
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๒ ประจำปี 25๖4  ครั้งที่ ๒ 
วันอังคารที่  7  กันยายน  25๖4 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม 
----------------------------------------------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1. นายโอภาศ มันทุ่ย ประธานสภา โอภาศ มันทุ่ย  
2. นายบุญรวย ท่ามบุญฤทธิ์ รองประธานสภา บุญรวย ท่ามบุญฤทธิ ์  
3. นายอนุศร หะหมาน เลขานุการสภา อนุศร หะหมาน  
4. นายสุกิจ มันทุ่ย ส.อบต.  ม.1 สุกิจ   มันทุ่ย  
5. นางจรวย หยงสตาร์ ส.อบต.  ม.1   ลา 
6. นายสงัด เอ้งฉ้วน ส.อบต.  ม.2 สงัด เอ้งฉ้วน  
7. นายสุรเชษฐ์ นวลสุวรรณ ์ ส.อบต.  ม.3 สุรเชษฐ์ นวลสุวรรณ ์  
8. นายสัมพันธ์ เหมือนทอง ส.อบต.  ม.4   ลา 
9 นางสาวรสสุคนธ์              นวลนาค ส.อบต.ม.๔ รสสุคนธ ์ นวลนาค  

10 นายสมโชค รองเดช ส.อบต.  ม.5 สมโชค รองเดช  
11 นายสมสุข สุขลิ้ม ส.อบต.  ม.6 สมสุข สุขลิ้ม  
12 นายบุญล้ำเลิศ สงศรี ส.อบต.  ม.6   ลา 
13 นายยรรยง โพชสาลี ส.อบต.  ม.7 ยรรยง โพชสาล ี  
14 นายสมัคร หะหมาน ส.อบต.  ม.7 สมัคร หะหมาน  
15 นายวิเชียร หะเทศ ส.อบต.  ม.8 วิเชียร หะเทศ  
16 นายสมบูรณ์ ณ พัทลุง ส.อบต.  ม.9 สมบูรณ ์ ณ พัทลุง  
17 นายเฉลิม จิตรหลัง ส.อบต.  ม.9 เฉลิม จิตรหลัง  
1๘ นายพน หะเทศ ส.อบต.  ม.10 พน หะเทศ  
๑๙ นายธนสรรค์ สิงห์อินทร์ ส.อบต.  ม.11 ธนสรรค ์ สิงห์อินทร ์  
 
 
ผู้ไม่มาประชุม   
1. นางจรวย        หยงสตาร์   
2. นายสัมพันธ์    เหมือนทอง  
3. นายบุญล้ำเลิศ  ส่งศรี 
 
 
 
 



ผู้เข้าร่วมประชุม 
 
ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมาย

เหตุ 
๑. นายประสาร  แก้วพิทักษ์ นายกฯ ประสาร แก้วพิทักษ์  
๒. นายเฉลียว นวลนาค รองนายกฯ เฉลียว นวลนาค  
๓. นายจักรตราวุธ ทองรอง รองนายกฯ. จักรตราวุธ ทองรอง  
๔. นางเพชรราตรี  อินทร์ช่วย รองปลัด อบต. เพชรราตรี  อินทร์ช่วย  
 
เริ่มประชุมเวลา  13.30  น. 
 
เลขานุการสภาฯ. เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้วกระผม นายอนุศร  หะหมาน ตำแหน่งเลขานุการสภา

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานกล่าวเปิดการประชุม
กราบเรียนเชิญครับ 

 
ประธานสภาฯ. สวัสดีคณะผู้บริหารและสมาชิกที่เคารพทุกท่านวันนี้ก็เป็นประชุมสภาองค์การบริหาร

ส่วนตำบลแหลมสอม  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒ ประจำปี 25๖4 ครั้งที่ ๒ วันอังคาร ที่ 7 
กันยายน 25๖4   ตามประกาศ อำเภอปะเหลียน เรื่อง ขยายระยะเวลาประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖4  
ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม ได้กำหนดเปิดประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖4 มีกำหนด ๑๕ วันระหว่าง
วันที่ ๑๖-๓๐ สิงหาคม ๒๕๖4 แต่สภาองค์กกการบริหารส่วนตำบลแหลมสอมไม่
สามารถพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 
ให้แล้วเสร็จ จึงขอขยายระยะเวลาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖4 จำนวน ๑๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๓๑สิงหาคม-๑๔ 
กันยายน ๒๕๖4 นายอำเภอปะเหลียนพิจารณาแล้วเห็นเป็นการสมควร จึงอาศัย
อำนาจตามความในมาตรา ๕๓ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.๒๕6๒ อนุญาตให้ขยาย
ระยะเวลาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ 
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖4 จำนวน ๑๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๓๑ สิงหาคม –๑๔ กันยายน ๒๕๖4 
โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมถึง(ฉบับที่2)พ.ศ.2554 อย่างเคร่งครัด  ประกาศวันที่ 25 
สิงหาคม 2564 นายเอกชัย สุนทร นายอำเภอปะเหลียน 

    วันนี้ก็เป็นประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒ 
ประจำปี 25๖4 ครั้งที่ ๒ วันอังคาร ที่ 7 กันยายน 25๖4  

 
 
 



 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  
  
    1.    ตามประกาศ อำเภอปะเหลียน เรื่อง ขยายระยะเวลาประชุมสภาองค์การ

บริหารส่วนตำบลแหลมสอม สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖4  ตามที่สภา
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม ได้กำหนดเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖4 มีกำหนด ๑๕ วันระหว่างวันที่ ๑๖-
๓๐ สิงหาคม ๒๕๖4 แต่สภาองค์กกการบริหารส่วนตำบลแหลมสอมไม่สามารถ
พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 ให้แล้ว
เสร็จ จึงขอขยายระยะเวลาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม สมัยสามัญ 
สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖4 จำนวน ๑๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๓๑สิงหาคม-๑๔ กันยายน ๒๕๖
4 นายอำเภอปะเหลียนพิจารณาแล้วเห็นเป็นการสมควร จึงอาศัยอำนาจตามความใน
มาตรา ๕๓ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.
๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.๒๕6๒ อนุญาตให้ขยายระยะเวลาประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖4 
จำนวน ๑๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๓๑ สิงหาคม –๑๔ กันยายน ๒๕๖4 โดยให้ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่
แก้ไขเพ่ิมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ.2554 อย่างเคร่งครัด  ประกาศวันที่ 25 สิงหาคม 2564 
นายเอกชัย สุนทร นายอำเภอปะเหลียน 

   2. เรื่องมอบหมายให้เข้าชี้แจงแทน เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลแหลมสอม ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม ได้กำหนดวันประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอมเพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ และวาระที่ 3 ขั้น
ตราเป็นข้อบัญญัติ ในวันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นั้น 

    ข้าพเจ้านายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม ขอมอบให้นางเพชร
ราตรี อินทร์ช่วย รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอมเข้าชี้แจงรายละเอียด
ตามวัน เวลา ข้างต้น จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ นายประสาร  แก้วพิทักษ์    

     
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 
 
ประธานสภาฯ. มีรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ซึ่งได้ถ่ายเอกสารไว้ 2 ชุด

เพ่ือให้สมาชิกสภาฯ.ได้ตรวจสอบรายละเอียดรายงานการประชุม มีท่านใดจะแก้ไข
เนื้อหาบ้างครับ ขอเสียงรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 
2564  ซึ่งตรงกับวันจันทร์ ที่ 23 สิงหาคม 2564  

 
ที่ประชุม มีมติรับรอง  16 เสียง 
 ไม่รับรอง  0   เสียง 
 งดออกเสียง  0   เสียง 
 



ระเบียบวาระท่ี 3  กระทู้ถาม 
 
  -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
 
  -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
ประธานสภาฯ. 5.1 พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ 256๒ 
   วาระท่ี ๒ ขั้นแปรญัตติ 
 

ประธานสภาฯ. ขอเชิญท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้รายงานการแปรญัตติต่อที่ประชุมสภา 
เชิญครับ 

 
นายบุญรวย ท่ามบุญฤทธิ์   เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกและผู้บริหารที่เคารพกระผมนายบุญรวย ท่าม

บุญฤทธิ์ ส.อบต.หมู่ 2 ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ. ขอรายงานการผลการประชุม
ของคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
๒๕๖5  เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม ๒๕๖4 เวลา ๑๓.๓๐ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน
ตำบลแหลมสอม ดังนี้ ครับ 

 
  รายชื่อผู้มาประชุม 

 

 

ร
า
ย
   
 
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 

 

ลำดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง 

๑ นายประสาร  แก้วพิทักษ์ นายก อบต.แหลมสอม 
2 นางเพชรราตรี  อินทร์ช่วย รองปลัด อบต.แหลมสอม 
3 นางดวงฤดี   เพชรเพ็ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
4. นางสาวมะลิสา   เพชรศรี นิติกร 

  

ลำดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง 

๑ นายบุญรวย    ท่ามบุญฤทธิ์  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
๒ นายสมสุข      สุขลิ้ม กรรมการฯ 
๓ นายพน         หะเทศ กรรมการ/เลขานุการ 



 
 
 

    เริ่มประชุมเวลา  ๑3.30  น. 
 

นายพน หะเทศ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติมาครบองค์ประชุม เชิญประธาน   
กรรมการแปรญัตติ เปิดประชุมและดำเนินการประชุม ครับ 

 
นายบุญรวย ท่ามบุญฤทธิ์ การประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ในวันนี้เพื่อพิจารณาแปร 

ญัตติร่างข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖5 ให้เสร็จสิ้น ตามที่ได้มีการกำหนดไว้ของสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลแหลมสอม ซึ่งได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอ
กล่าวเปิดการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 

 
     ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

     -ไม่มี- 
 

     ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม 
มีการเลือกประธานและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ เมื่อ
วันที่ ๒3 สิงหาคม ๒๕๖4 มีผู้ ใดจะแก้ไขถ้อยคำหรือท้วงติง
ข้อความใด ถ้าไม่มีเป็นอันว่าที่ประชุมได้รับรองรายงานการ
ประชุมแล้ว 

 
มติที่ประชุม -รับรองรายงานการประชุม- 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

๓.๑ พิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖5  

 
นายบุญรวย ท่ามบุญฤทธิ์  ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 

แหลมสอม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖4  เมื่อวันที่ ๒3 สิงหาคม 
๒๕๖4  ได้กำหนดระยะเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปร
ญัตติในวันที่ ๒4-๒6 สิงหาคม 25๖4 เวลา 0๘.30 -๑๖.3๐ น. 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม และ
คณะกรรมการแปรญัตติก็ได้มาปฏิบัติหน้าที่รับคำแปรญัตติตาม
กำหนดวันดังกล่าว โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เสนอ
แปรญัตติ จำนวน 1 ข้อ และนายสมสุข สุขลิ้ม ส.อบต.ม.๖และ
กรรมการแปรญัตติ ได้ยื่นเสนอคำแปรญัตติ จำนวน 3 รายการ 
เมื่อวันที่ ๒6  สิงหาคม ๒๕๖4  และกรรมการแปรญัตติฯ.ก็ได้



แจ้งนัดเป็นหนังสือเพ่ือเข้าร่วมชี้แจงการประชุมคณะกรรมการ
แปรญัตติฯ.    ในวันนี้ เวลา ๑3.3๐ น. นั้น     

   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2554  
ข้อ 50 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอ
ร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม และตามท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อม
ทั้งรายงานและบันทึกความเห็ นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น 
รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม
ในตอนหรือข้อใดบ้าง  การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการ
แปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด  
การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคำ
แปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิก
สภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา  เว้น
แต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน    
ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพ่ือ

แถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงาน
นั้น 
ข้อ ๑๑๐ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการ และ
ส่งคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาตามข้อ ๔๙ เมื่อคณะกรรมการ
แปรญัตติพิจารณาแล้วจะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม   
และตามที่มีการแก้ ไขเพ่ิม เติม  พร้อมทั้ งรายงานย่อยื่นต่อ
ประธานสภาท้องถิ่น 
รายงานย่อตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการ
แก้ไขเพ่ิมเติมในตอนใดหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของ
คณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด  
การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคำ
แปรญัตติด้วย 
นายบุญรวย ท่ามบุญฤทธิ์ ขอเชิญนายก อบต.ผู้เสนอคำแปรญัตติ 
 
นายประสาร แก้วพิทักษ์ สวัสดีท่านประธานและกรรมการแปร
ญัตติทุกท่าน ตามที่กระผมได้เสนอแปรญัตติเพ่ือแก้ไขคำชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หน้า 
120,121 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
ศพด.บ้านหนองเจ็ดบาท และศพด.บ้านแหลมสอม เนื่องจากแก้ไข
คำผิด ข้อความที่พิมพ์ผิด และข้อความที่ขาดตกบกพร่อง ตาม
เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
 



นายบุญรวย  ท่ามบุญฤทธิ์ ตามที่นายก อบต.ได้เสนอแปรญัตติ
แก้ไขคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 หน้า 120,121 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ศพด.บ้านหนองเจ็ดบาท และศพด.บ้านแหลมสอม 
เนื่องจากแก้ไขคำผิด ข้อความที่พิมพ์ผิด และข้อความที่ขาดตก
บกพร่อง ขอมติที่ประชุม ด้วยครับ 

 
มติที่ประชุม  เห็นด้วยกับการแก้ไข  3   เสียง 

        ไม่เห็นด้วย  0  เสียง 
        งดออกเสียง  0  เสียง 

 
นายบุญรวย ท่ามบุญฤทธิ์  ขอเชิญท่านสมสุข สุขลิ้ม ผู้ เสนอคำ

แปรญัตติ 
 

นายสมสุข สุขลิ้ม  สวัสดีท่านประธานและผู้บริหารพร้อม 
ด้วยเจ้าหน้าที่ทุกท่าน กระผมได้เสนอ
ขอแปรญัตติ 3 ข้อดังนี้ 

1.ขอแปรญัตติลดงบประมาณค่าวัสดุงานบ้านงานครัวกอง
การศึกษา หน้า 37 จาก 1,160,156 บาท เหลือ 20,000 
บาท เนื่องจากตั้งไว้เกินความจำเป็น 

 
นายบุญรวย ท่ามบุญฤทธิ์  ขอเชิญท่านผู้บริหารชี้แจงครับ 

 
นางเพชรราตรี  อินทร์ช่วย ตามหนังสือสั่งการให้จัดทำ 

รูปแบบจัดแยกงบประมาณรูปแบบใหม่
โดยวัสดุงานบ้านงานครัวรวมกับอาหาร
เสริมนมเป็นประเภทเดียวกันโดยคำ
ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายได้ระบุ ไว้
เรียบร้อยแล้วค่ะ หน้า122 ค่ะ 

 
นายบุญรวย  ท่ามบุญฤทธิ์ ขอมติที่ประชุมด้วยครับ 

 
มติที่ประชุม  คงร่างเดิม   3   เสียง 

        สงวนคำแปรญัตติ 0  เสียง 
        งดออกเสียง  0  เสียง 

โดยให้แยกประเภทค่าวัสดุงานบ้านงาน
ครัวเท่าไร ค่าอาหารเสริมนมและจำนวนยอด
นักเรียนทั้งหมดเท่าไรโดยเพิ่มเติมในภาคผนวก 



 
นายสมสุข   สุขลิ้ม    
2.ขอแปรลดงบประมาณค่าวัสดุกีฬาหน้า 44,45 จาก 55,000 
บาท เป็น 0 บาทและค่าวัสดุดนตรี จาก 5,000 บาท เป็น 0 
บาท เนื่องจากตั้งไว้ซ้ำซ้อนกับอุปกรณ์กีฬาในกีฬาต้านยาเสพติด
และไม่ปรากฏในแผนพัฒนาตำบล 

 
นายบุญรวย  ท่ามบุญฤทธิ์  เชิญท่านผู้บริหารชี้แจง 

 
นางเพชรราตรี อินทร์ช่วย   ค่าวัสดุกีฬาเราจะตั้งจ่ายไว้โดย 

ซื้อให้หมู่บ้านได้ฝึกซ้อม ในส่วนของวัสดุ
กีฬา  ต้านยาเสพติดอุปกรณ์กีฬาที่ตั้ง
จ่ายไว้ในโครงการจะตั้งจ่ายไว้สำหรับ
กองกลางเพ่ือไว้เป็นการฝึกซ้อม จึงได้
ตั้งแยกไว้ต่างหาก ในส่วนเรื่องที่ต้องใส่
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นโครงการ
พัฒนาและการบริการสาธารณะและ
เนื่องจากวัสดุกีฬาเป็นของใช้สิ้นเปลือง
ปกติไม่ใส่ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  

 
นายสมสุข  สุขลิ้ม ขอเสนอให้ทำเป็นโครงการจัดซื้อวัสดุ 
   กีฬาโดยเพิ่มเติมในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
นายประสาร  แก้วพิทักษ์  ในส่วนของการเพิ่มเติม 

โครงการจัดซื้อวัสดุกีฬาในแผนพัฒนา
ท้ อ งถิ่ น ข อ พิ จ า รณ า เพ่ิ ม เติ ม เข้ า
แผนพัฒนาท้องถิ่น  5  ปี  ในรอบปี  
2565 เนื่องจากปีนี้ไม่ทันแล้ว 

 
นายประสาร  แก้วพิทักษ์  ส่วนค่าวัสดุดนตรีนั้น ตั้งไว้ทุก

ปีแต่ไม่ได้ซื้อ  
 
      มติที่ประชุม  คงร่างเดิม  2  เสียง 
        สงวนคำแปรญัตติ 1  เสียง 
        งดออกเสียง  0  เสียง 

นายสมสุข  สุขลิ้ม  ขอสงวนคำแปรญัตติ 
 
 



นายสมสุข  สุขลิ้ม  
3. ขอแปรลดงบประมาณค่าวัสดุซื้อถังขยะ หน้า 42 และหน้า
110 จาก 120,000 บาท เป็น 0 บาท หรือถ้าแก้ไขเป็นชนิด
แบบมีฝ าปิ ด  เป็ น  50,000 บ าท  เนื่ องจาก  ไม่ป รากฏใน
แผนพัฒนาตำบล และไม่ถูกลักษณะที่กฎหมาย พรบ.สาธารณสุข 
และข้อบัญญัติ อบต.แหลมสอมใช้บังคับกำหนดให้ปฏิบัติ 

 
นายบุญรวย  ท่ามบุญฤทธิ์ ขอเชิญผู้บริหารชี้แจง 

 
นางดวงฤดี  เพชรเพ็ง ในส่วนของวัสดุซื้อถังขยะได้ปรากฏอยู่ 

ในแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้า 108 ค่ะ 
ข้อที่ 159  

 
นายสมสุข  สุขลิ้ม ถ้าซื้อถังขยะแบบไม่มีฝาปิดเราจะมี 

ความผิดไม่ เนื่องจากในข้อบัญญัติของ 
อบต.แหลมสอมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
งานสาธารณสุขที่กำหนดให้ปฏิบัติ การ
ซื้อถังขยะต้องมีฝาปิด 
 

นายประสาร แก้วพิทักษ์  เนื่องจากถังขยะที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ได้ 
ชำรุดไปเยอะแล้ว ซึ่งดูจากระยะเวลา
การใช้งานมากกว่า 10 ปีมาแล้ว จึงซื้อ
เปลี่ยนใหม่ไม่ได้ซื้อเพ่ิมทั้งหมด และ
ข้อบัญญัติ อบต.แหลมสอม เรื่องการคัด
แยกขยะ อยู่ระหว่างการดำเนินการ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

 
นายสมสุข สุขลิ้ม ขอสอบถามการจัดซื้อถังขยะมูลฝอย ว่า

จัดซื้อจำนวน กี่ใบ ราคาใบละกี่บาท
คุณลักษณะเป็นตามกฎหมายกำหนด
หรือไม่ เนื่องจากไม่ได้ใส่จำนวนไว้ 

  
นางเพชรราตรี  อินทร์ช่วย สาเหตุที่ไม่ได้ใส่จำนวนถังขยะไว้ 

เนื่ อ งจ ากขณ ะที่ เร าซื้ อ ร าค าต าม
ท้องตลาด อาจจะ 1,200 บาท 900 
บาท 800 บาท หรือจำนวนน้อยกว่านี้
มากกว่านี้ก็ได้  ซึ่งหากเราระบุจำนวน



ถังขยะไว้เราก็ได้ราคา และจำนวนที่
กำหนดไว้เท่านั้นค่ะ 

    
มติที่ประชุม  คงร่างเดิม      2   เสียง 

        สงวนคำแปรญัตติ     1  เสียง 
        งดออกเสียง       0  เสียง 

นายสมสุข  สุขลิ้ม ขอสงวนคำแปรญัตติ 
 

นายสมสุข  สุขลิ้ม 4.เรียนท่านประธานกรรมการแปรญัตติ 
กระผมในฐานะกรรมการแปรญัตติขอ
เสนอคำแปรญัตติในส่วนของเงินสะสม
โดยให้แก้ไขเพ่ิมเติมข้อมูลเนื่องจาก 
จำนวนเงินสะสม 46,730,221.80 
บาทเราไม่สามารถรู้ได้ว่าจำนวนเงิน
ดังกล่าวมาจากไหนบ้างและจำนวนเงิน
สะสมแตกต่างกับปีที่ผ่านมา อยากให้
เพ่ิมเติมในภาคผนวกเหมือนกับอาหาร
เสริมนม 

 
นางเพชรราตรี  อินทร์ช่วย  ในเรื่องของจำนวนเงินสะสมที่เพ่ิมมา 

เนื่องจากต้องเอาทรัพย์สินของอบต.
ทั้งหมดมาใส่ไว้ในเงินสะสมด้วยถ้าเรา
จะใส่เหตุผลเพ่ิมเติมหลังยอดเงินสะสม
ไม่ได้เนื่องจากยอดเงินสะสมนี้ออกมา
จากระบบเราไม่สามารถแก้ไขหรือ
เพ่ิมเติมได้ แต่จะทำใบแทรกเพ่ิมมาใส่
ไว้ในภาคผนวก ค่ะ 

 
มติที่ประชุม  คงร่างเดิม 3  เสียง 

        สงวนคำแปรญัตติ 0  เสียง 
        งดออกเสียง  0  เสียง 

โดยให้แยกประเภทแหล่งที่มาของ
จำนวนเงินสะสมเพิ่มเติมไว้ใภาคผนวก 

 
นายบุญรวย  ท่ามบุญฤทธิ์  หลังจากนี้จะได้รายงานผลการ 

ประชุมฯ.พร้อมบันทึกความเห็นดังกล่าวมอบให้
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
สอมต่อไป 



 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ 

       -ไม่มี- 
ปิดประชุมเวลา ๑4.50 น. 
 

นายบุญรวย ท่ามบุญฤทธิ์ เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกที่เคารพกระผมนายบุญรวย ท่ามบุญฤทธิ์  
กระผมขอเชิญนายสมสุข  สุขลิ้ม กรรมการแปรญัตติ  
 

นายสมสุข  สุขลิ้ม เรียนประธานสภาและสมาชิกที่เคารพทุกท่าน กระผมนายสมสุข  สุขลิ้ม ส.อบต.ม. 
6 และกรรมการแปรญัตติร่างฯ.ขออนุญาตอ่านบันทึกความเห็นของคณะกรรมการ
แปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ พ.ศ.2565 วันที่ 
30 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
แหลมสอม 

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม ในสมัยประชุมสมัยสามัญ 
สมัยที่  2 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่  23  สิงหาคม 2564 ได้มีมติคัดเลือก
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
2565 จำนวน 3 ท่าน และที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ. ได้มีมติเลือก
ประธานและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

๑. นายบุญรวย  ท่ามบุญฤทธิ์    ประธานกรรมการแปรญัตติฯ. 
๒. นายสมสุข   สุขลิ้ม  กรรมการ 
๓. นายพน      หะเทศ  กรรมการ/เลขานุการ 
ประกอบกับมติที่ประชุมสภาฯ.ได้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ  ต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติฯ.ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30-
16.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม นั้น 
ในห้วงระยะเวลา ดังกล่าวปรากฏว่านายกองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ยื่นเสนอแปร 
ญัตติขอแก้ไข จำนวน 1 ข้อ และนายสมสุข  สุขลิ้ม ส.อบต.ม.6 ได้ยื่นเสนอคำ 
แปรต่อประธานกรรมการแปรญัตติ จำนวน 3 ข้อ และในวันประชุมได้เสนอคำแปร
ญัตติ ในฐานะกรรมการแปรญัตติ จำนวน 1 ข้อ  โดยสรุปตามมติที่ประชุมดังนี้ 
1. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอมได้เสนอแปรญัตติแก้ไขคำชี้แจง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หน้า 120และ หน้า 
121  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศพด.บ้านหนองเจ็ด
บาทและศพด.บ้านแหลมสอม เนื่องจากแก้ไขคำผิด ข้อความที่พิมพ์ผิด และ
ข้อความที่ขาดตกบกพร่อง 
มติที่ประชุม   เห็นด้วยกับการแก้ไข  3   เสียง 

       ไม่เห็นด้วย  0  เสียง 
       งดออกเสียง  0  เสียง 
 



 
2.ขอแปรญัตติลดงบประมาณค่าวัสดุงานบ้านงานครัวกองการศึกษา หน้า 37 จาก  
1,160,156 บาท เหลือ 20,000 บาท เนื่องจากตั้งไว้เกินความจำเป็น 
มติที่ประชุม   คงร่างเดิม   3   เสียง 

       สงวนคำแปรญัตติ 0  เสียง 
       งดออกเสียง  0  เสียง 

โดยให้แยกประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัวเท่าไร ค่าอาหารเสริมนมและจำนวน 
ยอดนักเรียนทั้งหมดเท่าไรโดยเพิ่มเติมในภาคผนวก 
3.ขอแปรลดงบประมาณค่าวัสดุกีฬาหน้า 44,45 จาก 55,000 บาท เป็น 0 บาท
และค่าวัสดุดนตรี จาก 5,000 บาท เป็น 0 บาท เนื่องจากตั้งไว้ซ้ำซ้อนกับอุปกรณ์
กีฬาในกีฬาต้านยาเสพติดและไม่ปรากฏในแผนพัฒนาตำบล 
มติที่ประชุม   คงร่างเดิม  2  เสียง 

       สงวนคำแปรญัตติ 1  เสียง 
       งดออกเสียง  0  เสียง 

นายสมสุข  สุขลิ้ม  ขอสงวนคำแปรญัตติ 
4. ขอแปรลดงบประมาณค่าวัสดุซื้อถังขยะ หน้า 42,110 จาก 120,000 บาท 
เป็น  0 บาท หรือถ้าแก้ไขเป็นชนิดแบบมีฝาปิด เป็น 50,000 บาท เนื่องจาก ไม่
ปรากฏในแผนพัฒนาตำบล และไม่ถูกลักษณะที่กฎหมาย พรบ.สาธารณสุข และ
ข้อบัญญัติ อบต.แหลมสอมใช้บังคับ 
มติที่ประชุม   คงร่างเดิม      2   เสียง 

       สงวนคำแปรญัตติ    1  เสียง 
       งดออกเสียง      0  เสียง 

นายสมสุข  สุขลิ้ม  ขอสงวนคำแปรญัตติ 
5. ในส่วนของเงินสะสมโดยให้แก้ไขเพ่ิมเติมข้อมูลเนื่องจาก จำนวนเงินสะสม  
46,730,221.80 บาท เราไม่สามารถรู้ได้ว่าจำนวนเงินดังกล่าวมาจากไหนบ้าง
และจำนวนเงินสะสมแตกต่างกับปีที่ผ่านมา อยากให้เพิ่มเติมในภาคผนวกเหมือนกับ
อาหารเสริมนม 
มติที่ประชุม  คงร่างเดิม   3  เสียง 

      สงวนคำแปรญัตติ  0  เสียง 
      งดออกเสียง   0  เสียง 

โดยให้แยกประเภทแหล่งที่มาของจำนวนเงินสะสม
เพ่ิมเติมไว้ในภาคผนวก 

ดังนั้น จึงถือว่าที่ประชุมมีมติคงร่างเดิม โดยให้เพิ่มเติมใบแทรกวัสดุงานบ้านงานครัว 
ค่าอาหารเสริมนม แหล่งที่มาของเงินสะสม ไว้ในภาคผนวก 
นายสมสุข สุขลิ้ม ผู้เสนอคำแปรญัตติและกรรมการแปรญัตติ ขอสงวนคำแปรญัตติ
ข้อ 2 เรื่องค่าวัสดุกีฬา/ดนตรี  และ ข้อ 3 ค่าวัสดุซื้อถังขยะ   
ขอบคุณท่านประธานครับ  
 



ประธานสภาฯ. คณะกรรมการแปรญัตติก็ได้รายงานการแปรญัตติเรียบร้อยแล้ว 
 
ประธานสภาฯ. 1.นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอมได้เสนอแปรญัตติแก้ไขคำชี้แจง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หน้า 120และ หน้า 121  
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศพด.บ้านหนองเจ็ดบาทและ
ศพด.บ้านแหลมสอม เนื่องจากแก้ไขคำผิด ข้อความที่พิมพ์ผิด และข้อความที่ขาดตก
บกพร่อง ตามเอกสารที่ได้แนบมาพร้อมนี้ 

 
ประธานสภาฯ. 2.ขอแปรลดงบประมาณค่าวัสดุกีฬา หน้า 44,45 จาก 55,000 บาท เป็น 0 บาท 

และค่าวัสดุดนตรี จาก 5,000 บาท เป็น 0 บาท  เชิญท่านสมสุข สุขลิ้ม ผู้ขอแปร
ญัตติครับ 

 
นายสมสุข  สุขลิ้ม กระผมได้ขอสงวนคำแปรญัตติงบประมาณค่าวัสดุกีฬา จาก 55,000 บาท เป็น 0  

บาท และค่าวัสดุดนตรี จาก 5,000 บาท เป็น 0 บาท 
เมื่อดูจากคำชี้แจงงบประมาณ ไม่ได้ระบุว่าจัดซื้อวัสดุกีฬาอะไร บ้าง และ

กระผมเห็นควรตัดงบประมาณ เป็น 0 บาท  เนื่องจากไม่ได้อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
ประธานสภาฯ. เรียนเชิญท่านผู้บริหารชี้แจง ครับ เพ่ือประกอบการพิจารณาชี้แจงของสมาชิกสภาฯ. 
 
นางเพชรราตรี อินทร์ช่วย  เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกที่เคารพทุกท่าน ดิฉันนางเพชรราตรี  อินทร์ช่วย 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม ขออนุญาตอ้างถึงรายการวัสดุกีฬา 
เป็นรายจ่ายที่อยู่ในค่าวัสดุ กรมส่งเสริมได้แจ้งแนวทาง ซึ่งค่าวัสดุไม่ต้องบรรจุใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  

 
ประธานสภาฯ. ตามที่ นายสมสุข สุขลิ้ม ผู้ขอแปรลดงบประมาณค่าวัสดุกีฬา หน้า 44,45 จาก 

55,000 บาท เป็น 0 บาท และค่าวัสดุดนตรี จาก 5,000 บาท เป็น 0 บาท 
เนื่องจากตั้งไว้ซ้ำซ้อนกับอุปกรณ์กีฬาในกีฬาต้านยาเสพติดและไม่ปรากฏใน
แผนพัฒนาตำบล 

   ขอมติที่ประชุม ครับ สมาชิกสภาฯ.มีทั้งหมด 16  ท่าน 
 
ที่ประชุม มีมติตามที่เสนอคำแปร 1 เสียง 
 มีมติคงร่างเดิม  13      เสียง 
 งดออกเสียง  2 เสียง   
ประธานสภาฯ. ขอแปรลดงบประมาณค่าวัสดุซื้อถังขยะ หน้า 42/110   
 
    
ประธานสภาฯ.  เมื่อผ่านวาระที่ 2 ต่อไปเป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปี    25๖๒ ในการพิจารณาวาระที่ ๓ กระผมจะขอมติในที่ประชุมแห่งนี้ว่า



ให้ความเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๒  หรือไม่  ขอมติที่ประชุมยกมือครับ   

 

มติที่ประชุม        ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ   พ.ศ.25๖5    
เห็นชอบ     1๘ เสียง   

    ไม่เห็นชอบ   ๐  เสียง     
    งดออกเสียง  ๐  เสียง 
 

ประธานสภาฯ. ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระอ่ืนๆ กระผมขอนัดประชุมเพ่ือนสมาชิกอีกครั้งหนึ่ง ประชุม
วันอังคารที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลแหลมสอมเพ่ือประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ส่วน
สมาชิกท่ีไม่ได้มาประชุมกระผมจะออกหนังสือส่งให้อีกครั้งหนึ่งครับ  
  

  
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ  
 
   -ไม่มี- 
   
ประธานสภา  ขอปิดการประชุม ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ 
 
 
  ปิดการประชุมเวลา 15.๔0 น.  
 
 

ลงชื่อ  ผู้จดรายงานการประชุม 
         ( นายอนุศร  หะหมาน ) 
   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม  

      
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

           ตรวจแล้วถูกต้อง 
 
 

ลงชื่อ    ลงชื่อ        ลงชื่อ        

( นายสุรเชษฐ์  นวลสุวรรณ์)   ( นายธนสรรค์ สิงห์อินทร์)        ( นายวิเชียร  หะเทศ ) 



 

 
  
     
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


