
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพรมสวรรค์ 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

วันที่  11  สิงหาคม  ๒๕๖4  เวลา  ๐๙.๓๐  น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพรมสวรรค์ 

------------------ 
ผู้เข้าประชุม 
 ๑. นายเสงี่ยม เกตุภูงา  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพรมสวรรค์   
 ๒. นายสุดใจ  กกฝ้าย  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพรมสวรรค์ 
 ๓. นายบุญมี อนุมาตย์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพรมสวรรค์   
 ๔. นายนิคม จันนีย์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพรมสวรรค์ 
 5. นายสุวรรณ อาศัยสงฆ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพรมสวรรค์ 
 ๖. นายอ าไพ บุญแสนรัน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพรมสวรรค์  
 ๗. นายสมพร โนนตูม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพรมสวรรค์ 
 ๘. นายจ านง ประดิษบุญ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพรมสวรรค์ 
 ๙. นายเคน พิมพ์บูลย์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพรมสวรรค์ 
         ๑๐. นางวาด  บุตรศาสตร์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพรมสวรรค์ 
         ๑๑. นายค านึง จันทร์เพชร    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพรมสวรรค์      
         ๑๒. นายนิพน พลเยี่ยม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพรมสวรรค์ 
         ๑๓. นายจิระศักดิ์  หินแสงไสย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพรมสวรรค์ 
         ๑๔. นายสุปัน  สารรตัน์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพรมสวรรค์ 
         ๑๕. นางประดับศรี บูรณะกิติ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพรมสวรรค์ 
         ๑๖. นายจรัสบริณ โพธิปรึก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพรมสวรรค์ 
         17. นางประเทือง รัตนวงค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพรมสวรรค์ 
         ๑๘. นายประยูร เพชรแสน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพรมสวรรค์ 
         ๑๙. นายสุรพงษ์ แสนจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพรมสวรรค์ 
         ๒๐. นายบัวผัน ชูแก้ว  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพรมสวรรค์  
 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพรมสวรรค์ มาประชุม    ๒๐   คน  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพรมสวรรค์ ลาประชุม     -    คน   
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพรมสวรรค์ ขาดประชุม   -   คน    
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นายสนอง  สัตนาโค    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพรมสวรรค์   
๒. นายมงคล  ตรีเมฆ    รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลพรมสวรรค์  
๓. นายพรชัย  พรมทา    รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลพรมสวรรค์ 
๔. นายชัยยา  พลเยี่ยม    เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลพรมสวรรค์ 
๕. นางสาวสายรุ้ง มูลศรีแก้ว รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัด อบต.พรมสวรรค์ 
๖. นางนลินรัตน์  เตโช    หัวหน้าส านักปลัด 
๗. นายศิรเวท รัตนวงศ์  ผู้อ านวยการกองคลัง 
๘. นางกนกลักษณ์  เชื้ออุ่น ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
๙. นางสาวมนพร เพชรโรจน์  ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ 
๑๐. นายนพดล บุญเดช    นิติกร 
๑๑. นางเครือวัลย์  ตละแก้ว   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๑๒. นางสาวพัชรี  พลเยี่ยม  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
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เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓0 น. 
 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายเสงี่ยม  เกตุภูงา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

 พรมสวรรค์ เปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  

- ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพรมสวรรค์ สมัยประชุม

สามัญ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖4 วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖4 
มตทิี่ประชุมสภาฯ  - สมาชิกสภาฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพรมสวรรค์ 

รับรองรายงานการประชุม สมัยประชุมสามัญ  ครั้ งที่  ๒  ประจ าปี  พ .ศ.๒๕๖4                     
วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖4  จ านวน  ๑๙ เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๓ พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลพรมสวรรค์  เรื่อง งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕  
วาระท่ีหนึ่ง  ขั้นรับหลักการ  

ประธานสภาฯ - ให้เลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
เลขานุการสภาฯ - ตามมาตรา 87 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.

2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 25๖๒ วรรคแรก  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
และงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้จัดท าเป็นข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบลและจะเสนอได้ก็แต่โดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบล              
ตามระเบียบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2554 
ข้อ 45  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระซึ่งญัตติร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดไม่ได้และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้
ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับ
หลักการ ข้อ  47 วรรคแรก ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระทีหนึ่ง ให้ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปรายห้ามไม่ให้ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควร
แล้ว ข้อ 44  ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นยื่นต่อสภาท้องถิ่นตาม
แบบและวิธีการภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 23 ก าหนดให้คณะผู้บริหารท้องถิ่นได้น าร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณเสนอต่อสภาท้องถิ่นภายใน  วันที่ 15 สิงหาคม  

 

ประธานสภาฯ - ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพรมสวรรค์ แถลงงบประมาณ ตามที่นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลพรมสวรรค์ได้เสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลพรมสวรรค์
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือให้สภาองค์การบริหาร
ส่ วนต าบลพรมสวรรค์  ได้ พิ จารณ าร่างข้อบัญญั ติ งบประมาณ  ฯ วาระที่ หนึ่ ง                     
ขั้นรับหลักการ 
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นายก อบต.พรมสวรรค์  - แถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ ดังนี้ 
ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพรมสวรรค์ 
           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลพรมสวรรค์ จะได้เสนอร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพรมสวรรค์อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ใน
โอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลพรมสวรรค์ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุก
ท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ        
พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้ 
 1. สถานะการคลัง 
  1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
                ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้ 
   1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 9,617,772.87 บาท 
   1.1.2 เงินสะสม จ านวน 32,311,978.53 บาท 
   1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 3,833,075.74 บาท 
   1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 0 โครงการ  

         รวม 0.00 บาท 
   1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 4 โครงการ  รวม 14,007.48 

บาท 
  1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 0.00 บาท 
 2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  2.1 รายรับจริง จ านวน 29,835,950.88 บาท ประกอบด้วย 
   หมวดภาษีอากร จ านวน           12,050.60 บาท 
   หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ

ใบอนุญาต 
จ านวน           22,411.40 บาท 

   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน           60,164.52 บาท 
   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและ

กิจการพาณิชย์ 
จ านวน                   0.00 บาท 

   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน         235,631.05 บาท 
   หมวดรายได้จากทุน จ านวน                    0.00 บาท 
   หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 1     ๑4,550,781.31 บาท 
   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 1     ๑4,954,912.00 บาท 
  2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน    914,450.00   บาท 

  2.3 รายจ่ายจริง จ านวน 26,986,043.78 บาท ประกอบด้วย 
   งบกลาง จ านวน      7,758,180.00 บาท 
   งบบุคลากร จ านวน    11,324,707.00 บาท 
   งบด าเนินงาน จ านวน     3,776,411.85 บาท 
   งบลงทุน จ านวน     1,819,626.07 บาท 
   งบเงินอุดหนุน จ านวน     2,307,118.86 บาท 
   งบรายจ่ายอื่น จ านวน                   0.00 บาท 
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            2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 914,450.00บาท 
            2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ จ านวน  2,860,500.00 บาท 
            2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท 
            2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จ านวน 0.00 บาท 

รายรับ    

        
รายรับ 

รายรับจริง 
ปี  2563 

ประมาณการ 
ปี 2564 

ประมาณการ 
ปี 2565 

รายได้จัดเก็บเอง       

  หมวดภาษีอากร 12,050.60 71,400.00 11,600.00 

  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต 

22,411.40 15,100.00 21,300.00 

  หมวดรายได้จากทรัพยส์ิน 60,164.52 89,000.00 92,000.00 

  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 235,631.05 474,100.00 271,100.00 

  รวมรายได้จัดเก็บเอง 330,257.57 649,600.00 396,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดภาษีจดัสรร 14,550,781.31 16,300,400.00 15,854,000.00 

  รวมรายได้ที่รฐับาลเก็บแล้ว
จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

14,550,781.31 16,300,400.00 15,854,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 14,954,912.00 15,750,000.00 15,750,000.00 

  รวมรายได้ที่รฐับาลอุดหนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

14,954,912.00 15,750,000.00 15,750,000.00 

รวม 29,835,950.88 32,700,000.00 32,000,000.00 

 
 
                รายจ่าย 

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง 
ปี 2563 

ประมาณการ 
ปี 2564 

ประมาณการ 
ปี 2565 

จ่ายจากงบประมาณ       

  งบกลาง 7,758,180.00 8,600,800.00 9,369,980.00 

  งบบุคลากร 11,324,707.00 13,473,900.00 13,925,880.00 

  งบด าเนินงาน 3,776,411.85 5,217,850.00 4,376,815.00 

  งบลงทุน 1,819,626.07 2,845,450.00 1,585,700.00 

  งบเงินอุดหนุน 2,307,118.86 2,562,000.00 2,741,625.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 26,986,043.78 32,700,000.00 32,000,000.00 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนต าบลพรมสวรรค์ 

อ าเภอโพนทอง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
ด้าน รวม 

ด้านบริหารทั่วไป 
 

  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 10,386,780 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 990,900 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 
 

  แผนงานการศึกษา 5,239,515 

  แผนงานสาธารณสุข 1,064,425 

  แผนงานสังคมสงเคราะห ์ 883,500 

  แผนงานเคหะและชุมชน 2,268,800 

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 20,000 

  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 75,000 

ด้านการเศรษฐกจิ 
 

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,490,000 

  แผนงานการเกษตร 211,100 

ด้านการด าเนินงานอื่น 
 

  แผนงานงบกลาง 9,369,980 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 32,000,000 
 

- โดยมีรายละเอียดตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ               
พ.ศ. 2565 ที่ได้เสนอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้ศึกษาก่อนหน้านี้แล้ว 

ประธานสภาฯ  ให้สมาชิกสภาฯ อภิปราย   
นายนิคม จันนีย์      - กราบเรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายนิคม 

จันนีย์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพรมสวรรค์ หมู่ที่ ๑ ขอเรียนสอบถามว่า
ท าไมยอดเงินสะสมเยอะจังครับ 

นายศิรเวท รัตนวงศ์  - กราบเรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายศิรเวท  
รัตนวงศ์  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง  ขอเรียนชี้แจงเกี่ยวกับยอดเงินสะสมที่ปรากฏ
ในค าแถลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  จ านวน 
32,311,978.53 บาท ดังนี้  

 ยอดเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓  ๓,๓๔๘,๔๑๓.๓๕ บาท 
  บวก  รับเงินสะสมระหว่างปี         ๓๔,๘๔๐.๐๐  บาท 
  คงเหลือ      ๓,๓๘๓,๒๕๓.๓๕ บาท 
  หัก  จ่ายขาดเงินสะสมระหว่างปี   1,615,018.42   บาท 
  เงินสะสม ณ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔     ๑,๗๖๘,๒๓๔.๙๓ บาท  

 ส่วนยอดท่ีปรากฏ เป็นข้อมูลทางระบบบัญชี เนื่องจากว่าในปีงบประมาณท่ีผ่านมามีการ
ปรับเปลี่ยนระบบบัญชีภาครัฐท าให้ตอนที่ปิดงบปี ๒๕๖๓ มีการเกิดรายการ ดังนี้ ครับ 

  รายจ่ายค้างจ่ายและรายได้จากรัฐบาลค้างรับโดนปรับปรุงเข้าเงินสะสม ซึ่งปัจจุบัน 
ยังไม่มีการปรับปรุงยอดทั้งหมด               944,206.16   บาท  
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  บวก  การปรับปรุงเรื่องค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์  ๒๗,๙๘๔,๕๑๙.๐๒  บาท  
  จึงเป็นที่มาของยอดเงินสะสมทีป่รากฏในค าแถลงงบประมาณฯครับ   
นายสุวรรณ อาศัยสงฆ์   - กราบเรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสุวรรณ 

อาศัยสงฆ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพรมสวรรค์ หมู่ที่ ๒ ขอเรียนสอบถามว่า
ท าไมยอดเงินศึกษาดูงานตั้งแค่ ๒๐,๐๐๐บาท และเงินโครงการต่างๆ ท าไมลดลงด้วยครับ 

น.ส.สายรุ้ง มูลศรีแก้ว   - กราบเรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวสายรุ้ง  
มูลศรีแก้ว ต าแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลพรมสวรรค์  ขอเรียนชี้แจงเกี่ยวกับยอดเงินโครงการศึกษาดูงาน และ
โครงการต่างๆ ที่ประมาณลดลงในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เนื่องจากการตั้งงบประมาณฯ 
เราต้องไปยึดฐานของปี ๒๕๖๓ ซึ่งรับจริง ๒๙,๘๓๕,๙๕๐ บาท และในปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ เราตั้งงบเกินดุลไป ซึ่งเป็นเพียงประมาณการรายรับ ๓๒,๗๐๐,๐๐๐ บาท และ
ปัจจุบันเงินเข้า ๒๗,๔๔๘,๙๘๘.๗๔  บาท  ยังขาดอยู่ ๕,๒๕๑,๐๑๑.๒๖ บาท  เป็นเหตุให้
เราต้องตั้งงบประมาณยอด ๓๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ที่ปรับยอดงบประมาณโครงการศึกษาดู
งาน และโครงการต่างๆ ลดลง เนื่องจากคาดการณ์ว่า หากสถานการณ์โรคระบาดโควิดยัง
ไม่หายขาดเราก็ไม่สามารถด าเนินโครงการได้ เพราะทุกโครงการที่เกี่ยวกับการรวมพล 
รวมกลุ่มที่เกินกว่ามาตรการควบคุมโรคก าหนด เช่น ศึกษาดูงานบุญบั้งไฟ ประเพณี
เข้าพรรษา เราจึงต้องตัดยอดงบประมาณลงแต่หากสถานการณ์โควิดดีขึ้น หรือหายขาด 
และมีความจ าเป็นต้องด าเนินโครงการก็สามารถที่จะใช้อ านาจผู้บริหารในการโอน
งบประมาณมาด าเนินโครงการได้ 

นายเคน พิมพ์บูลย์    - กราบเรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายเคน  
พิมพ์บูลย์            สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพรมสวรรค์ หมู่ที่ ๕  ขอเรียนสอบถามว่าโครงการ

พัฒนาของแต่ละหมู่บ้าน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จะได้ด าเนินการหรือไม่ และหากไม่ได้
ด าเนินการสามารถยกไปท าในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ได้หรือไม่ครับ เกรงว่าประชาชนจะ
สอบถามว่าตั้งโครงการแล้วท าไมไม่ได้ท าครับ 

นายก อบต.พรมสวรรค์  – ขออนุญาตตอบข้อซักถามของท่านเคน พิมพ์บูลย์ ครับ โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ ถ้าสมมุติเงินไม่เข้าตามเป้าหมายก็คงไม่ได้ท า หากจะน าไปท าในปีงบประมาณ 
๒๕๖๕ ก็ค่อยขอเปลี่ยนแปลงในสภาครับ 

น.ส.สายรุ้ง มูลศรีแก้ว  – ขออนุญาตเรียนชี้แจงเพ่ิมเติมจากท่านนายกค่ะ โครงการพัฒนาที่ยังไม่ได้ด าเนินการ มี
จ านวนประมาณ 11 โครงการ จากการที่ได้ปรึกษากับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบงบประมาณ
และส่วนการคลัง หากจากนี้เงินเข้าไม่เพียงพอ และอีกท้ังยังเป็นช่วยการระบาดของโรค 
โควิด เงินในส่วนโครงการต่าง ๆ ก็น ามาใช้ในสถานการณ์โควิด ประมาณสามถึงสี่แสน
บาท แต่หากก่อนสิ้นปีงบประมาณมีเงินเข้าก็สามารถกันเงินโครงการต่าง ๆ เพ่ือ
ด าเนินการได้ นี่เป็นเหตุผลหนึ่งในการที่เราตั้งงบประมาณไว้เกินฐานของปีงบประมาณท่ี
ผ่านมา (ปี2563) หากเงินไม่เข้าตามที่ประมาณการไว้ ท าให้เงินไม่เพียงพอที่จะด าเนิน
โครงการได้ทั้งหมด และจะมีผลต่อการบริหารจัดการงบประมาณของ อบต. 

นายก อบต.พรมสวรรค์  – หากมีประชาชนซักถามหรือไม่เข้าใจ เราก็ชี้แจงตามความจริงครับ เพราะปีหน้าก็
อาจจะเจอเหตุการณ์นี้อีก รายได้ก็น้อยลง แต่เรื่องจริงก็คือรายได้ท่ีจัดเก็บเองก็ลดลง 
เนื่องจากรัฐบาลลดภาษีให้ประชาชน ๙๐ % รัฐบาลเองก็จัดสรรเงินมาน้อย เราจึงมีความ
จ าเป็นต้องตั้งยอดนี้ เพราะไม่สามารถที่จะตัดโครงการใดได้อีกแล้ว และรายรับในส่วนที่
เพ่ิมหลักๆ เป็นเงินอุดหนุนทั่วไป เช่นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่เพ่ิมตามช่วงอายุและมีรายใหม่
จะจะเริ่มรับในปี ๒๕๖๕ ด้วยครับ  
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นายสุวรรณ อาศัยสงฆ์  – ขอเรียนสอบถามครับ โครงการพัฒนาของ หมู่ที่ ๑๐ หน้า ๖๘/๘๐ ท าไมสถานที่
ด าเนินการท าออกไปทาง หมู่ที่ ๒ ครับ 

นางเครือวัลย์ ตละแก้ว  - กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน  นางเครือวัลย์  
ตละแก้ว ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ขอเรียนชี้แจงเกี่ยวกับโครงการพัฒนา
ของ หมู่ที่ ๑๐ ตามท่ีได้ตรวจสอบโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น และได้ประสานกับทาง
หมู่น า หมู่ที่ ๑๐ ได้รับข้อมูลยืนยันว่า ประชาชนมีความต้องการให้ด าเนินโครงการนี้ และ
สถานที่นี้ค่ะ 

น.ส.สายรุ้ง มูลศรีแก้ว  – ขอเรียนชี้แจงเรื่องงบประมาณเพ่ิมเติมจากท่ีท่านนายกชี้แจงค่ะ คือการตั้งงบประมาณ
จะมีวิธีการตั้งแบบสมดุล กับแบบเกินดุล การตั้งเกินดุลถึงแม้ว่างบประมาณอาจเข้าไม่ถึง 
แต่เราสามารถตั้งใกล้เคียงได้ ในส่วนของปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มีการจัดซื้อรถพยาบาล
ฉุกเฉิน จ านวน ๙๘๕,๐๐๐บาท ท าให้การด าเนินโครงการพัฒนาต่างๆ ต้องรองบประมาณ
เข้าให้เพียงพอต่อการด าเนินโครงการ เพ่ือรักษาสภานภาพทางการคลังของ อบต.ระยะ
ยาว และประมาณการปี ๒๕๖๕ ที่ตั้งเกินมาจะเป็นในส่วนที่เพ่ิมเติม ค่าอาหารกลางวัน 
เบี้ยยังชีพที่มีฐานเพ่ิมขึ้น เนื่องจากช่วงอายุเพ่ิม และ มีรายใหม่ที่จะเริ่มรับในปีงบประมาณ 
๒๕๖๕ ค่าจ้างพนักงานที่เพ่ิมขึ้น เงินสมทบ กบท.จากท่ีเคยตั้ง ๑% ของเงินรายได้ไม่รวม
เงินอุดหนุน ปีนี้ก าหนดให้ องค์การบริหารส่วนต าบลต้องจ่าย ๒% ท าให้มียอดเพ่ิมค่ะ 

นายเคน พิมพ์บูลย์   - เสนอให้ตัดงบกลางลง เนื่องจากยอดมากเกินครับ กลัวจะไม่ได้ท าโครงการพัฒนาของ 
หมู่บ้าน 

นายก อบต.พรมสวรรค์  – งบกลางทีย่อดมาก เพราะประกอบด้วยรายจ่ายหลักๆที่จ าเป็นหลายอย่างท่ียอดสูงและ 
ไม่สามารถลดได้  เช่น เบี้ยยังชีพ แต่เงินส ารองจ่าย ยอด ๒๙๐,๙๘๐ บาท ถือว่าไม่เยอะ
ครับเพราะเราต้องด าเนินโครงการเกี่ยวกับโรคระบาดโควิดต่อเนื่องอีก เนื่องจาก
สถานการณ์ตอนนี้ก็  ยังไม่ลดลงเลย มีแต่จะเพ่ิมข้ึนด้วยครับ 

นายเคน พิมพ์บูลย์   - ขอเรียนสอบถามเพ่ิมเติมครับ เงินส ารองจ่าย ท าไมเขียนค าชี้แจงงบประมาณแยกย่อย
เยอะจังครับ ท าไมไม่เขียนเหมือนเดิม 

นายก อบต.พรมสวรรค์  – ให้นักวิเคราะห์ฯ ชี้แจงครับ 
นางเครือวัลย์ ตละแก้ว   - ขออนุญาตชี้แจงเกี่ยวกับการเขียนค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายค่ะ เราเขียนตามหนังสือ 

ซักซ้อมการจัดท างบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และวิธีการจ าแนก
งบประมาณใหม่ที่เริ่มใช้ปีนี้เป็นปีแรกค่ะ 

ประธานสภา ฯ  - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ จะอภิปรายอีก จึงปิดการอภิปราย ซึ่งขณะนี้มีสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลพรมสวรรค์  อยู่ในห้องประชุม จ านวน ๒๐ คน ถือว่าครบองค์ประชุม 
จึงขอมติที่ประชุมสภาฯ วาระที่หนึ่ง ขั้นรับหลักการ ว่าสมาชิกสภาฯ ท่านใดรับหลักการ
แห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลพรมสวรรค์ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โปรดยกมือ 

มติที่ประชุมสภาฯ - สมาชิกสภาฯ มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลพรมสวรรค์             
เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน ๑๙ เสียง  
เวลา 1๑.00 น.  

ประธานสภาฯ  - แจ้งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
    พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเตมิถึง (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ๔๙ วรรคหนึ่ง ญัตติร่างข้อบัญญัติ  
     ที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา  

ให้ประธานสภาส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด 
และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการ
แปรญัตติด้วย วรรคสอง ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นก าหนดตาม 
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วรรคหนึ่งผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่าง
ข้อบัญญัติก็ให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและ 
เสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ
จะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ  ข้อ ๕9 การแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณ จะกระท าได้เฉพาะการขอลดรายจ่าย หรือการขอลดจ านวนเงินที่
ขออนุญาตจ่าย และต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ    

ประธานสภาฯ   - ให้ที่ประชุมสภาฯ ก าหนดจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 ซึ่งมีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน   

ที่ประชุมสภาฯ  - นายนิคม จันนีย์  เสนอ ๕ คน โดยมี นายจรัสบริณ  โพธิปรึก  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๙ 
และ  นายค านึง  จันทร์เพชร  สมาชิกสภาฯ หมู่ที ่๖ เป็นผู้รับรอง  

ประธานสภาฯ  - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯเสนออีก จึงขอมติที่ประชุมสภาฯ ว่าสมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบ
ก าหนดจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติฯ ๕ คน  โปรดยกมือ  

มตทิี่ประชุมสภาฯ  - สมาชิกสภาฯ มีมตกิ าหนดคณะกรรมการแปรญัตติฯ จ านวน ๕  คน    ๑๙  เสียง 
ประธานสภาฯ  - ให้ที่ประชุมสภาฯ เลือกคณะกรรมการแปรญัตติฯ ซึ่งมีจ านวน ๕  คน  โดยเลือก

กรรมการ แปรญัตติคนที่หนึ่งก่อน แล้วจึงเลือกกรรมการแปรญัตติในล าดับถัดไปให้แล้ว
เสร็จทีละคนจนไดจ้ านวนครบตามที่ก าหนด 

  -ให้ที่ประชุมสภาฯเลือกกรรมการแปรญัตติ คนที่หนึ่ง 
ที่ประชุมสภาฯ  - นายสุรพงษ์  แสนจันทร์  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๑ เสนอ นายประยูร เพชรแสน            

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๑  โดยมี นางประดับศรี  บูรณะกิติ  สมาชิกสภาฯ หมู่ที ่๘ และ 
  นายบุญมี  อนุมาตย์  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑ เป็นผู้รับรอง และไม่มีผู้ใดเสนออีก 
ประธานสภาฯ  - มีการเสนอชื่อกรรมการแปรญัตติคนที่หนึ่ง เพียงหนึ่งคนคือ นายประยูร เพชรแสน 

ให้ถือว่า นายประยูร  เพชรแสน  ได้รับเลือก 
  - ให้ที่ประชุมสภาฯเลือกกรรมการแปรญัตติคนที่สอง 
ที่ประชุมสภาฯ      - นางวาด บุตรศาสตร์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๖ เสนอ นายเคน พิมพ์บูลย์  สมาชิกสภาฯ  

  หมู่ที่ ๕ โดยมี นายสุวรรณ อาศัยสงฆ์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒ และ นายอ าไพ  บุญแสนรัน 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที ่๓ เป็นผู้รับรอง และไม่มีผู้ใดเสนออีก 

      ประธานสภาฯ  - มีการเสนอชื่อกรรมการแปรญัตติคนที่สอง เพียงหนึ่งคนคือนายเคน  พิมพ์บูลย์ ให้ถือว่า              
นายเคน  พิมพ์บูลย์ ได้รับเลือก 

  - ให้ที่ประชุมสภาฯเลือกกรรมการแปรญัตติคนที่สาม 
ที่ประชุมสภาฯ  - นายเคน  พิมพ์บูลย์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๕  เสนอ นายนิคม  จันนีย์ สมาชิกสภาฯ  

  หมู่ที่ ๑ โดยมี นายสุปัน  สารรัตน์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๘  และ นายสุรพงษ์  แสนจันทร์ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๑ เป็นผู้รับรอง และไม่มีผู้ใดเสนออีก 

ประธานสภาฯ  - มีการเสนอชื่อกรรมการแปรญัตติคนที่สามเพียงหนึ่งคนคือนายนิคม  จันนีย์  ให้ถือว่า 
  นายนิคม จันนีย์ ได้รับเลือก 
  - ให้ที่ประชุมสภาฯเลือกกรรมการแปรญัตติคนที่สี่ 
ที่ประชุมสภาฯ  - นายค านึง จันทร์เพชร สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๖  เสนอ นายบัวผัน ชูแก้ว สมาชิกสภาฯ  
  หมู่ที ่๓ โดยม ีนายนิคม  จันนีย์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑ และ นายเคน  พิมพ์บูลย์  
  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๕เป็นผู้รับรอง และไม่มีผู้ใดเสนออีก 

      ประธานสภาฯ  - มีการเสนอชื่อกรรมการแปรญัตติคนที่สี่ เพียงหนึ่งคนคือ นายบัวผัน  ชูแก้ว ให้ถือว่า 
  นายบัวผัน ชูแก้ว  ได้รับเลือก 

  - ให้ที่ประชุมสภาฯเลือกกรรมการแปรญัตติคนที่ห้า 
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ที่ประชุมสภาฯ  - นายสุวรรณ อาศัยสงฆ์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒ เสนอ นายนิพน  พลเยี่ยม สมาชิกสภาฯ  

  หมู่ที่ ๗ โดยมีนายประยูร เพชรแสน สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗ และ นายจิระศักดิ์ หินแสงไสย์
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗  เป็นผู้รับรอง และไม่มีผู้ใดเสนออีก 

ประธานสภาฯ  - มีการเสนอชื่อกรรมการแปรญัตติคนที่ห้า เพียงหนึ่งคนคือ นายนิพน  พลเยี่ยม ให้ถือว่า 
  นายนิพน  พลเยี่ยม ได้รับเลือก 
 ประธานสภาฯ  - ให้ที่ประชุมสภาฯก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ  

       ที่ประชุมสภาฯ      - นายนิคม  จันนีย์  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑  เสนอ วันที่ 11 สิงหาคม ๒๕๖4  
  เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น. วันที่ ๑3 สิงหาคม ๒๕๖4 และ วันที่ 16 -17 สิงหาคม 

2564  เวลา ๐๘.๓๐ น.-๑๖.๓๐ น. ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลพรมสวรรค์ 
โดยมี นายอ าไพ  บุญแสนรัน สมาชิกสภาฯหมู่ที่ ๓  และนายบัวผัน  ชูแก้ว สมาชิกสภาฯ 
หมู่ที ่๓  เป็นผู้รับรอง และไม่มีผู้ใดเสนออีก 

ประธานสภาฯ  - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯเสนออีก จึงขอมติที่ประชุมสภาฯ ว่าสมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบ
ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ วันที่ 11 สิงหาคม ๒๕๖4 
เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น. วันที่ ๑3 สิงหาคม ๒๕๖4 และ วันที่ 16 -17 สิงหาคม 
2564  เวลา ๐๘.๓๐ น.-๑๖.๓๐ น.  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลพรมสวรรค์ 
โปรดยกมือ 

มตทิี่ประชุมสภาฯ     - สมาชิกสภาฯมีมติเห็นชอบก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปร
ญัตติ 11 สิงหาคม ๒๕๖4 เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น. วันที่ ๑3 สิงหาคม ๒๕๖4 และ                       
วันที่ 16 -17 สิงหาคม 2564  เวลา ๐๘.๓๐ น.-๑๖.๓๐ น.  ณ ที่ท าการองค์การบริหาร              
ส่วนต าบลพรมสวรรค์ ๑๙ เสียง  

ประธานสภาฯ   - ให้ที่ประชุมสภาฯก าหนดระยะเวลาคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาแปรญัตติแล้วเสร็จ 
ที่ประชุมสภาฯ    - นายนิคม จันนีย์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑ เสนอ ๑ วัน  วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖4                       
    โดยมี นายอ าไพ บุญแสนรัน สมาชิกสภาฯ หมู่ที๓่ และ นายบัวผัน ชูแก้ว สมาชิกสภาฯ               
                          หมู่ที ่๓ เป็นผู้รับรอง และไม่มีผู้ใดเสนออีก 

      ประธานสภาฯ        - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯเสนออีก จึงขอมติที่ประชุมสภาฯ ว่าสมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบ
ก าหนดระยะเวลาคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาแปรญัตติแล้วเสร็จ ๑ วัน ในวันที่ ๑๘ 
สิงหาคม  ๒๕๖4  โปรดยกมือ 

มติที่ประชุมสภาฯ    - สมาชิกสภาฯ มีมตเิห็นชอบก าหนดระยะเวลาคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาแปร    
   ญัตติแล้ว  เสร็จ ๑ วัน  ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖4     ๑๙ เสียง   
ประธานสภาฯ        -ให้สมาชิกสภาฯที่ประสงค์จะเสนอค าแปรญัตติ ให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ

ต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ และขอให้คณะกรรมการแปรญัตติประชุม
ปรึกษาหารือ ค าเสนอแปรญัตติ  แล้วเสนอผลการประชุมแปรญัตติให้ประธานสภาฯ  

  เพ่ือจัดส่งผลการแปรญัตติให้สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลพรมสวรรค์  

 

ระเบียบวาระท่ี ๔        เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ        - ให้สมาชิกสภาฯ อภิปราย 
นายก อบต.พรมสวรรค์  - ขอเรียนชี้แจงเกี่ยวกับการท างานในต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลพรมสวรรค์  
                        มาประมาณ ๘ ปี ว่ามีผลงานในการด าเนินการขอรับสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนมา

เพ่ิมจากงบปกติที่เรามีอยู่ ดังนี้ 
 



-๑๐- 
 

  ปี ๒๕๖๑  โครงการโซลาเซลล์ ๔ ระบบ  จ านวน ๑,๘๖๒,๐๐๐  บาท 
   ปี ๒๕๖๓  ๑. ถนนลาดยางสายบ้านโคกก่ง ไปบ้านพรมสวรรค์  
                 จ านวน 9,980,000 บาท 
      ๒. ถนนลาดยางบ้านหนองหิ่งหาย ถึงบ้านนาสีนวล  
    จ านวน ๗,๗๖๐,๐๐๐ บาท 
      ๓. ซ่อมแซมถนนลาดยาง สามแยกโคกก่ง จ านวน ๘๕๐,๐๐๐ บาท 
  ปี ๒๕๖๔ ๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองผือ ไปบ้านสีเสียด   
        จ านวน 9,985,000 บาท 
    ๒. ก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านหนองหิ่งหาย ไปบ้านหนองผือ  
        จ านวน ๒,๘๕๐,๐๐๐ บาท 
  ปี ๒๕๖๕  ได้รับรายงานว่าจะได้รับเงินอุดหนุน จ านวน ๓ โครงการครับ 
    ๑.ก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านวารีสวัสดิ์ ไปบ้านนาสีใส  
    จ านวน ๙,๙๘๐,๐๐๐บาท 
    ๒.ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร ๔ หมู่บ้าน  
    จ านวน ๑,๘๔๘,๐๐๐ บาท 
    ๓. โซลาเซล จ านวน 1 ระบบ จ านวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
  รวมได้รับสนับสนุนงบประมาณท้ังสิ้น  ๔๓,๗๕๓,๐๐๐ บาท ครับ 
ประธานสภา ฯ     - จากการด าเนินงานในช่วงที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าสมาชิกสภาหลายท่านที่ไม่ค่อยเข้าร่วม

กิจกรรมสาธารณะ กระผมอยากขอความร่วมมือให้ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะให้
มากขึ้น เพราะพ่ีน้องประชาชนให้โอกาสและฝากความหวังไว้ที่เราแล้ว อยากให้ทุกท่าน
ท าหน้าที่ให้ดีที่สุดครับ 

นายสุวรรณ  อาศัยสงฆ์  – ขอเรียนสอบถามผู้บริหารของศูนย์พักคอยต าบลพรมสวรรค์ ๒ เรื่อง ครับ 
๑. เงินในส่วนที่เก็บกับทางผู้น า คนละ ๑,๐๐๐ บาท จะเอาไปด าเนินการอะไร และเงิน

งบประมาณของ อบต.ไม่เพียงพอหรืออย่างไรครับ 
๒. การอยู่เวรหน้าศูนย์ฯ เราจะไม่จ่ายเงินให้ผู้น าได้หรือไม่ จ่ายให้เฉพาะ อปพร. เพราะ

ไม่มีค่าตอบแทนหลัก และเจ้าหน้าที่ที่ท างานนอกเวลาก็ควรจ่ายให้ ผมเกรงว่า อบต.
จะมีเงินไม่พอจ่าย 

น.ส.สายรุ้ง มูลศรีแก้ว  – ขอเรียนชี้แจงเกี่ยวกับการจ่ายเงิน เข้าเวรหน้าศูนย์ฯ ดังนี้ค่ะ ๑. อปพร. ให้ท่านละ 
๒๐๐ บาท ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. เบิกค่าเดินทางไปราชการได้ จ่ายท่านละ ๑๒๐ บาท 
โดยท่านนายกออกค าสั่งใช้งาน ทางท่านสมาชิกก็เช่นกันค่ะ  เราใช้งบกลางในการบริหาร
จัดการตรงนี้ค่ะ 

นายก อบต.พรมสวรรค์  – เบื้องต้นก่อนจะด าเนินการจัดท าศูนย์พักคอย ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลพรม
สวรรค์ ปรึกษาหารือกับเจ้าหน้าที่ จะขอไม่จ่ายเงินก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ใช้วิธีขอความ
ร่วมมือ แต่ในการประชุมส่วนราชการ ที่มีท่าน ป.อาวุโส เข้าร่วม ท่านออกมาพูดเรื่อง
ระเบียบ จึงมีการขอในที่ประชุมว่าให้จ่าย แต่ในอนาคตหากเงินไม่เพียงพอ อาจจะหยุด
จ่ายเปลี่ยนเป็นขอความร่วมมือแทน ในการเสียสละ ผมขอชื่นชมรองชัย ที่ทุ่มเทดูแล
ศูนย์ฯ เป็นอย่างดีครับ 

นายสุวรรณ อาศัยสงฆ์  – อนาคตถ้าเงินเราไม่เพียงพอ ไม่ได้จ่ายค่าตอบแทน แล้วไม่มีคนมาท างานก็เสนอขอให้
สมาชิกสภาของเรามาท าก็ได้ครับ 
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นายพรชัย พรมทา  - กราบเรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายพรชัย 
พรมทา ต าแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลพรมสวรรค์  ขอเรียนชี้แจงเกี่ยวกับ
การเข้าเวรยามหน้าศูนย์พักคอย ของ ผู้น า และ อสม. จริง ๆ แล้วผมได้พูดคุยตั้งแต่ต้นว่า
ให้มาท างานด้วยหน้าที่ของตัวเอง ตามทีท่านนายกได้น าเรียน แต่ต่อไปนี้ผมคิดว่าอาจจะ
ของดจ่าย เพราะไม่รู้ว่าโควิดจะหายเมื่อไร ท่านปลัดมาประชุมอ้างระเบียบ แจ้งว่าจ่าย 
120 บาท ในส่วนของสมาชิกผมอยากให้ประจ าอยู่ที่หมู่บ้าน เพราะไม่ต้องรวมผลเยอะ
แต่ให้รอรายงานข้อมูลผู้ป่วย แต่ละหมู่บ้านของท่านเข้ามาที่ทาง อบต. มันจะเป็นระบบ
มากขึ้น ผมขอเสริมเรื่องผู้ป่วยในศูนย์ฯเรา ตอนแรกผมคาดว่าจะควบคุมให้ไม่ล้นได้ โดย
การประสานทางโรงพยาบาลมารับทยอยออกจากศูนย์ฯ เรา มาตรการต่อมา ที่จะเดินทาง
มาจากต่างจังหวัดก็ยังมีอยู่ กักตัวที่บ้านก็ยังมีอยู่ ปัญหาคือ สมาชิกบางท่านยังไม่ทราบ
ข้อมูลตรงนี้ ผมเกรงว่าคนอ่ืน ๆ จะว่าเราได้ 

ประธานสภาฯ  - คนไข้บางคนไม่เข้าใจ เดินทางมาเอง ต่อไปอยากให้สมาชิกประชาสัมพันธ์  หาก
ประชาชนต้องการเดินทางเข้าศูนย์พักคอย ให้แจ้งและประสานต่อท่านรองพรชัย โดยตรง
ครับ ที่ผ่านมาประสานแล้วด าเนินการช่วยเหลือรวดเร็วทันใจดีครับ 

 

นายจรัสบริณ โพธิปรึก  – ส่วนใหญ่เขาประสานผู้ใหญ่บ้านครับ ผมจึงไม่ทราบข้อมูลที่แน่จัดครับ ผมก็พยายาม
ช่วยเหลือในการประสานอยู่ครับเพียงแต่บางทีประชาชนไม่ได้แจ้งผมครับ 

 

นายพรชัย พรมทา  – จริงเหมือนที่ท่านสมาชิกพูดครับ คือทางปกครอง เขาให้รายงานผู้ใหญ่บ้าน แต่ทาง
สมาชิกเราก็ไปสอบถามเอาข้อมูลจากทางผู้ใหญ่บ้าน เพ่ือมารายงานทาง อบต. อีกทีครับ 
แนวโน้มเหมือนจะลดลงอยู่ แต่วันนี้ได้รับการประสานว่าจะมาเพ่ิมอีก ๕ ราย ผมคิดว่าจะ
เพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ ครับ ทาง อบต.เราเลยวางแผนรองรับผู้ป่วยเพิ่ม เชิญรองปลัดชี้แจงแผน
รองรับครับ 

น.ส.สายรุ้ง มูลศรีแก้ว  – ตั้งแต่โควิดแพร่ระบาด อบต.เราด าเนินการเรื่องนี้มาประมาณ ๒ เดือน ไม่ว่าจะเป็นการ
ควบคุมช่วยเหลือ การจัดตั้งศูนย์พักคอย  จ านวน ๓๐ เตียง คนป่วยเข้าศูนย์แล้วทั้งสิ้น 
๕๘ คน เข้า – ออก  ขณะนี้มีผู้ป่วยในศูนย์ ๒๒ คน ส่วนคนที่กักตัวที่บ้านเราช่วยเหลือ
โดยการให้ถุงยังชีพที่ด าเนินการมาถุงละ ๗๐๐ บาท หากระยะเวลาแพร่ระบาดยาวนาน 
และงบประมาณไม่เพียงพอ อาจลดเป็น ๔๐๐ - ๕๐๐ บาท แต่อนาคตถ้าเงินไม่พออาจ
ไม่ได้ให้ถุงยังชีพ เพราะเฉพาะค่าใช้จ่ายในศูนย์พักคอยก็เยอะแล้ว แผนรองรับคือ จะสร้าง
ห้องน้ าเพ่ิม ๔ ห้อง หลังห้องประชุมที่ด าเนินการผ่านมาด าเนินการและเบิกจ่ายไปแล้ว 
และโอนมาเพ่ิม ๒๕๐,๐๐๐ บาท ท ารองรับอีก ๒๐ เตียง สถานที่ถ้าจะใช้ตามหมู่บ้านอาจ
เกิดปัญหากับชุมชน เลยปรึกษาจะใช้ห้องประชุมตรงนี้ โดยการก้ันสังกะสีเหมือนกุดเป่ง มี
การเข้า – ออก ทางศูนย์เด็กทางเดียว สิ่งที่จะตามมาคือ ค่าใช้จ่ายในการดูแลเรื่องอาหาร
และอ่ืน ๆ ในศูนย์พักคอยเพ่ิมขึ้น 

นายสุวรรณ อาศัยสงฆ์  – ตามท่ีท่านรองปลัดได้น าเรียนเรื่องงบประมาณ ผมเห็นว่าจะต้องใช้งบเป็นจ านวนมาก 
ผมเลยอยากฝากผู้บริหารปรึกษาหารือผู้น า  อสม. ตัดเงินเข้าเวรออกครับ ถ้าตัดแล้วไม่มี
ใครมา ก็ให้สมาชิกมาเข้าแทน ถ้าลดค่าใช้จ่ายตรงนี้ได้จะประหยัดงบได้เยอะมากครับ 
และขอสอบถามเพ่ิมเติมเรื่อง นายอุทัย นาวิชัย ว่าติดเชื้อจริงหรือไม่ เพราะมีประชาชนไม่
เข้าใจครับ อีกเรื่องที่อยากสอบถาม คือผู้กักตัวมีหนังสือเดินทางมาหรือไม่ หรือได้
ลงทะเบียนผ่านแอฟหรือไม่ เกรงจะมีปัญหาครับ 
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นายพรชัย พรมทา  – ขอเรียนชี้แจงกรณีพ่ออุทัย นาวิชัย ผมได้รับการประสานจากลูกของพ่ออุทัย ว่าพ่อติด
โควิดพร้อมทั้งส่งส าเนาบัตร และผลการตรวจว่าพบเชื้อ ที่ไม่ได้เข้าโรงพยาบาล เพราะรถ
กู้ภัยไปรับมาดูแล้วอาการไม่ค่อยดี แต่พอมาอยู่ศูนย์พักคอยได้ ๒ วัน เหมือนดีขึ้น แต่ยัง
อยู่ที่ศูนย์ฯจนครบ ๑๔ วัน หมอมาให้พ่ออุทัยบอกอาการและอ่านค่าตามเอกสารใบตรวจ
ของโรงพยาบาลที่ส่งมาโรงพยาบาล หมอบอกว่าหายแล้วให้ไปกักตัวที่บ้าน  เจ้าตัวไม่
อยากไป แต่ตามมาตรการถ้าหายแล้วตองออกไปกักตัวข้างนอก แกเลยไปอยู่ที่วัด ๒ วัน 
โทรหาปมอยากกลับมาอยู่ศูนย์อีกครั้ง ผมถามว่ามีอาการอะไรหรือไม่ พ่ออุทัยบอกว่าไม่มี 
เพราะฉะนั้นท่านสบายใจได้ในกรณีของพ่ออุทัย นาวิชัย  ในส่วนของขั้นตอนการเดินทาง
มาเข้าศูนย์ฯ ขั้นแรก จะถามว่าอยู่ที่ใหน และถ้าบอกว่าติดก็ขอผลตรวจ  และบัตร
ประชาชน  จึงจะประสานให้เดินทางเข้าศูนย์ฯ ของทาง อบต.ครับ 

ประธานสภาฯ      - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ประสงค์ท่ีจะเสนออะไรอีก  จึงปิดการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลพรมสวรรค์  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2564 
วันที่ 11 สิงหาคม  2564  
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