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รายงานการประชุมสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลเชียรใหญ่   

สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.๒๕64 
วันที่ 3 กันยายน 2564 

ณ  หอ้งประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลเชียรใหญ่ 
------------------------ 

 
  ผู้มาประชุม 
 

 

ล าดับท่ี 
 

 

ชื่อ  -   สกุล 
 

ต าแหน่ง 
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๑๔. 
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๑๖. 
๑๗. 
๑๘. 

นายสุรศักดิ์ สุขเกื้อ 
นายอรรถชัย มีใหม ่
นายวิชัย สงอาจิน 
นายสมญา คงนวล 
นายสมศักดิ์ คงกิ้ม 
นายอนันทวุฒิ คุ้มสังข์ 
นายจ านงค์ รัตนรัตน์ 
นางปาริชาติ ดีรอด 
นายนิคม โตชนก 
นายสุพัฒพงค์ เพชรม่วง 
นายณรงค์ จันทวี 
นายวัชรินทร์ ภู่แก้ว 
นายโสภล บญุไกร 
นายสุวิทย์ สุขเจรญิ 
นายโสภณ สืบกระพันธ์ 
นางเยาวลักษณ์ อรชร 
นางบังอร แก้วประดิษฐ 
นายจรงค์ ทิวคง 

ประธานสภาฯ 
รองประธานสภาฯ 
เลขานุการสภาฯ 
สมาชิกสภาฯ  ม. ๑ 
สมาชิกสภาฯ  ม. ๑ 
สมาชิกสภาฯ  ม. ๒ 
สมาชิกสภาฯ  ม. ๒ 
สมาชิกสภาฯ  ม. ๓ 
สมาชิกสภาฯ  ม. ๔ 
สมาชิกสภาฯ  ม. ๔ 
สมาชิกสภาฯ  ม. ๕
สมาชิกสภาฯ  ม. ๕ 
สมาชิกสภาฯ  ม. ๖ 
สมาชิกสภาฯ  ม. ๖ 
สมาชิกสภาฯ  ม. ๗ 
สมาชิกสภาฯ  ม. ๗
สมาชิกสภาฯ  ม. ๘
สมาชิกสภาฯ  ม. ๘  

สุรศักดิ์ สุขเกื้อ 
อรรถชัย มีใหม ่
วิชัย สงอาจิน 
สมญา คงนวล 

- 
อนันทวุฒิ คุ้มสงัข์
จ านงค์ รัตนรัตน์ 
ปาริชาติ ดีรอด 
นิคม โตชนก 
สุพัฒพงค์ เพชรม่วง 
ณรงค์ จันทวี 
วัชรินทร์ ภู่แก้ว 
โสภล บญุไกร 
สุวิทย์  สุขเจริญ 
โสภณ สืบกระพันธ์
เยาวลักษณ์ อรชร 
บังอร แก้วประดิษฐ
จรงค์ ทิวคง 
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ผู้เข้าร่วมประชุม   
๑. นายประสาสน์ ศรเีจริญ    ต าแหน่งนายกองค์การบรหิารส่วนต าบลเชียรใหญ่    
๒. นายส าเนียง นุ่นวิเชียร   ต าแหน่งรองนายกองค์การบรหิารส่วนต าบลเชียรใหญ่ 

 ๓. นายวิโรจน์ ส่งพุ่ม        ต าแหน่งรองนายกองค์การบรหิารส่วนต าบลเชียรใหญ่ 
 ๔. นายชัยศักดิ์ ด าคู่   ต าแหน่งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเชียรใหญ่ 
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- ๒ - 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 

- ประธานกล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 - ไม่มี - 
ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ีสอง ครั้งท่ี 1 ประจ าปี  

พ.ศ.2564 เมื่อวันท่ี 23 สิงหาคม 2564      
 - ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเชียรใหญ่ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีส่วนใด

จะต้องมีการแก้ไขเปลีย่นแปลงหรอืไม่อย่างไรหากไม่มีการแก้ไขเปลีย่นแปลงสรุปได้
ว่าที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

ท่ีประชุม   - รับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องการตั้งกระทู้ถาม 
 - ไม่มี - 
ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
 4.1 เรื่องพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.2565 วาระที่สอง และวาระที่สาม 
 ข้อกฎหมาย/ระเบียบ ฯลฯ 
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ.2547 

แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ภายใต้ข้อบังคับ ข้อ 50 ข้อ 51 และ    
ข้อ 52 ก าหนดไว้ว่า เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่าง
ข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและ
บันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถ่ิน รายงานนั้นอย่างน้อยต้องระบุว่าได้มี
การแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการ
แปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็ นของ
กรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภา
ท้องถ่ินส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถ่ินไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ช่ัวโมงก่อนวัน
พิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการเร่งด่วน 

ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถ่ินด้วยเพื่อแถลง
ประกอบรายงานหรือช้ีแจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น 

ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงล าดับข้อเฉพาะที่
มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภา
ท้องถ่ินจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น 

ถ้าที่ประชุมสภาท้องถ่ินลงมติเหน็ด้วยกับค าแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการ
แก้ไขในข้อใดแล้วไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก 

การพิจารณาร่างข้อบัญญตัิในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปรายเว้นแต่ที่ประชุม
สภาท้องถ่ินจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันควร 

ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้อง ถ่ินลงมติว่าจะให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติหรือไม่ 
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 สาระส าคัญ 
 - นายจ านงค์ รัตนรัตน์ ประธานกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้แถลงประกอบรายงานต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเชียรใหญ่ ดังนี ้

 - ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเชียรใหญ่  ได้มีมติรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565 และได้ก าหนดให้ผู้
ที่ประสงค์เสนอค าแปรญัตติสามารถเสนอได้ตั้งแต่วันที่ 24 - 26 สิงหาคม 2564     
เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเชียรใหญ่ ปรากฏ
ว่าไม่มีผู้บริหารหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเชียรใหญ่ เสนอค าแปร
ญัตติแต่อย่างใด นั้น 

  บัดนี้คณะกรรมการแปรญัตติ ได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในการประชุมเมื่อวันที่  27 สิงหาคม 
2564 เวลา 14.00 น. ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเชียรใหญ่  ซึ่งการ
พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว ไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม 
คณะกรรมการแปรญัตติจึงมีมติให้คงไว้ตามร่างเดิม รายละเอียดปรากฏตามส าเนา
รายงานคณะกรรมการแปรญัตติที่แนบมาพร้อมนี้ 

ท่ีประชุม   - รับทราบ 
    วาระที่สาม การลงมติ 

- ประธานได้ตรวจสอบองค์ประชุมปรากฏว่าครบองค์ประชุม จึงได้ขอมติที่ประชุม
สภาองค์การบริหารสว่นต าบลเชียรใหญ่ว่ามีมติใหต้ราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเชียรใหญ่ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
หรือไม่ 

ท่ีประชุม - มีมติให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเชียรใหญ่  ด้วยคะแนน
เสียง 14 เสียง งดออกเสียง 2 คน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล       
เชียรใหญ่ 

ระเบียบวาระที่  ๕  เรื่องเพ่ือพิจารณา  
5.1 เรื่องขออนุมัติขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสรา้ง       
(กรณียังมิได้ก่อหน้ีผูกพัน) 

 ข้อกฎหมาย/ระเบียบ ฯลฯ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน                                
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ภายใต้ข้อบังคับ ข้อ ๕๙ ก าหนดไว้ว่าใน
กรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความ
จ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีกให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรายงานขอ
อนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถ่ินได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 
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กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้วหากองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่ง
ปีต่อสภาท้องถ่ิน หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่
ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขอ
อนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบกิจา่ยเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปตี่อสภาท้องถ่ิน
แล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้กัน
เงินไว้ 
 กรณีที่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วใหเ้บกิจ่ายได้ตามข้อ
ผูกพัน 
 กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิก
จ่ายเงินตามวรรคสองแล้วหากไม่ได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันหรือมีเงินเหลือจ่ายจาก
เงินดังกล่าวให้เงินจ านวนน้ันตกเป็นเงินสะสม 
สาระส าคัญ 
- นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเชียรใหญ่ ได้เสนอญัตติอนุมัติขยายเวลาเบิก
จ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63 
หน่วยงาน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสิ่ ง
สาธารณูปการ และค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน      
2 โครงการ รวมเป็นเงิน 2,169,000 บาท ดังนี ้
1. โครงการก่อสร้างห้องประชุม อบต.เชียรใหญ่ โดยด าเนินการก่อสร้างห้อง
ประชุม อบต.เชียรใหญ่ ขนาดกว้าง 9.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 81.00 ตารางเมตร ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จ านวน 2 เครื่อง พร้อมจอ
โปรเจคเตอร์และอุปกรณ์ 1 ชุด รายละเอียดตามแบบแปลนและปริมาณงานตามที่ 
อบต.เชียรใหญ่ ก าหนด ตั้งจ่ายไว้ 980,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงาน
เคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะแลชุมชน) 
เหตุผล ที่ไม่สามารถด าเนินการได้คือรอให้มีการรื้อถอนยุ้งฉางข้าวที่อยู่บริเวณ
ใกล้เคียงก่อน 
2. โครงการก่อสร้างถนน คศล.สายสังโฆ รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.81-009 
หมู่ท่ี 8 โดยด าเนินการก่อสร้างถนน คศล.สายสังโฆ รหัสทางหลวงท้องถ่ิน นศ.ถ.
81-009 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 410.00 เมตร พื้นที่จ านวนไม่น้อยกว่า 
1,640 ตร.ม. หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก 82 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย รายละเอียดตามเอกสารที่ อบต.เชียรใหญ่ 
ก าหนด ตั้งจ่ายไว้ 1,189,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน) 
เหตผุล เนื่องจากมีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินน้ันต่อไป 
- ประธานได้ขอมติที่ประชุมว่าอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไปอีกหนึ่งปีหรือไม่ 
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ท่ีประชุม - มีมติอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ตามระเบียบฯ ด้วยคะแนนเสียง 14 เสียง 
งดออกเสียง 2 คน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเชียรใหญ่ 
5.2 เรื่องการรับมอบ – ไม่รับมอบภารกิจถ่ายโอนก่อสร้างอาคารบังคับน้ า 
ขนาด 3-2 x 2.00 เมตร หมู่ท่ี 7 บ้านบางจันทร์ 

 ข้อกฎหมาย/ระเบียบ ฯลฯ 
1. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การ
บริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล (1) จัดให้มีและ
บ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก  หรืออาจจัดท ากิจการในเขตองค์การบริหาร         
ส่วนต าบลตามบทบัญญัติ มาตรา 68 (1) ให้มีน้ าเพื่อการอุปโภค  บริโภค            
และการเกษตร 
2. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 หมวด 2 การก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะ ภายใต้บทบัญญัติ มาตรา 16 (2) องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถ่ินของตนเองคือจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทาง
ระบายน้ า 
สาระส าคัญ 

    - ฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษาที่ 3 (ประตูระบายน้ าเชียรใหญ่) ได้มีหนังสือ 
ที่ สบ.3/14 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2564 เพื่อขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเชียรใหญ่  รับมอบภารกิจถ่ายโอนก่อสร้างอาคารบังคับน้ า ขนาด         
3-2 x 2.00 เมตร หมู่ที่ 7 บ้านบางจันทร์ 
- ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเชียรใหญ่ ได้ร่วมกันพิจารณาโดยได้มีการ
ตรวจสอบวงเงินงบประมาณ ลักษณะ รูปแบบการก่อสร้าง แล้วมีความเห็นว่าไม่
น่าจะมีความสัมพันธ์กัน ประกอบกับที่ ได้ศึกษากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
แล้วอาคารบังคับน้ าดังกล่าวไม่น่าจะเป็นภารกิจตามอ านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ซึ่งเกรงว่าหากด าเนินการที่อยู่นอกเหนืออ านาจหน้าที่จะเป็น
ประเด็นปัญหากับหน่วยงานตรวจสอบในภายหน้าได้ และอีกประเด็นหนึ่งองค์การ
บริหารส่วนต าบลเชียรใหญม่ีภารกจิที่จะต้องดูแลประชาชนและหรือด าเนินการตาม
หน้าที่อีกหลายภารกิจไม่มีงบประมาณเพียงพอจะบ ารุงรักษาให้คงไว้สภาพเดิมจึง
ไม่ควรรับมอบอาคารบังคับน้ าตามที่ฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษาที่ 3 (ประตูระบายน้ า
เชียรใหญ่)  
- ประธานได้ขอมติที่ประชุมว่าจะรบัมอบหรือไมร่ับมอบอาคารบังคับน้ า หมู่ที่ 7 
บ้านบางจันทร ์

ท่ีประชุม - มีมติไม่รับมอบ ด้วยคะแนนเสียง 14 เสียง งดออกเสียง 2 คน ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเชียรใหญ่ 
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ระเบียบวาระที่  ๖  เรื่องอ่ืน ๆ  
 - ไม่มี - 
 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑1.20 น. 

 
วิชัย สงอาจิน 

(นายวิชัย สงอาจิน) 
เลขานุการฯ/จดรายงานการประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


