
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผกัเบีย้ 

สมัยวสิามัญ  สมัยที ่2  ประจ าปี พ.ศ.2562 
วนัที ่   19   สิงหาคม  พ.ศ. 2562 

ณ ห้องประชุมอาคารประชาปราโมทย์ องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผกัเบีย้ 
********************** 

ผู้มาประชุม 
    

 
1 นายสหภาพ กะเปราะนอ้ย ประธานสภา นายสหภาพ กะเปราะนอ้ย 

 
2 นายสมร  ทองตนั รองประธานสภา นายสมร  ทองตนั 

 
3 นายวชิยั ทองตนั สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 1 นายวชิยั ทองตนั 

 
4 นายศรัทธา เจือหอม สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 2 นายศรัทธา เจือหอม 

 
5 นายไพรวลัย ์ ค ้านคร สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 2 - 

 
6 นายวรเดช เสริมทรัพย ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 3 - 

 
7 นายบุญช่วย ทรัพยท์ว ี สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 3 นายบุญช่วย ทรัพยท์ว ี

 
8 นายสุพร พุกพนั สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 4 นายสุพร พุกพนั 

 
9 นางสาวเช่นดาว นพศรี เลขานุการสภา นางสาวเช่นดาว นพศรี 

 
10 นายกีรติ สุขใจ เจา้หนา้ท่ีรักษาความสงบเรียบร้อย นายกีรติ สุขใจ 

ผู้ลาประชุม 
    

 
1 นายไพรวลัย ์ ค ้านคร สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 2     

 
2 นายวรเดช เสริมทรัพย ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 3     

ผู้ไม่มาประชุม 
    

 
  -         

ผู้เข้าร่วมประชุม 
    

 
1 นายศรีเพชร นามเดช นายก อบต. นายศรีเพชร นามเดช 

 
2 นายอิทธิพล ผอ่งแผว้ รองนายก อบต. นายอิทธิพล ผอ่งแผว้ 

 
3 นายพรอนนัต ์ สาพิมพ ์ ผอ.กองช่าง นายพรอนนัต ์ สาพิมพ ์

 
4 นายอรรถพล กาลนิล ผอ.โรงเรียนวดัสมุทรธาราม นายอรรถพล กาลนิล 

 
5 นายประสาท แสงสวา่ง สารวตัรก านนั นายประสาท แสงสวา่ง 

 
6 นางมทัรินทร์ อนุพงศสิ์ริกุล ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 2 นางมทัรินทร์ อนุพงศสิ์ริกุล 

 
7 นายสมศกัด์ิ บวัเรือง ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 1 นายสมศกัด์ิ บวัเรือง 

 
8 นายฉตัรชยั แสงจนัทร์ ผอ.โรงเรียนวดัสมุทรโคดม นายฉตัรชยั แสงจนัทร์ 

 
9 นางอชัรา เสริมทรัพย ์ หวัหนา้ส านกังานปลดัอบต. นางอชัรา เสริมทรัพย ์
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  เร่ิมประชุมเวลา  09.40  น.   เม่ือท่ีประชุมพร้อมแลว้  นายสหภาพ  กะเปราะนอ้ย  ประธานสภา
องคก์ารบริหารส่วนต าบลแหลมผกัเบ้ีย   ท าหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุม  กล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ 
ดงัน้ี 
 

ระเบียบวาระที ่ 1 เร่ือง  ประธานแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ   
 ประธาน - ไม่มี 
  

ระเบียบวาระที ่ 2 รับรองรายงานการประชุม 
 ประธาน - ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม รายงานผลการตรวจรายงาน
การประชุม สมยัสามญั สมยัท่ี 3  คร้ังท่ี 2  ประจ าปี พ.ศ.2562  เม่ือวนัท่ี  16  สิงหาคม  2562  ใหส้ภาทราบ 

 ศรัทธา  - เรียนท่านประธาน จากผลการตรวจรายงานการประชุม ไม่พบจุดท่ีตอ้งแกไ้ข 

 ประธาน - ขอเชิญสมาชิกตรวจรายงานการประชุมอีกคร้ังก่อนลงมติ 
 ประธาน - เม่ือทุกท่านตรวจดูเป็นเวลาอนัสมควรแลว้ ผมขอถามมติท่ีประชุมวา่ท่านใด
เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภา สมยัสามญั สมยัท่ี 3  คร้ังท่ี 2   ประจ าปี พ.ศ.2562  วนัท่ี  16  สิงหาคม  
2562 กรุณายกมือ 

ทีป่ระชุม - มีสมาชิกยกมือ  6  คน คือ  นายสหภาพ  กะเปราะนอ้ย , นายสมร  ทองตนั , 
นายวชิยั  ทองตนั , นายสุพร  พุกพนั , นายศรัทธา  เจือหอม และนายบุญช่วย  ทรัพยท์ว ี 

ประธาน - สรุปวา่ท่ีประชุมสภาฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉนัท ์
  

ระเบียบวาระที ่ 3 กระทูถ้าม 
 ประธาน - ในวาระน้ีไม่มีสมาชิกยืน่กระทูถ้ามมา  ดงันั้นผมขอผา่นไประเบียบวาระท่ี 4 

 

ระเบียบวาระที ่4  เร่ืองท่ีคณะกรรมการท่ีสภาทอ้งถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแลว้ 
 ประธาน - ไม่วาระน้ีไม่มี  ขอผา่นไประเบียบวาระท่ี 5 
 

ระเบียบวาระที ่5  เร่ืองท่ีเสนอใหม่  
5.1  ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562  
(เพิม่เติม) 

ประธาน - ขอเชิญท่านนายก ช้ีแจง 
นายก  - ผมขออนุญาตใหร้องอิทธิพลช้ีแจงแทน 
ประธาน - ผมอนุญาต 
รองอทิธิพล - เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแหลม

ผกัเบ้ีย   ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผกัเบ้ีย ได้พิจารณาอนุมติัขอ้บญัญติั งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ไปแล้วนั้น  บดัน้ีปรากฏว่าองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีความจ าเป็นตอ้งตั้ง
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มข้ึน เน่ืองจากมีรายรับบางประเภทเพิ่มมากข้ึน  ประกอบกบัองคก์ารบริหารส่วนต าบล มี 
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รายรับเกินยอดรวมทั้งส้ินของประมาณการรายรับ  เป็นเงินทั้งส้ิน  7,800,000  บาท  ท าให้มีความจ าเป็นตอ้งตั้ง
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบบัท่ี 1  เป็นเงินทั้งส้ิน  7,800,000  บาท  

 บนัทึกหลกัการและเหตุผล ประกอบร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลแหลมผกัเบ้ีย  อ าเภอบา้นแหลม  จงัหวดัเพชรบุรี  

  ดา้นบริหารทัว่ไป   
   แผนงานรักษาความสงบภายใน    1,412,900  บาท 

  ดา้นบริการชุมชนและสังคม 

   แผนงานเคหะและชุมชน       300,000  บาท   

  ดา้นการเศรษฐกิจ 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   6,009,100  บาท 

  ดา้นงบกลาง 
   งบกลาง            78,000  บาท   

      งบประมาณรายจ่ายทั้งส้ิน 7,800,000  บาท 
รายงานประมาณการรายรับ (เพิ่มเติม) ฉบบัท่ี  1 
  หมวดภาษีอากร     ประมาณการเดิม  593,000  บาท  
        รับจริงระหว่างปี  642,293  บาท 
        รับจริงเกนิประมาณการ   49,293  บาท 
  ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน    ประมาณการเดิม  476,000  บาท  
        รับจริงระหวา่งปี  477,367  บาท 
        รับจริงเกินประมาณการ     1,367  บาท 
  ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี     ประมาณการเดิม   76,200  บาท  
        รับจริงระหวา่งปี  115,882  บาท 
        รับจริงเกินประมาณการ   39,682  บาท 
  ภาษีป้าย      ประมาณการเดิม    40,800  บาท  
        รับจริงระหวา่งปี    49,004  บาท 
        รับจริงเกินประมาณการ     8,244  บาท 
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต   ประมาณการเดิม 176,500  บาท  
        รับจริงระหว่างปี  122,957.50  บาท 
        รับจริงเกนิประมาณการ  -53,542.50  บาท 
  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัใบอนุญาตการขายสุรา ประมาณการเดิม      1,000  บาท  
        รับจริงระหวา่งปี             0  บาท 
        รับจริงเกินประมาณการ    -1,000  บาท 
  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการควบคุมอาคาร  ประมาณการเดิม   12,000  บาท  
        รับจริงระหวา่งปี  3,845.50  บาท 
        รับจริงเกินประมาณการ   -8,154.50  บาท 
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  ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย   ประมาณการเดิม   130,000  บาท  
        รับจริงระหวา่งปี   111,810  บาท 
        รับจริงเกินประมาณการ  -18,190  บาท 
  ค่าธรรมเนียมในการออกหนงัสือรับรองการแจง้ ประมาณการเดิม      1,000  บาท  
  สถานท่ีจ าหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร  รับจริงระหวา่งปี             0  บาท 
        รับจริงเกินประมาณการ    -1,000  บาท 
  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัทะเบียนพาณิชย ์  ประมาณการเดิม         500  บาท  
        รับจริงระหวา่งปี         200  บาท 
        รับจริงเกินประมาณการ       -300  บาท 
  ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ     ประมาณการเดิม       1,000  บาท  
        รับจริงระหวา่งปี       1,100  บาท 
        รับจริงเกินประมาณการ         100  บาท 
  ค่าปรับผูก้ระท าผดิกฎหมายจราจรทางบก  ประมาณการเดิม       1,000  บาท  
        รับจริงระหวา่งปี             0  บาท 
        รับจริงเกินประมาณการ     -1,000  บาท 
  ค่าปรับการผดิสัญญา    ประมาณการเดิม      20,000  บาท  
        รับจริงระหวา่งปี       2,800  บาท 
        รับจริงเกินประมาณการ   -17,200  บาท 
  ค่าใบอนุญาตประกอบการคา้ส าหรับกิจการ ประมาณการเดิม      1,500  บาท  
  ท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ    รับจริงระหวา่งปี       1,600  บาท 
        รับจริงเกินประมาณการ         100  บาท 
  ค่าใบอนุญาตจดัตั้งสถานท่ีจ าหน่ายอาหารหรือ ประมาณการเดิม      2,000  บาท  
  สถานท่ีสะสมอาหารในครัว หรือพื้นท่ีใด ซ่ึง รับจริงระหวา่งปี             0  บาท 
  มีพื้นท่ีเกิน  200  ตารางเมตร   รับจริงเกินประมาณการ    -2,000  บาท 
  ค่าใบอนุญาตจ าหน่ายสินคา้ในท่ีหรือทางสาธารณะ ประมาณการเดิม       5,000  บาท  
        รับจริงระหวา่งปี       1,200  บาท 
        รับจริงเกินประมาณการ     -3,800  บาท 
  ค่าใบอนุญาตเก่ียวกบัการควบคุมอาคาร  ประมาณการเดิม       1,000  บาท  
        รับจริงระหวา่งปี          402 บาท 
        รับจริงเกินประมาณการ        -598  บาท 
  ค่าใบอนุญาตอ่ืน ๆ    ประมาณการเดิม       500  บาท  
        รับจริงระหวา่งปี          0 บาท 
        รับจริงเกินประมาณการ        -500  บาท 
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  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   ประมาณการเดิม  320,000  บาท  
        รับจริงระหว่างปี  304,010.88  บาท 
        รับจริงเกนิประมาณการ -15,989.12  บาท 
  ดอกเบ้ีย      ประมาณการเดิม  320,000  บาท  
        รับจริงระหวา่งปี  304,010.88  บาท 
        รับจริงเกินประมาณการ -15,989.12  บาท 
  หมวดรายได้เบ็ดเตลด็    ประมาณการเดิม  33,500  บาท  
        รับจริงระหว่างปี  16,572  บาท 
        รับจริงเกนิประมาณการ -16928  บาท 
  ค่าจ าหน่ายเศษของ    ประมาณการเดิม  500  บาท  
        รับจริงระหวา่งปี  10,800  บาท 
        รับจริงเกินประมาณการ 10,300  บาท 
  ค่าขายแบบแปลน    ประมาณการเดิม  10,000  บาท  
        รับจริงระหวา่งปี  0  บาท 
        รับจริงเกินประมาณการ   -10,000  บาท 
  ค่าจ าหน่ายแบบพิมพแ์ละค าร้อง   ประมาณการเดิม    2,000  บาท  
        รับจริงระหวา่งปี    1,300  บาท 
        รับจริงเกินประมาณการ     -700  บาท 
  ค่ารับรองส าเนาและถ่ายเอกสาร   ประมาณการเดิม    1,000  บาท  
        รับจริงระหวา่งปี    1,672  บาท 
        รับจริงเกินประมาณการ     672  บาท 
  รายไดเ้บด็เตล็ดอ่ืน    ประมาณการเดิม    20,000  บาท  
        รับจริงระหวา่งปี    2,800  บาท 
        รับจริงเกินประมาณการ     -17,200  บาท 
  หมวดภาษีจัดสรร    ประมาณการเดิม  12,857,000  บาท  
        รับจริงระหว่างปี            22,111,455.83  บาท 
        รับจริงเกนิประมาณการ 9,254,455.83  บาท 
  ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนตแ์ละลอ้เล่ือน  ประมาณการเดิม  500,000  บาท  
        รับจริงระหวา่งปี  313,538.29  บาท 
        รับจริงเกินประมาณการ -186,461.71  บาท 
  ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ  ประมาณการเดิม  8,000,000  บาท  
        รับจริงระหวา่งปี          6,389,399.16  บาท 
        รับจริงเกินประมาณการ -1,610,600.84  บาท 
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  ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จดัสรรรายไดฯ้  ประมาณการเดิม    1,100,000  บาท  
        รับจริงระหวา่งปี    884,810.62  บาท 
        รับจริงเกินประมาณการ -215,189.38  บาท 
  ภาษีธุรกิจเฉพาะ     ประมาณการเดิม    200,000  บาท  
        รับจริงระหวา่งปี    94,010.43  บาท 
        รับจริงเกินประมาณการ  -105,989.57  บาท 
  ภาษีสุรา      ประมาณการเดิม    200,000  บาท  
        รับจริงระหวา่งปี              0  บาท 
        รับจริงเกินประมาณการ     -200,000  บาท 
  ภาษีสรรพสามิต     ประมาณการเดิม  1,500,000  บาท  
        รับจริงระหวา่งปี         1,785,324.53  บาท 
        รับจริงเกินประมาณการ 285,324.53  บาท 
  ภาษีการพนนั     ประมาณการเดิม    500  บาท  
        รับจริงระหวา่งปี        0  บาท 
        รับจริงเกินประมาณการ   -500  บาท 
  อากรประมง     ประมาณการเดิม    500  บาท  
        รับจริงระหวา่งปี        0  บาท 
        รับจริงเกินประมาณการ   -500  บาท 
  ค่าภาคหลวงแร่     ประมาณการเดิม  35,000  บาท  
        รับจริงระหวา่งปี  19,129.79  บาท 
        รับจริงเกินประมาณการ -15,870.21  บาท 
  ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม    ประมาณการเดิม  20,000  บาท  
        รับจริงระหวา่งปี  18,622.11  บาท 
        รับจริงเกินประมาณการ -1,377.89  บาท 
  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมาณการเดิม   1,300,000  บาท  
  ประมวลกฎหมายท่ีดิน    รับจริงระหวา่งปี   12,605,280  บาท 
        รับจริงเกินประมาณการ 11,305,280  บาท 
  ค่าธรรมเนียมและค่าใชน้ ้าบาดาล   ประมาณการเดิม    500  บาท  
        รับจริงระหวา่งปี        0  บาท 
        รับจริงเกินประมาณการ   -500  บาท 
  ภาษีจดัสรรอ่ืน ๆ     ประมาณการเดิม    500  บาท  
        รับจริงระหวา่งปี   1,340.90  บาท 
        รับจริงเกินประมาณการ   840.90  บาท 
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หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป    ประมาณการเดิม  8,320,000  บาท  

        รับจริงระหว่างปี  7,306,201  บาท 
        รับจริงเกนิประมาณการ -1,013,799  บาท 
  เงินอุดหนุนทัว่ไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจ ประมาณการเดิม  8,320,000  บาท  
  หนา้ท่ีและภารกิจถ่ายโอนเลือกท า   รับจริงระหวา่งปี  7,306,201  บาท 
        รับจริงเกินประมาณการ -1,013,799  บาท 

รวมทุกหมวด     ประมาณการเดิม  22,300,000  บาท  
        รับจริงระหว่างปี           30,503,490.21  บาท 
        รับจริงเกนิประมาณการ  8,203,490.21 บาท 
  ส าหรับรายละเอียดของงบประมาณรายจ่ายในแต่ละแผนงาน  ขอให้ท่านสมาชิกดูตามร่าง
ขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2562  เพิ่มเติมฉบบัท่ี 1  ท่ีไดส้ั่งให้ทุกท่านแลว้  ผมขอแถลง
ใหท้ราบเพียงเท่าน้ี 
 ประธาน - ในการพิจารณาร่างขอ้บญัญติังบประมาณ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยให้
พิจารณาเป็นสามวาระ คือ เม่ือผูบ้ริหารแถลงร่างข้อบญัญติังบประมาณรายจ่ายแล้ว  ในวาระแรกสภาต้อง 
พิจารณาวา่จะรับหลกัการหรือไม่  ซ่ึงในวาระน้ีสมาชิกอภิปรายได ้ส าหรับวาระท่ีสอง  อยูใ่นขั้นตอนของการแปร
ญตัติ จะเป็นการพิจารณาเรียงตามล าดบัขอ้ เฉพาะท่ีมีการแปรญตัติ ส่วนวาระสามเป็นการพิจารณาวา่จะเห็นชอบ
ใหต้ราเป็นขอ้บญัญติัหรือไม่  ท่ีผมช้ีแจงมานั้นมีท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ถา้มีขอเชิญสอบถามได ้
 ทีป่ระชุม - ไม่มีสมาชิกสอบถาม 
 ประธาน - ก่อนท่ีท่านสมาชิกจะพิจารณาร่างข้อบัญญติั  ผมจะพกัการประชุมไวก่้อน
เน่ืองจากขณะน้ีเป็นเวลาใกลจ้ะพกัรับประทานอาหารกลางวนัแลว้  และขอให้ทุกท่านกลบัมาประชุมต่อใน เวลา  
13.30 น. 
   พกัการประชุม เวลา  11.40  น. 
 ประธาน - เม่ือสมาชิกมาพร้อมกนัแลว้  ผมขอด าเนินการประชุมต่อจากช่วงเชา้  ซ่ึงอยูใ่น
ขั้นการพิจารณารับหลกัการ ผมขอใหท้่านสมาชิกตรวจดูร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายท่ีทางผูบ้ริหารไดแ้ถลง
มาอีกคร้ังอยา่งละเอียด วา่การจดัท าร่างงบประมาณน้ี ถูกตอ้งตามระเบียบ กฎหมายหรือขอ้สั่งการของทางราชการ
หรือไม ่

 ทีป่ระชุม - (พิจารณาร่างขอ้บญัญติั  15  นาที) 
 ประธาน - สมาชิกใช้เวลาพิจารณาอันสมควรแล้ว  ผมขอถามว่ามีสมาชิกท่านใดจะ
อภิปรายหรือซกัถามเพิ่มเติมในร่างขอ้บญัญติัหรือไม่ 
 สุพร  - ท าไมตวัเลขติดลบเยอะ 
 รองอทิธิพล - หมวดรายรับเราตั้งรับไวค้าดวา่จะไดแ้ต่ขณะน้ีเงินรายไดย้งัเขา้มาไม่พอกบัท่ีตั้ง
รับไว ้
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 ประธาน - ถนน คสล. ซอยบ้านนายบุญช่วย  ดูแบบแล้วหนาแค่  0.15  เมตร  แต่
ขอ้เท็จจริงในการใช้ประโยชน์อยู่เดิมมีรถเกลือ รถสิบลอ้วิ่งอยูค่วามหนาแค่น้ีจะพอเหรอควรจะหนามากกว่าน้ี
เพอ่ใหรั้บน ้าหนกัได ้
 พรอนันต์ - จริง ๆ ถนนกวา้งแค่น้ี ควรจะรับน ้ าหนกัไดเ้พียงแค่น้ี รถเกลือแมจ้ะออกแบบ
หนา  20  เซนติเมตร  ก็ไดแ้ค่  18  ตนั  สูงสุด  23  เซ็น  ตามมาตรฐานรับไดไ้ม่เกิน  21  ตนั 

 สุพร  - ถา้ระบุใหห้นา  15  เซ็น  ตอ้งระบุวา่รถวิง่ไดน้ ้าหนกัเท่าไหร่ 
 พรอนันต์ - จริง ๆ เฉพาะรถหกล้อไม่เกิน  12  ตนั  ท่ีวิ่งตามซอยถนนทางหลวงทอ้งถ่ิน 
อบต.สามารถจบัปรับด าเนินคดีได ้ถา้น ้ าหนกัเกิน  นายก อบต.เป็นพนกังานเจา้หน้าท่ี ผมมองว่าการออกแบบ
ถนนหนา  20  เซ็น  มนัไม่ถูกผลกัวชิาช่างเพราะถนนแคบ 

 ประธาน - มีสมาชิกอภิปรายหรือซกัถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่  ดงันั้นผมขอถามมติท่ีประชุม
วา่ท่านใดเห็นควรรับหลกัการแห่งร่างขอ้บญัญติัฉบบัน้ี  กรุณายกมือ 
 ทีป่ระชุม - มีสมาชิกยกมือ  6  คน คือ  นายสหภาพ  กะเปราะนอ้ย , นายสมร  ทองตนั , 
นายวชิยั  ทองตนั , นายไพรวลัย ์ ค  ้านคร , นายศรัทธา  เจือหอม และนายบุญช่วย  ทรัพยท์ว ี
 ประธาน - สรุปวา่ท่ีประชุมมีมติรับหลกัการในวาระแรกเป็นเอกฉนัท ์ต่อไปในวาระท่ีสอง
น้ี  อยูใ่นขั้นแปรญตัติ ซ่ึงสภาจะตอ้งลงมติใน 3 ประเด็น คือ ประเด็นแรก จะตั้งคณะกรรมการแปรญตัติจ านวน
เท่าใด  ตามระเบียบก าหนดไว ้ 3  ถึง  7  คน  ประเด็นท่ีสอง  เลือกคณะกรรมการแปรญตัติจากสมาชิกสภา อบต.  
ประเด็นท่ีสาม  ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญตัติ ผมขอใหท้่านสมาชิก เสนอจ านวนคณะกรรมการแปรญตัติวา่
มีก่ีคน ขอเชิญเสนอ 
 ศรัทธา  - ผมขอเสนอ  3  คน 

 ประธาน - ขอผูรั้บรอง 
 ทีป่ระชุม - มีผูรั้บรอง  2  คน  คือ นายบุญช่วย  ทรัพยท์ว ี และนายสุพร  พุกพนั 

 ประธาน - มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่  ถา้ไม่มี  ผมขอถามมติท่ีประชุมวา่ท่านใดเห็นควร
ใหค้ณะกรรมการแปรญตัติมีจ านวน  3  คน  กรุณายกมือ 
 ทีป่ระชุม - มีสมาชิกยกมือ  6  คน คือ  นายสหภาพ  กะเปราะน้อย , นายสมร  ทองตนั , 
นายวชิยั  ทองตนั , นายไพรวลัย ์ ค  ้านคร , นายศรัทธา  เจือหอม และนายบุญช่วย  ทรัพยท์ว ี
 ประธาน - สรุปวา่ท่ีประชุมมีมติใหค้ณะกรรมการแปรญตัติ มีจ  านวน  3  คน 

 ประธาน - ประเด็นท่ีสอง  การเลือกคณะกรรมแปรญตัติ ขอให้สมาชิกเสนอช่ือกรรมการ
คนท่ีหน่ึง 
 สมร  - ผมขอเสนอ นายศรัทธา  เจือหอม 

 ประธาน - ขอผูรั้บรอง 
 ทีป่ระชุม - มีสมาชิกรับรอง  2  คน  คือ นายสุพร  พุกพนั  และนายบุญช่วย  ทรัพยท์ว ี
 ประธาน - มีสมาชิกจะเสนอช่ือ กรรมการ คนท่ีหน่ึง อีกหรือไม่  ถา้ไม่มี ขอเชิญสมาชิก
เสนอช่ือ กรรมการคนท่ีสอง 
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 บุญช่วย  - ผมขอเสนอ นายสุพร  พุกพนั 

 ประธาน - ขอผูรั้บรอง 
 ทีป่ระชุม - มีสมาชิกรับรอง  2  คน  คือ นายศรัทธา  เจือหอม  และนายสมร  ทองตนั 

 ประธาน - มีสมาชิกจะเสนอช่ือกรรมการคนท่ีสอง  อีกหรือไม่  ถา้ไม่มี  ขอเชิญสมาชิก
เสนอช่ือกรรมการคนท่ีสาม 

 สุพร  - ผมขอเสนอ นายสมร  ทองตนั 

 ประธาน - ขอผูรั้บรอง 
 ทีป่ระชุม - มีผูรั้บรอง  2  คน  คือ นายบุญช่วย  ทรัพยท์ว ี และนายวชิยั  ทองตนั 

 ประธาน - มีสมาชิกจะเสนอช่ือ ท่านอ่ืนเป็นกรรมการคนท่ีสามอีกหรือไม่  ถา้ไม่มี สรุปวา่
ท่ีประชุมมีมติเลือก  นายศรัทธา  เจือหอม  นายสุพร  พุกพนั  และนายสมร  ทองตนั  เป็นคณะกรรมการแปรญตัติ 

 ประธาน - ส าหรับการท าหน้าท่ีของคณะกรรมการแปรญตัติท่ีจะตอ้งมาประชุมกนั  คร้ัง
แรกเพื่อเลือกประธาน และเลขานุการของคณะกรรมการแปรญตัติ นั้น  ตามระเบียบวา่ดว้ยขอ้บงัคบัการประชุม
ก าหนดให้เลขานุการสภาเป็นผูน้ดัประชุม  ซ่ึงเลขาฯสภา จะท าหน้าท่ีประธานในท่ีประชุม  ด าเนินการประชุม 
ดงันั้นผมขอเชิญเลขาฯ นดัประชุม 

 เลขาฯ สภา - ดิฉนัขอนดัประชุมคณะกรรมการแปรญตัติ  ในวนัท่ี  20  สิงหาคม  2562  เวลา  
09.00  น.  ประชุมท่ีหอ้งกิจการสภาอบต. 
 ประธาน - ในส่วนของระยะเวลาเสนอค าแปรญตัติ  ตามระเบียบก าหนดไวว้า่ตอ้งไม่นอ้ย
กวา่  24  ชัว่โมง  ดงันั้นขอเชิญสมาชิกเสนอ 
 สมร  - ผมขอเสนอ  3  วนั  คือ วนัท่ี  21,22 และ 23  สิงหาคม  2562  และเวลารับค าขอ 
คือ 08.30  น. ถึง  16.30  น. 
 ประธาน - มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่  ถ้าไม่มี  ผมขอถามมติท่ีประชุมว่าท่านใด 
เห็นชอบก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญตัติ จ  านวน  3  วนั  กรุณายกมือ 
 ทีป่ระชุม - มีสมาชิกยกมือ  6  คน คือ  นายสหภาพ  กะเปราะน้อย , นายสมร  ทองตนั , 
นายวชิยั  ทองตนั , นายไพรวลัย ์ ค  ้านคร , นายศรัทธา  เจือหอม และนายบุญช่วย  ทรัพยท์ว ี
 ประธาน - สรุปวา่ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ ตามท่ีคุณสมร  เสนอ 
 ประธาน - ขอให้ท่ีประชุม ก าหนดว่าจะให้คณะกรรมการแปรญตัติ พิจารณาให้เสร็จส้ิน
เม่ือใด 
 สุพร  - ผมขอเสนอวนัท่ี  24  สิงหาคม  2562 
 ประธาน - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอวนัอ่ืนอีกหรือไม่  ถา้ไม่มี ผมขอถามมติท่ีประชุมว่า
ท่านใดเห็นควรให้วนัท่ี  24  สิงหาคม  2562  เป็นวนัสุดทา้ยท่ีคณะกรรมการแปรญตัติ  ตอ้งพิจารณาให้เสร็จส้ิน 
กรุณายกมือ 
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 ทีป่ระชุม - มีสมาชิกยกมือ  6  คน คือ  นายสหภาพ  กะเปราะน้อย , นายสมร  ทองตนั , 
นายวชิยั  ทองตนั , นายไพรวลัย ์ ค  ้านคร , นายศรัทธา  เจือหอม และนายบุญช่วย  ทรัพยท์ว ี
 ประธาน - สรุปว่าท่ีประชุมก าหนดวนัท่ี  24  สิงหาคม  2562  คณะกรรมการแปรญตัติ 
ตอ้งพิจารณาใหเ้สร็จส้ิน แลว้รายงานใหท้ราบตามระเบียบ 

 ประธาน - ในการพิจารณาวาระสองและสาม  ของร่างข้อบญัญติังบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 2562  เพิ่มเติม ฉบบัท่ี 1  น้ี ท่ีประชุมตอ้งก าหนดวา่สภาจะเรียกประชุมอีกคร้ังเม่ือใด 
 วชัิย  - ผมขอเสนอวนัท่ี  30  สิงหาคม  2562 
 ประธาน - มีท่านใดจะเสนอเป็นวนัอ่ืนหรือไม่  ถา้ไม่มี ผมขอถามมติท่ีประชุมว่าท่านใด 
เห็นควรใหว้นัท่ี  30  สิงหาคม  2562  เป็นวนัประชุมพิจารณาวาระสองและสาม กรุณายกมือ 

 ทีป่ระชุม - มีสมาชิกยกมือ  6  คน คือ  นายสหภาพ  กะเปราะน้อย , นายสมร  ทองตนั , 
นายวชิยั  ทองตนั , นายไพรวลัย ์ ค  ้านคร , นายศรัทธา  เจือหอม และนายบุญช่วย  ทรัพยท์ว ี
 ประธาน - สรุปวา่ท่ีประชุมก าหนดวนัท่ี  30  สิงหาคม  2562  เป็นวนัประชุมสภาพิจารณา
วาระสองและสาม 

ระเบียบวาระที ่6  เร่ือง อ่ืน ๆ 
 ผอ.ฉัตรชัย - การท างานของโรงเรียนมีทั้งฝ่ายวิชาการ  ฝ่ายงบประมาณ ฝ่ายบุคคล  และฝ่าย
บริหารงานทัว่ไป  มีการเตรียมรอสอบปลายภาค  เร่ืองงบประมาณรายหัวมีแต่ไม่พอต้องปรับลดให้เข้ากับ
งบประมาณ  ดา้นอาคารสถานท่ีมีความพร้อมใชง้านไดแ้ละทางโรงเรียนไดรั้บบริจาคส่ิงของ โต๊ะท างาน ตู ้โต๊ะ
อาหาร จากบริษทัซีเกท  ซ่ึงของเดิมก าลงัช ารุดพอดี 
 นายก  - ฝากเร่ืองอาหารกลางวนัดว้ยเร่ืองความสะอาดกบัอาหารพอกินหรือไม่  และท่ีมี
ข่าวในขณะน้ี ครูสอนเด็กและเด็กตอบไม่ได ้ลงโทษเด็ก ตีเด็ก หกัแตก ตาบวม 

ผอ.ฉัตรชัย - เม่ือเสาร์ท่ี 10  ทางโรงเรียนไดเ้ชิญผูป้กครองและกรรมการโรงเรียนมาประชุม 
มีปัญหาบา้งในทางปฏิบติั ขอ้มูลในระบบท่ีโรงเรียนรายงานเร่ือง เมนูอาหาร กบัท่ีผูรั้บเหมาด าเนินการ  ตอนน้ี
โรงเรียนจะท าประกาศรับเหมาคนท าอาหารในภาคเรียนท่ี 2  คือ การคดัเลือกผูรั้บจา้ง การควบคุมดูแลคงดีกวา่ใน
ปัจจุบนั 

อชัรา  - เร่ืองพ่นยุง เดิมท่ีอบต.พ่นยุงอบต. จะจ้างเหมาทีมงานมาพ่นยุ่ง  แต่อบต.มี
ปัญหาไม่มีคนน าพ่น  เม่ืออาทิตยท่ี์แลว้  อบต.ไปประชุมกบัรพสต.ถึงปัญหาในเร่ืองน้ี  ปกติอบต.จะพ่นปีละ  2  
คร้ัง  และสรุปวา่กรณีอบต.พ่นตามแผน จะให้สมาชิกอบต.แต่ละหมู่เป็นคนน า  ส่วน รพสต. จะพ่นเวลาเกิดเคส 
และจะให ้อสม. แต่ละหมู่บา้นคนน าไปตามบา้น 

ประธาน - ตามหลกัท่ีผมเคยพ่นมาจะมีทีม  4  คน  คนท่ีไม่ถือเคร่ืองพ่น จะท าหน้าท่ีเดิน
น าไปก่อน  เรียกและเคาะประตูตามบา้น  ไม่น่าตอ้งเอาสมาชิกไปเดิม 

อชัรา  - ทาง อบต.  สรุปไปกบัหมอแลว้ ขอความร่วมมือจากสมาชิกดว้นนะค่ะ 
ผอ.ฉัตรชัย - เม่ือเดือนก่อนท่ีอบต.มาพ่นท่ีโรงเรียน พ่นเร็วมาก ประมาณวา่กระพริบตา คน

พน่ไปแลว้ 
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ประธาน - อบต.ใหอ้สม. ใส่ทราย หาเวลาใหต้รงกบัท่ีอบต.พน่ 

สมร  - ถนนสายบ้านพะเยาว์  ตรงหน้าบ้านผม ตีนสะพาน  อบต.มาวดัถนนบ่อย
ชาวบา้นเขาถามวา่เม่ือไหร่จะไดท้  า 

พรอนันต์ - ตอนน้ีโครงการน้ีก าหนดราคากลางแลว้  รอประกาศสอบราคา 
นายก  - ท่ีชา้เพราะติดขดั เร่ือง ระเบียบ กฎเกณฑ ์ตอ้งเป็นไปตามขั้นตอน 

พรอนันต์ - เร่ืองเขียนแบบฟรี  ตอนน้ีผมไม่ไดใ้ห้บริการแลว้นะครับ เพราะมีกระแส พูด
ไปบางแบบตอ้งมีค่าวศิวกรรับรอง ท าใหม้องวา่แพงหรือมีการเรียกเงินและอีกอยา่งตอนน้ีท าไม่ทนั 

สมร  - ขอถามวา่กรณีขออนุญาตอบต.ไม่เกิน 150  ตารางเมตร  แต่พอสร้างจริง ท าเกิน
จากแบบ กรณีน้ีท าไดเ้หรอครับ 

พรอนันต์ - เจา้ของบา้นตอ้งรู้วา่แบบบา้นแค่ไหน  ตอ้งสร้างแค่ไหน  ถา้ท าไม่ตรงเวลาเกิด
อะไรข้ึนมาเจา้ของบา้นตอ้งรับผดิชอบเอง 

รองอทิธิพล - พอดีนกัพฒันาฝากผมมาประชาสัมพนัธ์ เร่ือง แสดงตนผูรั้บเบ้ียยงัชีพ ประจ าปี 
หมู่ท่ี 1  วนัท่ี  9  กนัยายน  2562  เวลา  09.00 – 15.00 น.  ศาลาหมู่ 1  หมู่ท่ี 2  และ 3  วนัท่ี  11  กนัยายน  2562  
เวลา  09.00 – 15.00 น.  อาคารหอ้งประชุม อบต. หมู่ท่ี 4  วนัท่ี  13  กนัยายน  2562  เวลา  09.00 – 15.00 น.  ศาลา
ดอนสบายใหน้ าเอกสารส าเนาบตัรและสมุดบญัชีธนาคารมาแสดง 

พรอนันต์ - ขณะน้ีทางกรมโยธาฯ  ไดถ่้ายโอนทรัพยสิ์นใหอ้บต. คือ 1) เข่ือนปากคลองบาง
ทะลุ  และ 2) เข่ือนตรงหนา้วดัสมุทรธาราม  หนา้ทะเล  ท่ีแจง้ใหท้ราบคือ อาจใส่ในแผนกรณีถา้มีการซ่อมแซม 

ประธาน - มีท่านใดจะเสนอเร่ืองอ่ืนอีกหรือไม่ ถา้ไม่มี ผมขอปิดประชุม 
   ปิดประชุมเวลา  16.00  น. 
 
 

          นางสาวเช่นดาว  นพศรี 
                      (นางสาวเช่นดาว  นพศรี) 
    เลขาฯ / ผูจ้ดรายงานการประชุม 

 
 

               นายสหภาพ  กะเปราะนอ้ย 
   ( นายสหภาพ  กะเปราะนอ้ย ) 

                                                             ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลแหลมผกัเบ้ีย 
 

 

 

       นายศรัทธา  เจือหอม     นายสุพร  พุกพนั   นายบุญช่วย  ทรัพยท์วี 
      (นายศรัทธา  เจือหอม)   (นายสุพร  พุกพนั)  (นายบุญช่วย  ทรัพยท์ว)ี 



  ประธานคณะกรรมการตรวจฯ          กรรมการฯ                 เลขาฯ 


