ส.อบต.ทุกท่าน , ผู้นาฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เรามาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาง เป็น
การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 1/๒๕๖4 วันที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ.
๒๕๖4 นะครับ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
๒.๑ สมัยประชุมสมัยวิสามัญที่ ๒/๒๕๖4 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม ๒๕๖4

นายฉวี โสดก
ประธานสภาฯ

ครับตามทีเ่ ราได้มีการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญที่ ๒/๒๕๖4 เมื่อวันที่ 20
กรกฎาคม 2564 มีรายงานการประชุมสภาฯ ที่ต้องรับรอง และเจ้าหน้าที่ได้ถ่ายสาเนา
รายการประชุมสภาฯ ครั้งที่ผ่านมาส่งให้ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน ไปศึกษาและท่านคง
ได้ทาความเข้าใจมาบ้างแล้ว นั้น มีสมาชิกท่านใดต้องการจะแก้ไข และเพิ่มเติมรายงาน
การประชุมสภาฯ ดังกล่าว หรือไม่ครับผมให้เวลาท่านสมาชิกได้ตรวจสอบแล้วนะครับ มี
ท่านสมาชิกท่านใดจะแก้ไขหรือเพิ่มเติมไหมครับ เชิญท่านสมาน พันธุ์มี ครับ

นายสมาน พันธุ์มี
ส.อบต.หมู่ 6

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิก อบต.และท่านผู้เข้าร่วม
ประชุมผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ครับผมนายสมาน พันธุ์มี ส.อบต.หมู่ 6 สาหรับระเบียบ
วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่ผ่านมาสมัยประชุมสมัย วิสามัญที่
๒/๒๕๖4 เมื่ อ วั น ที่ 20 กรกฎาคม 2564 ตามเอกสารหน้ า 18 ประโยคที่ ท่ า น
ประธานสภาฯ สอบถาม ครับท่านสมาชิก อบต.ทุกท่านคงเข้าใจนะครับ มีท่านสมาชิก
อบต.ท่านใดสงสัยจะสอบถามหรือเพิ่มเติมไหมครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมสภาฯ
นะครับ หากท่า นสมาชิก อบต.ท่านใดเห็ นชอบร่างแผนพัฒ นาท้ องถิ่น (พ.ศ.25612565) เพิ่มเติมฉบับที่ 4 กรุณายามือด้วยครับ ขอแก้ไขจากคาว่า ยา เป็น ยก ขอบคุณ
ครับ ขอบคุณครับ
/นายฉวี......
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ประธานสภาฯ

ครับตามที่ท่านสมาน พันธุ์มี ส.อบต.หมู่ 6 ขอให้แก้ไขรายงานการประชุมสภาฯ เมื่อ
ครั้งที่ผ่านมาจากคาว่า ยา เป็น ยก นะครับๆ ถือเป็นสิ่งที่ดีครับ และขอให้เจ้าหน้าที่
ผู้จัดทารายงานการประชุมสภาฯ แก้ไขด้วยนะครับมีท่านสมาชิก อบต.ท่านใดจะเสนอ
อีกไหมครับ หากไม่มีสมาชิกท่านใดจะเพิ่มเติมรายงานการประชุมสภาฯ ตามที่ได้มีการ
ประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ ๒ /๒๕๖4 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 หากไม่มีผมจะขอ
มติเพื่อรับรองรายงานการประชุม สภาฯ ครั้งที่ผ่านมาครับ ท่านสมาชิกท่านใดเห็นว่า
ถูกต้องแล้ว กรุณายกมือ ครับ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาง
สมัยวิสามัญที่ ๒/๒๕๖4 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม มติรับรอง 18 เสียง

ระเบียบวาระที่ 3

กระทู้ถาม
3.1 .......................................................ไม่ม.ี ............................................................

มติที่ประชุม

...............................................................ไม่ม.ี ............................................................

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้นพิจารณาเสร็จแล้ว
4.1 .......................................................ไม่มี.............................................................

มติที่ประชุม

...............................................................ไม่มี.............................................................

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องที่เสนอใหม่
5.1 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
วาระที่หนึ่ง ขั้นรับหลักการ

นายฉวี โสดก
ประธานสภาฯ

เรียนท่านผู้บริหาร , ท่านสมาชิก อบต.และท่านผู้เข้าร่วมประชุมผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
วันนี้เรามาประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖4 ซึง่ จะต้องพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 วาระที่หนึ่ง ขั้นรับหลักการ เชิญ
ท่านนายกครับ

นายสมปอง จันปัญญา
นายก อบต.

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิก อบต.และท่านผู้เข้าร่วม
ประชุมผู้ทรงเกียรติทุกท่าน แบบเสนอญัตติองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาง ลงวันที่
๒1 กรกฎาคม 25๖4
เรื่อง เสนอร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจางบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5
เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาง
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาง เรื่อง งบประมาณ
รายจ่ายประจางบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5
จานวน
๑
ชุด
๒. รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้าง (แบบ ปร.๔
และ แบบ ปร.๕ )
จานวน
๑
ชุด
/ข้าพเจ้า......
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ยาง ขอเสนอร่ างข้ อ บั ญ ญั ติ อ งค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบลห้ ว ยยาง เรื่อ ง งบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 เพื่อได้โปรดนาเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลห้วยยาง ในสมัยประชุมสภานี้ซึ่งได้เสนอบันทึกหลักการและเหตุผลใน
การเสนอร่างข้อบัญญัตดิ งั กล่าวสาหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนาเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยางเพื่อ
พิจารณาต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
สมปอง จันปัญญา
(นายสมปอง จันปัญญา)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาง
คาแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาง
บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาง จะได้เสนอร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาง อีกครั้ง
อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาง จึงขอ
ชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานการณ์คลังตลอดจนหลักการ
และแนวนโยบายการดาเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 ดังต่อไปนี้
๑. สถานการคลัง
๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ณ วันที่ ๒7 กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖4
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้
๑.๑.๑ เงินฝากธนาคาร จานวน
21,511,329.20 บาท
๑.๑.๒ เงินสะสม
จานวน
31,095,521.59 บาท
๑.๑.๓ ทุนสารองเงินสะสม จานวน
16,597,597.97 บาท
๑.๑.๔ รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย
จานวน 0 โครงการ รวม ๐.00 บาท
๑.๑.๕ รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จานวน 8
โครงการ รวม 35,872.00 บาท
๑.๒ เงินกู้คงค้าง จานวน ๐.๐๐ บาท
๒. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ ๒๕๖4 ณ วันที่ ๒7 กรกฎาคม
พ.ศ.๒๕๖4
2.๑ รายรับจริง จานวน 38,650,794.66 บาท ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร
จานวน
16,507.00 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จานวน
29,107.50 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
จานวน
233,001.66 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จานวน ๐.๐๐ บาท
/หมวดรายได้......
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จานวน 27,564.67 บาท
หมวดรายได้จากทุน
จานวน ๐.๐๐ บาท
หมวดภาษีจัดสรร
จานวน 17,725,299.70 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
จานวน 20,619,313.68 บาท
๒.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จานวน 29,142.00 บาท
2.๓ รายจ่ายจริง
จานวน 30,574,111.27 บาท ประกอบด้วย
งบกลาง
จานวน 11,976,311.00 บาท
งบบุคลากร
จานวน 9,602,004.60 บาท
งบดาเนินงาน
จานวน 2,678,061.18 บาท
งบลงทุน
จานวน 4,089,300.00 บาท
งบเงินอุดหนุน
จานวน 2,228,434.49 บาท
งบรายจ่ายอื่น
จานวน 0.00 บาท
2.๔ รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์
จานวน 1,702,000.00 บาท
2.๕ มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดาเนินการตามอานาจหน้าที่ จานวน
3,033,000.00 บาท
2.๖ รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสารองเงินสะสม จานวน ๐.๐๐ บาท
2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จานวน ๐.๐๐ บาท
คาแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5
1. รายรับ
รายรับ
รายรับจริง
ประมาณการ ประมาณการ
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
รายได้จัดเก็บเอง
-หมวดภาษีกากร
12,899.35 29,000.00 17,000.00
-หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ
36}973.60 84}600.00 45}500.00
และใบอนุญาต
-หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
354,991.52 400,900.00 207,500.00
-หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
3,329.00
2,500.00
20,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง

408,193.47 517,000.00 290,000.00

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.
-หมวดภาษีจัดสรร
19,400,469.00 20,783,000.00 20,210,000.00
รวมรายได้ทรี่ ัฐบาล
19,400,469.33 20,783,000.00 20,210,000.00
จัดเก็บให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

23,859,003.00 24,500,000.00 25,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท. 23,859,003.00 24,500,000.00 25,000,000.00
รวม
43,667,665.80 45,800,000.00 45,500,000.00

/คาแถลงงบ......

-6คาแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕65
2.รายจ่าย
รายจ่าย
รายจ่ายจริง
ประมาณการ
ประมาณการ
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
จ่ายจากงบประมาณ
งบกลาง
13,638,403.00
งบบุคลากร
10,983,145.00
งบดาเนินงาน 4,484,085.67
งบลงทุน
6,376,390.00
งบเงินอุดหนุน 2,700,810.83
รวมจ่ายจาก
งบประมาณ

38,182,834.50

17,003,212.00
12,228,546.00

17,598,338.00
13,293,228.00

7,662,042.00
6,504,200.00
2,402,000.00

6,086,534.00
5,725,900.00
2,796,000.00

45,800,000.00

45,500,,000.00

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาง
อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
ด้าน
ด้านบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ด้านบริหารชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานการเกษตร
ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

รวม
10,968,698.00
856,560.00
6,194,714.00
520,000.00
1,003,880.00
370,000.00
85,000.00
7,066,700.00
836,110.00
17,598,338.00
45,500,000.00

ส าหรั บ รายละเอี ย ดการมอบหมายงานต่ า ง ๆ เป็ น ไปตามเอกสารร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 จึ งขอเสนอร่ างข้ อ บั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 เพื่ อให้ สภาองค์การบริหารส่ วน
ตาบลห้วยยาง ได้พิจารณา ขอบคุณครับ
/นายฉวี......

-7นายฉวี โสดก
ประธานสภาฯ

ครับคาแถลงงบประมาณทั้งรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายจานวนรวมทั้งสิ้น
45,500,000.00 ครับตามที่ท่านนายกได้แถลงรายละเอียดต่างๆ ให้กับท่านสมาชิก
อบต. ได้รั บ ทราบเราก็ ค งจะได้ รู้ไปพร้อ มกั น ตามขั้น ตอนในการประมาการรายรับ รายจ่าย ของแต่ละส่วนไปพร้อมกันตามที่นายกได้อ่านคาแถลงไปนั้น คงเป็นที่ทราบกัน
นะครับๆ มีสมาชิกท่ านใดที่จะสอบถามเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่าย เชิญท่านอาคม
พลยางนอกครับ

นายอาคม พลยางนอก
ส.อบต.หมู่ 10

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านผู้บริหาร , ท่าน สมาชิก อบต.ทุกท่าน ผมนายอาคม
พลยางนอก ส.อบต.หมู่ 10 วันนี้ทางสภาฯ เราได้เปิดประชุม สภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่
3/2654 ซึ่งวันนี้ท่านผู้บริหารได้เสนอญัตติเข้ามาต่อสภาฯ ตามกรอบเวลาที่กฎหมาย
บัญญัติไว้ไม่เกินวันที่ 15 สิงหาคม 2564 ที่เราได้กาหนดไว้วันนี้เป็นการพิจารณาวาระ
แรกขั้นรับหลักการข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี ที่ท่านฝ่ายบริหารได้เสนอเข้า
มาสู่สภาฯ แห่งนี้ขออนุญาตท่ านประธานสภาฯ ตามคาแถลงของท่านผู้บริหาร ได้แถลง
งบประมาณต่อสภาฯ แห่งนี้ฝากถึงท่านสมาชิกทุกท่านคาแถลงของท่านไม่ว่าจะเป็น
สถานการคลัง รายรับ รายจ่าย ปีที่ผ่านมาและปีนี้ตั้งไว้เท่าไร อย่างไร ขออนุญาตถามถึง
เจ้าหน้าที่เพราะผมได้ตรวจสอบอยู่ 3 วัน 3 คืน สาหรับเอกสารร่างข้อบัญญัติฯเล่มนี้
และผมได้โทรศัพท์มาที่ อบต.ห้ วยยาง เพื่อสอบถามเจ้าหน้าที่ เรื่องเอกสารที่ห ายไป
ประมาณ 10 กว่าหน้าของสานักปลัด พอวันนี้มาประชุมสภาฯ ผมได้เอกสารที่หายไป
แล้วครับ แต่ยังมีเอกสารที่หายไปอยู่นะครับ หน้า 6-12 หายไปไหนท่าน เพราะเอกสาร
ที่หายไปมันมีความสาคัญไหมครับ ผมว่ามันสาคัญเพราะมันเป็นรายละเอียดรายงาน
ประมาณการรายรับไม่มีห ายไป หน้า 6-12 จะหายตรงนี้ผมอยากเห็นเอกสารขอให้
เจ้าหน้าที่ยื่นเอกสารเข้ามาเลยนะครับ แต่รายละเอียดช่วงท้ายของสานักปลัดหายไป
หน้า 39-51 ที่หายไป ตอนนี้ผมได้รับเอกสารแล้วนะครับ ขอสอบถามขอตรวจสอบตรง
นี้ก่อนครับท่านประธานสภาฯ ก่อนที่เราจะลงไปอภิปรายหลักการและเหตุผลว่าจะรับ
หลักการหรือไม่ตรงนี้ครับ ขอบคุณครับ

นายฉวี โสดก
ประธานสภาฯ

ครับขอให้เจ้าหน้าที่ได้ตอบข้อสอบถามเรื่องเอกสารที่หายไป เชิญเจ้าหน้าที่ครับ

นางสาวธัญณิชา อาจจุฬา
นักวิเคราะห์นโยบายฯ

คะกราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านผู้บริหาร , ท่าน สมาชิก อบต.ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
คะสาหรับเอกสารที่หายไปเป็นรายละเอียดบันทึกร่างจะเป็นรายละเอียดประมาณการ
รายรับ ซึ่งเอกสารที่ไม่ได้ถ่ายเอกสารให้ไม่ได้หายไปไหน ที่ไม่ได้ถ่ายเอกสารให้เพราะว่า
รายละเอียดเอกสารจะเหมือนกันกับเอกสารที่เป็นตารางขวางหน้าที่ 15 , 16 เป็น
เอกสารรายการตัวเดียวกัน คือ ประมาณการรายรับ เพียงแต่ว่าเป็นคาอธิบายที่บอกว่า
ตั้ งไว้ เท่ าไร เพราะเอกสารเป็ น ตั ว เลขเดี ยวกั น เนื่ อ งจากเอกสารเล่ ม ใหญ่ จึ งไม่ ถ่า ย
เอกสารให้ เพราะเป็นรายละเอียดเดีย วกัน เช่น รายละเอียดว่า หมวดภาษีอากร เราตั้ง
ไว้เท่าไร ภาษีสิ่งปลูกสร้าง เราประมาณการไว้เท่าไร เอกสารจะเป็นรายละเอียดเดียวกัน
จึงไม่ถ่ายเอกสารให้นะคะ ซึ่งรายละเอียดเหมือนกันกับในเล่ม พอดีเป็นตัวเลขเดียวกัน
จึงไม่ถ่ายเอกสารให้ ประมาณการรายรับที่ให้ไปนั้นจะเป็น เอกสารตารางขวางจะเป็น
รายรับจริงของปี 2562 , 2563 และประมาณการปี 2564 , 2565 ซึ่งหน้าที่หายไป
/จะเป็นราย......

-8จะเป็นรายละเอียดคาอธิบายว่า หมวดภาษีอากร ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เราตั้งไว้เท่าไร
ภาษีบารุงท้องที่ เราตั้งไว้เท่าไร ซึ่งปรากฏตามตารางประมาณการ ปี 2565 ก็มีตัวเลข
ของมันอยู่แล้ว เราจึงไม่ถ่ายเอกสารให้ คือประมาณว่าข้อมูลซ้ากันหรือแบบเดียวกันจึง
ไม่ได้ถ่ายเอกสารให้คะ
นายฉวี โสดก
ประธานสภาฯ

เชิญท่านอาคม พลยางนอก ครับ

นายอาคม พลยางนอก
ส.อบต.หมู่ 10

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ , ท่านผู้บริหาร , ท่าน สมาชิก อบต.ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ผมนายอาคม พลยางนอก ส.อบต.หมู่ 10 ครับก่อนที่จะเข้าสู่ เนื้ อหาสาระสาคัญ ใน
ประเด็นที่ผมสอบถาม ปกติการรายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ -รายจ่าย จะ
บอกประมาณการรายรับ ของเราปี นี้ ห มวดภาษี อากรตั้ งไว้เท่ านี้ สู งกว่าหรือ ต่ ากว่ า
ประมาณการที่ผ่านมาเพราะเหตุผลอะไร รายละเอียดตรงนี้ต้องมี อย่างปีที่ผ่านมาก็มีผม
ได้ อ ภิ ป รายตรงนี้ ปี ที่ ผ่ านมารายงานรายละเอี ยดประมาณการรายรับ งบประมาณ
รายจ่าย อบต.ห้วยยาง ปีที่แล้ว 45,800,000.00 บาท หมวดภาษีอากร ภาษีสิ่งปลูก
สร้างเราตั้งไว้เท่าไร ปีที่ผ่านมาจะเป็นอย่างไรเรารับเท่าไรเปรียบเทียบกับประมาณการปี
นี้ ก็ เลยตั้ ง ประมาณการเท่ า นี้ มี ห ลั ก อ้ า งอิ ง มี ร ายละเอี ย ด ซึ่ ง เขาบอกว่ า รายงาน
รายละเอียด ในนี้ไม่มี ถ้าท่านกับไปดูปี 2564 รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี รายจ่ายทั่ วไป จะมีทุ กหมวดรายรับ หมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม ไปทุกอย่าง รายรับทุกอย่าง เงินจัดสรรเงินอุดหนุนมีทุกอย่าง แต่
อั น นี้ ห ายไป แต่ ในปี 2564 มี ร ายละเอี ย ดตรงนี้ ผมหาเอกสารตรงนี้ ไม่ เจอก็ เลย
สอบถาม ถ้าท่านบอกว่าเป็นเอกสารตัวเดียวกันตามเอกสารรายขวางนั้นใช้เป็นเอกสาร
ตัวเดียวกัน แต่อันนี้เป็นรายละเอียดขั้ นตอนปี 2564 จะมีท่านสมาชิกถือมาหรือเปล่า
ครับ ข้อบัญญัติฯ ปี 2564 ก็ไม่เป็นไรผมสอบถามถ้ามันไม่ใช่สาระสาคัญมันขาดหายไป
ตรงนี้จะเป็นไรไหม สาระสาคัญไหมตรงนี้สอบถามครับท่านประธานสภาฯ ก่อนจะเข้าสู่
ขั้นตอนต่อไปครับ ขอบคุณครับ

นายฉวี โสดก
ประธานสภาฯ

ครับขอให้เจ้าหน้าที่ได้ช่วยดูเอกสารที่หายไปสาคัญหรือไม่อย่างไร เพื่อใช้รายละเอียด
แนวทางในการดาเนินงานของ อบต.ห้วยยาง เราเชิญท่านปลัด ครับ

นายอธิภัทร ปุราชะโก
ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ

ครับในรูปแบบของเล่มข้อบัญญัติฯ เอกสารทุกส่วนจะต้องประกอบกันทั้งหมด จริงๆ
เอกสารส าคั ญ ทุ ก แผ่ น เพี ย งแต่ ว่ า เจ้ า หน้ า ที่ เข้ า ใจว่ า เป็ น เอกสารรายรั บ ซึ่ ง แสดง
เปรียบเทียบกัน 4 ปี จึงไม่ถ่ายเอกสารเพิ่มเติมให้ ครับเดียวผมให้เจ้าหน้าที่ถ่ายเอกสาร
เพิ่มเติมให้นะครับ

นายฉวี โสดก
ประธานสภาฯ

เชิญท่านอาคม พลยางนอก ครับ

นายอาคม พลยางนอก
ส.อบต.หมู่ 10

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ , ท่านผู้บริหาร , ท่าน สมาชิก อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ผมนายอาคม พลยางนอก ส.อบต.หมู่ 10 ครับ ตามที่ผ มได้ ส อบถามเรื่องเอกสารที่
หายไป และผมขออภิปรายร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
/รายจ่าย......

-9รายจ่ า ย พ.ศ.2565 ในค าแถลงของท่ า นผู้ บ ริ ห าร ยั ง ไม่ เจาะลึ ก ไปถึ ง แต่ ล ะส่ ว น
เพราะว่านี้เป็นคาแถลงผมพูดภาพรวมว่างบประมาณปีนี้ตั้งไว้ 45,500,000.00 บาท
ลดลงจากปี 2 5 6 4 ลดลง 3 0 0 ,0 0 0 .0 0 บ าท ส่ ว น ปี 2 5 6 4 เราตั้ ง ไว้
45,800,00.00 บาท ก่อนที่เราจะเราจะดูตรงนี้ว่าเราจะใช้จ่ายไปอย่างไร เราดูสถาน
การคลังที่ท่านนายกได้คาแถลงไปเมื่อกี้นี้ ถ้าหากสมาชิกดูตามรายละเอียดคาแถลงของ
ท่านผู้บริหาร สถานการณ์คลังในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่ผ่านมาข้อมูล ณ วันที่ 27
กรกฎาคม 2564 มีเงินฝากธนาคาร เงินสะสม มีเงินอะไรทุกอย่างตรงนั้น มีรายการ
หนึ่ง 1.1.5 กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จานวน 8 โครงการ รวม 35,872.00
บาท ตรงนี้ขอรายละเอียดเพื่อประกอบในการพิจารณาอภิปรายร่างข้อบัญญัติฯ ตรงนี้ ก็
อยากขอรายละเอียดตรงนี้ ว่ามีโครงการที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันที่กันเงินไว้ 35,872.00
บาท มีโครงการตัวไหนบ้างอะไร ชี้แจงรายละเอียดก่อนจะประกอบ สุดท้ายถึงนัดชี้แจง
ก็ได้เพราะผมอยากประมาณการไปในคาแถลงของท่านายกให้จบก่อน ข้อ 1. สถานการ
คลั ง ท่านรู้ไม่ว่า ที่ ผ่ านมาการบริห ารงบประมาณปี 2564 คือ ข้อ 2 นะครับ การ
บริห ารงบประมาณปี 2564 ที่ผ่านมาใช้จ่ายไปอย่างไร จ่ายจริงไปเท่าไร รับจริงไป
เท่าไร ปีที่ผ่านมา ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ประกอบว่าเราทางบประมาณปีนี้จะ
เป็นอย่างไร ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ทาง อบต.ห้วยยาง เราได้รับเงินทุกส่วนเข้า
มารั บ จริ ง 38,650,794.66 บาท ณ วั น ที่ 27 กรกฎาคม 2564 เราตั้ ง ไว้
45,800,000.00 บาท เหลือประมาณ 2 เดือน เงินส่วนที่เหลือจะเข้ ามาทันหรือมา
อย่างไรจะต้องรอดูต่อไป ดูจากสถานการคลังนะครับ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2546
จ่ายจริง 30,574,111.27 เหลือประมาณตั้ง 10,000,000.00 กว่าบาท จะสิ้น
ปี ง บประมาณ นี้ เ พราะว่ า เราตั้ ง ไว้ 45,800,000.00 บาท เราจ่ า ยจริ ง ไป
30,574,111.27 บาท เหลือ 2 เดือนการจ่ายเงิน ในข้อบัญญัติฯ ปีที่ผ่านมามองว่า
ล่าช้าหรือไม่จะสิ้นปีงบประมาณแล้ว จ่ายได้แค่ 30,574,111.27 บาท ณ วันที่ 27
กรกฎาคม 2564 เจาะลึกไปในรายละเอียดนิดหนึ่งเกี่ยวกับคาแถลงรายจ่ายงบกลาง
งบบุคลากร งบดาเนินงานงบลงทุน งบอุดหนุน ที่ท่านนายกได้แถลงไว้ งบกลาง ของปี
2564 ตั้งไว้ 17,003312.00 บาท จ่ายจริง 11,976,311.00 บาท คงเหลื อ
ประมาณ 5,000,000.00-6,000,000.00 บาท ที่ยังไม่ได้จ่ายในปี2564 ดูสถาน
การคลัง จากปี2565 ตั้งไว้ 11,598,00.00 บาท เพิ่มขึ้นมา 500,000.- กว่าบาท
มองในภาพรวมแล้ ว ลดลง 300,000.00 บาท จากปี 2564 แต่ ก ารบริ ห าร
งบประมาณรายจ่ายยังไปกระจุกอยู่บางส่วน หากท่านสมาชิกดูให้ทั้งหมดแต่ละส่วน/
กองบางส่วนลดและบางส่วนเพิ่ม แต่โดยภาพรวมคือลดทั้งหมด 300,000.00 บาท
แต่ไปกระจุกอยูตรงไหน อยู่ส่วนไหนอยู่กองไหน เดี่ยวรายละเอียดพิจารณาเป็นช่วงๆ
ไปที่ละส่วน/กอง ไปจะมีรายละเอียดเพิ่ม เติมอีกครั้งหนึ่ง มาดูงบบุคลากรการใช้จ่ายปี
2564 สถานการณ์คลัง 12,228,546.00 บาท จ่ายจริงไป 9,602,004.60 บาท
เหลืออีก 2 เดือน ก็คงไม่เป็นไรงบบุคลากร จ่ายเงินเดือนหรือจ่ายอะไรก็ว่าไป อันนี้คือ
การจ่ า ยจริ ง รั บ จริงมา งบด าเนิ น งานปี 2564 ตั้ งไว้ 7,662,042.00 บาท งบ
ด าเนิ น งานเดื อ นนี้ เดื อ นสิ ง หาคมแล้ ว พึ่ ง จ่ ายจริ งไป 2,678,061.18 บาท ตั้ งไว้
7,662,042.00 บาท จ่ายไปได้เพียง 2,678,061.18 บาท อันนี้คืองบดาเนินงาน
ตรงนี้หากท่านเจาะลงไปในรายละเอียดแต่ละส่วน/กอง ท่านจะมองเห็นตรงนี้ว่ามันไป
/กระจุก......

-10กระจุกจะกระจายได้ไหม มันมีรายละเอียดถึงแต่ละส่วน/กอง ผมอยากลงรายละเอียดให้
ท่ า นได้ ท ราบ งบลงทุ น ตรงนี้ ปี 2564 ตั้ งไว้ 6,504,200.00 บาท จ่ า ยจริ ง ไป
4,089,300.00 บาท ก็ยังเหลือหลายโครงการจะทันไหมอีกเดือนกว่าๆ สาหรับงบ
ลงทุน หลายส่วนอาจจะยังไม่ได้ซื้อ ไม่ได้ทาเงินจะเหลือไหม อันนี้ผมไปเจาะลึกสอบถาม
มาแต่ละส่วน/กอง ว่าเงินอะไรเหลือเท่าไรประมาณนั้น ก็ยังมีหลายส่วน/กอง ที่ตั้งไว้
ไม่ได้ใช้ก็มี ตั้งไว้ใช้หมดโอนจากส่วนอื่นก็มี ต่อไปเงินอุดหนุนไม่มีปัญหา ปี 2564 ตั้งไว้
2,402,000.00 บาท จ่ ายไป 2,228,434.49 บาท ก็ ไม่ มีปั ญ หา ตั ว นี้ เป็ น เงิน
อุดหนุนที่เราต้องอุดหนุนให้แต่ละส่วนอยู่แล้ว แสดงให้เห็นว่าการใช้จ่ายการบริหารงาน
ปี 2564 ที่ผ่านมายังไม่บรรลุตามที่ข้อบัญญัติปี 2564 ตั้งไว้โดยสถานการคลังที่ท่าน
แถลงในวันนี้ เจาะรายละเอียดหมวดรายได้ รายได้จัดเก็บเองลดลงทุกปีๆ ประมาณการ
ตั้งไว้ลดทุกปีๆ เพราะอะไรท่านก็คงทราบ ปี 2564 ตั้งไว้ 500,000.00 กว่าบาท รับ
จริงมาเท่าไรครับท่าน ส่วนปีนี้ตั้งไว้ 290,000.00 บาท ลดลงมาเกินครึ่งหนึ่งเพราะว่า
ไม่มีที่ไปที่มา รายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้เราปี 2564 ตั้งไว้ 20,783,000.00 บาท ณ
วัน ที่ 27 กรกฎาคม 2564 หมวดภาษี จัด สรร 17,725,299.70 บาท ยั งเหลื อ
ประมาณ 3,000,000.00 กว่าบาท งบจัดสรรจะมาหรือไมถึงวัน ที่ 30 กัน ยายน
2564 เงิ น อุ ด หนุ น ทั่ ว ไป ปี 2564 ตั้ ง ไว้ 24,500,000.00 บาท รั บ จริ ง มา
20,619,313.68 บาท ยังไม่มาประมาณ 3,000,000.00 – 4,000,000.00 กว่า
บาท จะทันไหมหากเข้ามาคงบริหารทันเพราะข้อมูลที่ผมอภิปรายตรงนี้ ณ วันที่ 27
กรกฎาคม 2564 ที่ ผ่ านมา เพราะฉะนั้ น ในการท าข้อ บั ญ ญั ติงบประมาณรายจ่ าย
ประจาปี 2565 เสนอยื่นต่อสภาฯ ในวันนี้ท่านสมาชิกจะได้ดูรายละเอียดลึกๆ หากดู
เผิ น ๆ คื อ งบประมาณลดลงทุ ก ส่ ว น/กอง นะครับ ท่ าน บั น ทึ ก หลั ก การและเหตุ ผ ล
ประกอบด้ า นการบริ ห ารงานทั่ ว ไปปี ที่ ผ่ า นมา 11,000,000.00 บาท ปี นี้
10,000,000.00 บาท ลดลงมา แผนงานรั ก ษาความสงบภายใน ปี ที่ ผ่ า นมา
700,000.00 บาท ปีนี้ 850,000.00 บาท เพิ่มขึ้นมา 140,000.00 กว่าบาท ไม่
ลดนะครับท่านต้องเปรียบเทียบดู การศึกศาสนาฯ เพิ่มมา 500,000.00 กว่าบาท ปี ที่
ผ่านมา 5,600,000.00 บาท ปีนี้ 6,100,000.00 บาท สาธารณสุขลดลงไป สังคม
สงเคราะห์ลดลงไป 40,000.00 กว่าบาท ปีที่ผ่านมาตั้งไว้ 1,407,000.00 บาท ปีนี้
1,003,800.00 บาท ลดลงไป 40,120.00 บาท เคหะชุ ม ชนเพิ่ ม ขึ้ น มา
160,000.00 บาท ศาสนา วัฒ นธรรม นันทนาการ ตรงนี้รายละเอียดผมจะพูดคือ
85,000.00 บาท ปีที่ผ่านมาตั้งไว้ 400,000.00 บาท ส่วนลดตรงนี้เกี่ยวกับตรงไหน
ศาสนา วัฒ นธรรม นันทนาการ ท่านสมาชิกดูว่างบประมาณตัวนี้เอาไปใช้ในด้านไหน
แล้วลดไปไหนตั้ง 300,000.00 กว่าบาท หรืออาจจะเป็นงานกีฬา หรืองานที่เราเคย
ทาๆ ไม่ได้เพราะอะไรก็คงทราบเพราะเราได้คุยกันแล้ว แต่ประเพณีงานบัวไหมบัวใหญ่
จัดได้แต่งานโครงการเราจัดไม่ได้เป็นเพราะอะไรรายละเอียดถึงตรงนั้นจะเจาะลึก โยธา
ลดลงไป เกษตรลดลงไป งบกลางเพิ่มมา 500,000.00 บาท แสดงให้เห็นว่าการจัดทา
งบประมาณปีนี้ท่านมองดูสถานการรายรับ -รายจ่ายจริงปีที่ ผ่านมาดูประกอบ แต่ที่มา
อ้างด้วยสถานการณ์อย่างนี้งบประมาณลดลงมาประมาณ 300,000.00 บาท แต่ไป
/กระจุกบาง......

-11กระจุกบางส่วน/กอง เดียวอภิปรายในส่วนต่อไป นี้คือรายละเอียดที่นายกแถลงผมขอ
อภิปรายท่านประธานสภาฯ ท่านเข้าใจ ต่อไปจะลงรายละเอียดในแต่ละส่วน/กอง ต่อไป
ครับท่านประธานสภาฯ ขอบคุณครับ
นายฉวี โสดก
ประธานสภาฯ

ครับรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกังงบประมาณระหว่างปี 2564 กับปี 2565 บางสิ่ง
บางอย่างนั้นก็ลดบางหลายการก็เพิ่มในแต่ละแผนงาน อันนี้เกี่ยวเนื่องจากงบประมาณที่
เราได้รับการจัดสรรไม่เข้าตามไตรมาสหรืออย่ างไรนั้น คงให้เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงตอบคา
สอบถามท่านอาคม พลยางนอก ได้อภิปรายเชิงสอบถามในส่วนที่ลด และส่วนที่เพิ่ม
ตามงบประมาณขอให้ผู้ มีส่วนเกี่ยวได้ตอบเพื่อให้สมาชิกทราบในส่วนที่ลด และส่วนที่
เพิ่ม เชิญท่านปลัด ครับ

นายอธิภัทร ปุราชะโก
ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ , ท่านผู้บริหาร , ท่าน สมาชิก อบต. และท่านผู้เข้าร่วม
ประชุมผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วาระที่หนึ่ง ขั้นรับหลักการ เจ้าหน้าที่งบประมาณได้
ดาเนินการจัดทาร่างข้อบัญ ญัติฯ ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลว
30 มิถุนายน 2564 แนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2565 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 1. การจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี การตั้ง
งบประมาณรายรับให้ อปท.จัดทาประมาณการรายรับทั้งปีให้ครบทุกหมวดรายจ่ ายตาม
รายการประเภทรายรับที่ อปท.ได้รับในปีที่ผ่านมาตามที่กฎหมายกาหนด 2. รายได้ที่
อปท.จั ดเก็บ เอง ภาษีจัดสรรให้ ประมาณการใกล้ เคียงกับปีที่ ผ่านมาหรือเป็นไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวกับรายได้ของ อปท.กาหนด ส่วนรายการเงินอุดหนุนทั่วไป ที่ต้องจัดทา
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ประจาปี พ.ศ.2565 ตามรายการดังต่อไปนี้ ให้ประมาณการ
ใกล้เคียงกับยอดวงเงินรวมที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2564 ประกอบด้วย เงิน
อุดหนุนสาหรับการดาเนินการตามอานาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอน เช่น เงินอุดหนุน
อาหารเสริ มนม อาหารกลางวัน เงิน อุ ด หนุ น เงิน เดื อ นบุ ค ลากรทางการศึ กษา เงิน
อุดหนุ นทั้งหมด 22 รายการให้ประมาณการใกล้เคียงกับเงินที่ได้รับจัดสรร ส่วนเงิน
อุดหนุนทั่วไปที่ อปท.ไม่ต้องนาไปจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2565 มีอยู่
5 รายการ ส่วนเรื่องงบประมาณการรายรับ ส่วนประมาณการรายจ่ายแนวทางในการตั้ง
งบประมาณรายจ่ายคือ ตั้งงบประมาณของ อปท. ที่จ่ายจากเงินรายได้ เงินอุดหนุน
ทั่วไป ให้ดาเนินตามดังนี้ 1 การตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อแก้ไขปัญหากรณีฉุกเฉินที่
เป็นเหตุสาธารณภัย ให้ตั้งไว้ที่เงินทุนสารองจ่าย เช่นโรคลัมปี สกิน และโรคติดเชื้อโคโร
นา 2019 หรื อ โรคโควิ ด 19 เป็ น แนวทางซึ่ ง หนั ง สื อ ฉบั บ นี้ มี แ นวทางการตั้ ง
งบประมาณต่ า งๆ ทั้ ง หมด และจากค าแถลงงบประมาณของท่ า นนายก ในส่ ว น
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป สถานการณ์คลัง ปี 2564 ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2564
ส่วนเงินฝากธนาคาร 21,511,329.20 บาท ต้องนาเรียนท่านสมาชิกก่อนนะครับว่า
ตัวเลขที่เกิดขึ้นในระบบทั้งหมดอาจจะทาให้ท่านสมาชิกเข้าใจอยากนิดหนึ่งว่าเงินรายได้
จริงๆ ของ อปท.นะวันนี้ทาไมอยู่ที่ 21,511,329.20 บาท ซึ่งจริงๆ แล้วยอดเงินเรา
มีทั้งหมด 36,144,465.25 บาท เพียงแต่ยอดเงินในวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เป็น
เงินลักษณะบัญชีเรียกว่าเงินลงทุน หรือหาผลกาไร ส่วนยอดเงิน 14,633,135.95
บาท เป็นเงินฝากประจาธนาคาร ธกส. อยู่ที่ 14,633,135.95 บาท จะไม่เป็นเงิน
/หมุนเวียน ......
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ฝากธนาคาร อบต.ห้วยยาง 36,144,465.25 บาท ส่วนเงินสะสมท่านมองว่ามีเยอะ
31,095,521.59 บาท ขอชี้ แ จงให้ ท่ า นทราบนะครั บ ว่ า ส่ ว นเงิน สะสมจะมี ทุ น
ทรัพย์สิน สินทรัพย์หักค่าเสื่อมราคาสะสม การคิดทุนทรัพย์สินและราคาค่าเสื่อมสะสม
ตามระบบทรัพย์สินหรือสินทรัพย์ทั้งหมดคือ 16,946,831.32 บาท ในส่วนของทุน
ทรัพย์สิ น หรือหนีสิ นทรัพย์ ณ ตอนนี้มีเงินสะสม ณ 30 กันยายน ที่รายงานท่านไป
13,494,062.30 บาท เงินสารองจ่ายเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว 103,400.00 บาท มี
การเบิ กจ่ ายเงินสะสมที่จ่ายขาดไปแล้ วประมาณ 3,634,000.00 บาท ส ารองงบ
บุคลากร 3 เดือน งบประมาณ 2,700,000.00 บาท สารองรายจ่ายประจาและเงิน
คงเหลื อเงินสะสม 5,972,062.20 บาท ส ารองจ่ายกรณี ส าธารณภัย 10% ของ
งบประมาณการรายจ่ายปีปัจจุบัน 4,580,000.00 บาท ขณะนี้มีเงินสะสมสามารถ
นามาใช้ได้อยู่ที่ 1,390,266.30 บาท เงินสะสมตามข้อ 1.1.2 ส่วนข้อ 1.1.3 เงินทุน
สารองเงินสะสม 16,597,597.97 บาท ข้อ 1.1.4 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ก่อหนี้
ผูกพัน จานวน 8 โครงการ เป็นเงินจากประโยชน์ตอบแทนอื่นในปี 2563 เหลือจ่ายที่
เรากัน ไว้ 35,872.00 บาท ข้ อ 2 การบริห ารงาบประมาณ 2564 ณ วัน ที่ 27
กรกฎาคม 2564 ข้อ 2.1 รายรับจริง 38,650,794.00 บาท ในส่วนของหมวดภาษี
อากรเราประมาณการไว้ 29,000.00 บาท เราได้ ม า 16,507.00 บาท ที่ เรา
ประมาณการลดลงเนื่องจากภาษีบารุงท้องที่เราไม่จัดเก็บแล้วนะครับ เราจะจัดเก็บภาษี
ที่ ดิน และสิ่ งปลู กสร้าง และรัฐ บาลมี น โยบายการลดภาษี ให้ กั บ ประชาชนด้ ว ย ส่ ว น
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต ปี 2564 ได้รับ 29,241.00 บาท ประมาณการ
ที่ตั้งไว้ 84,600.00 บาท ลดลงเนื่องจากค่าปรับปีที่ผ่านมาประมาณ 900.00 บาท
ส่วนดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 233,000.00 บาท ท่านถามว่าทาไมลดลงเรายังไม่รวม
เดือนกันยายน หมวดรายได้จากทรัพย์สินประมาณการไว้ที่ 2,500.00 บาท แต่เงินเข้า
ที่ 27,564.00 บาท เป็ น เงิ น ที่ เขาชดเชยให้ ส่ ว นภาษี จั ด สรรอื่ น ๆ ณ วั น ที่ 27
กรกฎ าค ม 2 5 6 4 อยู่ ที่ 1 7 ,7 2 5 ,2 9 9 .7 0 บ าท ป ระม าณ การขาดไป
3,000,000.00 บาท ซึ่งเหลือ 2 เดือนที่งบจัดสรรจะเข้ามา เช่น ภาษี สรรพสามิต
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ส่วนเงินอุดหนุนทั่วไป 20,619,313.68 บาท รายรับยังเข้ามาไม่ครบ
เนื่องจากเบี้ยยังชีพจัดสรรมาประมาณ 1,000,000.00 กว่าบาท นอกนั้นจะเป็นเรื่อง
ของเงินอุดหนุนทั่วไปขาดอยู่ประมาณ 25% เพราะรัฐบาลจัดสรรครั้งแรก 50% ครั้งที่
2 จัดสรร 25% และครั้งที่ 3 จัดสรร 25% ซึ่งคาดว่าการจัดสรรงบประมาณช่วงเดือน
สิงหาคม , กันยายน ใกล้เคียงกับประมาณการที่ตั้งไว้ 45,800,000.00 บาท และ
สาเหตุที่ทาให้งบประมาณการลดลงเนื่องจากสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 หรือโรคโควิด 19 ประกอบด้วยจึงทาให้เราประมาณการลดลง แต่ทั้งนี้ก็ถือว่า
การประมาณการเราใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาครับ ส่วนเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์
เป็นงบประมาณที่เราได้รับมาเป็นโครงการขุดลอกหนองนมวัว บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่
9 ซึ่งดาเนินการเสร็จแล้วและจ่ายเงินแล้ว เรารับเงินอุดหนุนมา 3,800,000.00 บาท
และผู้รับเหมาประกวดราคาลดลงเหลือ 1,000,000.00 กว่าบาท และเงินอุหนุน เพื่อ
จั ด ซื้ อ จ อ LED ศู น ย์ พั ฒ น าเด็ ก เล็ ก บ้ า น ด งบั ง ห มู่ 6 ร ว ม ร า ย จ่ า ย จ ริ ง
30,574,111.27 บาท
/ส่วนงบกลาง......

-13ส่ ว นงบกลาง 11,976,311.00 บาท ประกอบด้ว ย เงิน ค่ าเบี้ ย ยั งชี พ ทุ กรายการ
รวมกันประมาณการไว้ 14,000,000.00 บาท และงบการจัดสรรยังเหลือ 2 เดือน
ส่วนงบบุคลากร 12,228,546.00 บาท งบดาเนินงาน 2,678,061.18 บาท ท่าน
ถามว่าทาไมจ่ายเท่านี้ ต้องนาเรียนนะครับว่าปีนี้เนื่องจากสถานการณ์ของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 บุคลากรเราไม่ได้ไปอบรมนะครับ ส่วนงบลงทุน
เราจ่ า ยไปแล้ ว 4,089,300.00 บาท โครงการในส่ ว นที่ เหลื อ น่ า จะจ่ า ยทั น
ปีงบประมาณนะครับ ขอแจ้งให้ท่านสมาชิกทราบ ขอบคุณครับ
นายฉวี โสดก
ประธานสภาฯ

ครับท่านอาคม พลยางนอก ครับ

นายอาคม พลยางนอก
ส.อบต.หมู่ 10

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ , ท่านผู้บริหาร , ท่าน สมาชิก อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ผมนายอาคม พลยางนอก ส.อบต.หมู่ 10 ผมขออนุญาตปรึกษาที่ประชุมสภาฯ ว่าเรา
จะพิ จ ารณาร่ างข้ อ บั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5
สาหรับ การพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่ห นึ่ง ขั้นรับหลั กการ ให้ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จ ะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติ
ก่อนที่สมาชิกสภาฯได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว ครับเราจะเริ่มพิจารณาใน
ส่วนของแผนงานบริหารงานทั่วไปก่อนและต่อด้วย แผนงานการรักษาความสงบภายใน ,
แผนงานการศึกษา , แผนงานสาธารณสุข , แผนงานสังคมสงเคราะห์ , แผนงานเคหะ
และชุมชน , แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน , แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ , แผนงานการเกษตร, แผนงานงบกลาง และขอมติที่ประชุมครั้งเดียว หรือ
มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกไหมครับ

นายฉวี โสดก
ประธานสภาฯ

ครับตามที่ท่านสมาชิก อบต.ท่านอาคม พลยางนอก ส.อบต.หมู่ 10 ได้ปรึกษาที่ประชุม
สภาฯ และได้ เสนอให้ ส ภาฯ พิ จ ารณาร่ างข้ อ บั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 วาระที่หนึ่ง ขั้นรับหลักการ โดยจะขอมติที่ประชุมสภาฯ ครั้ง
เดียว โดยเริ่มจากแผนงานบริหารงานทั่วไปก่อนและต่อด้วย แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน , แผนงานการศึกษา , แผนงานสาธารณสุข , แผนงานสังคมสงเคราะห์ ,
แผนงานเคหะและชุมชน , แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน , แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ , แผนงานการเกษตร, แผนงานงบกลาง และขอมติที่ประชุม
ครั้งเดียว หรือมีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกไหมครับ หากไม่มีท่านสมาชิก
อบต.เสนอเป็นอย่างอื่นผมขอมติที่ประชุมสภาฯ ขอให้ท่านกรุณายกมือครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2565 วาระที่หนึ่ง ขั้นรับหลักการ โดยการขอมติที่ประชุมสภาฯ ครั้งเดียวเริ่ม
จากแผนงานบริหารงานทั่วไปก่อนและต่อด้วย แผนงานการรักษาความสงบภายใน ,
แผนงานการศึกษา , แผนงานสาธารณสุข , แผนงานสังคมสงเคราะห์ , แผนงาน
เคหะและชุมชน , แผนงานสร้ างความเข้มแข็ งของชุ มชน , แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ , แผนงานการเกษตร, แผนงานงบกลาง และขอมติที่
ประชุมครั้งเดียว จานวน 18 เสียง
/นายฉวี......
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ประธานสภาฯ

ครับตามที่ท่านปลัดได้นาเรียนให้กับท่านสมาชิกทุกท่านทราบ เกี่ยวกับงบประมาณ
ต่างๆ นั้ น บางรายการมีก ารเปลี่ ยนแปลงไปด้ ว ยสาเหตุ ของโรคติ ดเชื้อ ไวรัส โคโรนา
2019 หรือโรคโควิด 19 ประกอบด้ว ยครับ ตามที่ท่ านปลั ดได้น าเรียนไปแล้ ว นั้น มี
สมาชิกท่านใดสงสัย และสอบถามเพิ่มเติมไหมครับ เชิญท่านคาพา สุวิชัย ครับ

นายคาพา สุวิชัย
ส.อบต.หมู่ 8

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ , ท่านผู้บริหาร , ท่าน สมาชิก อบต. และท่านผู้เข้าร่วม
ประชุมผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายคาพา สุวิชัย ส.อบต.หมู่ 8 ครับวัน นี้เรามาประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 เพื่อพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วาระที่หนึ่ง ขั้น
รั บ หลั ก การ เราก็ ได้ พู ด คุ ย กั น มาพอสมควรแล้ ว นะครั บ ผมขอให้ เจ้ า หน้ า ที่ อ่ า น
รายละเอียดไปทีละแผนงาน หากท่านสมาชิกท่านใดสงสัยให้สอบถามไปที่ละแผนงานจะ
ดีกว่านะครับ ขอบคุณครับ

นายฉวี โสดก
ประธานสภาฯ

ครับเราพิจารณาร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 วาระที่หนึ่ง ขั้นรับหลักการ ตามแผนงานต่างๆ เชิญท่านปลัด ครับ

นายอธิภัทร ปุราชะโก
ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ , ท่านผู้บริหาร , ท่าน สมาชิก อบต. และท่านผู้เข้าร่วม
ประชุมผู้ ท รงเกียรติทุ กท่ าน การพิ จารณาร่างข้อ บัญ ญั ติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วาระที่หนึ่ง ขั้นรับหลักการ เราจะเริ่มพิจารณาในส่วน
ของแผนงานบริหารงานทั่วไปก่อนและต่อด้วย แผนงานการรักษาความสงบภายใน ,
แผนงานการศึกษา , แผนงานสาธารณสุข , แผนงานสังคมสงเคราะห์ , แผนงานเคหะ
และชุมชน , แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน , แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นั น ทนาการ , แผนงานการเกษตร, แผนงานงบกลาง ให้ ท่ านสมาชิก อบต.ทุ ก ท่ าน
พิ จ ารณาแผนงานบริห ารงานทั่ ว ไป รายละเอี ย ดประมาณการรายจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายทั่วไป ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป (สานักปลัด) งบประมาณรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 7,562,578.00 บาท แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป ตามเอกสารหน้า 20-57 มีรายละเอียดดังนี้
- งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
- งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
- งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวมตั้งไว้
รวมตั้งไว้
รวมตั้งไว้
รวมตั้งไว้
รวมตั้งไว้
รวมตั้งไว้
รวมตั้งไว้
รวมตั้งไว้
รวมตั้งไว้
รวมตั้งไว้
รวมตั้งไว้

7,562,578.00
5,503,578.00
2,571,120.00
2,932,458.00
2,027,000.00
436,000.00
901,000.00
300,000.00
390,000.00
22,000.00
22,000.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

/งบเงินอุดหนุน......

-15- งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

รวมตั้งไว้
รวมตั้งไว้

10,000.00
10,000.00

บาท
บาท

ตามเอกสารร่างข้อบัญญัติฯ หน้า 20-57 เชิญท่านประธานสภาฯ ครับ
นายฉวี โสดก
ประธานสภาฯ

ครับขอให้ท่านสมาชิก ดูรายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ทั่วไป ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 แผนงานบริหารงานทั่วไป ตามเอกสารหน้า
20-57 นะครับ มีสมาชิก อบต.ท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพิ่มเติมไหมครับ เชิญ
ท่านคาพา สุวิชัย ครับ

นายคาพา สุวิชัย
ส.อบต.หมู่ 8

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ , ท่านผู้บริหาร , ท่าน สมาชิก อบต. และท่านผู้เข้าร่วม
ประชุมผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายคาพา สุวิชัย ส.อบต.หมู่ 8 ครับขอให้ท่านสมาชิกทุก
ท่าน ดูเอกสารหน้า 38 ครับ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร จานวน 70,000.00 บาท ดูรายละเอียดรายจ่ายเยอะมากในปี 2565
ซึ่งคาดว่าจะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ผมเกรงว่างบประมาณที่ตั้งไว้ไม่พอจ่าย
และมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปอบรมสาหรับสมาชิกที่เข้ามาใหม่ และการอบรมเรื่อง
ต่างๆ ผมขอสอบถามว่างบประมาณที่เราตั้งไว้จะเพียงพอไม่ครับ ขอบคุณครับ

นายฉวี โสดก
ประธานสภาฯ

ครับเชิญท่านปลัด ครับ

นายอธิภัทร ปุราชะโก
ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านผู้บริหาร , ท่าน ส.อบต.ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ครับการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เนื่องจากกรมฯ ได้
กาหนดรูปแบบใหม่ให้กับทาง อปท. ในการจัดทางบประมาณเดิม งบประมาณในการ
เดินทางไปราชการฯ เราเบิกค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าที่
พัก ค่าเบี่ยงเลี้ยง รวมกัน แต่พอมาปี 2565 การจัดทางบประมาณรายจ่ายนี้เราแยก
ออกจากกัน ในส่วน ตามเอกสารหน้า 39 ตั้ งไว้ 70,000.00 บาท เป็นค่าลงทะเบียน
เมื่องบประมาณรวมกัน แล้ วจะอยู่ที่ 140,000.00 บาทส่ วนที่ล ดลงเพราะจานวน
สมาชิกลดลงและด้วยสาเหตุของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
พนักงานส่วนตาบลเราจะไม่เดินทางไปอบรม เราจะอบรมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์
แทนนะครับ

นายฉวี โสดก
ประธานสภาฯ

ครับตามที่ท่านปลัดชี้แจงนั้น ท่านสมาชิกคงเข้าใจนะครับมีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย
หรือสอบถามเพิ่มเติมไหมครับ เชิญท่านอาคม พลยางนอก ครับ

นายอาคม พลยางนอก
ส.อบต.หมู่ 10

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านผู้บริหาร , ท่าน ส.อบต.และท่านผู้เข้าร่วมประชุมผู้
ทรงเกีย รติทุ กท่ าน ผมนายอาคม พลยางนอก ส.อบต.หมู่ 10 แผนงานบริห ารงาน
ทั่ ว ไป/ส านั ก ปลั ด ผมขออภิ ป ราย และสอบถาม ดั ง นี้ (1.) ตามเอกสารหน้ า 28
ค่าตอบแทนพนั ก งานจ้าง จ านวน 430,200.00 บาท เพื่ อ จ่ายเป็ น ค่ าตอบแทน
พนักงานจ้างทั่วไป/คนงานทั่วไป ส่วนสานักปลัด 4 ตาแหน่ง จานวน 12 เดือน ดังนี้
/1,2,3 และ......

-161. , 2. , 3. และ 4. มีตาแหน่งอะไรบ้างครับ (2.) งบดาเนินงาน ตามเอกสารหน้า 30
ค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน
360,000.00 บาท ดังนี้ 1.) เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่
พนั กงานส่ ว นตาบลและพนั กงานจ้าง จานวน 60,000.00 บาท 2.) ค่าตอบแทน
เจ้ าหน้ าที่ ที่ปฏิ บัติห น้าที่ในการเลื อกตั้ง จานวน 300,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง เช่น คณะกรรมการการเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัย นายทะเบียน เป็นต้น และโครงการเลือกตั้ง ตามเอกสารหน้า 40 ตั้งไว้
200,000.00 บาท รวมตั้งไว้ 500,000.00 บาท แต่ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการ
เลือกตั้งฯ การตั้งงบประมาณซ้าซ้อนกันไหมครับ ท่านแยกออกเพื่ออะไรขอสอบถาม
ครั บ (3.) ตามเอกสารหน้ า 32 ค่ า ใช้ ส อย รายจ่ า ยเพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง บริ ก าร รวม
901,000.00 บาท ตั้ งงบประมาณลดลงเพราะอะไร (4.) ตามเอกสารหน้ า 33
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ จานวน 166,000.00 บาท รายจ่ายประเภทนี้ตั้ง
ไว้ทุกส่วน/กอง และผมได้สอบถามข้อมูลจากพนักงาน การใช้จ่ายเงินประเภทนี้จ่ายน้อย
มากแต่ตั้งงบประมาณไว้เยอะและบางส่วนตั้งไว้เป็น 100,000.00 บาท จ่ายไปแล้ว
คงเหลื อ ไม่ กี่ บ าท จะเห็ น ได้ ว่ า การตั้ ง จ่ า ยงบประมาณปี ที่ ผ่ า นมา 2564 ตั้ ง ไว้
7,000,000.00 กว่าบาท แต่จ่ายจริงประมาณ 2,000,000.00 กว่าบาท จะเห็นได้
ว่าตั้งงบประมาณไว้มากและตกเป็นเงินสะสมดีนะครับไม่เป็นไร แต่ ความจาเป็นส่วนอื่น
ก็ต้องใช้ หากผู้จัดทางบประมาณเข้าใจควรนาไปตั้งไว้ในงบลงทุน สิ่งก่อสร้าง ที่พี่น้อง
ประชาชนได้รับความเดือ ดร้อนส่ ว นที่จ าเป็ น เช่น โครงการพื้ น ฐาน สาธารณู ป โภค
ประเภทสิ่งก่อสร้าง จะเห็นได้ว่าการใช้จ่ายเงินงบประมาณตรงนี้ยังไมบรรลุวัตถุประสงค์
ตามคาแถลงร่างข้อบัญญัติฯ ที่ท่านนายกได้ยื่นต่อสภาฯ แห่งนี้ (5.) ตามเอกสารหน้า
46 ค่าวัสดุ วัสดุสานักงาน รวม 300,000.00 บาท ซึ่งผมคิดว่าใช้ไม่หมดครับ แต่ที่
ท่านตั้งงบประมาณไว้เพื่อโอนหรือเปล่า ขอสอบถามครับ
นายฉวี โสดก
ประธานสภาฯ

ครับเชิญท่านปลัด ครับ

นายอธิภัทร ปุราชะโก
ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านผู้บริหาร , ท่าน ส.อบต.ทุกท่าน ครับขอชี้แจงท่าน
ให้ทราบ ในส่วนของงบดาเนิน ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จานวน 4 ตาแหน่ง ได้แก่ 1.
พนักงานขับรถ 2. ยาม 3. แม่บ้าน และ 4. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ ส่วนค่ าตอบแทน
เจ้ าหน้ าที่ปฏิบั ติงานในการเลื อกตั้งและค่าใช้จ่ายในการเลื อกตั้ง เนื่องจากมีห นังสื อ
ซัก ซ้ อมตามหนั งสื อ กระทรวงมหาดไทย ด่ ว นที่ สุ ด มท 0808.2/ว5013 ลว 26
สิงหาคม 2563 ซักซ้อมให้การจัดทาข้อบัญญัติฯ ตั้งงบประมาณเรื่องค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้ง เช่น ค่าวัสดุ อุป กรณ์ บัตรเลือกตั้ง ค่าแบบพิมพ์ต่างๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์ประจา
หน่ ว ยเลื อ กตั้ ง ค่ า หี บ คู ห า ทั้ งหมดอยู่ ในงบประมาณ 200,000.00 บาท ส่ ว น
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง 300,000.00 บาท ประกอบด้วย ค่าตอบแทน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง กกต.จานวน 3 คนๆละ 4 เดือน งบประมาณ 84,000.00
บาท ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ป ระจาหน่ว ยเลื อกตั้ง จานวน 12 หน่ว ยๆละประมาณ
14,000 กว่าบาท เป็นงบประมาณ 167,400.00 บาท ค่าผู้อานวยการการเลือก
/ตั้งอยู่ท.ี่ .....

-17ตั้งอยู่ที่ 28,000.00 บาท จะเห็นได้ว่างบประมาณเฉพาะ 3 กลุ่มนี้เป็นเงินประมาณ
279,400.00 บาท และค่าตอบแทนอนุกรรมการการเลื อกตั้ งที่ เกี่ยวข้องเป็น เงิน
ประมาณ 20,600.00 บาท จึงตั้งงบประมาณไว้ 300,000.00 บาท ส่วนเหตุผลที่
แยก เราแยกตามหนังสือสั่งการเนื่องจากค่าตอบแทนไม่ใช่ค่าใช้สอย ซึ่งจริงๆ เราแยก
งบประมาณตั้งแต่ปี 2563 แล้วนะครับ ส่วนค่าวัสดุสานักงาน ต้องนาเรียนท่านนะครับ
ว่า ค่าวัสดุสานักงานในปีนี้ลดลง ซึ่งจริงๆ แล้วเราใช้เยอะและเนื่องจากการจัดซื้อวัสดุ
สานักงานในแต่ละครั้งแบ่งการจัดซื้อออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงกลางปีงบประมาณ และ
ช่วงปลายปีงบประมาณ ซึ่งผมเคยนาเรียนท่านแล้วว่าในช่วงปลายปีงบประมาณเรา
จัดซื้อให้ใช้ได้ถึงครึ่งปีงบประมาณของปีถัดไป ทาให้การใช้จ่ายงบยังเบิกจ่ายน้อย เรา
ปรับลดวัสดุสานักงานทุกส่วน/กอง เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้ค่าใช้จ่ายบางตัวจาก
ที่ตั้งงบประมาณไว้ 30,000.00 บาท ก็ลดลงเหลือ 15,000.00 บาท แต่หากไม่ปรับ
ลดลงจะกระทบในส่ว นอื่นๆ เราก็ยังไม่ ทราบว่าสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา
2019 หรือโควิด 19 จะเป็นเช่นไร เราจะอบรมได้หรือไม่เราก็ยังไม่ทราบ ส่วนค่าจ้าง
เหมาบริการ ในส่วนสานักปลัด ตั้งไว้ 166,000.00 บาท เป็นค่าจ้างเหมาบริการใน
ส่วนของ ผู้ช่วยแม่บ้าน 1 คน เดือนละ 9,000.00 บาท งบประมาณที่เหลือประมาณ
50,000.00 กว่าบาท รวมถึงการจ้างเหมาฉีดพ่นยุ่งลาย และฉีดพ่นโรคระบาดโรคลัมปี
สกินโค-กระบือ เป็นต้น และขออนุญาตชี้แจงในส่วนของการตั้งงบประมาณเงินเดือน
ข้าราชการเป็นการตั้งงบประมาณตามกราอบอัตรากาลังทั้งหมด ซึ่งจะต้องตั้งไว้ตาม
ตาแหน่ งที่มีในแผนอัตรากาลัง จึงทาให้เกิดปัญหาส่วนตาแหน่งที่เราตั้งไว้แต่ยังไม่มีผู้
ครองตาแหน่ งเราก็ ต้ อ งตั้ งงบประมาณไว้ สู ง เช่ น ผอ.กองการศึก ษา , เจ้ าพนั ก งาน
การเกษตร , นักวิชาการการเงินและบัญชี และนักวิชาการพัสดุ ซึ่งงานพัสดุเยอะมากเรา
มีความจาเป็นต้องจ้างพนักงานจ้างเพื่อให้ช่วยงานพั สดุ ส่วนพนักงานจ้างทั่วไปจะมีใน
ส่วนกองคลัง และกองสวัสดิการฯ และค่าใช้จ่ายการบริหารงานบุคคลอยู่ที่ 23% ขอนา
เรียนให้ท่านทราบ ขอบคุณครับ
นายฉวี โสดก
ประธานสภาฯ

ครับมีท่านสมาชิก อบต.ท่านใดจะอภิปราย สอบถาม ไหมครับ สาหรับแผนงาน
บริหารงานทั่วไป/ส่วนสานักปลัด หากไม่มีสมาชิก อบต.ท่านใดจะอภิปราย สอบถาม
ต่อไป เป็นแผนงานวางแผนสถิติและวิชาการ เชิญท่านปลัด ครับ

นายอธิภัทร ปุราชะโก
ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ

กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านผู้บริหาร , ท่าน ส.อบต.ทุกท่าน ให้ท่านสมาชิก อบต.
พิ จ ารณา รายละเอี ย ดประมาณการรายจ่ า ยงบประมาณรายจ่ า ยทั่ ว ไป ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบประมาณรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 453,56000 บาท แยกเป็น แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป ตามเอกสารหน้า 58-65 มีรายละเอียดดังนี้
- งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
- งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

ตั้งไว้
ตั้งไว้
ตั้งไว้
ตั้งไว้
ตั้งไว้

453,360.00
366,060.00
366,060.00
87,500.00
27,500.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
/ตามเอกสาร......

-18ตามเอกสารร่างข้อบัญญัติฯ หน้า 58-65 เชิญท่านประธานสภาฯ ครับ
นายฉวี โสดก
ประธานสภาฯ

ครับมีท่านสมาชิก อบต.ท่านใดจะอภิปราย สอบถาม ไหมครับ สาหรับแผนงานบริหาร
งานทั่ ว ไป งานวางแผนสถิติ และวิช าการ หากไม่ มีส มาชิ ก อบต.ท่ านใดจะอภิ ป ราย
สอบถามไหมครับ เชิญท่านอาคม พลยางนอก ครับ

นายอาคม พลยางนอก
ส.อบต.หมู่ 10

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านผู้บริหาร , ท่าน ส.อบต.ทุกท่าน ผมนายอาคม
พลยางนอก ส.อบต.หมู่ 10 ครับ สาหรับแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติ
และวิชาการ ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน แยกออกมา รวม 453,560.00
บาท ผมขอสอบถามตามเอกสารหน้า 63 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร ของพนักงานส่วนตาบล ครับตามที่ท่านคาพา สุวิชัย ส.อบต.
หมู่ 8 ได้สอบถามว่างบประมาณจะเพียงพอไหม หากระบุด้วยว่า พร้อมคณะผู้บริหาร
สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น พนั ก งานส่ ว นต าบล หรือ บุ ค คลที่ ได้ อ นุ ญ าต อนุ มั ติ ขอให้ เพิ่ ม
ข้อความนี้เข้าไปด้วย เราก็จะมีสิทธิ์ใช้งบประมาณตรงนี้ได้ด้วย ซึ่งจากข้อความนี้ใช้ได้
เฉพาะพนักงานส่ วนตาบลเท่านั้น หากเพิ่มข้อความนี้ไม่ได้ผมจะแปรญัตติในขั้นตอน
ต่อไป ผมได้ดูรายละเอียดร่างข้อบัญญัติฯ มีประมาณ 2 แผนงานที่ไม่ มี ขอบสอบถาม
ครับ

นายฉวี โสดก
ประธานสภาฯ

ครับเชิญท่านปลัด ครับ

นายอธิภัทร ปุราชะโก
ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านผู้บริหาร , ท่าน ส.อบต.ทุกท่าน ครับโดยหลักแล้ว
ในส่ ว นค่ าใช้จ่ ายในการเดิ น ทางราชการ ค่าลงทะเบี ย น คณะผู้ บ ริห าร สมาชิ ก สภา
ท้องถิ่น ตามแนวทางจริงๆ จะอยู่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป สานักปลัดโดยตรง แต่
เพื่อให้เกิดความครอบคลุม ทุกส่วนสามารถใช้งบประมาณได้นะครับ ผมจะให้เจ้าหน้าที่
เพิ่มข้อความ คือ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตาบล หรือบุคคลที่ได้
อนุญาต อนุมัติ ในทุกส่วน/กอง นะครับ

นายฉวี โสดก
ประธานสภาฯ

ครับเชิญท่านอาคม พลยางนอก ครับ

นายอาคม พลยางนอก
ส.อบต.หมู่ 10

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านผู้บริหาร , ท่าน ส.อบต.ทุกท่าน ผมนายอาคม
พลยางนอก ส.อบต.หมู่ 10 ครับเจ้าหน้าที่งบประมาณได้พูดว่าจะพิมพ์ข้อความ คือ
คณะผู้บริหาร สมาชิ กสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตาบล หรือบุคคลที่ได้อนุญาต อนุมัติ
ท่านรับปากแล้วนะครับ ท่านประธานสภาฯ ขอบคุณครับ

นายฉวี โสดก
ประธานสภาฯ

ครับเชิญมีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย สอบถามแผนงานวางแผนสถิติและวิชาการ อีก
ไหมครับ หากไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย สอบถาม ต่อไปเป็นแผนงานควบคุมภายใน
และตรวจสอบภายใน เชิญท่านปลัด ครับ
/นายอธิภัทร......

-19นายอธิภัทร ปุราชะโก
ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ

เรียนท่านประธานสภา ท่านผู้บริหาร , ท่าน ส.อบต.ทุกท่าน ให้ท่านสมาชิก อบต.
พิ จ ารณา รายละเอี ย ดประมาณการรายจ่ า ยงบประมาณรายจ่ า ยทั่ ว ไป ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 แผนงานบริ ห ารงานทั่ ว ไป งานควบคุ ม ภายในและการ
ตรวจสอบภายใน งบประมาณรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 314,080.00 บาท แยกเป็ น
แผนงานบริหารงานทั่วไป ตามเอกสารหน้า 66-70 มีรายละเอียดดังนี้
- งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในตั้งไว้
งบบุคลากร
ตั้งไว้
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
ตั้งไว้
- งบดาเนินงาน
ตั้งไว้
ค่าตอบแทน
ตั้งไว้
ค่าใช้สอย
ตั้งไว้
- งบลงทุน
ตั้งไว้
ค่าครุภัณฑ์
ตั้งไว้

314,080.00
279,780.00
279,780.00
31,700.00
7,000.00
24,700.00
2,600.00
2,600.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ตามเอกสารร่างข้อบัญญัติฯ หน้า 66-70 เชิญท่านประธานสภาฯ ครับ
นายฉวี โสดก
ประธานสภาฯ

ครับมีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปราย สอบถาม แผนงานบริหารงานทั่วไป งานควบคุม
ภายในและการตรวจสอบภายใน ไหมครับ หากไม่มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปราย
สอบถามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ต่อไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง เชิญท่านปลัด ครับ

นายอธิภัทร ปุราชะโก
ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ

เรียนท่านประธานสภา ท่านผู้บริหาร , ท่าน ส.อบต.ทุกท่าน ให้ท่านสมาชิก อบต.
พิ จ ารณา รายละเอี ย ดประมาณการรายจ่ า ยงบประมาณรายจ่ า ยทั่ ว ไป ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบประมาณ
รายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,638,480.00 บาท แยกเป็นแผนงานบริหารงานทั่วไป ตาม
เอกสารหน้า 71-90 มีรายละเอียดดังนี้
- งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
- งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
- งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ตั้งไว้
ตั้งไว้
ตั้งไว้
ตั้งไว้
ตั้งไว้
ตั้งไว้
ตั้งไว้
ตั้งไว้
ตั้งไว้

2,638,480.00
2,008,980.00
2,008,980.00
578,000.00
290,000.00
235,000.00
45,000.00
51,500.00
51,500.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ตามเอกสารร่างข้อบัญญัติฯ หน้า 71-90 เชิญท่านประธานสภาฯ ครับ
นายฉวี โสดก
ประธานสภาฯ

ครับมีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปราย สอบถามเพิ่มเติมในส่วนแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารงานคลัง ไหมครับเชิญท่านอาคม พลยางนอก ครับ
/นายอาคม......

-20นายอาคม พลยางนอก
ส.อบต.หมู่ 10

กราบเรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน กระผมนายอาคม
พลยางนอก ส.อบต.หมู่ 10 ครับผมมีข้อสงสัย สอบถาม ดังนี้ (1.) ตามเอกสารหน้า 76
ค่าเช่าบ้าน จานวน 108,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตาบล
ตามสิทธิ์ที่จะได้รับ จะเห็นได้ว่ากองคลังมีพนักงานส่ วนตาบลที่มีสิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้าน
จานวน 6 ตาแหน่ง ผมไม่ทราบว่าการมีสิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้านตรงนี้ คือ พนักงานที่เช่า
บ้านใช่หรือไม่ครับ ซึ่งพนักงานกองคลังมาจากที่อื่นขอสอบถามครับ (2.) ลงลงทุน ตาม
เอกสารหน้า 88 ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ ALL in One
สาหรับประมวลผล จานวน 35,000.00 บาท เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์ ALL in One
สาหรับประมวลผล จานวน 1 เครื่อง หากย้อยไปเมื่อ ปี 2564 กองคลังได้จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ จานวน 1 เครื่อง ราคา 22,000.00 บาท ไม่ทราบเครื่องพังหรืออย่างไร
ครับ ขอสอบถามครับ

นายฉวี โสดก
ประธานสภาฯ

ครับเชิญท่านปลัด ครับ

นายอธิภัทร ปุราชะโก
ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านผู้บริหาร , ท่าน ส.อบต.ทุกท่าน ครับขอชี้แจงเรื่อง
ค่าเช่าบ้านครับ ส่วนตัวผมบ้านอยู่อาเภอประทาย ผมเดินทางไป – กลับ ทุกวันนะครับ
ต้องนาเรียนท่านก่อนนะครับจริงๆ แล้วผมมีสิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้านนะครับ แต่ผมไม่เบิก
เพราะผมอยู่บ้านตัวเอง แต่ภ รรยาผมเป็นผู้เบิกค่าเช่าบ้านเพราะว่าภรรยาผมเช่าซื้อ
ส่วนค่าเช่าบ้านพนักงานส่วนตาบลกองคลัง สิทธิ์จะเกิดขึ้นเมื่อมีการดังนี้ เช่าบ้าน เช่า
ซื้อ กู้เงินมาสร้างบ้าน จะรวมอยู่ในคาว่า ค่าเช่าบ้านทั้งหมด งบประมาณที่ตั้งไว้เฉพาะ
ค่าเช่าบ้ านตาแหน่ง ผอ.กองคลั ง เดือนละ 6,000.00 บาท แต่การเบิกค่าเช่าบ้าน
จะต้องไม่เกินอัตราการเบิกค่าเช่าบ้านตามระเบียบฯ ส่วนกองคลังมีพนักงานส่วนตาบล
เบิ ก ค่าเช่าบ้ าน 2 คน คื อ ผอ.กองคลั ง และเจ้าพนั ก งานการเงิน และบั ญ ชี ส่ ว นค่ า
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ ALL in One สาหรับประมวลผล
จานวน 35,000.00 บาท เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์ ALL in One สาหรับประมวลผล
จานวน 1 เครื่อง เมื่อปี 2564 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประมวลผล แบบที่ 1 ราคา
22,000.00 บาท การทางานจะแตกต่างกันคือ ส่วนกองคลังทางานในระบบ e-LAAS
ทั้งหมด เช่น งานจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทาแผนที่ภาษีต่างๆ ปัจจุบันการทางานของส่วน
กองคลัง เกิดปัญหาเกี่ยวกับคอมพิว เตอร์เครื่องที่ใช้งานอยู่ไม่สามารถอัพเดทโปรแกรม
ได้ เพราะสเปคคอมพิ ว เตอร์ ไม่ ส ามารถประมวลผลได้จึ งมี ค วามจาเป็ น ต้อ งซื้อ ตาม
รูปแบบของกระทรวง ICT มีมาตรฐานกาหนดไว้ เจ้าหน้าที่ผู้ใช้คือจัดเก็บรายได้ นะครับ

นายฉวี โสดก
ประธานสภาฯ

ครับเชิญท่านอาคม พลยางนอก ครับ

นายอาคม พลยางนอก
ส.อบต.หมู่ 10

กราบเรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน กระผมนายอาคม
พลยางนอก ส.อบต.หมู่ 10 ครับประเด็นที่สอบถาม ดังนี้ (1.) ตามเอกสารหน้า 76 ค่า
เช่าบ้าน ของพนักงานส่วนตาบลตามสิทธิ ที่จะได้รับ ถือเป็นความรู้ใหม่นะครับ การเบิก
ค่ า เช่ า บ้ า นได้ แ ต่ ต้ อ งไม่ เกิ น อั ต ราเงิ น เดื อ น ส่ ว นกองคลั ง เบิ ก ค่ า เช่ า บ้ า น 2 คน
งบประมาณตั้งไว้ 108,000.00 บาท หากเปรียบเทียบกับสานักปลัด มี 5 ตาแหน่ง
/ดังนี้......

-21ดังนี้ ปลัด อบต. , หัวหน้าสานักปลัด , นักทรัพยากรบุคคล , นิติกร และเจ้าพนักงาน
ธุรการ งบประมาณตั้งไว้ 36,000.00 บาท แสดงว่าพนักงานส่วนตาบลที่เบิกค่าเช่า
บ้านสานักปลัดเพียง 1 คน/เดือนละ 3,000.00 บาท ส่วนพนักงานส่วนกองคลังเบิก
ค่าเช่าบ้าน 2 คน ตั้งงบประมาณไว้ 108,000.00 บาท ขอสอบถามอีกครั้งครับ
นายฉวี โสดก
ประธานสภาฯ

ครับเชิญท่านปลัด ครับ

นายอธิภัทร ปุราชะโก
ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านผู้บริหาร , ท่าน ส.อบต.ทุกท่าน ครับขอชี้แจงเรื่อง
ค่าเช่าบ้านพนักงานส่วนตาบลกองคลัง ผอ.กองคลัง เดือนละ 6,000.00 บาทX12
เดื อ น เป็ น เงิ น 72,000.00 บาท และเจ้ า พนั ก งานการเงิน และบั ญ ชี เดื อ นละ
3,000.00 บาทX12 เดือน เป็นเงิน 36,000.00 บาท รวมเป็นเงินเบิกค่าเช่าบ้าน
ทั้งสิ้น 108,000.00 บาท ขอบคุณครับ

นายฉวี โสดก
ประธานสภาฯ

ครับเชิญท่านปลัด ครับ

นายอธิภัทร ปุราชะโก
ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน ครับ ขอชี้แจงการเบิกค่าเช่า
บ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านข้าราชการท้องถิ่น ตามอัตราขั้น
เงินเดือน เช่น ระดับสายปฏิบัติการทั่วไป ขั้น 1-14 เบิกค่าเช่าบ้านได้ไม่เกินเดือนละ
2,000.00 บาท สมมุติเช่าบ้านเดือนละ 5,000.00 บาท ก็จะเบิกค่าเช่าบ้านได้เพียง
เดือนละๆ 2,000.00 บาท , ระดับสายระดับปฏิบัติงาน ขั้น 1-15.5 เบิกค่าเช่าบ้าน
ได้ไม่เกินเดือนละ 2,500.00 บาท ขึ้นไปแต่ไม่เกินเดือนละ 3,000.00 บาท , ระดับ
ประเภททั่ ว ไประดั บ ช านาญงาน ขั้ น 1-2.5 เบิ ก ค่ า เช่ า บ้ า นได้ ไ ม่ เกิ น เดื อ นละ
2,500.00 บาท สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านได้ ตามสิทธิแต่ไม่เกินอัตราที่กาหนดนะครับ
ขอบคุณครับ

นายฉวี โสดก
ประธานสภาฯ

ครับตามที่ท่านปลัดได้ชี้แจงไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย สอบถามแผนงาน
บริ ห ารงานทั่ ว ไป งานบริห ารงานคลั ง ไหมครับ หากไม่ มี ส มาชิ ก ท่ านใดจะอภิ ป ราย
สอบถามแล้ว สาหรับการเสนอเพื่อพิจารณาร่างข้องบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 วาระที่หนึ่ง ขั้นรับหลักการ ซึ่งสภาฯ เราได้ดาเนินการมาถึง
เวลา 12.00 น พอสมควร ผมขอเสนอให้สภาฯ พักการอภิปรายไว้ก่อนเพื่อรับประทาน
อาหารกลางวันเห็นใจท่านสมาชิกที่มีโรคประจาตัว ต้องรับประทานอาหารตรงตามเวลา
ครับ และเวลา 13.00 น.เราจะเริ่มประชุมอีกครั้ง ขอบคุณครับ
........................ พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา ๑๒.๐๐ น. ..............................
****************************************************************************************************************************************

........................................... เริ่มประชุมสภาฯ เวลา ๑๓.๐๐ น. ................................

/นายฉวี......

-22นายฉวี โสดก
ประธานสภาฯ

ครับท่านสมาชิกทุกท่าน หลังจากเรารับประทานอาหารกลางวันแล้ว เรามาประชุมกัน
ต่อนะครับ ขอแจ้งให้ท่านสมาชิก ทุกท่านทราบนะครับ ช่วงบ่ายท่านเสงี่ยม หาชัยอินทร์
ส.อบต.หมู่ 9 ขออนุญาตกลับบ้านไปพักผ่อนเพราะท่านไม่สบายนะครับๆ เราอภิปราย
ต่อนะครับ แผนงานรักษาความสงบภายใน เชิญท่านปลัด ครับ

นายอธิภัทร ปุราชะโก
ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ

เรียนท่านประธานสภา ท่านผู้บริหาร , ท่าน ส.อบต.ทุกท่าน ให้ท่านสมาชิก อบต.
พิ จ ารณา รายละเอี ย ดประมาณการรายจ่ า ยงบประมาณรายจ่ า ยทั่ ว ไป ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 ขอให้สมาชิกทุกท่านดู แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งบประมาณรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 856,560.00
บาท แยกตามเอกสารหน้า 91-106 มีรายละเอียดดังนี้
-

งานป้องกันและบรรเทาฯ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
- งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

ตั้งไว้
ตั้งไว้
ตั้งไว้
ตั้งไว้
ตั้งไว้
ตั้งไว้
ตั้งไว้
ตั้งไว้
ตั้งไว้
ตั้งไว้

856,560.00
580,560.00
580,560.00
335,520.00
256,000.00
111,000.00
130,000.00
15,000.00
20,000.00
20,000.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ตามเอกสารร่างข้อบัญญัติฯ หน้า 9๑-106 เชิญท่านประธานสภาฯ ครับ
นายฉวี โสดก
ประธานสภาฯ

ครับมีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปราย สอบถามเพิ่มเติมในส่วนแผนงานรักษาความสงบ
ภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ไหมครับเชิญท่านสันต์ ขอเสริมกลาง ครับ

นายสันต์ ขอเสริมกลาง
ส.อบต.หมู่ 2

กราบเรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน กระผมนายสันต์
ขอเสริ ม กลาง ส.อบต.หมู่ 2 ครั บ ตามเอกสารหน้ า 101 โครงการตั้ ง จุ ด บริ ก าร
ประชาชนตามเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์ จานวน 40,000.00 บาท ซึ่งผม
ได้พูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ ผมคิดว่าเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณ
ไม่เกิดประโยชน์เพราะการตั้งจุดบริการประชาชนตั้งตรงหน้าโรงเรียนบ้านหนองหญ้า
ปล้ อง บนถนนหลั กสายสี่ แยกโคกสี -บ้านตะโก ท าไม่เราไม่ตั้งจุดบริการถนนภายใน
ตาบลห้วยยางเรา เช่น ถนนเส้นบ้านด่านช้าง-เทศบาลตาบลหนองบัวสะอาด เราจะได้
ดูแ ลรั ก ษาความปลอดภั ย ให้ กั บ พี่ น้ อ งประชาชนได้ดี ก ว่า หรือ ท่ านมองว่าเป็ น ถนน
ยุทธศาสตร์ ขอสอบถามท่านผู้บริหาร และผู้รับผิดชอบโครงการช่วยอธิบายให้ผมเข้าใจ
ขอบคุณครับ

นายฉวี โสดก
ประธานสภาฯ

ครับเชิญท่านอาคม พลยางนอก ครับ

/นายอาคม......

-23นายอาคม พลยางนอก
ส.อบต.หมู่ 10

กราบเรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน กระผมนายอาคม
พลยางนอก ส.อบต.หมู่ 10 ครับแผนงานรักษาความสงบภายใน ผมเห็นด้วยกับท่าน
สันต์ ขอเสริมกลาง ส.อบต.หมู่ 2 คือ โครงการตั้งจุดบริการประชาชนตามเทศกาลปีใหม่
และเทศกาลสงกรานต์ ตั้งตรงหน้าโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง บนถนนหลักสายสี่แยก
โคกสี-บ้านตะโก เป็นถนนยุทธศาสตร์ช่วงเทศกาลมีรถสัญจรเป็นจานวนมากแต่รถจะไม่
วิ่งผ่านเข้ามาตาบลห้วยยาง จะเห็นได้ว่าจากบ้านหนองหญ้าปล้อง – สระเก็บน้าหนอง
นมวัวไปนั้นก็จะเป็นเขตของอาเภอแก้งสนามนาง และเขตติดต่อตาบลขุนทอง จะเห็นได้
ว่าไม่เข้าวัตถุประสงค์ซึ่งผมเห็นด้วยกับท่านสันต์ ขอเสริมกลาง ขอบคุณครับ

นายฉวี โสดก
ประธานสภาฯ

ครับเชิญท่านสมาน พันธุ์มี ครับ

นายสมาน พันธุ์มี
ส.อบต.หมู่ 6

กราบเรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน กระผมนายสมาน
พัน ธุ์มี ส.อบต.หมู่ 6 ครับ โครงการตั้งจุดบริการประชาชนตามเทศกาลปีใหม่ และ
เทศกาลสงกรานต์ ตั้งตรงหน้าโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สาหรับตัวผมก็ได้ประจา
เวรยามอยู่ตรงจุดนั้นด้วยแทบทุกปี ส่วนผลประโยชน์ที่ได้ก็ลูกหลาน พี่น้องประชาชนนะ
ครับบางครั้งเดินทางมาเวลา 21.00 น.-22.00 น ก็แวะมาสอบถามส้นทาง พักเหนื่อย
รับ บริการกาแฟ น้าดื่ม เจ้าหน้าที่ประจาเวรยามก็ดีใจ ผมคิดว่าจุดบริการตรงจุดนี้มี
ความสาคัญนะครับ ส่วนเหตุผลจะเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ และท่านสมาชิก
อบต.ทุกท่านจะเห็นด้วยหรือไม่ ขอบคุณครับ

นายฉวี โสดก
ประธานสภาฯ

ครับเชิญท่านปลัด ครับ

นายอธิภัทร ปุราชะโก
ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน ครับ โครงการตั้งจุดบริการ
ประชาชนตามเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์ ท่านต้องเข้าใจความหมายของคา
ว่า จุดบริการประชาชนก่อนนะครับ เราไม่สามารถเรียกตรวจรถที่สัญจรไป-มา ได้ตาม
หลั ก เป็ น การอ านวยความสะดวกให้ กับ ประชาชนที่ ใช้ถ นนในการสั ญ จรไป-มา ช่ว ง
เทศกาลต่ า งๆ ไม่ เฉพาะเจาะจงว่ า เป็ น ประชาชนต าบลห้ ว ยยาง แต่ จ ะเป็ น พี่ น้ อ ง
ประชาชนที่ใช้ถนนในการสัญจรไปมา-มา ทั้งหมด ซึ่งเราก็ตั้งจุดบริการตรงนี้มาตลอด
หากถามว่ าเกิ ด ประโยชน์ กั บ ประชาชนไหม เวลาผมมาตรวจเวรยามผมเห็ น พี่ น้ อ ง
ประชาชนมาสอบถามเส้นทางนะครับ เช่น ปีที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุบนถนนเส้นนี้เราก็
ช่วยได้ทันท่วงที และท่านสอบถามว่าเพิ่มจุดบริการได้ไหมก็เพิ่มได้นะครับ แต่บุคลากร
ประจาจุดไม่เพียงพอ เจ้าหน้าที่ อปพร.มีจานวนน้อย และทางกรมการปกครองสั่งให้แต่
ละหมู่บ้านตั้งด่านชุมชน บ้านด่านช้าง หมู่ 1 ด่านชุมชนตรงหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน และ
ต้องใช้งบประมาณเพิ่มขึ้นประมาณ 40,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร น้าดื่ม
วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ประมาณ 50,000.00 บาท
หากเราแยกจุดบริการเป็น 2 จุด ค่าใช้จ่ายจะเพิ่มขึ้นประมาณ 80,000.00 บาท ขอ
นาเรียนให้ท่านทราบ ขอบคุณครับ
/นายฉวี......

-24นายฉวี โสดก
ประธานสภาฯ

ครับมีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปราย สอบถามเพิ่มเติมในส่วนแผนงานรักษาความสงบ
ภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ไหมครับเชิญท่านสันต์ ขอเสริมกลาง ครับ

นายสันต์ ขอเสริมกลาง
ส.อบต.หมู่ 2

กราบเรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน กระผมนายสันต์
ขอเสริมกลาง ส.อบต.หมู่ 2 ครับ โครงการตั้งจุดบริการประชาชนตามเทศกาลปีใหม่
และเทศกาลสงกรานต์ ตามความคิดผมอยากให้ท่านปลัดเพิ่มงบประมาณให้เพราะผม
เห็นใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพราะแต่ละปีทางานปีละ 2 ครั้ง ขอบคุณครับ

นายฉวี โสดก
ประธานสภาฯ

ครับมีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปราย สอบถามเพิ่มเติมในส่วนแผนงานรักษาความสงบ
ภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ไหมครับเชิญท่านคาพา สุวิชัย ครับ

นายคาพา สุวิชัย
ส.อบต.หมู่ 8

กราบเรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน กระผมนายคาพา
สุวิชัย ส.อบต.หมู่ 8 ครับตามที่ผมได้มีโอกาสเข้าเวรยามตั้งจุดบริการประชาชนตาม
เทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์ ตรงจุดหน้าโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง คาว่า
บริการประชาชนถนนเส้นนี้เป็นถนนเลี่ยงเมือง ช่วงเทศกาลรถจะเยอะมากไม่ว่าจะเป็น
เวลากลางวัน และกลางคืน มีพี่น้องประชาชนเข้ามาถามเส้นทางตลอด ซึ่งจริงๆ แล้ว
อบต.เราดาเนินการมาประมาณ 4-5 ปี เคยตั้งจุดบริการประชาชนที่บ้านด่านช้าง ,
หน้า อบต. และทางแยกบ้านดงบัง -ดงสว่าง แต่ด้ วยงบประมาณหรืออย่างไรไม่ทราบ
ตามที่ท่านสันต์ ขอเสริมกลาง ส.อบต.หมู่ 2 ได้เสนอมาผมก็เห็นด้วยนะครับ แต่ด้วย
งบประมาณหากเราตั้งจุดบริการประชาชนหลายจุดจะทาให้สิ้นเปลืองงบประมาณ คาว่า
บริการพี่น้องประชาชนไม่จาเป็นว่าเราจะให้บริการพี่น้องประชาชนตาบลห้วยยาง เรา
ให้บริการผู้เดินทางสัญจรไป-มา เพื่อสอบถามเส้นทาง หรือพักผ่อน เรามี น้าดื่ม กาแฟ
ผ้าเย็นให้บริการเขาก็ดีใจ ขอบคุณครับ

นายฉวี โสดก
ประธานสภาฯ

ครับมีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปราย สอบถามเพิ่มเติมในส่วนแผนงานรักษาความสงบ
ภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ไหมครับหากไม่มีสมาชิกท่านใดจะ
อภิปราย สอบถามแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แล้วต่อไปเป็นแผนงานสาธารณสุข เชิญท่านปลัด ครับ

นายอธิภัทร ปุราชะโก
ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ

เรียนท่านประธานสภา ท่านผู้บริหาร , ท่าน ส.อบต.ทุกท่าน ให้ท่านสมาชิก อบต.
พิ จ ารณา รายละเอี ย ดประมาณการรายจ่ า ยงบประมาณรายจ่ า ยทั่ ว ไป ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 ขอให้ สมาชิกทุกท่านดู แผนงานสาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น งบประมาณรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 520,000.00
บาท แยกตามเอกสารหน้า 107-127 มีรายละเอียดดังนี้
- งานบริการสาธารณสุขฯ
งบดาเนินงาน
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
- งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

ตั้งไว้
ตั้งไว้
ตั้งไว้
ตั้งไว้
ตั้งไว้
ตั้งไว้
ตั้งไว้

520,000.00
280,000.00
120,000.00
40,000.00
120,000.00
240,000.00
240,000.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
/ตามเอกสาร......

-25ตามเอกสารร่างข้อบัญญัติฯ หน้า 107-127
นายฉวี โสดก
ประธานสภาฯ

ครับมีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย สอบถามไหมครับ แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ เชิญท่านสันต์ ขอเสริมกลาง ครับ

นายสันต์ ขอเสริมกลาง
ส.อบต.หมู่ 2

กราบเรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน กระผมนายสันต์
ขอเสริมกลาง ส.อบต.หมู่ 2 ครับ ผมขอสอบถาม ตามเอกสารหน้า 115 งบเงินอุดหนุน
รวม 240,000.00 บาท อุดหนุนองค์กรประชาชน มีหลักเกณฑ์ไหมครับ ผู้รับผิดชอบ
โครงการคือใคร ขอบคุณครับ

นายฉวี โสดก
ประธานสภาฯ

ครับเชิญท่านปลัด ครับ

นายอธิภัทร ปุราชะโก
ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน ครับ แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตาม
พระราชดาริด้านสาธารณสุข ของสมเด็จพระเทพฯ หมู่ 1-12 หมู่บ้านละ 20,000.00
บาท ซึ่งแต่ละหมู่บ้านจะทาโครงการต่างๆ เช่น เรื่องเกลือไอโอดีน และโรคติดต่อต่างๆ
มี ป ระมาณ 8 โครงการ ให้ ห มู่ บ้ า นคั ด เลื อ กโครงการมาท า 3 โครงการต่ อ หนึ่ ง
ปีงบประมาณ คืออย่างน้อย 3 โครงการ ในวงเงิน 20,000.00 บาท โดยหมู่บ้านจัดทา
โครงการ ส่วนค่าใช้จ่ายต่างๆ จะผ่าน รพ.สต.ดงบัง เงินจะเข้าสู่บัญชีขอรับเงินอุดหนุน
แต่ละหมู่บ้าน ซึ่งมีข้อบังคับในการใช้เงินว่าจะใช้เงินอย่างไร ซึ่งจะทาทุกปี โดยผ่านผู้นา
หมู่บ้านละ 20,000.00 บาท เดิมเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจมาใช้เกี่ยวกับโครงการส่วน
รายละเอี ย ดต่ า งๆ หากท่ า นสมาชิ ก อยากทราบ ก็ ข อให้ ท่ า นสอบถามเจ้ า หน้ า ที่
นักวิเคราะห์ ได้โดยตรง เพราะเจ้าหน้าจะมีรายละเอียดหนังสือสั่งการ และขออธิบายใน
ส่วนค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์แก่ อปท.ที่ตั้งไว้ 120,000,.00 บาท
เป็นค่าตอบแทนหรือค่าชดเชยให้แก่อาสาสมัครผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียง ตามหนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว2308 ลว 21 เมษายน 2564 เดิม
รัฐบาลจะจ้างอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นด้วยงบประมาณเงินกู้ แต่พอปี 2565 รัฐบาล
ให้ อปท.เป็นผู้ดาเนินการจ้างเดือนละ 5,000.00 บาท ค่าจ้าง 1 ปี เป็นเงินประมาณ
60,000.00 บาท จานวน 2 คน รวมจ่ายทั้งสิ้น 120,000.00 บาท เพื่อดูแลผู้ป่วย
ติดเตียง ซึ่งอาสาบริบาลเป็นคนบ้านห้วยคร้อ หมู่ 5 นะครับ

นายฉวี โสดก
ประธานสภาฯ

ครับเชิญท่านคาพา สุวิชัย ครับ

นายคาพา สุวิชัย
ส.อบต.หมู่ 8

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน ครับ ขอเพิ่มเติมท่านปลัด
นะครั บ ส าหรั บ เงิน อุ ด หนุ น โครงการตามพระราชด าริ ด้ า นสาธารณสุ ข หมู่ บ้ า นละ
20,000.00 บาท สาหรับบ้านบุไทย หมู่ 8 ทางคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นผู้ดาเนินการ
โดยกานัน ตาบลห้วยยาง , ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม.จัดอบรมให้ ความรู้แก่ชาวบ้านเรื่อง
มะเร็งเต้านม โดยการเชิญคุณหมอมาเป็นวิทยากรในการให้ความรู้เรื่องต่างๆ เกี่ยวกับ
การดารงชีวิตประจาวันของเรา การตรวจมะเร็งเต้านม มีประโยชน์นะครับเราได้ความรู้
ขอบคุณครับ
/นายฉวี......

-26นายฉวี โสดก
ประธานสภาฯ

ครับมีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปราย สอบถามเพิ่มเติมในส่วนแผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุ ขและงานสาธารณสุ ขอื่นๆ ไหมครับหากไม่มีส มาชิกท่านใดจะ
อภิปราย สอบถามแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ
แล้วต่อไปเป็นแผนงานการศึกษา เชิญท่านปลัด ครับ

นายอธิภัทร ปุราชะโก
ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ

กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านผู้บริหาร , ท่าน ส.อบต.ทุกท่าน ให้ท่านสมาชิก อบต.
พิ จ ารณา รายละเอี ย ดประมาณการรายจ่ า ยงบประมาณรายจ่ า ยทั่ ว ไป ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 ขอให้สมาชิกทุกท่านดู แผนงานการศึกษาฯ งบประมาณการ
รายจ่ายทั้งสิ้น 1,431,620.00 บาท แยกตามเอกสารร่างข้อบัญญัติฯ หน้า 128169 มีรายละเอียดดังนี้
- งานบริหารงานทั่วไปฯ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
- งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
- งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวมตั้งไว้
รวมตั้งไว้
รวมตั้งไว้
รวมตั้งไว้
รวมตั้งไว้
รวมตั้งไว้
รวมตั้งไว้
รวมตั้งไว้
รวมตั้งไว้
รวมตั้งไว้

1,431,620.00
1,275,120.00
1,275,120.00
993,120.00
151,000.00
71,000.00
60,000.00
20,000.00
5,500.00
5,500.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ตามเอกสารร่างข้อบัญญัติฯ หน้า 146-169
- งานระดับก่อนวัยเรียนฯ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
- งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
- งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
- งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

รวมตั้งไว้
รวมตั้งไว้
รวมตั้งไว้
รวมตั้งไว้
รวมตั้งไว้
รวมตั้งไว้
รวมตั้งไว้
รวมตั้งไว้
รวมตั้งไว้
รวมตั้งไว้
รวมตั้งไว้
รวมตั้งไว้
รวมตั้งไว้

4,763,094.00
767,760.00
767,760.00
276,120.00
1,758,334.00
25,000.00
491,845.00
1,211,489.00
30,000.00
11,000.00
11,000.00
2,226,000.00
2,226,000.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ตามเอกสารร่างข้อบัญญัติฯ หน้า 146-169 เชิญท่านประธานสภาฯ ครับ
นายฉวี โสดก
ประธานสภาฯ

ครับแผนงานการศึกษา มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย สอบถามเพิ่มเติมไหมครับ เชิญท่าน
อาคม พลยางนอก ครับ
/นายอาคม......

-27นายอาคม พลยางนอก
ส.อบต.หมู่ 10

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร และท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน ผม
นายอาคม พลยางนอก ส.อบต.หมู่ 10 ครับ ขอสอบถามแผนงานการศึกษา งบบุคลากร
ตามเอกสารหน้ า 128 และหน้ า 130 ค่ าตอบแทนพนั ก งานจ้ า ง ตามที่ แ ผนงาน
การศึ กษา งบบุ ค ลากรที่ จ ะสอบถามที่ ตั้ งไว้ 216,000.00 บาท กองการศึ ก ษามี
พนักงานส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 1.) ผอ.กองการศึกษา 2.) นักวิชาการศึกษา 3.) เจ้าพนักงาน
ธุรการ ครับทราบอยู่ว่าตาแหน่ง ผู้อานวยการกองการศึกษา ตั้งงบประมาณไว้แต่ยังไม่มี
ตัวบุคคลที่มาทา จะเหลือพนักงาน 2 คน บุคคลที่อยู่กองการศึกษาจริงๆ ผมเห็นมี 3
คน คือ 1.) นักวิชาการศึกษา 2.) เจ้าหน้าที่ธุรการ 3.) คนงานทั่วไป แต่ในค่าตอบแทน
พนักงานจ้างนี้มีคนงานทั่วไป 2 ตาแหน่งๆ แรกผมทราบ คือ นางสาวลัดดา แสงอรุณ
คือคนงานทั่วไป ส่วนคนที่ 2 เป็นใคร เพราะว่าเห็ นนั่งอยู่ที่กองศึกษามี 3 คน อีกคนคือ
ใครครั บ ต าแหน่ ง พนั ก งานจ้ า งทั่ ว ไปของกองการศึ ก ษา ขอสอบถามครั บ ท่ า น
ประธานสภาฯ ขอบคุณครับ

นายฉวี โสดก
ประธานสภาฯ

ครับเชิญท่านปลัด ครับ

นายอธิภัทร ปุราชะโก
ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน ครับ พนักงานจ้างกรณีของ
กองการศึกษา ตาแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป 1 ตาแหน่ง คือ นางสาววันวิสา ชัยภูธร ซึ่ง
ไปช่วยงานส่วนกองคลัง เพราะกองคลังไม่สามารถจ้างพนักงานจ้างทั่วไปได้ เพราะเป็น
ตาแหน่งที่ปฏิบัติงานที่กาหนดเป็นวิชาชีพ จึงไม่สามารถจ้างคนงานทั่วไปในส่วนของกอง
คลังได้ จึงมาตั้งในกองศึกษา แต่เอาคนไปใช้งานในส่วนกองคลังขออธิบายให้ท่านทราบ
ขอบคุณครับ

นายฉวี โสดก
ประธานสภาฯ

ครับถือว่าพนักงานเรายังขาดนะครับ เชิญท่านปลัด ครับ

นายอธิภัทร ปุราชะโก
ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน ครับ ขอชี้แจงเพิ่มเติม
ส่วนของเงินเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจ กองการศึกษา เงินเดือนพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ คือ ครูผู้ ดูแลเด็ก เดิมรัฐบาลจัดสรรเป็ นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แต่ระยะหลั ง
รัฐบาลจัดสรรให้เป็นเงินอุดหนุนทั่วไป แบบระบุวัตถุประสงค์ คือให้เราทาข้อบัญ ญัติ
งบประมาณ เงินเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจในอัตราเงินเดือนที่จะได้รับต่อเดือนคือ
13,285.00 บาท/คน ถ้าเงินเดือนไม่ถึง 13,285.00 บาท เช่น บรรจุครั้งแรกที่
11,250.00 บาท ก็ไปเพิ่มส่วนที่ขาดให้ถึงครบ 13,285.00 บาท ส่วนพนักงานจ้าง
ตามภารกิจของ อบต.จะมี ส่วนของ กองช่าง 1 คน และกองคลัง 1 คน คือ 1.) นาย
ชัชวาล ซื้อสัตย์ ตาแหน่ง นายช่างไฟฟ้า และ 2.) นางสาวนิตยา ยศมืด ตาแหน่ง ผู้ช่วย
เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ถ้าเงินเดือนมากหรือเท่ากับ 13,285.00 บาท ก็จะได้รับเงิน
ค่าครองชีพเพิ่ม ถามว่าทาไม่เงินเดือนถึงได้ 13,285.00 บาท พนักงานจ้างตามภารกิจ
จะมีเลื่อนค่าตอบแทน 1 ปี เลื่อน 1 ครั้ง คือ 30 กันยายนสิ้นปี พอ 1 ตุลาคม ก็จะ
เลื่อนเป็น 1 ครั้ง ประมาณ 1 ขั้น หรือ 0.5 ประมาณนี้จะเลื่อนขั้นไปตลอดจะทาให้เงิน
/อยู่ท.ี่ .....

-28อยู่ที่ 13,285.00 บาท หรือมากกว่า 13,285.00 บาท ก็จะไม่ได้ รับค่าครองชีพ
ตามที่เจ้าหน้าที่ชี้แจงไปว่าทาไม่เงินเพิ่มมี 2 คน ส่วนอีกคนเงินเดือนเกิน 13,285.00
บาท ไปแล้วจะไม่ได้รับค่าครองชีพเพิ่ม ขอบคุณครับ
นายฉวี โสดก
ประธานสภาฯ

ครับเชิญท่านอาคม พลยางนอก ครับ

นายอาคม พลยางนอก
ส.อบต.หมู่ 10

กราบเรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน กระผมนายอาคม
พลยางนอก ส.อบต.หมู่ 10 ครั บ แผนงานการศึ ก ษา งานระดั บ ก่ อ นวั ย เรี ย นและ
ประถมศึ ก ษา ขอสอบถาม ตามเอกสารหน้ า 161 วั ส ดุ งานบ้ านงานครั ว จ านวน
1,208,489.00 บาท เพื่อจ่ายเป็น วัสดุงานบ้านงานครัว แต่มีอาหารเสริมนมเข้ามา
ด้วยไม่ทราบว่านมเป็นวัสดุงานบ้านงานครัวหรือเปล่าไม่ทราบ เป็นอาหารเสริมนมของ
ศูน ย์ พัฒ นาเด็กเล็ กทั้ง 2 ศูนย์ ทาให้ งบประมาณเพิ่ มขึ้นมาก ขอบสอบถามเพื่อเป็ น
แนวทาง ส่ ว นเงิน อุ ด หนุ น รวม 2,226,000.00 บาท ซึ่ งในปี ที่ ผ่ านมา อบต.เรา
อุดหนุนให้โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตตาบลห้วยยาง จานวน 6 แห่ง เพื่อเป็นค่าอาหาร
กลางวัน อาหารเสริมนมต่างๆ พอมาปีนี้รายระเอียดจริงๆ ควรเยอะกว่านี้ เพราะปีที่
ผ่านมานี้อุดหนุนโรงเรียนเป็นค่าอาหารแก่โรงเรียนๆ ใด มีนักเรียนเท่าไร ก็คิดไปตามนั้น
แต่ตรงนี้ท่านไม่ลงรายละเอียด จะเห็นได้ว่าแต่ละโรงเรียนงบประมาณไม่เท่ากัน อย่างปี
ที่ผ่านมาได้ระบุว่า ส่ งเสริมอาหารกลางวันแก่ นักเรียนโรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคม มี
จานวนนักเรียนกี่คนๆ ละเท่าไร ได้กี่วัน ขอให้ท่านคานวณมา แต่ตรงนี้ท่านก็คานวณมา
เพราะว่าการอุดหนุนนี้ไม่เท่ากันแต่ละโรงเรียน ท่านคงคิดคานวณตามหัวนักเรียน แต่
ท่านไม่ได้ระบุรายละเอียดในตรงนี้ แต่ปี 2564 ท่านจะระบุในข้อบัญญัติฯ ไว้เลยว่า
นักเรียนโรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคม สพฐ. มีจานวนนักเรียนกี่คน อัตราคนละ 20.00
บาท จานวนกี่วัน ท่านระบุไว้เลย แต่รายละเอียดตรงนี้หายไป เป็นสาระสาคัญ เพราะ
อย่างที่ท่านมานี้อุดหนุนโรงเรียนอาหารโรงเรียนบ้านเก่างิ้ว 256,200.00 บาท เพื่อ
จ่ ายเป็ น ค่ าใช้ จ่ายตามโครงการสนั บ สนุ น ค่าใช้จ่ ายการบริห ารสถานศึ กษา (อาหาร
กลางวั น ) เป็ น เงิ น อุ ด หนุ น จากกรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ส าหรั บ สนั บ สนุ น
ค่าอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
โรงเรีย นบ้ านเก่างิ้ว เท่านั้นอยากให้ ล งรายละเอียดไปว่า จานวนกี่คน อัตราการจ่าย
ค่ า อาหารกลางวั น มื้ อ ละเท่ า ไร และกี่ วั น จากปี 2564 ท าอย่ า งนั้ น แต่ ปี นี้ ไ ม่ มี
รายละเอียดเพิ่มเติม ขอสอบถามและเพิ่มตรงนี้ได้ไหมหรืออย่างไร ถ้าตรงนี้ไม่ได้ถ้าขั้น
แปรญัตติฯ ผมก็จะแปรญัตติฯ เพิ่มตรงนี้นะครับ ขอบคุณครับท่านประธานสภาฯ

นายฉวี โสดก
ประธานสภาฯ

ครับเชิญท่านปลัด ครับ

นายอธิภัทร ปุราชะโก
ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ , ท่านผู้บริหาร ,ท่านสมาชิก อบต.ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ครับ ในส่วนของอาหารเสริมนม เนื่องจากว่ากรมส่งเสริม ได้เสนอแนะแผนงานใหม่เดิม
อาหารเสริมนมอาหารเสริมนมจะไปอยู่ในวัสดุอื่นๆ จะตั้งแยกจากวัสดุงานบ้านงานครัว
แต่ด้วยหนังสือซักซ้อมมาใหม่ให้เราจาแนกแผนงานใหม่อาหารเสริมนม จะมาอยู่ในวัสดุ
งานบ้านงานครัว จะเปลี่ยนไป ตามเอกสารหน้า 161-162 จะระบุไว้อยู่ว่ามีอะไรบ้าง
/อาหารเสริม......

-29อาหารเสริมนมสาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 2 ศูนย์ จาวน 260 วัน และอาหารเสริม
นมสาหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. จานวน 260 วัน ก็จะบอกไว้ชัดเจนขอนาเรียนให้ท่าน
ทราบ เป็ น ไปตามหนั ง สื อ สั่ ง การนะครั บ ส่ ว นเรื่ อ งอาหารกลางวั น ของโรงเรี ย น
เนื่องจากว่าโดยสภาพการจัดทาข้อบัญญัติงบประมาณ เราใช้เกณฑ์จานวนนักเรียน คือ
จานวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน มาใช้เป็นเกณฑ์ในการคานวณอาหารกลางวัน
จานวน 200 วัน/ปีงบประมาณ ซึ่งเราใช้ฐานนักเรียนวันที่ 10 มิถุนายน คือข้อบัญญัติ
งบประมาณจะไม่เป็นไปตามปีการศึกษา พอไม่ได้เป็นไปตามปีการศึกษา เริ่มภาคเรียนที่
1 ของปีงบประมาณ คือ ประมาณเดือนพฤษภาคม จานวนนักเรียนเปลี่ยนไปเพราะมี
การรับนักเรียนเข้ามาใหม่ จึงทาให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติคือ เมื่อถึงเวลาต้องมาแก้ไข
คาชี้แจงประกอบงบประมาณใหม่ จึงไม่ได้ใส่จานวนนักเรียนเข้า ไปว่า นักเรียนจานวนกี่
คนๆ ละเท่าไร เนื่องจากว่าเราใช้ฐานข้อมูล 10 มิถุนายน เช่น โรงเรียนบ้ านเก่างิ้ว
สมมุติว่า มีนักเรียน 100 คน ในวั นที่ 10 มิถุนายน พอเดือน พฤษภาคม รับนักเรียน
เข้าใหม่เป็น 110 คน การอุดหนุนงบประมาณซึ่งในรูปแบบของข้อบัญญัติฯ จะค่อมปี
การศึกษา เราคิดคานวณครั้งเดียวหากเกิดปัญหาขึ้นมา คือ โรงเรียนบ้านด่านช้าง ในปีนี้
มีนักเรียนเพิ่มขึ้นมาเยอะ อบต.จะต้องโอนงบประมาณเพิ่มให้อีก 40,000.00 กว่า
บาท เพื่อเพิ่มตามจานวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น เราจึงไม่ใส่จานวนนักเรียนเข้าไปว่านักเรียน
เท่าไร การคานวณก็จะคานวณตามหลักเกณฑ์ คือ จานวนนักเรียนวันที่ 10 มิถุนายน
เท่าไร แล้วนาไป X200X21 เขาเพิ่มมาให้อีก 1 บาท เป็นคนละๆ 21 บาท/วัน จะ
เป็ น ในรูป แบบนี้เราเลยไม่ใส่ จานวนนักเรียนเข้าไปเนื่องจากว่าจานวนนักเรียนมีการ
เพิ่มขึ้น การจ่ายเงินแต่ละครั้งก็จะสอบถามจานวนนักเรียนก่อนในแต่ละครั้งว่ามีจานวน
นักเรียนเท่าไร ไม่ใช่ว่าเราตั้งไว้ที่ 256,200.00 บาท เราจ่ายไปทั้งหมดเลยไม่ใช่นะ
ครับ จะอยู่ที่ยอดนักเรียนในปัจจุบันที่จะรับเงินว่ามีจานวนนักเรียนเท่าไร คือจ่ายตาม
ความเป็นจริง หากจานวนนักเรียนไม่ถึงก็จ่ายตามจานวนจริง สมมุติจ่าย 200,000.00
บาท เราก็จ่าย 200,000.00 บาท แต่หากเป็นงบประมาณ 300,000.00 บาท เรา
ต้องโอนงบประมาณมาเพิ่ม ให้เพื่อที่จะได้เท่ากับจานวนนักเรียนที่มีอยู่จริง นี้คือปัญหา
เวลาเราจ่ายเงิน ถ้าเราระบุชัดเจนว่า 200 คน เวลาเราเปลี่ยนคาชี้แจงว่าจานวนเด็ก
เพิ่มขึ้นเป็น 210 หรือ 220 คน จะทาให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติซึ่งไม่เป็นปัญหา แต่
ถ้าระบุลงไปว่าจานวน 200 วันๆละ 21 บาท/หัว/คน แนบท้าย ก็ขอชี้แจงอย่างนี้นะ
ครับหากจะเพิ่มก็เพิ่ม 200 วัน เพราะในท้ายหนังสือที่มีระเบียบแต่ไม่มีคาอธิบายนม
แต่อย่างนมที่ท่านสมาชิก ถามเมื่อสักครู่นี้ในตอนท้ายเขาจะระบุว่า 260 วัน อยู่นะครับ
แต่ในการจัดสรรเขาจัดสรรมาให้ 7.00 กว่าบาท/คน จานวน 260 วัน ซึ่งจัดสรรมา
ก้ากึ่งระหว่างนมถุงกับนมกล่อง เลยทาให้หลักเกณฑ์ในการจัดซื้อจริงๆ เขาให้ซื้อนมถุง
ในช่วงเปิดเทอม ให้ซื้อนมกล่องฝนช่วงปิดเทอมแต่ตอนนี้เราปิดเทอมเขาให้เราซื้อนม
กล่องทั้งหมด โดยที่เรานาเงินงบประมาณเราไปสมทบซื้อนมกล่องทั้งหมดให้กับนักเรียน
ถามว่างบประมาณพอไหม ในส่วนของงานบ้านงานครัว ปกติคือไม่พอเพราะว่าเวลาเขา
จัดสรรมาให้เขาจัดสรรนมถุง ประมาณ 200 วัน ราคานมถุงอยู่ที่ 7.00 กว่าบาท นม
กล่ อง 60 วัน ราคาอยู่ที่ 8.25 บาท ประมาณนี้ ตรงนี้เราจ่ายเพิ่มเพราะเราซื้อนม
กล่องให้อย่างเดียว ไม่มีนมถุงแล้ว เป็นประเด็นที่ได้คุยกันมาตลอด จึงขอชี้แจงให้ท่าน
ทราบนะครับ
/นายฉวี......

-30นายฉวี โสดก
ประธานสภาฯ

ครับมีท่านสมาชิกท่านใดสอบถามอีกไหมครับ เชิญท่านพิสิทธิ์ กองทุ่งมน ครับ

นายพิสิทธิ์ กองทุ่งมน
ส.อบต.หมู่ 4

กราบเรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน กระผมนาย
พิสิทธิ์ กองทุ่งมน ส.อบต.หมู่ 4 ครับ แผนงานการศึกษา ครับผมขอสอบถามวัสดุงาน
บ้านงานครัว ศูนย์พัฒ นาเด็กเล็กบ้านขามเตี้ย เกี่ยวกับเงินผู้บริจาคงานฌาปณกิจศพ
หรือ งานต่ างๆ ครั้งละ 500.00บาท , 1,000.00 บาท , 2,000.00 บาท และ
3,000.00 บาท ซึ่งผมเป็นผู้นามามอบให้ครูศูนย์ ฯ แต่ครูไม่ได้แจ้งว่าเอาไปซื้ออะไร
เขาไม่ได้แจ้ง ผมได้สอบถามแต่เขาก็ไม่ว่าอะไร ผมก็อยากทราบข้อมูลและขอสอบถาม
คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับศูนย์ฯ ซึ่งผมไม่ทราบรายละเอียดในการใช้จ่ายเงิน ว่าซื้ออะไรไป
บ้างเลยครับ ไม่ทราบบริหารอย่างไร ขอบคุณครับ

นายฉวี โสดก
ประธานสภาฯ

ครับเชิญท่านปลัด ครับ

นายอธิภัทร ปุราชะโก
ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน ครับ จริงๆแล้วเงินบริจาค
ผมเคยแนะนาแล้วว่าให้เจ้าหน้าที่ทาบัญชีไว้ เดียวให้เจ้าหน้าที่นาเอกสารมาให้ท่านดู ครู
ศูนย์ฯ ทาบัญชีรายรับ-รายจ่าย ทั้ง 2 ศูนย์ฯ นะครับ ซึ่งก่อนหน้านี้ทางศูนย์ฯ ต้องจ่าย
ค่าน้าประปา ค่าไฟฟ้าเอง คือ ศูนย์ฯ ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้เบิกจ่ายกับ อบต.แต่ปีนี้ทาง
ศูน ย์ ฯ ให้ อบต.เป็ น ผู้ จ่ ายค่าน้ าประปา ค่ าไฟฟ้ า แต่ เรื่อ งค่าใช้ จ่ ายอื่ น ๆ จะให้ ก อง
การศึกษา นาเอกสารบัญชีรายรับ -รายจ่าย มาให้ท่านดูรายละเอียดว่าเป็นเงินเท่าไร
เพราะศูนย์ฯ ได้รับเงินบริจาคจะไม่มีใบเสร็จ ซึ่งจริงๆ ผมแนะนาให้นาไปฝากธนาคาร
โดยเปิดบัญชีเป็นชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ กบ้านขามเตี้ย , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงบัง ซึ่ง
ทาง อบต.มีบัญชีโดยเฉพาะและใช้จ่ายเงินงบประมาณ เช่น ค่าวัสดุ สื่อการเรียนการ
สอน ค่ า อาหารกลางวั น จะโอนเข้ า บั ญ ชี ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก อยู่ น ะครั บ ทางกอง
การศึกษาจะเป็นผู้จัดซื้อจัดจ้างแยกไว้ต่างหาก พอปีนี้แนะนาว่าให้นาเงินเข้าบัญชีศูนย์ฯ
ก็กลัวว่าจะเกิดปัญหาว่า คือ พอเงินเข้าบัญชีการใช้เงินก็จะลาบากเรื่องการใช้จ่ายเงิน
ผ่านบัญชีอยู่ในระบบและแผน มีคณะกรรมการแต่ละศูนย์ฯ เป็นรูปแบบงบประมาณ
เดียวให้เจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ทั้ง 2 ศูนย์ฯ นะครับ

นายฉวี โสดก
ประธานสภาฯ

ครับมีทา่ นสมาชิกท่านใดสอบถามอีกไหมครับ เชิญท่านสมาน พันธุ์มี ครับ

นายสมาน พันธุ์มี
ส.อบต.หมู่ 6

กราบเรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน กระผมนาย
สมาน พั น ธุ์ มี ส.อบต.หมู่ 6 ครั บ ส าหรั บ ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก บ้ า นดงบั ง ผมเป็ น
คณะกรรมการศูนย์ฯ ในส่วนของเงินบริจาคตามที่ท่านสมาชิกท่านพูดไปนั้น สาหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงบัง ผมแนะนาให้ครูศูนย์ฯ เก็บไว้ไม่ต้องนาเข้าบัญชี โดยให้ครู
เป็นผู้รับ ผิดชอบไปเลย แต่จะต้องทาบัญชี รายรับ-รายจ่ายไว้ พอสิ้นปีจะรายงานในที่
ประชุมของหมู่บ้านเพราะว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงบัง เพื่อชี้แจงต่อที่ประชุมหมู่บ้าน
และได้พูดคุยกับครูว่าจะนาเงินส่วนนี้ไปทาอะไรได้บ้าง สาหรับศูนย์ฯ ดงบัง ปัจจุบันมี
เงินประมาณ 10,000.00 กว่าบาท ตามที่ผมได้พูดคุยกับครูผู้ดูแลเด็กว่า อยากจะทา
/ป้ายชื่อศูนย์......

-31ป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงบัง แต่ยังไม่ได้ทาเพราะงบปรับปรุงไม่เพียงพอจึงรอไป
ก่อน ส่วนเงินไม่ได้ห ายไปไหนครับ ก็อยู่กับครูผู้ดูแลเด็กนะครับ ซึ่งเขาจะทาบัญชีไว้
เรียบร้อยว่าเงินบริจาคฌาปนกิจศพวันนี้รับเงินมาเท่าไร พอสิ้นปีครูผู้ดูแลเด็ก ก็นาบัญชี
มาให้ผมไปรายงานต่อที่ประชุมหมู่บ้าน แนวทางปฏิบัติก็อยากจะทาสีและทาป้ายศูนย์ฯ
หากพอสมทบกั บ งบประมาณของ อบต.ก็ส ามารถท าได้ น ะครับ แต่เป้ าหมายจริงก็
อยากจะทาป้ายซื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงบังนะครับ ขอบคุณครับ
นายฉวี โสดก
ประธานสภาฯ

ครับมีท่านสมาชิกท่านใดสอบถามอีกไหมครับ เชิญท่านพิสิทธิ์ กองทุ่งมน ครับ

นายพิสิทธิ์ กองทุ่งมน
ส.อบต.หมู่ 4

กราบเรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน กระผมนาย
พิสิทธิ์ กองทุ่งมน ส.อบต.หมู่ 4 ครับหากศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านขามเตี้ย ทาตามที่ท่าน
สมาชิก หมู่ 6 พูดก็ดีครับเงินไม่หายไปไหน แต่ผมไม่ทราบว่าการทาบัญชีเป็นมาอย่างไร
ทางครูศูนย์ฯ ก็ไม่ได้ชี้แจงให้ผมได้รับทราบ เพราะเงินบริจาคทุกครั้ง ผมจะนามามอบให้
ครูศูนย์ ฯ ซึ่งเป็นเงินบริจาคงานฌาปนกิจศพทุกครั้งอย่างน้อย 500.00บาท สูงสุ ด
3,000.00 บาท ผมเป็นผู้นามาให้ครูศูนย์ฯ เป็นเงินบริจาค 2 หมู่บ้านๆ ขามเตี้ยและ
บ้านสระไผ่ ผมไม่ทราบรายละเอียดในการใช้จ่ายเงินไปเท่าไร ยอดคงเหลือเท่าไร ผม
ขอให้ครูแจ้งให้ทราบด้วยนะครับ ขอบคุณครับ

นายฉวี โสดก
ประธานสภาฯ

ครับมีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปราย สอบถามเพิ่มเติมในส่วนแผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา และงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ไหม
ครับหากไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย สอบถามแผนงานการศึกษา และงานระดับก่อน
วั ย เรี ย นและประถมศึ ก ษา แล้ ว ต่ อ ไปเป็ น แผนงานการศาสนา วั ฒ นธรรม และ
นันทนาการ เชิญท่านปลัด ครับ

นายอธิภัทร ปุราชะโก
ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ

กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านผู้บริหาร , ท่าน ส.อบต.ทุกท่าน ให้ท่านสมาชิก อบต.
พิจารณา แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา และงานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 ขอให้ ส มาชิ ก ทุ ก ท่ า นดู แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และนันทนาการ งบประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น 85,000.00 บาท แยก
ตามเอกสารร่างข้อบัญญัติฯ หน้า 170-173 เป็นดังนี้
- งานกีฬาและนันทนาการ รวมตั้งไว้
งบดาเนินงาน
รวมตั้งไว้
ค่าใช้สอย
รวมตั้งไว้
- งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมตั้งไว้
งบดาเนินงาน
รวมตั้งไว้
ค่าใช้สอย
รวมตั้งไว้

50,000.00
50,000.00
50,000.00
35,000.00
35,000.00
35,000.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ตามเอกสารร่างข้อบัญญัติฯ หน้า 170-173 เชิญท่านประธานสภาฯ ครับ
/นายฉวี......

-32นายฉวี โสดก
ประธานสภาฯ

ครับมีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปราย สอบถามในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ ไหมครับ เชิญท่านปลัด ครับ

นายอธิภัทร ปุราชะโก
ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน ครับ ขออนุญาตอธิบายเพิ่ม
เติมในส่วนของการจัดการแข่งขันกีฬาฯ จริงๆ ตัง้ งบประมาณไว้สูงแต่ต้องตัดลดลงมา
เพราะด้วยสถานการณ์ การระบาดโรคติดเชื้อโรคโควิด 19 คือเราไม่ส ามารถจัดงาน
แข่งขัน กีฬ าฯ ได้ จึงต้องลดลงมาให้ งบประมาณเหลื อเท่ านี้ แต่ห ากสถานการณ์ การ
ระบาดโรคติดเชื้อโรคโควิด 19 ดีขึ้นเราสามารถจัดงานแข่งขันกีฬาฯ ได้เราจะพิจารณา
เรื่องของการโอนงบประมาณ ขอนาเรียนท่านอย่างนี้เพราะว่าเราตั้งงบประมาณไว้สูงแต่
ไม่ได้ทาโครงการและลดลงงบประมาณลง ส่วนในเรื่องของงานประเพณีบัวไหมบัวใหญ่
จาการประชุมเกี่ยวกับการจัดงานบัวไหมบัวใหญ่ ในปีที่ผ่านมาท่านนายอาเภอบัวใหญ่
ให้ เราเป็ นผู้ ดาเนินการ แต่เรื่องของรูป กระบวนการเรายังต้องสนับสนุนหน่วยงานใน
อาเภอบัวใหญ่อยู่ อย่างปีที่ผ่านมาหากไม่ติดการระบาดโรคติดเชื้อโรคโควิด 19 เราได้
จัดกิจกรรมแน่นอน ซึ่งเราตั้งงบประมาณไว้ 100,000.00 บาท เราจะต้องสนับสนุน
พั ฒ นาชุ ม ชนอ าเภอประมาณ 20,000.00–30,000.00 บาท เพื่ อ ใช้ ในการจั ด
กิจ กรรมการประกวดผ้ าไหม จะไม่ เกี่ย วกั บเรา พอปี 2565 นายอาเภอบั ว ใหญ่ มี
แนวทางการจัดงาน 2 แนวทาง คือ สนับสนุนหน่วยงาน และให้เราดาเนินการเอง แต่
เราทาโครงการเหมือนเดิมเพียงแต่ให้เราสนับสนุนงบประมาณเหมือนปี 2564 เราตั้ง
งบประมาณปีนี้ไว้ 30,000.00 บาท เพราะเราอาจจะไม่ได้ทาโครงการดังกล่าว เพราะ
ด้วยสถานการณ์โรคระบาดติดเชื้อโรคโควิด 19 จากเดิมตั้งไว้ 100,000.00 บาท ซึ่ง
หายไป 70,000.00 บาท ในส่วนของงานบัวไหมบัวใหญ่ เคยพูดคุยกันว่าเรานาเงิน
อุดหนุ น ไปรวมไว้เพื่ อให้ ห น่ว ยงานแต่ล ะแห่ งขอรับ เงิน ในจานวนที่มากเกิน ไปก็จะมี
ปัญหา แต่หาก อบต.เราควบคุมดูแลงบประมาณ เช่นสมมุติหน่วยงานขอรับเงินอุดหนุน
30,000.00 บาท ทาง อบต.เราให้เพียง 20,000.00 บาท ซึ่งเราสามารถควบคุมได้ก็
จะเป็นผลดีนะครับ

นายฉวี โสดก
ประธานสภาฯ

ครับมีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปราย สอบถามในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ ไหมครับ เชิญท่านอาคม พลยางนอก ครับ

นายอาคม พลยางนอก
ส.อบต.หมู่ 10

กราบเรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน ผมนายอาคม
พลยางนอก ส.อบต.หมู่ 10 ต่อประเด็นแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งบประมาณการรายจ่ายรวมทั้ งสิ้ น 85,000.00 บาท ซึ่งปี ที่ แ ล้ ว ปี 2564 ตั้ งไว้
400,000.00 บาท พอปี นี้ งบประมาณ 85,000.00 บาท ด้ว ยสถานการณ์ โรค
ระบาดติดเชื้อโรคโควิด 19 ผมก็ยังติดใจเพราะว่างานด้านศาสนา และวัฒ นธรรมๆ
ท้องถิ่น เราสืบทอดกันมาแต่ละหมู่บ้าน ผมเคยพูดแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วเพราะปีที่แล้วก็ไม่มี
โครงการต่างๆ ที่เราเคยจัดมาไม่ว่าจะเป็นงานกีฬา เข้าพรรษา ออกพรรษา ทอดเทียน
โฮม ประเพณีที่เราเคยทามามี เยอะแยะที่เราทามา ตามที่ท่านปลัดบอกว่า หากจะเป็น
ประเพณีจะต้องขอขึ้นทะเบียนเป็นประเพณีจริงๆ ตามที่กองการศึกษาทาเรื่องขอไปนั้น
เขาขอไปที่ ไหนไม่ รู้ แต่เรายังไม่ได้ท าอะไรเลยตอนนี้ ไปถึงงานประเพณี อ าเภอเป็ น
ประเพณีครับ งานอาเภอเราต้องจัดต้องอุดหนุนก็แล้วแต่เรา แต่ระดับตาบลของเรา
/งบประมาณ......

-33งบประมาณของเราที่ได้มาเกี่ยวประเด็นนี้เหลือคงไว้คือ โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน
ต้านยาเสพติด จะได้จัดหรือไม่ก็ไม่ทราบขึ้นอยู่กับสถานการณ์โรคระบาดติดเชื้อโรคโค
วิด 19 ตั้งงบประมาณไว้ 50,000.00 บาท แต่ละปีที่ผ่านมาเมื่อก่อนเราจัดได้เรื่อง
ประเพณี ต่างๆ เช่น ประเพณี บุ ญ ทอดเทียนโฮม ก็จะมีกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรม
ประกวดต้ น เที ยน ขบวนแห่ เที ย น การขั บ ร้อ งสรภั ญ ญะ โคมไฟ และตะไลเข้ าห่ ว ง
ประเพณีเข้าพรรษา ประเพณีออกพรรษา ด้วยสถานการณ์โรคระบาดติดเชื้อโรคโควิด
19 หรือด้วยข้อกฎหมายตามที่ท่านปลัดได้บอกว่า เราไม่ได้ขออนุญาตหรือไม่ได้ติดต่อ
ประสานว่าเป็นประเพณีของตาบลจริงๆ ประเพณีตรงนี้เป็นประเพณีที่มีมาตั้งแต่เรายัง
ไม่ได้เกิดด้วยซ้า พ่อ แม่ เรายังไม่ได้เกิดด้วยซ้าตามที่บรรพบุรุษท่านทามา ให้ถือเป็น
ประเพณีได้ แต่ก็ทาไม่ได้ด้วยข้อระเบียบข้อกฎหมายอะไรก็ไม่ทราบ วันนี้ผมเป็นห่วง
จริงๆ เพราะประเพณีตาบลเรา ปีที่แล้วเราตั้งไว้ 400,000.00 บาท แต่พอปีนี้เหลือ
85,000.00 บาท ก็ไม่เป็นไรเพราะด้วยสถานการณ์โรคระบาดติดเชื้อโรคโควิ ด 19 ก็
เป็นห่วงหากสมมุติว่า เราได้จัดกิจกรรมก็คงจะโอนเงินงบประมาณจากส่วนอื่นมาก็คงจะ
ได้เพราะงบประมาณ 50,000.00 บาท แต่ประเพณีอื่นๆ คงทาไม่ได้แต่ประเพณีบัว
ไหมบัวใหญ่ทาได้ ประเด็นตรงนี้ครับท่านประธานสภาฯ ขอบคุณครับ
นายฉวี โสดก
ประธานสภาฯ

ครับคงเป็นเพราะงานประเพณีบัวไหมบัวใหญ่นะครับ เชิญท่านปลัด ครับ

นายอธิภัทร ปุราชะโก
ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน ครับขออนุญาตชี้แจงงาน
คืออย่ างนี้ นะครับ ตอนที่เราท าเรื่องขอขึ้น ทะเบียนเราท าไป 2 ประเพณี ด้ว ยกัน คือ
ประเพณี บั ว ไหมบั ว ใหญ่ กั บ ประเพณี บุ ญ ทอดเที ย นโฮม ตามที่ เราท าไปขอคณะ
กรรมการฯ จังหวัด ทาขึ้นทะเบียนเป็นประเพณีท้องถิ่น แต่พอเราทาไป 2 ประเพณี
ส่วนรายละเอียดก็เยอะพอสมควร มีประกอบทั้งภาพถ่าย เอกสารโครงการย้อนหลังไป
4-5 ปี น ะครับ แต่ ค ณะกรรมการฯ จั งหวั ด เขาอนุ มั ติ ให้ เราเพี ย ง 1 ประเพณี คื อ
ประเพณีบัวไหมบัวใหญ่ สาหรับประเพณีบุญทอดเทียนโฮม เขาไม่อนุมัติให้เราซึ่งเราก็ไม่
เข้าใจว่าท าไมเขาไม่ อนุมั ติให้ เรา เพราะเอกสารหลั ก ฐานต่างๆ เราก็ส่ งไปเยอะกว่า
ประเพณีบัวไหมบัวใหญ่ด้วยซ้าไปเพราะมีเรื่องของการแข่งขัน เรื่องการละเล่นกิจกรรม
ต่างๆ เช่น กิจกรรมประกวดต้นเทียน ขบวนแห่เทียน การขับร้องสรภัญญะ โคมไฟ และ
ตะไลเข้าห่วง ซึ่งเป็นประเพณีที่เราทามาตั้งแต่ รุ่นปู่ ย่า ตา ยาย รุ่นพ่อ แม่ แต่เรื่องมัน
ไม่ผ่าน และเรายังไม่ได้ทาเรื่องขอเข้าไปอีกเพราะว่าหากเราจะทาเข้าไปจะผ่านไหมก็ไม่
ทราบ เดียวจะพิจารณาเอาประเพณีอื่นๆ เขาไปด้วยผมจะแจ้งกับกองการศึกษา ให้ดูว่า
มีประเพณีไหนบ้างที่สามารถขอขึ้นทะเบียนเป็นประเพณีท้องถิ่น เพื่อให้คณะกรรมการฯ
จังหวัด อนุมัติให้เราจริงๆ ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ถกเถียงกันในงานท้องถิ่น พอสมควร
นะครับ เพราะเป็นประเพณีที่เขาทามาตั้งแต่รุ่นไหนถึงรุ่นไหนแล้ว ก็ได้นาเรียนตลอดนะ
ครับ นั้นเป็นปัญหาของท้องถิ่นอยู่ว่าพอไปทาแล้วถูกเรียกเงินคืนก็อันตราย เราพยายาม
ทาให้ถูกต้องตามขั้นตอนนะครับ เดียวจะลองอีกครั้งว่ามีแนวทางไหนบ้างที่จะขอให้เป็น
ประเพณีท้องถิ่นได้นะครับ
/นายฉวี......

-34นายฉวี โสดก
ประธานสภาฯ

ครับมีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปราย สอบถามเพิ่มเติมในส่วนแผนงานการศาสนา
วัฒ นธรรม และนั น ทนาการ ไหมครับ หากไม่มี ส มาชิกท่ านใดจะอภิ ป ราย สอบถาม
แผนงานศาสนา วัฒ นธรรม และนันทนาการ แล้วต่อไปเป็นแผนงานสังคมสงเคราะห์
เชิญท่านปลัด ครับ

นายอธิภัทร ปุราชะโก
ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ

กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านผู้บริหาร , ท่าน ส.อบต.ทุกท่าน ครับพิจารณา
แผนงานสงคมสงเคราะห์ งานสวั ส ดิ ก ารสั ง คมและสั ง คมสงเคราะห์ รายละเอี ย ด
ประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 ขอให้
สมาชิ ก ทุ ก ท่ านดู แผนงานสั งคมสงเคราะห์ งบประมาณการรายจ่ า ยรวมทั้ งสิ้ น
1,003,880.00 บาท แยกตามเอกสารร่างข้อบัญญัติฯ หน้า 174-188 เป็นดังนี้
- งานสวัสดิการสังคมฯ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
- งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวมตั้งไว้
รวมตั้งไว้
รวมตั้งไว้
รวมตั้งไว้
รวมตั้งไว้
รวมตั้งไว้
รวมตั้งไว้
รวมตั้งไว้
รวมตั้งไว้

1,003,880.00
727,380.00
727,380.00
271,000.00
68,000.00
188,000.00
15,000.00
5,500.00
5,500.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ตามเอกสารร่างข้อบัญญัติฯ หน้า 174-188 เชิญท่านประธานสภาฯ ครับ
นายฉวี โสดก
ประธานสภาฯ

ครับมีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปราย สอบถามในส่วนแผนงานสงคมสังเคราะห์
ไหมครับ หากไม่มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปราย สอบถามแล้วต่อไป แผนงานเคหะและ
ชุมชน เชิญท่านปลัด ครับ

นายอธิภัทร ปุราชะโก
ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ

กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านผู้บริหาร , ท่าน ส.อบต.ทุกท่าน ให้ท่านสมาชิก อบต.
พิ จ ารณา แผนงานเคหะและชุ ม ชน รายละเอี ยดประมาณการรายจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายทั่วไป ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 ขอให้สมาชิกทุกท่าน แผนงานเคหะ
และชุมชน งบประมาณรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 370,000.00 บาท แยกตามเอกสารร่าง
ข้อบัญญัติฯ หน้า 189-192 เป็นดังนี้
- งานไฟฟ้าและประปา
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

รวมตั้งไว้
รวมตั้งไว้
รวมตั้งไว้
รวมตั้งไว้
รวมตั้งไว้
รวมตั้งไว้

370,000.00
70,000.00
20,000.00
50,000.00
300,000.00
300,000.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ตามเอกสารร่างข้อบัญญัติฯ หน้า 189-192 เชิญท่านประธานสภาฯ
ครับ
/นายฉวี......

-35นายฉวี โสดก
ประธานสภาฯ

ครับมีท่านสมาชิกท่านไหนจะอภิปราย สอบถามเพิ่มเติมในส่วนแผนงานเคหะและชุมชน
ไหมครับ เชิญท่านอาคม พลยางนอก ครับ

นายอาคม พลยางนอก
ส.อบต.หมู่ 10

กราบเรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน กระผมนายอาคม
พลยางนอก ส.อบต.หมู่ 10 แผนงานเคหะและชุมชน ผมสอบถาม เงินอุดหนุน ตาม
เอกสารหน้า 191 เงินอุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภู มิภาคอาเภอบัว
ใหญ่ จานวน 300,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการการขยายเขตไฟฟ้า
บ้านด่านช้าง หมู่ 1 และบ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ 9 ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอ
บัวใหญ่ ในปีที่ผ่านมาหากบ้านไหนพี่น้องประชาชนต้องการขยายเขตไฟฟ้า ต้องทาเรื่อง
ยื่นเอกสารมายัง อบต.เพื่อจะได้ตั้งงบประมาณไว้ ส่วนไฟฟ้าแสงสว่างจะมีทุกปี ผมขอให้
ระบุไฟฟ้าแสงสว่างหมู่บ้านด้วยนะครับ ขอบคุณครับ

นายฉวี โสดก
ประธานสภาฯ

ครับเชิญท่านปลัด ครับ

นายอธิภัทร ปุราชะโก
ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน ครับ ขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติม
นะครับสืบเนื่องจากโครงการขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บ้านดอนกระชาย
หมู่ 2 โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอบัวใหญ่ เป็นผู้ประมาณการ ให้ทั้งหมด อบต.มี
หน้าที่จ่ายเงิน พอเราดูรายละเอียดของวัสดุ เช่น โคมไฟ หลอดไฟ การไฟฟ้าฯคิดราคา
แพงมาก และเรามีสายไฟอยู่แล้ว ตามที่ท่านถามว่าเพิ่มขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างได้ครับ

นายฉวี โสดก
ประธานสภาฯ

ครับมีท่านสมาชิกท่านไหนจะอภิปราย สอบถามเพิ่มเติมในส่วนแผนงานเคหะและชุมชน
ไหมครับ เชิญท่านสมาน พันธุ์มี ครับ

นายสมาน พันธุ์มี
ส.อบต.หมู่ 6

กราบเรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน กระผมนายสมาน
พันธุ์มี ส.อบต.หมู่ 6 ครับเรื่องไฟฟ้า เมื่อประชุมครั้งที่ผ่านมาผมว่าจะเพิ่มไฟฟ้าแสง
สว่าง ขอให้ดาเนินการทั้ง 12 หมู่บ้านได้ไหมครับ ในส่วนของบ้านดงบัง – บ้านดงสว่าง
มีสายดาผ่านซึ่งผมได้ขอหลายครั้งแต่ไม่ประสบผลสาเร็จบ้านผมก็อยากได้ครับ ขอบคุณ
ครับ

นายฉวี โสดก
ประธานสภาฯ

ครับมีท่านสมาชิกท่านไหนจะอภิปราย สอบถามเพิ่มเติมในส่วนแผนงานเคหะและชุมชน
ไหมครับ เชิญท่านพิสิทธิ์ กองทุ่งมน ครับ

นายพิสิทธิ์ กองทุ่งมน
ส.อบต.หมู่ 4

กราบเรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน กระผมครับ
นายพิสิทธิ์ กองทุ่งมน ส.อบต.หมู่ 4 ครับไฟฟ้าแสงสว่าง บ้านขามเตี้ยและถนนหน้า
อบต.ห้ ว ยยาง มีส ายดาผ่ านซึ่งผมได้ขอหลายครั้งแต่ ยังมืด อยู่ เหมือ นเดิ มขอให้ ท่ าน
อานวยความสะดวกและความปลอดภัยในการสัญจรไป-มา ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ

นายฉวี โสดก
ประธานสภาฯ

ครับเชิญท่านปลัด ครับ

/นายอธิภัทร......

-36นายอธิภัทร ปุราชะโก
ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน ครับ ขออนุญาตเพิ่มเติมส่วน
ของไฟฟ้ าแสงสว่างระบบโซล่ าเซลของ อบจ.โดยคณะกรรมการประสานแผนระดั บ
อาเภอที่ผ่านมา ถนนทางเชื่อมต่อระหว่างตาบลผมได้ทาเรื่องขอให้เขาติดตั้งไฟฟ้าแสง
สว่างระบบโซล่าเซลเหมือนกับที่ตั้งอยู่ทางเข้าบ้านหนองหญ้าปล้อง นะครับ

นายฉวี โสดก
ประธานสภาฯ

ครับเชิญท่านสันต์ ขอเสริมกลาง ครับ

นายสันต์ ขอเสริมกลาง
ส.อบต.หมู่ 2

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน ครับผมขอสอบถามท่าน
ผู้บริหารและท่านปลัด เกี่ยวกับไฟฟ้าแสงสว่างเราทาแบบติดตั้งแผงโซล่าเซลทาได้ไหม
ครับ ขอบสอบถาม

นายฉวี โสดก
ประธานสภาฯ

ครับเชิญท่านปลัด ครับ

นายอธิภัทร ปุราชะโก
ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน ครับตามที่ท่านสันต์
ขอเสริมกลาง ส.อบต.หมู่ 2 สอบถามเรื่องการจัดทาไฟฟ้าขยายเขตระบบแผงโซล่าเซล
ก็ทาได้นะครับแต่เป็นห่วงเรื่องอายุการใช้งานไม่คุ้มค่าเพราะวัสดุจะเสื่อมสภาพ และทิ้ง
ไปไม่สามารถนามาซ่อมแซมได้ ถ้าเป็นครุภัณฑ์เราจะมีงบประมาณในการซ่อมแซม เรา
สามารถทาได้แต่ต้องคุ้มค่า คุ้มราคาต่อการใช้งาน ขอบคุณครับ

นายฉวี โสดก
ประธานสภาฯ

ครับมีท่านสมาชิกท่านใดสอบถามอีกไหมครับ เชิญท่านสมาน พันธุ์มี ครับ

นายสมาน พันธุ์มี
ส.อบต.หมู่ 6

กราบเรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน ครับผมนาย
สมาน พันธุ์มี ส.อบต.หมู่ 6 ครับขอปรึกษาท่านปลัดครับ หากเราทาเรื่องขออนุญาต
ไฟฟ้าเพราะเรามีสายดาแล้ว เพียงแต่หลอดไฟให้เจ้าหน้าที่เราติดตั้งเองทาได้ไหมครับ
ขอสอบถาม ขอบคุณครับ

นายฉวี โสดก
ประธานสภาฯ

ครับมีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปราย สอบถามเพิ่มเติมไหมครับ หากไม่มีสมาชิกท่านใด
อภิปราย สอบถามแผนงานเคหะและชุมชนแล้ว ต่อไปเป็นแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธานะครับเชิญท่านปลัด ครับ

นายอธิภัทร ปุราชะโก
ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ

กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านผู้บริหาร , ท่าน ส.อบต.ทุกท่าน ให้ท่านสมาชิก อบต.
พิ จ ารณา รายละเอี ย ดประมาณการรายจ่ า ยงบประมาณรายจ่ า ยทั่ ว ไป ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 ขอให้สมาชิกทุกท่านดู แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณรายจ่ า ยรวมทั้ ง สิ้ น 1,258,700.00 บาท แยกตามเอกสารร่ า ง
ข้อบัญญัติฯ หน้า 193-220 เป็นดังนี้
- งานบริหารทั่วไปฯ
รวมตั้งไว้ 1,258,700.00
บาท
งบบุคลากร
รวมตั้งไว้ 1,073,700.00
บาท
เงินเดือน(ฝ่ายประจา)
รวมตั้งไว้ 1,073,700.00
บาท
เงินเดือนข้าราชการ
รวมตั้งไว้ 752,280.00
บาท
/งบดาเนินงาน......

-37งบดาเนินงาน
รวมตั้งไว้ 171,000.00
ค่าตอบแทน
รวมตั้งไว้ 80,000.00
ค่าใช้สอย
รวมตั้งไว้ 60,000.00
ค่าวัสดุ
รวมตั้งไว้ 31,000.00
งบลงทุน
รวมตั้งไว้ 14,000.00
ค่าครุภัณฑ์
รวมตั้งไว้ 14,000.00
ตามเอกสารร่างข้อบัญญัติฯ เอกสารหน้า 193-208

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวมตั้งไว้
รวมตั้งไว้
รวมตั้งไว้
รวมตั้งไว้
รวมตั้งไว้
รวมตั้งไว้

5,808,000.00
200,000.00
100,000.00
๑๐๐,๐๐๐.๐๐
5,608,000.00
5,608,000.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ตามเอกสารร่างข้อบัญญัติฯ หน้า 209-220 เชิญท่านประธานสภาฯ ครับ
ขอให้ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน ดูรายละเอียดโครงการบ้านของท่านนะครับว่าถูกต้อง
หรือไม่ หากไม่ถูกเราจะได้แก้ไขรายละเอียด ดังกล่าวนะครับ ตามเอกสารหน้า 211220 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธรณปการนะครับ
นายฉวี โสดก
ประธานสภาฯ

ครับมีสมาชิกท่านไหนอภิปราย สอบถามในส่วนแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธาไหมครับ เชิญท่านอาคม พลยางนอก ครับ

นายอาคม พลยางนอก
ส.อบต.หมู่ 10

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร และท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน ครับ
ผมนายอาคม พลยางนอก ส.อบต.หมู่ 10 ครับตามเอกสารหน้า 194 เงิน ประจ า
ตาแหน่ง จานวน 42,000.00 บาท ขอสอบถามเพื่อจ่ายให้ใครครับ มีรายละเอียดไหม
ครับ ขอสอบถามครับ

นายฉวี โสดก
ประธานสภาฯ

ครับเชิญท่านปลัด ครับ

นายอธิภัทร ปุราชะโก
ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน ครับขอชี้แจงเพื่อจ่ายเป็นค่า
เงินประจาตาแหน่งของ ผอ.กองช่างนะครับ จะให้เจ้าหน้าที่นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนเพิ่มรายละเอียดเข้าไปนะครับ ขอบคุณครับ

นายฉวี โสดก
ประธานสภาฯ

ครับเชิญท่านนายก ครับ

/นายสมปอง......

-38นายสมปอง จันปัญญา
นายก อบต.

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน ครับแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา ตามเอกสารหน้า 207 งบลงทุน รวม 14,000.00 บาท ค่าครุภัณฑ์
การเกษตรปั๊มสูบน้า จานวน 8,000.00 บาท เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั๊มน้า ขนาด 15
แรงม้า จานวน 1 เครื่อง ขอสอบถามขนาดระบุแรงม้าถูกต้องไหมครับ ขอบคุณครับ

นายฉวี โสดก
ประธานสภาฯ

ครับเชิญท่านปลัด ครับ

นายอธิภัทร ปุราชะโก
ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน ครับ เนื่องจาก อบต.ห้วยยาง
เราใช้น้าประปาร่วมกับบ้านขามเตี้ย เวลาน้าประปาไม่ไหล อบต.ห้วยยาง เราไม่มีน้าใช้
ผมได้ป รึก ษากับ กองช่ างว่าเราซื้อปั๊ ม สู บ น้ าเพื่ อ ปั๊ม น้าออโต้ขนาด 1.5 แรงม้า หรือ
ประมาณ 1-1.5 นิ้ว ครับจะให้เจ้าหน้าที่แก้ไขรายล่ะเอียดนะครับ ในส่วนของโครงการ
ก่อสร้างหอถังแชมเปญ และขยายระบบจาหน่ายไฟฟ้าระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนอง
ไผ่ งาม หมู่ 12 เป็ น แบบซื้ อ เสามาขยายเขตไฟฟ้ า มิ เตอร์ จ ะติ ด ตั้ งด้ านนอก ส่ ว น
โครงการก่อสร้างหอถังแชมเปญ บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ 9 เป็นทางสาธารณะจะต้อง
ขยายเขตไฟฟ้ าแรงต่ าเข้ า ไปยั งถั ง พร้อ มอุ ป กรณ์ ติ ด ตั้ ง รวมระบบตู้ ค วบคุ ม พร้อ ม
เรียบร้อยจะไม่มีปัญหาเพราะเราต้องขยายเขตไฟฟ้าก่อน และจะต้องทดลองระบบน้า
ก่อน ซึ่งจะปรากฏในเงินอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้ารวมกับบ้านด่านช้าง หมู่ 1 นะครับ

นายฉวี โสดก
ประธานสภาฯ

ครับเชิญท่านอาคม พลยางนอก ครับ

นายอาคม พลยางนอก
ส.อบต.หมู่ 10

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร และท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน ครับ
ผมนายอาคม พลยางนอก ส.อบต.หมู่ 10 ครับผมก็สงสัย สอบถามโครงการก่อสร้างหอ
ถังแชมเปญ บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ 9 ผมคิดว่าผู้รับเหมาจะเชื่อมสายไฟจากจุดไฟฟ้า
ขยายเขตไปสู่หอถัง เพราะดูรายละเอียดตามแบบ ปร.4 , 5 มีขยายเขตไฟฟ้า ส่วนที่
เชื่อมจากขยายเขตไฟฟ้าไปยังหอถังจะทาอย่างไร ซึ่งท่านปลัดได้ชี้แจงไปแล้ว ขอบคุณ
ครับ

นายฉวี โสดก
ประธานสภาฯ

ครับมีท่านสมาชิกท่านใดสอบถามอีกไหมครับ เชิญท่านสมาน พันธุ์มี ครับ

นายสมาน พันธุ์มี
ส.อบต.หมู่ 6

กราบเรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน ครับผมนาย
สมาน พันธุ์มี ส.อบต.หมู่ 6 ครับ โครงการว่างท่อระบายน้า คสล.พร้อมบ่อพัก บ้านดง
บัง หมู่ 6 บริเวณหน้าบ้านนางอุทิศ มาตรวังแสง-สระหนองฉิม จานวน 102,600.00
บาท ขอให้แก้ไขคาว่า บ่พัก เป็น บ่อพัก ขอบคุณครับ

นายฉวี โสดก
ประธานสภาฯ

ครับมีท่านสมาชิกท่านใดสอบถามอีกไหมครับ เชิญท่านนภาศรี ป้องลอด ครับ

/นางนภาศรี......

-39นางนภาศรี ป้องลอด
ส.อบต.หมู่ 12

กราบเรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน คะดิฉัน
นางนภาศรี ป้องลอด ส.อบต.หมู่ 12 คะขอสอบถามคะสาหรับบ้านหนองไผ่งาน หมู่
12 จะได้ใช้น้าหรือเปล่าคะ เพราะโครงการเหมือนกับบ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ 9
ขอบคุณคะ

นายฉวี โสดก
ประธานสภาฯ

ครับเชิญท่านปลัด ครับ

นายอธิภัทร ปุราชะโก
ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ

ครับสาหรับโครงการก่อสร้างหอถังแชมเปญ และขยายระบบจาหน่ายไฟฟ้าระบบ
ประปาหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่งาม หมู่ 12 ได้ใช้น้าแน่นอนไม่มีปัญหานะครับ

นายฉวี โสดก
ประธานสภาฯ

ครับมีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปราย สอบถามเพิ่มเติมไหมครับ หากไม่มีสมาชิกท่านใด
จะอภิปราย สอบถามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาแล้วนะครับ ต่อไปเป็นแผนงาน
การเกษตร นะครับเชิญท่านปลัด ครับ

นายอธิภัทร ปุราชะโก
ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ

กราบเรียนท่านประธานสภา ,ท่านผู้บริหาร ,ท่าน ส.อบต.ทุกท่าน ให้ท่านสมาชิก อบต.
พิ จ ารณา รายละเอี ย ดประมาณการรายจ่ า ยงบประมาณรายจ่ า ยทั่ ว ไป ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 ขอให้ สมาชิกทุกท่านดู แผนงานการเกษตร งบประมาณ
รายจ่ า ยรวมทั้ งสิ้ น 836,110.00 บาท แยกตามเอกสารร่ า งข้ อบั ญ ญั ติ ฯ หน้ า
221-236 เป็นดังนี้
- งานส่งเสริมการเกษตร
รวมตั้งไว้ 786,110.00
บาท
งบบุคลากร
รวมตั้งไว้ 710,310.00
บาท
เงินเดือน(ฝ่ายประจา)
รวมตั้งไว้ 710,310.00
บาท
งบดาเนินงาน
รวมตั้งไว้ 70,000.00
บาท
ค่าตอบแทน
รวมตั้งไว้ 20,000.00
บาท
ค่าใช้สอย
รวมตั้งไว้ 35,000.00
บาท
ค่าวัสดุ
รวมตั้งไว้ 15,000.00
บาท
งบลงทุน
รวมตั้งไว้ 5,800.00
บาท
ค่าครุภัณฑ์
รวมตั้งไว้ 5,800.00
บาท
ตามเอกสารร่างข้อบัญญัติฯ เอกสารหน้า 221-234
- งานสิ่งแวดล้อมฯ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รวมตั้งไว้ 50,000.00
รวมตั้งไว้ 50,000.00
รวมตั้งไว้ 50,000.00 บาท

บาท
บาท

ตามเอกสารร่างข้อบัญญัติฯ เอกสารหน้า 235-236 เชิญท่านประธานสภาฯ
ครับ
นายฉวี โสดก
ประธานสภาฯ

ครับ มีท่านสมาชิกท่านไหนจะอภิปราย สอบถามเพิ่มเติมในส่วนแผนงานการเกษตร
ไหมครับเชิญท่านหอมจันทร์ สงสุรีย์ ครับ

/นางหอมจันทร์......

-40นางหอมจันทร์ สงสุรีย์
ส.อบต.หมู่ 9

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร และท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน คะ
ดิฉันนางหอมจันทร์ สงสุรีย์ ส.อบต.หมู่ 9 คะสาหรับบ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ 9 ได้
ดาเนินการขุดลอกสระเก็บน้าหนองนมวัว เสร็จไปแล้วนั้น ในส่วนของคันคูรอบสระจะ
โล่งไม่มีต้นไม้ จึงขอความอนุเคราะห์ทาง อบต.ห้วยยาง หากมีโครงการปลูกป่าเฉลิม
พระเกียรติขึ้น บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ 9 ขอเป็นผู้จัดโครงการดังกล่าวนะคะขอบคุณ
คะ

นายฉวี โสดก
ประธานสภาฯ

ครับเชิญท่านปลัด ครับ

นายอธิภัทร ปุราชะโก
ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ

ครับสาหรับโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ตามที่ท่านสมาชิก อบต.บ้านหนอง
หญ้าปล้อง ขอเป็นผู้จัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ที่คันคูรอบสระน้าหนองนมวัว
บ้านหนองหญ้าปล้อง นั้น ขอให้สมาชิก อบต.ท่านหอมจันทร์ สงสุรีย์ ไปประสานงานกับ
ท่าน ผอ.กองการเกษตร ไว้เลยนะครับ

นายฉวี โสดก
ประธานสภาฯ

ครับเชิญท่านนายก ครับ

นายสมปอง จันปัญญา
นายก อบต.

ครับสาหรับโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ตามที่ท่านสมาชิก อบต.บ้านหนอง
หญ้าปล้อง ขอให้ไปปลูกที่คันคูสระน้าหนองนมวัว ผมได้ปรึกษากับ ผอ.กองการเกษตร
แล้วนะครับ แต่พอดีติดโรคระบาดโควิด 19 เพราะเขาไม่ให้เรารวมกลุ่มกันจึงทาให้ไม่
สามารถจัดโครงการดังกล่าวได้ ขอบคุณครับ

นายฉวี โสดก
ประธานสภาฯ

ครับเชิญท่านอาคม พลยางนอก ครับ

นายอาคม พลยางนอก
ส.อบต.หมู่ 10

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร และท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน ครับ
ผมนายอาคม พลยางนอก ส.อบต.หมู่ 10 ครับแผนงานการเกษตร ตามเอกสารหน้า
235 งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 50,000.00 บาท งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อื่น ๆ โครงการปลู กป่าเฉลิมพระเกียรติ จานวน 20,000.00 บาท โดยหลักการทา
งบประมาณมองเห็ น ว่ า เป็ น โครงการที่ เราท าไม่ ได้ แต่ บ รรจุ ไว้ ในร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ ฯ
งบประมาณ ส่ วนเรื่องสถานที่ท่าน ผอ.กองการเกษตร อาจจะมีสถานที่ในการจัดทา
โครงการแล้ ว แต่ ด้ ว ยสถานการณ์ โรคระบาดโรคโควิด 19 ท าให้ เราไม่ส ามารถจั ด
โครงการดังกล่ าวได้ ผมคิ ดว่าก็ ไม่ จาเป็น ต้อ งระบุ ไว้ในร่างข้ อบั ญ ญั ติฯ งบประมาณ
ขอบคุณครับ

นายฉวี โสดก
ประธานสภาฯ

ครับ มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปราย สอบถามเพิ่มเติมในส่วนแผนงานการเกษตร
ไหมครับ ถ้าไม่มีท่านสมาชิก อบต.ท่านใดจะอภิปราย สอบถาม ผมจะผ่านไปแผนงาน
งบกลาง เชิญท่านปลัดครับ
/นายอธิภัทร.....

-41นายอธิภัทร ปุราชะโก
ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ

กราบเรียนประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร , ท่าน ส.อบต.ทุกท่าน ครับ
พิ จ ารณา รายละเอี ย ดประมาณการรายจ่ า ยงบประมาณรายจ่ า ยทั่ ว ไป ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 ขอให้ ส มาชิ ก ทุ ก ท่ านดู แผนงานงบกลาง งบประมาณ
รายจ่ายรวมทั้งสิ้น 17,598,338.00 บาท แยกตามเอกสารร่างข้อบัญญัติฯ หน้า
237-242 เป็นดังนี้
- งบกลาง
รวมตั้งไว้ 17,598,338.00
งบกลาง
รวมตั้งไว้ 17,598,338.00
เงินสมทบกองทุนประกันฯ จานวน
76,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จานวน
3,800.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
จานวน 13,000.000.00
เบี้ยยังชีพคนพิการ
จานวน 3,500,000.00
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
จานวน
30,000.00
สารองจ่าย
จานวน
450,000.00
รายจ่ายตามข้อผูกพัน
จานวน
20,000.00
เงินสมทบกองทุนบาเหน็จฯ (กบท.) จานวน 390,000.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จานวน 128,538.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ตามเอกสารร่างข้อบัญญัติฯ เอกสารหน้า 237-242 เชิญท่านประธานสภาฯ
ครับ
นายฉวี โสดก
ประธานสภาฯ

ครับ มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปราย สอบถามเพิ่มเติมในส่วนแผนงานงบกลาง
ไหมครับเชิญท่านอาคม พลยางนอก ครับ

นายอาคม พลยางนอก
ส.อบต.หมู่ 10

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร และท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน ครับ
ผมนายอาคม พลยางนอก ส.อบต.หมู่ 10 ครับ แผนงานงบกลาง ตามเอกสารหน้ า
237 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จานวน 46,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ
กองทุน ประกันสั งคมของพนักงานจ้าง กรณี นายจ้างในอัต ราร้อยละ 5 ตามเอกสาร
ความหมายไม่สมบูรณ์ครับ ขอให้เจ้าหน้าที่ช่วยชี้แจง ขอบคุณครับ

นายฉวี โสดก
ประธานสภาฯ

ครับ เชิญท่านปลัด ครับ

นายอธิภัทร ปุราชะโก
ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน ครับ
เงิน สมทบกองทุ นประกันสั งคม จานวน 46,000.00 บาท เพื่ อจ่ายเป็ นเงิน สมทบ
กองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง กรณีนายจ้างในอัตราร้อยละ 5 หลักเกณฑ์ การ
จ่ ายเงิน สมทบกองทุ น ประกัน สั งคมของพนั กงานจ้าง แบบเป็ น 2 ลั ก ษณะ คื อ 1.)
นายจ้างจ่ายสมทบ ร้อยละ 5 % กับลูกจ้างจ่ายสมทบ ร้อยละ 5 % คือ จ่ายคนละครึ่ง
เช่น เงินเดือนลูกจ้าง 10,000.00 บาท ลูกจ้างจ่ายสมทบ 500.00 บาท และนายจ้าง
จ่ายสมทบ 500.00 บาท ส่วนคาว่า นายจ้าง คือ อบต.ห้วยยาง เมื่อรวมเงินสมทบแล้ว
จะได้ 1,000.00 บาท โดยแยกการเบิกจ่ายสาหรับ อบต.ส่วนกองคลัง จะเป็นผู้วาง
ฎีกา ส่วนการจ่ายของลู กจ้างโดยกองคลังจะหักหน้าฎีกา 5% เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ
ขอบคุณครับ
/นายฉวี......

-42นายฉวี โสดก
ประธานสภาฯ

ครับเชิญท่านอาคม พลยางนอก ครับ

นายอาคม พลยางนอก
ส.อบต.หมู่ 10

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน ครับ
ผมนายอาคม พลยางนอก ส.อบต.หมู่ 10 แผนงานงบกลาง ตามเอกสารหน้า 239 งบ
สารองจ่าย จานวน 450,000.00 บาท เพื่อสารองจ่าย เป็นรายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อใช้จ่าย
กรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็น
ส่ วนรวมเท่ านั้ น และในการช่ วยเหลื อองค์ กรปกครองส่ วนท้อ งถิ่นอื่น และจังหวัด ที่
ประสบสาธารณภัย ในปีที่ผ่านมาตาบลห้วยยาง เราเกิดเหตุการณ์ ภัยธรรมชาติต่างๆ
เกิดขึ้นมาก ทาให้การใช้จ่ายงบประมาณมาก ขอสอบถามเบื้องต้นว่าการใช้จ่ายของปี
2564 ขณะนี้ทาง อบต.ห้วยยาง เราใช้จ่ายไปแล้วเท่าไรครับ ขอสอบถามครับ

นายฉวี โสดก
ประธานสภาฯ

ครับ เชิญท่านปลัด ครับ

นายอธิภัทร ปุราชะโก
ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน ครับกรณี
งบสารองจ่าย จานวน 450,000.00 บาท เพื่อสารองจ่าย เป็นรายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อใช้
จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
เป็นส่วนรวมเท่านั้น และในการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น และจังหวัดที่
ประสบสาธารณภัย ของปี 2564 เราได้จ่ายกรณีเกิดสาธารณภัยรอบแรกกรณีไฟไหม้
บ้าน ชาวบ้านด่านช้าง หมู่ 1 และต่อมาได้เกิดโรคระบาดขึ้นในสัตว์คือโรคลัมปี สกินโคกระบือ งบประมาณคงเหลือประมาณ 190,000.00 บาท ขณะโรคระบาดติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 อบต.ได้จัดตั้งศูนย์กักตัวกลุ่มเสี่ยง , ศูนย์พักคอย
และ CI จาเป็นต้องนาเงินสารองจ่ายมาใช้ในกรณีดังกล่าว ขอบคุณครับ

นายฉวี โสดก
ประธานสภาฯ

ครับมีสมาชิก อบต.ท่าน ใดจะอภิปราย สอบถามเพิ่มเติมในส่วนแผนงานงบกลาง
หรือไม่ครับ ถ้าหากไม่มีสมาชิก อบต.ท่านใดจะอภิปราย สอบถามเพิ่มเติม ผมขอมติที่
ประชุ ม สภาฯ ว่า การพิ จ ารณาเห็ น ชอบรับ หลั ก การแห่ ง ร่างข้ อ บั ญ ญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 ในวาระที่หนึ่ง ขั้นรับหลักการ กรุณายกมือ
ครับ

มติที่ประชุม

พิ จ ารณาเห็ น ชอบรั บ หลั ก การแห่ ง ร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 จานวน ๑7 เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (สมาชิก อบต.
ท่านเสงี่ยม หาชัยอินทร์ ส.อบต.หมู่ 9 ขออนุญาตลาป่วย)

นายฉวี โสดก
ประธานสภาฯ

ครับท่านสมาชิกทุกท่านในการเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 วาระที่หนึ่ง
ขั้ น รั บ หลั ก การ สมาชิ ก สภาได้ ล งมติ รั บ หลั ก การเรี ย บร้ อ ยแล้ ว ต่ อ ไปจะแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๘ คณะกรรมการสภาท้องถิ่น
ข้อ ๑๐๕ ภายใต้ข้อบังคับ ๑๐๓ และ ๑๐๔ สภาท้องถิ่นมีอานาจเลือกสมาชิกสภา
/ท้องถิ่น......

-43ท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุด
ต่างๆ ตามความจาเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ขอเชิญท่านสมาชิกได้เสนอ
รายชื่อสมาชิกสภาฯ เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี พ.ศ.๒๕๖5 เชิญท่านอาคม พลยางนอก ส.อบต.หมู 10 ครับ
นายอาคม พลยางนอก
ส.อบต.หมู่ 10

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน ครับผม
นายอาคม พลยางนอก ส.อบต.หมู่ 10 ครับ ผมขอเสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างข้อบั ญ ญั ติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จานวน 5 คน
ขอบคุณครับ

นายฉวี โสดก
ประธานสภาฯ

ครับตามท่านอาคม พลยางนอก ส.อบต.หมู่ 10 เสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จานวน 5 คน
ผมขอผู้รับรองตามที่ท่านอาคม พลยางนอก เสนอ ๒ ท่านครับ
ผู้รับรองคนที่ ๑ นายแสงวิจิตร ทับอาสา ส.อบต.หมู่ ๓
ผู้รับรองคนที่ ๒ นายประเสริฐ สาอุตม์ ส.อบต.หมู่ 8
ครับมีท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 ต่างจากนี้ไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม
สภาฯ ว่าให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖5 จานวน 5 คน กรุณายกมือครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖5 จานวน 5 คน จานวน ๑7 เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (สมาชิก อบต.
ท่านเสงี่ยม หาชัยอินทร์ ส.อบต.หมู่ 9 ขออนุญาตลาป่วย )

นายอธิภัทร ปุราชะโก
ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ

ครับญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการ ให้ประธานสภาฯ ส่ง
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาตามข้อ ๔๙ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาแล้ว
จะต้องเสนอร่างข้อบัญญั ตินั้นตามร่างเดิม และร่างที่แก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงาน
และบันทึกความเห็น ยื่นต่อสภาท้องถิ่น ตามข้อ ๕๐

นายฉวีโสดก
ประธานสภาฯ

ครับให้ท่านสมาชิกทุกท่านเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้เลยครับ เริ่มจากคนที่ ๑ ,
๒ , ๓ ... ตามลาดับ จนกว่าจะครบ 5 คน ครับ เชิญท่านอาคม พลยางนอก ครับ

นายอาคม พลยางนอก
ส.อบต.หมู่ 10

ครับผมนายอาคม พลยางนอก ส.อบต.หมู่ 10 ขอเสนอนายคาพา สุวิชัย ส.อบต.
หมู่ 8 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๑

นายฉวี โสดก
ประธานสภาฯ

ครับผมขอผู้รับรอง จานวน ๒ คน
ผู้รับรองคนที่ ๑ นายอุดร จัดนอก ส.อบต.หมู่ 1
ผู้รับรองคนที่ ๒ นายพิสิทธิ์ กองทุ่งมน ส.อบต.หมู่ 4 ครับมีสมาชิกท่านใดจะเสนอท่าน
อื่นอีกไหมครับ ถ้าไม่มีถือว่า นายคาพา สุวิชัย ได้รับ เลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ
คนที่ 1 เชิญสมาชิก อบต.เสนอคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๒ ครับ เชิญนายพิสิทธิ์
กองทุง่ มน ครับ
/นายพิสิทธิ์......

-44นายพิทธิ์ กองทุ่งมน
ส.อบต.หมู่ ๔

ครับผมนายพิสิทธิ์ กองทุ่งมน ขอเสนอท่าน อาคม พลยางนอก ส.อบต.หมู่ ๑๐ เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๒

นายฉวี โสดก
ประธานสภาฯ

ครับผมขอผู้รับรอง จานวน ๒ คน
ผู้รับรองคนที่ ๑ นายสุข ราชตั้งใจ ส.อบต.หมู่ 5
ผู้รับรองคนที่ ๒ นายประเสริฐ สาอุตม์ ส.อบต.หมู่ 8 ครับมีท่านใดจะเสนอท่านอื่นอีก
ไหมครับ ถ้าไม่มีถือว่าท่านนายอาคม พลยางนอก ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติฯ คนที่ 2 ครับเชิญเสนอคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 3 ครับ เชิญนายสุข ราช
ตั้งใจ ครับ

นายสุข ราชตั้งใจ
ส.อบต.หมู่ 5

ครับผมนายสุข ราชตั้งใจ ขอเสนอนายฉวี โสดก ส.อบต.หมู่ 1 เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติฯ คนที่ 3

นายฉวี โสดก
ประธานสภาฯ

ครับผมขอผู้รับรอง จานวน ๒ คน
ผู้รับรองคนที่ ๑ นายแสงวิจิตร ทับอาสา ส.อบต.หมู่ 3
ผู้รับรองคนที่ ๒ นายดาว ผางเวทย์ ส.อบต.หมู่ 6
ครับมีสมาชิกท่านใดจะเสนอท่านอื่นอีกไหมครับ ถ้าไม่มีถือว่านายฉวี โสดก ได้รับเลือก
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 3 ครับเชิญท่านสมาชิกเสนอคณะกรรมการแปร
ญัตติฯ คนที่ 4 ครับ เชิญนายวิชิต ศึกษา ครับ

นายวิชิต ศึกษา
ส.อบต.หมู่ 11

ครับผมนายวิชิต ศึกษา ขอเสนอ นายสมาน พันธุ์มี ส.อบต.หมู่ 6 เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติฯ คนที่ 4

นายฉวี โสดก
ประธานสภาฯ

ครับเชิญท่านสมาน พันธุ์มี ครับ

นายสมาน พันธุ์มี
ส.อบต.หมู่ 6

ครับผมนายสมาน พันธุ์มี ส.อบต.หมู่ 6 ขอถอนตัวจากการเลือกเป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติฯ คนที่ 4 ครับ

นายฉวี โสดก
ประธานสภาฯ

ครับเชิญท่านสมาชิกเสนอคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 4 ครับ เชิญนายวิชิต ศึกษา
ครับ

นายวิชิต ศึกษา
ส.อบต.หมู่ 11

ครับผมนายวิชิต ศึกษา ขอเสนอ นายแสงวิจิตร ทับอาสา ส.อบต.หมู่ 3 เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 4

นายฉวี โสดก
ประธานสภาฯ

ครับผมขอผู้รับรอง จานวน ๒ คน
ผู้รับรองคนที่ ๑ นายคาพา สุวิชัย ส.อบต.หมู่ 8
ผู้รับรองคนที่ ๒ นางนภาศรี ป้องลอด ส.อบต.หมู่ 12
ครับมีสมาชิกท่านใดจะเสนอท่านอื่นอีกไหมครับ ถ้าไม่มีถือว่าท่านแสงวิจิตร ทับอาสา
ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 4 ครับเชิญท่านสมาชิกเสนอ
คณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 5 ครับ เชิญท่านสันต์ ขอเสริมกลาง ครับ

นายสันต์ ขอเสริมกลาง
ส.อบต.หมู่ 2

ครับผมนายสันต์ ขอเสริมกลาง ขอเสนอท่าน วิชิต ศึกษา ส.อบต.หมู่ 11 เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 5
/นายฉวี......

-45นายฉวี โสดก
ประธานสภาฯ

ครับผมขอผู้รับรอง จานวน ๒ คน
ผู้รับรองคนที่ ๑ นายพิสิทธิ์ กองทุ่งมน ส.อบต.หมู่ 4
ผู้รับรองคนที่ ๒ นายอาคม พลยางนอก ส.อบต.หมู่ 10
ครับมีสมาชิกท่านใดจะเสนอท่านอื่นอีกไหมครับ ถ้าไม่มีถือว่าท่านวิชิต ศึกษา ได้รับ
เลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ คนที่ 5 ครับ เราได้เลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ
ครบทั้ง 5 คน แล้ว ผมขออ่านรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ทั้ง 5 คน
ตามรายชื่อ ดังนี้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

นายคาพา สุวิชัย
นายอาคม พลยางนอก
นายฉวี โสดก
นายแสงวิจิตร ทับอาสา
นายวิชิต ศึกษา

ตาแหน่ง คณะกรรมการแปรฯ คนที่ ๑
ตาแหน่ง คณะกรรมการแปรฯ คนที่ ๒
ตาแหน่ง คณะกรรมการแปรฯ คนที่ ๓
ตาแหน่ง คณะกรรมการแปรฯ คนที่ ๔
ตาแหน่ง คณะกรรมการแปรฯ คนที่ ๕

เมื่อเราได้คณะกรรมการแปรญัต ติร่างข้อบัญญัติฯ ครบตามจานวน ทั้ง 5 คน แล้ว
นะครับ ส่วนเรื่องระยะเวลาในการยื่นเสนอคาแปรญัตติให้ที่ประชุมเสนอว่า จะยื่นได้
ภายในระยะเวลากี่วัน เวลา ใดเชิญครับ
นายอาคม พลยางนอก
ส.อบต.หมู่ 10

ครับผม นายอาคม พลยางนอก ส.อบต.หมู่ 10 ขอเสนอให้ผู้มีความประสงค์ยื่นคาแปร
ญัตติ ๓ วัน ตั้งแต่วันที่ 4 , ๕ และ ๖ สิงหาคม ๒๕๖4 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐–๑๖.๓๐ น.
ของทุกวัน

นายฉวี โสดก
ประธานสภาฯ

ครับผมขอผู้รับรอง จานวน ๒ คน
ผู้รับรองคนที่ ๑ นายแสงวิจิตร ทับอาสา ส.อบต.หมู่ ๓
ผู้รับรองคนที่ ๒ นายประเสริฐ สาอุตม์ ส.อบต.หมู่ 8
ครับมีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่น หรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม ให้ผู้มี
ความประสงค์ยื่นคาแปรญัตติ ๓ วัน ตั้งแต่วันที่ 4 , ๕ และ ๖ สิงหาคม ๒๕๖4 ตั้งแต่
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ของทุกวัน นะครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบระยะเวลาในการยื่นเสนอคาแปรญัตติให้ที่ประชุมเสนอว่าจะยื่นได้ ภายใน
ระยะเวลากี่วัน เห็นชอบให้ยื่นคาแปรญัตติ ๓ วัน ตั้งแต่วันที่ 4 , ๕ และ ๖ สิงหาคม
๒๕๖4 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ของทุกวัน จานวน ๑7 เสียง งดออกสียง
1 เสียง (มีท่านเสงี่ยม หาชัยอินทร์ ส.อบต.หมู่ 9 ขออนุญาตป่วย )

นายฉวี โสดก
ประธานสภาฯ

ครับที่ประชุมมีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นไหมครับ เราก็ได้คณะกรรมการแปรญัตติ
และก าหนดวัน ยื่ น เสนอค าแปรญั ต ติ เรีย บร้ อ ยแล้ ว เมื่ อ ร่ างข้ อ บั ญ ญั ติ งบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 ได้รับหลักการแล้วเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ การประชุมสภาท้องถิ่ นพ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๔๙ จึงเห็ น ควรให้ คณะกรรมการแปญั ตติร่างข้อบัญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 ซึ่งได้รับเลือกไว้แล้ว ได้แก่ นาย
คาพา สุวิชัย , นายอาคม พลยางนอก , นายฉวี โสดก , นายแสงวิจิตร ทับอาสา และ
/นายวิชิต......

-46นายวิชิ ต ศึ ก ษา ได้ พิ จ ารณาแปรญั ต ติ ร่า งข้ อ บั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 และถ้าสมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการเสนอคาแปรญั ตติต่อ
ประธานคณะกรรมการแปรญั ต ติ ให้ ยื่ น แบบเสนอค าแปรญั ต ติ ไ ด้ ที่ ป ระธาน
คณะกรรมการแปญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖5 ตั้งแต่วันที่ 4 , ๕ และ ๖ สิงหาคม ๒๕๖5 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ของทุ ก วั น เวลา และมาขอรั บ แบบค าแปรญั ต ติ ไ ด้ ที่ เลขานุ ก ารสภาฯ ส่ ว นการ
พิจารณาในวาระที่สอง และที่สาม เราจะพิจารณาในสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/
๒๕๖4 วันที่ ๑3 สิงหาคม ๒๕๖4 เวลา ๐๙.๐๐ น.และจะส่งหนังสือเชิญประชุมสภา
ฯ ให้กับท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน นะครับ
ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นายฉวี โสดก
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือพูดคุยระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ ไหมครับ
ครับเชิญนภาศรี ป้องลอด ครับ

นางนภาศรี ป้องลอด
ส.อบต.หมู่ 12

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ , ท่านคณผู้บริหาร และท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน คะ
ดิฉันนางนภาศรี ป้องลอด ส.อบต.หมู่ 12 ขอสอบถามท่านปลัดคะ สาหรับบ้านหนองไผ่
งาม หมู่ 12 มีผู้ป่วยที่รักษาโรคโควิด 19 ออกจากโรงพยาบาลบัวใหญ่ 10 วัน พอดีมี
ผู้ป่วยที่รอเตียงอยู่ทางโรงพยาบาลบัวใหญ่ จึงให้เขาออกมาก่อน และจะกักตัวต่อที่ศูนย์
การเรียนรู้บ้านหนองไผ่งาม จานวน 4 คน ทาง อบต.ห้วยยาง เราพอจะมีอาหารให้เขา
หรือเปล่าคะ เพราะครอบครัวเขาลาบากไม่มีรายได้ ขอสอบถามขอบคุณคะ

นายฉวี โสดก
ประธานสภาฯ

ครับ เชิญท่านปลัด ครับ

นายอธิภัทร ปุราชะโก
ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน ครับ
ขออนุญาตแจ้งที่ประชุมสภาฯ นะครับพอดีวันนี้เราประชุมสภาฯ ทั้งวันผมไม่ได้อ่านไลน์
ขอแจ้งท่านสมาชิก อบต.ทราบนะครับ ทาง อบต.ห้วยยาง ได้ตั้งศูนย์เรียนรู้บ้านหนองไผ่
งาม เป็น CI คือ 4+14 รวมเป็น 18 วัน และประกาศให้เป็นศูนย์รับผู้ป่วยเข้า -ออก
ทาง อบต.ห้ ว ยยาง มี อ าหารให้ น ะครับ และผมขอฝากเรื่อ งเวรยามขอให้ ท่ านผู้ น า
หมู่บ้ านช่วยกันนะครับ เพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาเรื่องความปลอดภัย แต่ห ากไม่มีจริงๆ
ทาง อบต.ห้วยยาง จะจัดเจ้าหน้าที่ชุด อพปร.ไปประจาเวรยามนะครับ ขอบคุณครับ

นายฉวี โสดก
ประธานสภาฯ

ครับ เชิญท่านคาพา สุวิชัยครับ

นายคาพา สุวิชัย
ส.อบต.หมู่ 8

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน ครับ
เรื่องผู้ป่วยโรคโควิด 19 ผมขอสอบถามทาง อบต.ห้วยยาง เราขณะนี้มีจานวนผู้ป่วยกัก
ตัวอยู่ ไหมครับ อาคาร สถานที่ เต็มหรือยังครับ ซึ่งผมเห็ น อบต.ห้ ว ยยาง เราไปจั ด
สถานที่ ล้างทาความสะอาดที่โบสถ์วัดคริสต์ที่บ้านบุไทย สาหรับรอผู้ป่วยโควิด 19 เป็น
ที่สารองไว้ ซึ่งบ้านบุไทยก็มีผู้เดินทางมาจากต่างจังหวัดและกักตัวอยู่ที่บ้านตนเอง มี
/พื้นที่เป็น......

-47พื้นที่เป็น สัดส่วน ทางพ่อ -แม่ ผู้กักตัวเป็นคนส่งอาหารให้จานวน 3 มื้อ เช้า กลางวัน
และเย็น จานวน 2 ครอบครัว และมีคนที่เดินทางมาจากต่างประเทศ 2 คน อยากให้
ทาง อบต.ห้วยยาง ดูแลเรื่องถุงยังชีพ ของชาร่วยให้เขาๆ จะได้รู้ว่ายังมีหน่วยงานที่ดูแล
เขาอยู่ จึงขอแจ้งให้ท่านทราบ ชอบคุณครับ
นายฉวี โสดก
ประธานสภาฯ

ครับ เชิญท่านปลัด ครับ

นายอธิภัทร ปุราชะโก
ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน ครับ
เรื่องโรคโควิด 19 เมื่อวานคณะกรรมการ EOC ได้ออกไปมอบถุงยังชีพให้กับผู้กักตัวอยู่
ที่บ้าน ซึ่งวันนี้ทางทหารได้มอบเตียงให้กับ อบต.ห้วยยาง เราแต่สภาพไม่สมบูรณ์เรา
ต้องซ่อมแซมให้ สามารถใช้งานได้ ต้องนาเรียนให้ ท่านสมาชิก ทราบนะครับ แต่ก่อน
อบต.ห้วยยาง เราทาเป็น LQ คือ รับผู้มีกลุ่มเสี่ยง จากจังหวัดที่มีความเสี่ยงโดยใช้ห้อง
ประชุมสภาฯ หลังเก่า และช่วงหลังเปลี่ยนเป็น SQ รับกลุ่มเสี่ยงมีเชื้อ และกลุ่มพักคอย
คือ กลุ่มที่รักษาตัวจากโรงพยาบาลแล้ว และกลุ่มขาเข้า คือ กลุ่มที่มีเชื้อ เดินทางมาจาก
กรุงเทพฯ เพื่อมารักษาตัวที่โรงพยาบาลบัวใหญ่ และรอผลตรวจ ให้มาพักคอยที่อาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขามเตี้ย ส่วนผู้ป่วยชายจะอยู่ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงบัง ซึ่ง
ขณะนี้ อบต.เรามีผู้ป่วยพักคอย 1 คน เป็นคนบ้านขามเตี้ย เดินทางมาจากกรุงเทพฯ มา
กับสามี โดยนั่งรถเก๋งมาด้วยกัน ส่วนภรรยาตรวจที่กรุงเทพฯ แล้วพบเชื้อ ส่วนสามีตรวจ
แล้วไม่พบเชื้อ ว่าจะให้แยกกันแต่ด้วยผู้ป่วยที่อยู่ก่อนยังไม่ได้ออก ผู้ป่วย CI ขาออก 3
คน กาหนดออกคือ 1 สิงหาคม 2564 แต่ทุกครั้งที่ผู้ป่วยออก เราได้ฉีดยาฆ่าเชื้อทุก
ครั้ง แม้แต่บ้านที่ผู้ป่วยกักตัวก็ฉีดยาฆ่าเชื้อให้นะครับ สาหรับโบสถ์วัดคริสต์ที่บ้านบุไทย
เป็น EOC ทาง อบต.ห้วยยาง ได้ทาความสะอาด ฉีดยาฆ่าแมลง ยุง ให้เรียบร้อยแล้ว
ครั บ ในส่ ว นของกลุ่ ม SQ คื อ เราอยากให้ คุ ณ กั ก ตั ว ที่ บ้ า นมากกว่ า หากเป็ น บ้ า นที่
เหมาะสมสะดวกในเรื่อง ไฟฟ้า ห้องน้า เป็นสัดส่วนเป็นต้น อยู่ที่บ้านห้วยคร้อ หมู่ 5
สถานที่กักตัวเป็นวัด และบ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ 9 สถานที่กักตัวเป็นวัด เช่นกันครับ
ขอชี้แจงเพิ่มเติมอีกเรื่องนะครับ กรมฯ แจ้งจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณปี
2565 ทาง อบต.ห้วยยาง ได้ทาเรื่องส่งไป 5 โครงการ แต่ได้เพียง 1 โครงการสายบ้าน
ด่างช้าง – ดอนกระชาย งบประมาณ 7,216,700.00 บาท ส่วนปีนี้เราจะปรับใหม่
เป็ น งาน ขุ ด ลอก ประปา ฝาย แต่ ล ะโครงการวงเงิ น ไม่ เกิ น 1,000,000.00 –
2,000,000.00 บาท และผมได้ ป รึ ก ษากั บ ท่ า นนายกเรื่ อ งโครงการที่ เราไม่ ไ ด้
ดาเนินการ เรื่องจ่ายเงินสะสมทาโครงการพื้นฐานแต่จะต้องเป็นโครงการที่แก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน และต้องเป็นโครงการที่มีในแผนฯ ขอบคุณครับ

นายฉวี โสดก
ประธานสภาฯ

ครับเชิญท่านพิสิทธิ์ กองท่งมน ครับ

นายพิสิทธิ์ กองทุ่งมน
ส.อบต.หมู่ 4

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน ครับ
ผมฝากท่านนายกครับ ถนนสายโคกดินแดง-บ้านบุไทย ชารุดเป็นหลุมเป็นบ่อ เสียหาย
มาก ขอฝากด้วยนะครับ
/นายฉวี......

-48นายฉวี โสดก
ประธานสภาฯ

ครับผมได้พูดคุยกับท่านนายก ว่าทางผู้นาหมู่บ้านไปร้องทุกข์เรื่องถนนชารุดเสียหาย
ทาง อบต.ห้วยยาง พอจะมีงบประมาณไปซ่อมแซมถนนก่อนจะได้ไหมครับ ขอให้ท่าน
สมาชิกทุกท่านช่วยกันพิจารณา ด้วยนะครับเชิญท่านนายก ครับ

นายสมปอง จันปัญญา
นายก อบต.

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน ครับ
เรื่องงบประมาณซ่อมแซมถนนที่ชารุดเสียหาย พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อน ผม
ได้ปรึกษาท่านปลัด ว่าจะจ่ายขาดเงินสะสมได้ไหมครับขอฝากให้ท่านสมาชิก อบต.ทุก
ท่านช่วยกันพิจารณาด้วยนะครับ ขอบคุณครับ

นายฉวี โสดก
ประธานสภาฯ

ครับมีท่านสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือพูดคุย ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ อีกไหม
ครับหากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามในระเบียบวารที่ 6 เรื่องอื่น ๆ แล้วผมขอ
แจ้ งให้ ที่ ป ระชุ ม สภาฯ ทราบนะครับ เราจะส่ งหนั งสื อ เชิ ญ ประชุม สภาฯ ให้ กับ ท่ าน
สมาชิก อบต.ทุกท่านนะครับ และเราจะประชุมสภาฯ กันอีกครั้งในวันที่ ๑3 สิงหาคม
๒๕๖4 เวลา ๐๙.๐๐ น. ครับ ผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ เสียสละเวลา
มาประชุมสภาฯ และร่วมรับฟังการประชุมจนจบ ขอบคุณคุณทุกท่านผมขอปิดประชุม
สภาฯ
ปิดประชุมสภาฯ 1๖.50 น.
(ลงชื่อ)

ผูบ้ ันทึกการประชุม
(นายอธิภัทร ปุราชะโก)
ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ

(ลงชื่อ

ผู้ตรวจรายงานประชุม

(นายฉวี
โสดก)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาง
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
๑. นายฉวี โสดก
๒. นายสันต์ ขอเสริมกลาง
๓. นายแสงวิจิตร ทับอาสา
สภาองค์การบิหารส่วนตาบลห้วยยาง ได้ทาการรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลห้วยยาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ /๒๕๖4 เมื่อวันที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖4
(ลงชื่อ)

(คราวถัดไป)

(นายฉวี
โสดก)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาง

