
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 
สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564 คร้ังที่ 3 

 วันพฤหัสบดีที่  23 กนัยายน  ๒๕๖๔ 
เวลา  ๑4.๐๐ น. 

 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง (ชัน้ ๓) 
                                                 ********************* 

ผู้มาประชุม 
 1. นายสังคม  ลาภเวช   ประธานสภา อบจ.อ่างทอง 
 2. นายสุทัศน์  ประดิษฐ์ทรัพย์   รองประธานสภา อบจ.อ่างทอง คนท่ี 1 
 3. นายสุพจน์   นาคประดิษฐ   รองประธานสภา อบจ.อ่างทอง คนท่ี 2 

4. ว่าท่ีร้อยตรี จักรกฤษณ์  ทรงไตร  สมาชิกสภา อบจ. เขตอำเภอเมืองอ่างทอง 
 5. นายศุภวัตร  ปิ่นวิเศษ   สมาชิกสภา อบจ. เขตอำเภอเมืองอ่างทอง 

6. นางประพิม  นิรันดร   สมาชิกสภา อบจ. เขตอำเภอเมืองอ่างทอง 
 7. นายบัญชา  ภัสสรศิริ   สมาชิกสภา อบจ. เขตอำเภอเมืองอ่างทอง 
 8. นายพงศธร  สุเมฆะกุล   สมาชิกสภา อบจ. เขตอำเภอเมืองอ่างทอง 
 9. นายพุทธิพร  ฉัตรบริรักษ์   สมาชิกสภา อบจ. เขตอำเภอวิเศษชัยชาญ 

10. นายวิเชียร  อ่อนนิ่ม   สมาชิกสภา อบจ. เขตอำเภอวิเศษชัยชาญ 
 11. นายสุเมธ  กวางทอง   สมาชิกสภา อบจ. เขตอำเภอวิเศษชัยชาญ 
 12. นายชัยรัตน์  เปาอินทร์   สมาชิกสภา อบจ. เขตอำเภอวิเศษชัยชาญ 
 13. นายมณเฑียร   วิริยางกูร   สมาชิกสภา อบจ. เขตอำเภอวิเศษชัยชาญ 
 14. นางสุพร  รุ่งสว่าง   สมาชิกสภา อบจ. เขตอำเภอโพธิ์ทอง 
 15. นายอนุวัตร  มากประมูล   สมาชิกสภา อบจ. เขตอำเภอโพธิ์ทอง 

16. นายอำนาจ   เสมาทอง   สมาชิกสภา อบจ. เขตอำเภอโพธิ์ทอง 
 17. นายกฤติพงศ์  แซ่โค้ว   สมาชิกสภา อบจ. เขตอำเภอแสวงหา 
 18. นายเทพพิทักษ์  ศรีวิไล   สมาชิกสภา อบจ. เขตอำเภอแสวงหา 

19. นางสมพิศ นวมจิตร์   สมาชิกสภา อบจ. เขตอำเภอไชโย 
20. นางสาวชุติกาญจน์  หงส์อุปถัมภ์ชัย  สมาชิกสภา อบจ. เขตอำเภอป่าโมก 
21. นางจินตนา ผ่องพุฒิ   สมาชิกสภา อบจ. เขตอำเภอป่าโมก 

 22. นายสิทธิชัย  เดโช   สมาชิกสภา อบจ. เขตอำเภอสามโก้ 
 
ผู้ขาดประชุม 
 -ไม่มี- 
 
 
ผู้ลาประชุม 
 1. นางรัตนี   ปกป้อง    สมาชิกสภา อบจ. เขตอำเภอโพธิ์ทอง 
 2. นายเพิ่มวิทย์  หวังสะแล่ะฮ์   สมาชิกสภา อบจ. เขตอำเภอไชโย 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นายสุรเชษ  นิ่มกุล  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 
 2. นายชรินทร์  เปาอินทร์  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง คนท่ี 1 
 3. นางสาวสายชล สุขมนต์  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง คนท่ี 2 
 4. นายสุรเชษฐ โพธิ์ไพจิตร  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 
 5. นายสมยศ  แจ่มกระจ่าง  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 
 6. นายวรากร  มลฑาทิพย์  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 
 7. นางรุ่งรัตน์  มีสมศักดิ์  รองปลัด อบจ. รักษาราชการแทนปลัด อบจ.อ่างทอง 

8. นางพนตา  ทองคำใส  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 
9. นายสมศักดิ์  เมืองทอง  หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
10. นางสาวชนม์สิตา  นิ่มกุล  เลขานุการ อบจ. รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุข 
11. นางสาวเบญจรัตน์  วิบูลย์พันธ์ ผู้อำนวยการกองคลัง 
12. นายวินัย  จันทร์ทอง  ผู้อำนวยการกองช่าง 
13. นายสุชิน  อร่ามพงษ์  ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
14. นางยุพาภรณ์  สมรูป  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
15. นางพรทิพย์  กาศเจริญ  ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 
16. นางอินทิรา  สวนมะม่วง  ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าท่ี 
17.  นางสุธาทิพย์  ปิ่นวิเศษ  นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ 
18. นางสาวรัชดา  ตันตราจิน  หัวหน้าฝ่ายการประชุม 
19. นางลำดวน  เหมือนทิพย์  นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ 
20. นางนภัสนันทน์  จันทร์ฉาย นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ 
21. นางสาวเนตรนพิศ  ยอดแก้ว ผช.นักจัดการงานท่ัวไป 
22. นางสาวจิราพร  แสงทอง  ผช.เจ้าพนักงานธุรการ 
23. นายคณกรณ์  คงใหญ่  ผช.เจ้าหน้าท่ีธุรการ 
24. นายอิทธิพล  มีศรี  ผช.ช่างไฟฟ้า 
25. นายสันติธรรม  จันทร  ผช.จนท.นโยบายและแผน 
26. นางสาวนฤมล  ชูเอี่ยม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

 
เร่ิมประชุม      เวลา   ๑4.๐๐  น. 
 

เลขานุการสภา อบจ. เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ท่านรองประธานสภาองค์การบริหาร   
(นางสาวชนม์สิตา นิ่มกุล) ส่วนจังหวัด ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

  ขณะนี้มีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง  มาเข้าร่วมประชุมสภาฯ
ท้ังส้ิน....22...ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุม  

  ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และขึ้นทำหน้าท่ี
ประธานสภาฯ  

  และเรียนเชิญท่านรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ท้ังสองท่าน 
ขึ้นทำหน้าท่ีดำเนินการประชุมสภาฯ ขอเรียนเชิญค่ะ  

                                                    
   ลำดับต่อไปขออ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 
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ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 
เร่ือง   เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 

สมัยวิสามัญ ประจำปี ๒๕๖๔ คร้ังที่ 3 
................................ 

 ด้วยฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง  มีข้อราชการเร่งด่วนท่ีจะ
เสนอต่อสภาฯ พิจารณา เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
อ่างทองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่เกิดผลเสียหายแก่ทางราชการ  
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๖๒ ประกอบกับข้อ 
22 และข้อ36 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ จึงประกาศเรียก
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง  สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ 
ครั้งท่ี 3 มีกำหนด ๗ วัน ต้ังแต่วันอังคารท่ี 21 กันยายน ๒๕๖๔  เป็นต้นไป 
 จึงประกาศใหท้ราบโดยท่ัวกัน  
   ประกาศ ณ วันท่ี  15 เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

        ลงช่ือ สังคม  ลาภเวช 
       (นายสังคม  ลาภเวช) 

                 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง   

   เรียนเชิญท่านประธานสภาฯ กล่าวเปิดประชุมสภาฯ  และดำเนินการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามระเบียบวาระต่อไป 

     
ประธานสภา อบจ. เรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด, ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด, 

(นายสังคม  ลาภเวช) ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด, ท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ทุกท่าน 

   ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ได้ประกาศเรียกประชุมสภา 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง สมัยวิสามัญ ประจำปี 2564 ครั้งท่ี 3 นั้น 
      ผมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งท่ีได้เปิดประชุมสภาองค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดอ่างทอง สำหรับวันนี้เป็นการเรียกประชุมสภา เพื่อเป็นการพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 และเรื่องอื่นๆ ตามท่ีฝ่ายบริหาร
เสนอมา และต้องขอขอบคุณทุกท่านท่ีได้สละเวลามาร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  

     บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว  ผมขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
 จังหวัดอ่างทอง สมัยวิสามัญ ประจำปี 2564 ครั้งท่ี 3 ต่อไป 
 ผมขอเข้าระเบียบวาระท่ี 1 เลยนะครับ  
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ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่อง  ท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
ประธานสภา อบจ.      เร่ืองแรก ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ท่ี อท ๕๑๐๐7/ 
(นายสังคม  ลาภเวช) ๑๔19 ลงวันท่ี 9 สิงหาคม ๒๕๖๔  เรื่อง การเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
อ่างทอง ขอแจ้งให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองทราบว่า เนื่องจาก
ขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 
19) ของจังหวัดอ่างทอง เป็นพื้นท่ีควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ทำให้การออก
สำรวจพื้นท่ีต้องใช้เวลาและความระมัดระวังเป็นอย่างมาก จึงทำให้ไม่สามารถ
จัดทำและเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 ต่อสภา
ท้ อ งถิ่ น ไ ด้ ทั น ภ าย ใน วั น ท่ี  1 5  สิ ง ห าคม  2 5 6 4  ซึ่ ง ต าม ระ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2563 ข้อ 23 กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี ภายในวันท่ี 15 สิงหาคม และ ข้อ 24 ในกรณีท่ีผู้บริหารท้องถิ่น
พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สามารถนำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีเสนอต่อสภา
ท้องถิ่นได้ทันภายในวันท่ี 15 สิงหาคมให้ผู้บริหารท้องถิ่นรายงานให้สภาท้องถิ่น
ทราบ จึงขอรายงานให้สภาฯ ทราบครับ  

  เร่ืองที่ 2 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับ
ทบทวนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ได้ดำเนินการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  (พ .ศ.2561 - 2565) โดยถือปฏิบั ติตามข้อ 17 แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ .ศ .2548  และ ท่ีแก้ ไข เพิ่ ม เติม  เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่ งตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย (ข้อ 24) กำหนดให้แจ้งสภาท้องถิ่นเพื่อทราบ 

  สำหรับ 2 เรื่องนี้เป็นการแจ้งเพื่อทราบนะครับ  ส่วนเอกสารทางเจ้าหน้าท่ีได้แจก
ให้ท่านสมาชิกฯ เรียบร้อยแล้วนะครับ 

มติที่ประชุม     รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒      เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 
ประธานสภา อบจ.            สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจำปี 2564 ครั้งท่ี 2 เมื่อวันจันทร์ท่ี    
    28 มิถุนายน 2564  เวลา 10.00 น.  
      รายงานการประชุมฯ เล่มนี้  ได้ ผ่านการตรวจรายงานการประชุมจาก

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้วนะครับ มีสมาชิกฯ ท่านใดขอ
แก้ไขรายงานการประชุมฉบับนี้หรือไม่ครับ ขอเรียนเชิญครับ….ถ้าไม่มีสมาชิกฯ ท่านใด
จะแก้ไข ขณะนี้องค์ประชุมครบแล้ว ผมขอมติท่ีประชุมฯ นะครับ 

 ท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุม  เมื ่อวันจันทร์ท่ี 28 มิถุนายน 2564  
โปรดยกมือด้วย  (รับรอง 19 เสียง) มีผู้ใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ..-...ถ้าไม่มี
ถือว่าท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมนะครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอ่างทอง  จำนวน 19 เสียง 

 ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 3 
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ระเบียบวาระที่ 3  เร่ือง  ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 (วาระที่ 1 รับหลักการ) 
ประธานสภา อบจ. ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง แถลงต่อท่ีประชุมครับ 

นายก อบจ. เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง  สมาชิกสภา 
(นายสุรเชษ  นิ่มกุล) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   

 บัดนี้ ถึงเวลาท่ีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง จะได้เสนอร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอ่างทองอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้  จึงขอช้ีแจงให้ท่าน
ประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ดังต่อไปนี้  

1. สถานะการคลัง 
        1.1 งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ วันท่ี 13 กันยายน พ.ศ.2564 องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอ่างทองมีสถานะการเงิน ดังนี้ 

            1.1.1 เงินฝากธนาคาร   จำนวน 95,997,566.76 บาท 
            1.1.2 เงินสะสม   จำนวน 19,766,020.03 บาท 
               1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม  จำนวน 53,564,665.98 บาท 
            1.1.4 รายการท่ีได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไมไ่ด้เบิกจ่าย  ไม่มี 
        1.1.5 รายการท่ีได้กันเงินไว้โดยยังไมไ่ด้ก่อหนี้ผูกพัน          ไม่มี 

    1.2 เงินกู้คงค้าง  ไม่มี 

  2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ณ  วันท่ี  
      13 กันยายน พ.ศ. 2564 

     2.1 รายรับจริง      จำนวน  300,258,632.84  บาท     
     2.2 เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน  8,990,329.74 บาท  

2.3 รายจ่ายจริง           จำนวน    274,702,023.56  บาท
2.4 รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์   
       จำนวน        8,952,673.72  บาท 

     2.5 รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินสะสม     ไม่มี 
 2.6 รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม     ไม่มี 
 2.7 รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินกู้       ไม่มี 

 

/3. ประมาณการ... 
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 3. ประมาณการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
      3.1 ด้านรายรับ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง มียอดประมาณการรายรับประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวนท้ังส้ิน 290,000,000 บาท (สองร้อยเก้าสิบล้าน
บาทถ้วน)  โดยแยกตามรายการ ดังนี้ 

 3.1.1 รายได้จัดเก็บเอง จำนวน    15,390,000.00  บาท ประกอบด้วย 
     - หมวดภาษีอากร  จำนวน    12,500,000.00 บาท 
     - หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จำนวน  561,000.00 บาท 
     - หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จำนวน      1,810,000.00 บาท 
     - หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  จำนวน         504,000.00 บาท 
     - หมวดรายได้จากทุน  จำนวน           15,000.00 บาท 

3.1.2 รายได้ท่ีรัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
         ประกอบด้วย 

     - หมวดภาษีจัดสรร  จำนวน  221,400,000.00 บาท 
 3.1.3 รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 
     - หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป  จำนวน    53,210,000.00 บาท 

     3.2 ด้านรายจ่าย 
       องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ได้ต้ังประมาณการรายจ่ายในงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 จำนวนท้ังส้ิน 290,000,000 บาท (สองร้อยเก้าสิบล้านบาทถ้วน) 
โดยแยกตามรายการ ดังนี้ 

 3.2.1 งบกลาง   จำนวน   13,813,700.00  บาท 
 3.2.2 งบบุคลากร   จำนวน   66,861,200.00  บาท 
            3.2.3 งบดำเนินงาน  จำนวน   50,644,000.00  บาท 
                     3.2.4 งบลงทุน   จำนวน 158,531,100.00  บาท 

       3.2.5 งบเงินอุดหนุน  จำนวน       100,000.00  บาท 
 3.2.6 งบรายจ่ายอื่น  จำนวน         50,000.00  บาท 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 3 วิธีการจัดทำงบประมาณ ข้อ 23 กำหนดว่า  
 “ให้เจ้าหน้าท่ีงบประมาณทำการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไข
งบประมาณในช้ันต้น แล้วเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
 เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น ได้พิจารณาอนุมัติให้ต้ังเงินงบประมาณยอดใดเป็น
งบประมาณประจำปีแล้ว ให้เจ้าหน้าท่ีงบประมาณรวบรวม และจัดทำเป็นร่าง
งบประมาณรายจ่ายเสนอต่อ ผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่ง เพื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้
นำเสนอต่อสภาท้องถิ่น.................................................................”  

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดเสนอสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองเพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
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ประธานสภา อบจ. ขอบคุณครับท่านนายกฯ ครับ ก่อนท่ีจะพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
(นายสังคม ลาภเวช) ประจำปี พ.ศ.2565 ขอให้เลขานุการสภาฯ ช้ีแจงระเบียบข้อบังคับการประชุมฯ ให้

ท่านสมาชิกฯ ได้รับทราบ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ช้ีแจงระเบียบ ครับ  

เลขานุการสภาฯ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และ 
(นางสาวชนม์สิตา  นิ่มกุล) ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 ในส่วนท่ีเกี่ยวกับการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณ กำหนดไว้ดังนี้ 
  ข้อ 45 วรรคสาม กำหนดว่า “ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณา

สามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระท่ีสอง ให้กำหนดระยะเวลาเสนอ
คำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบส่ีช่ัวโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณนั้น” 

  ข้อ 47 ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง ให้ ท่ีประชุมสภา
ท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามมิให้ลงมติ
ก่อนท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว 

  เพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง สภาท้องถิ่นจะให้
คณะกรรมการสาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการ ก็ได้ 

  ข้อ 49 ญัตติร่างข้อบัญญัติท่ีสภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่ง
ให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะต้อง
กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 

  ภายในระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติท่ีสภาท้องถิ่นกำหนดตามวรรคหนึ่ง 
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติก็
ให้เสนอคำแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อ
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้อง
มีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 

  การเสนอคำแปรญัตติให้อนุโลมใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี้ 
  ข้อ 50 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่าง

ข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม และตามท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมท้ังรายงานและบันทึก
ความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่
มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการ
แปรญัตติเกี่ยวกับการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการ
แปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงาน
นั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบส่ีช่ัวโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่
กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 

  ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพื่อแถลงประกอบ
รายงานหรือช้ีแจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น    

 ข้อ 62 เมื่อได้อภิปรายไปพอสมควรแล้ว ถ้าสมาชิกสภาท้องถิ่นเสนอญัตติ
ขอให้ปิดอภิปรายเพื่อให้ลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณหรือไม่ 
หรือส่งให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการ ต้องมีสมาชิกสภา
ท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกสภาท้องถิ่นที่อยู่ในท่ีประชุม ค่ะ 
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ประธานสภา อบจ. ขอบคุณครับ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง ให้ท่ีประชุมสภาท้องถิ่น 

(นายสังคม  ลาภเวช) ปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
นั้นหรือไม่  หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนท่ี
สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว ญัตติร่างข้อบัญญัติท่ีสภา
ท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้
ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดย
ละเอียด และท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติด้วย 

  มีสมาชิกฯท่านใดจะอภิปรายในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ ฉบับนี้ไหมครับ... 
ขอเชิญครับ.....ถ้าไม่มีใครอภิปราย ผมขอมติท่ีประชุมในวาระท่ี 1 ขณะนี้ครบองค์
ประชุมแล้ว ผมขอถามมติท่ีประชุมฯ สมาชิกฯท่านใดเห็นควรรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โปรดยกมือด้วยครับ 
(เห็นด้วย  19 เสียง) มีสมาชิกฯท่านใดไม่เห็นด้วย ....มีไหมครับ (ไม่เห็นด้วย....-....เสียง)  
ไม่มีนะครับ  เป็นอันว่าท่ีประชุมฯ มีมติเป็นเอกฉันท์รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติเป็นเอกฉันท์รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (วาระที่ 1) 

  
ประธานสภา อบจ. ขั้นตอนต่อไป ในการพิจารณาวาระท่ี 2 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ 

(นายสังคม  ลาภเวช) การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 ข้อ 49 
วรรคหนึ่ง กำหนดว่า ญัตติร่างข้อบัญญัติท่ีสภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้า
จะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาให้ประธานสภาท้องถิ่น ส่งร่าง
ข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และท่ีประชุมสภา
ท้องถิ่นจะต้องกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 
และข้อ 45 วรรคสาม กำหนดว่า ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสาม
วาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระท่ีสอง ให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำ
แปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบส่ีช่ัวโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณนั้น จึงขอปรึกษาว่าจะกำหนดเวลาแปรญัตตินานเท่าใด  ต้ังแต่
เมื่อใด ถึงเมื่อใด ขอเชิญท่านสมาชิกฯ เสนอครับ เรียนเชิญท่าน...ส.จ.วิเชียร อ่อนนิ่ม.. ครับ 

 
สมาชิกสภา อบจ. เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และสมาชิกสภาองค์การ 
(นายวิเชียร  อ่อนนิ่ม) บริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ผม......นายวิเชียร  อ่อนนิ่ม.....สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เขต...2... 

อำเภอ....วิเศษชัยชาญ......ขอเสนอกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติของคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ต้ังแต่วันที่  23 กันยายน 2564 เวลา 15.00 น. – 
18.00 น. ,วันที่ 24 – 25 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น. – 18.00 น.และวันที่ 26 
กันยายน 2564 เวลา 08.00 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอ่างทอง (ชั้น 3) ครับ 
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ประธานสภา อบจ. ขอผู้รับรองด้วยครับ ( 19 เสียง) มีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีผู้ใดเสนอ 

(นายสังคม  ลาภเวช) เป็นอย่างอื่น ขณะนี้ครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอถามมติท่ีประชุมฯ ว่า สมาชิกฯท่านใด
เห็นควรกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
ต้ังแต่วันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 15.00 น. – 18.00 น. ,วันที่ 24 – 25 
กันยายน 2564 เวลา 08.00 น. – 18.00 น.และวันที่ 26 กันยายน 2564 
เวลา 08.00 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อ่างทอง (ชั้น 3) โปรดยกมือด้วยครับ (เห็นด้วย................เสียง) มีสมาชิกท่านใด
ไม่เห็นด้วยไหมครับ (ไม่เห็นด้วย..................เสียง)  

  ไม่มีนะครับ  เป็นอันว่าท่ีประชุมแห่งนี้ มีมติเป็นเอกฉันท์กำหนดระยะเวลาเสนอ
คำแปรญัตติฯ ต้ังแต่วันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 15.00 น. – 18.00 น. ,วันที่ 
24 – 25 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น. – 18.00 น. และวันที่ 26 กันยายน 2564 
เวลา 08.00 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 
(ชั้น 3) หากสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอคำแปรญัตติก็ขอใหย้ื่นต่อคณะกรรมการแปรญัตติ
ภายในกำหนดระยะเวลาและสถานท่ีดังกล่าว ผมขอช้ีแจงเพิ่มเติมว่า นอกจากการ
รับคำแปรญัตติของกรรมการแปรญัตติแล้ว จะมีขั้นตอนของการประชุมคณะกรรมการ
แปรญัตติ และขั้นตอนรายงานผลซึ่งน่าจะเสร็จส้ินภายในวันท่ี 26 กันยายน 2564  
ผมขอนัดประชุมสภาฯ อีกครั้งในวันพุธท่ี 29 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง (ช้ัน 3) เพื่อพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติฯ ฉบับนี้ ในวาระท่ี 2 ,วาระท่ี 3 ต่อไป และเพื่อให้การพิจารณาเป็นไปตามห้วง
ระยะเวลาท่ีระเบียบกำหนด ท่านสมาชิกฯ ท่ีเข้าร่วมประชุมในวันนี้ ถือว่ารับทราบ
กำหนดการนัดประชุมฯ นะครับ ส่วนท่านใดท่ีไม่ได้มาประชุมในวันนี้ จะมอบหมายให้
เลขานุการสภาฯ แจ้งวันประชุมฯ ให้ทราบนะครับ 

มติที่ประชุม ที ่ประชุมฯ มีมติเป ็นเอกฉันท์ให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติของ
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ต้ังแต่วันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 15.00 น. – 
18.00 น. ,วันที่ 24 – 25 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น. – 18.00 น.และวันที่ 26 
กันยายน 2564 เวลา 08.00 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอ่างทอง (ชั้น 3)   

 ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 4 

ระเบียบวาระที่ 4    เร่ือง  ญัตติร่างระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาองค์การ 
                                               บริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง  
ประธานสภา อบจ.  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง แจ้งว่าคณะกรรมาธิการการพัฒนา 
(นายสังคม  ลาภเวช) การเมืองและการมี ส่วนร่วมของประชาชน วุฒิ สภา ได้มีหนังสือเสนอแนะให้

กระทรวงมหาดไทยขอความร่วมมือไปยังสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณา
ดำเนินการตามความเหมาะสม เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าฟังการประชุมสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นสะท้อน
ปัญหาความต้องการของชุมชนท้องถิ่น  
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  ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ได้
ดำเนินการพิจารณาจัดทำร่างระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้เสนอร่างระเบียบฯ ฉบับ
ดังกล่าว ต่อสภาฯ เพื่อลงมติให้ความเห็นชอบ ซึ่งเจ้าหน้าท่ีได้จัดส่งให้กับท่านสมาชิกฯ 
แล้ว นะครับ  ขณะนี้องค์ประชุมครบแล้ว ผมขอถามมติท่ีประชุม สมาชิกฯ ท่านใด 

                                         เห็นชอบในร่างระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหาร 
                                        ส่วนจังหวัดอ่างทอง หรือไม่ครับ โปรดยกมือด้วย (รับรอง 19 เสียง) มีผู้ใดเห็นเป็น 

 อย่างอื่นหรือไม่ครับ.....ถ้าไม่มีถือว่าท่ีประชุมมีมติเห็นชอบนะครับ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบกับร่างระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟัง
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง  

 ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5 

ระเบียบวาระที่ 5    เร่ือง  เสนอญัตติด้วยวาจาเพื่อขอขยายระยะเวลาสมัยประชุมสมัยวิสามัญ ประจำปี 
พ.ศ.2564 คร้ังที่ 3  

ประธานสภา อบจ. ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง แถลงต่อท่ีประชุมครับ  
(นายสังคม  ลาภเวช) 

นายก อบจ. เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง  สมาชิกสภา 
(นายสุรเชษ  นิ่มกุล) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
  เนื่องจากการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.

2565 ในวาระท่ี 2 (แปรญัตติ) และวาระท่ี 3 (พิจารณาเห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ) คาดว่า
จะไม่ทันภายในห้วงระยะเวลา เพราะเหตุท่ีว่าสมัยประชุมวิสามัญจะครบกำหนด 7 วัน 
ในวันท่ี 27 กันยายน 2564 แต่การประชุมเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติฉบับนี้ยังไม่เสร็จ 
จึงขอขยายระยะเวลาการประชุมสมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งท่ี 3 
ออกไปอีกมีกำหนด 7 วัน ต้ังแต่วันท่ี 28 กันยายน 2564 – 4 ตุลาคม 2564 เพื่อให้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554  

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอต่อท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อ่างทองพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ประธานสภา อบจ. ขอบคุณท่านนายกฯ  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ช้ีแจงข้อระเบียบด้วยครับ 
(นายสังคม  ลาภเวช)  
เลขานุการสภา ฯ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และ 
(นางสาวชนม์สิตา  นิ่มกุล) ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554  
   ข้อ 36 (1) วรรคสาม กำหนดว่า “การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

สมัยประชุมวิสามัญให้มีกำหนดเจ็ดวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกต้องได้รับความ
เห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม
ของจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเท่าท่ีมีอยู่และให้ขยายออกไปได้
อีกไม่เกินเจ็ดวัน”  
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  ข้อ 38 วรรคส่ี กำหนดว่า “ญัตติท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีการ
รับรองตามวรรคหนึ่ง” 

 ข้อ 38 วรรคห้า กำหนดว่า“ญัตติดังต่อไปนี้อาจเสนอด้วยวาจาในท่ีประชุม
สภาท้องถิ่นได้ โดยให้นำความในข้อ 39 มาใช้บังคับ” 

   (1) ขอให้รับรองรายงานการประชุม 
  (2) ขอให้รับรองรายงานอื่นๆ ของคณะกรรมการต่างๆ ท่ีสภาท้องถิ่นต้ังขึ้น 
  (3) ขอปรึกษาหรือขอให้พิจารณาเป็นเรื่องด่วน 
  (4) ขอให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติสามวาระรวดเดียวตามข้อ 45 
  (5) ญัตติตามข้อ 41  
  (6) ญัตติท่ีประธานท่ีประชุมเห็นควรอนุญาต 
  การบรรจุญัตติท่ีเสนอด้วยวาจาตามวรรคห้า ให้ประธานท่ีประชุมบรรจุเข้าระเบียบวาร

การประชุมคราวนั้น 
   ข้อ 39 การเสนอญัตติด้วยวาจานั้น ให้นำความในข้อ 63 วรรคหนึ่ง มาใช้บังคับ

โดยอนุโลม 
   การรับรองญัตติเช่นว่านี้ ให้กระทำโดยวิธียกมือขึ้นพ้นศีรษะ 
  ข้อ 40 ให้ประธานสภาท้องถิ่นบรรจุญัตติท่ีเสนอมาเข้าระเบียบวาระการประชุม

สภาท้องถิ่นภายในกำหนดเวลาอันสมควรในสมัยประชุมนั้น 

ประธานสภา อบจ. ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ  ผมได้พิจารณาตามญัตติฯ ท่ีท่านนายกฯ แถลงมาแล้ว อนุญาต 
(นายสังคม  ลาภเวช) ให้ยื่นเสนอญัตติดังกล่าวได้ด้วยวาจา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ

ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 ข้อ 38 วรรคสาม (6) 
โดยบรรจุเข้าไว้ในระเบียบวาระท่ี 5 ต่อไป 

 ขณะท่ีองค์ประชุมครบแล้ว ผมขอถามมติจากท่ีประชุมว่า สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบให้
ขยายสมัยประชุมสมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งท่ี 3  มีกำหนด 7 วัน ต้ังแต่วันท่ี 
28 กันยายน 2564 ถึงวันท่ี 4 ตุลาคม 2564 โปรดยกมือด้วยครับ (เห็นด้วย 19เสียง) 
มีสมาชิกท่านใดไม่เห็นด้วยไหมครับ (ไม่เห็นด้วย.....-.........เสียง)  

  ไม่มีนะครับ  เป็นอันว่าท่ีประชุมแห่งนี้ มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ขยายสมัย
ประชุมสมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งท่ี 3  มีกำหนด 7 วัน ต้ังแต่วันท่ี 28 
กันยายน 2564 ถึงวันท่ี 4 ตุลาคม 2564 นะครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ขยายสมัยประชุมสมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ.
2564 คร้ังที่ 3  มีกำหนด 7 วัน ต้ังแต่วันที่ 28 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 4 ตุลาคม 
2564 

 ต่อไประเบียบวาระท่ี 6 

ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่นๆ  
ประธานสภา อบจ. สมาชิกท่านใด มีเรื่องอื่นๆ จะเสนอในวาระนี้อีกหรือไม่ ถ้ามีขอเชิญนะครับ...ขอเชิญท่าน 

(นายสังคม  ลาภเวช) นายก อบจ. ครับ 
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นายก อบจ. เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง  ท่านรองประธานสภาฯ  
(นายสุรเชษ  นิ่มกุล) ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ทรง

เกียรติทุกท่าน 
 ผมมีเรื่องท่ีจะช้ีแจงและเชิญชวน พี่น้อง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
ทุกท่าน ดังนี้ครับ 

เรื่องท่ี 1 เนื่องในวันศุกร์ท่ี  24 กันยายน 2564 และวันจันทร์ ท่ี 27 
กันยายน 2564 ผมได้รับการประสานงานจากท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด
อ่างทอง สส.ภราดร ปริศนานันทกุล และสส.กรวีร์ ปริศนานันทกุล ได้จัดอบรมเรื่อง
การมีส่วนร่วมของประชาชนกับการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID -19) ให้กับตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุขในจังหวัดอ่างทอง  
โดยมีวิทยากรมาให้ความรู้ และฝึกสอน ต้ังแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ในวัน
จันทร์ท่ี 24 กันยายน 2564 เป็นของอำเภอวิเศษชัยชาญ อำเภอเมือง อำเภอป่าโมก 
จำนวน 200 คน และในวันจันทร์ท่ี 27 กันยายน 2564 เป็นของอำเภอโพธิ์ทอง 
อำเภอแสวงหา อำเภอสามโก้ จำนวน 200 คน มีอาหารเล้ียงจัดเป็นชุดให้แต่คน  
โดยใช้งบประมาณของท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จึงขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ท้ัง 24 ท่าน และหัวหน้าส่วนราชการ โดยจะมีผู้ว่า
ราชการจังหวัดอ่างทอง สาธารณสุขจังหวัดอ่างทองมาร่วมงานด้วย 
 เรื่องท่ี 2 การจัดฉีดวัคซีน ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองได้มีการฉีด
วัคซีนชิโนฟาร์มไปแล้ว เข็มแรก จำนวน 5,500 คน และยังเหลือเข็มท่ี 2 อีก 1,295 คน 
ซึ่งผมต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองทุกท่าน
ที่ช่วยกันดูแลในการดำเนินการฉีดวัคซีนให้เป็นไปได้ด้วยดี  และในวันพฤหัสบดีท่ี 
30 กันยายน 2564 ผมขอความร่วมมือกันอีกครั้งหนึ่ง การแต่งกายให้ใส่เส้ือกั๊ก 
ที่ท่านรองฯ ชรินทร์ เปาอินทร์ ได้จัดทำให้นะครับ ผมขอขอบคุณท่านรองฯ 
ชรินทร์ เปาอินทร์ ไว้นะโอกาสนี้ครับ 
 เรื่องท่ี 3 เรื่องวัคซีนโมโดนา  ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ได้เปิด
ให้คนมาลงทะเบียนแล้ว ผมขอความร่วมมือให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอ่างทอง จัดหาคนท่ีมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของสภากาชาดไทยกำหนดไว้ 
โดยเป็นผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ด้อยโอกาส ผู้ต้ังครรภ ์ครู รวมท้ังผู้สูงอายุ ท่ีมีอายุ 70 ปี 
ขึ้นไป ให้แนบสำเนาบัตรประชาชนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ จำนวนท่านละ 20 คน ซึ่ง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ได้วัคซีนโมโดน่ามา จำนวน 2,400 คน เท่ากับ 
4,800 โดส แต่จะได้ฉีดเมื่อไรยังตอบไม่ได้ ต้องรอให้สภากาชาดไทยกำหนดอีก
ครั้งหนึ่ง น่าจะฉีดภายในเดือนตุลาคมนี้  
 เรื่องท่ี 4 งานเล้ียงเกษียน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองของเรา มี
ข้าราชการเกษียน จำนวน 1 ท่าน คือ ท่านวินัย จันทร์ทอง ผู้อำนวยการกองช่าง 
และลูกจ้างประจำหนึ่งท่าน ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ช่ือนาย
ณรงค์ นันทรักษ์ รวมเป็น 2 ท่าน แต่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
จังหวัด ห้ามจัดงานเล้ียงไม่ว่าหน่วยงานราชการ ส่วนราชการต่างๆ ไม่อนุญาต จึงขอ
เรียนให้สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองทราบ แต่ผมจะขอมอบของขวัญ
ให้กับท้ัง 2 ท่าน ครับ 
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เรื่องท่ี 5 การประเมินความโปร่งใส และคุณธรรมของคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ซึ่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติส่วนกลาง แอบประเมินการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ท่ีเรียกว่า 
IPA ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ได้รับการประเมินจากคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มา 3 ปีซ้อนในระดับ A เรื่องคุณธรรม 
ความโปร่งใส จากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เมื่อปี 
พ.ศ. 2562-2564   3 ปีซ้อน ซึ่งเป็นการประเมินองค์การบริหารส่วนจังหวัดท้ัง
ประเทศ ของเราได้คะแนน 91.02  ถือว่าเป็นผลงานในการทำงานร่วมกัน ของ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ส่วนราชการในองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอ่างทอง  รวมถึงพนักงาน ลูกจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
ทุกท่าน ท่ีร่วมกันทำงานผมต้องขอขอบคุณ ณ ท่ีนี้ด้วยครับ 

เรื่องท่ี 6 เรื่องน้ำท่วม  มีคำถามว่าปีนี้น้ำจะท่วมไหม ไม่ว่าจะเป็นประชาชน
แถบอำเภอไชโย โพธิ์ทอง หรือผู้ท่ีอยู่บริเวณริมแม่น้ำน้อย อำเภอวิเศษชัยชาญ 
อำเภอเมือง อำเภอป่าโมก ผมได้ประสานงานกับทางชลประทานเพื่อขอข้อมูล ทราบว่า
ช่วงนี้เป็นช่วงการปล่อยน้ำใต้เข่ือนระบายมา  ส่วนน้ำเหนือเข่ือนภูมิพล เข่ือนสิริกิตต์ 
น้ำยังมีอยู่ประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์ เรื่องน้ำท่วมแบบปี 2554 ไม่มีแน่นอน แต่ในขณะนี้
เป็นการระบายน้ำฝนท่ีตกลงมาอาจจะมีปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มขึ้น แต่ไม่
ต้องกังวลว่าน้ำจะท่วม ถ้าฝนหยุดตกน้ำก็จะลดลงไปเอง ผมขอแจ้งให้ทราบแค่นี้ครับ   

ประธานสภา อบจ.  ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ มีสมาชิกฯ ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ....ขอเชิญ 
(นายสังคม  ลาภเวช) ท่านมณเฑียร วิริยางกูร 

นายมณเฑียร  วิริยางกูร เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองและสมาชิกสภาองค์การ 
สมาชิกสภา อบจ. บริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 

ผมขอพูดเรื่องเครื่องเสียงวันนี้มันแย่มาก ทีแรกผมต้ังใจพูดในวาระท่ี 4 แต่ฟัง
ไม่รู้เรื่องมันผ่านไปไวมาก ฟังไม่รู้เรื่องเลย คราวหน้ารบกวนท่านประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ผ่านไปยังเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ให้เจ้าหน้าท่ีท่ีทำหน้าท่ีควบคุมเครื่องเสียง ให้ทำการทดสอบก่อนนะครับ 
และเรื่องท่ีผมจะเรียนท่านประธานฯ คือเรื่องญัตติร่างระเบียบว่าด้วยการให้
ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ซึ่งมีระเบียบอยู่
แล้ว และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน สามารถให้ผู้สนใจเข้ารับฟังการประชุมได้
โดยทำเป็นหนังสือถึงท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และท่าน
ประธานสภาฯ เป็นผู้อนุญาตให้เข้าฟังประชุมได้หรือไม่ แต่ในช่วงท่ีเราเสนอญัตตินี้
เป็นช่วงท่ีมีโรคโควิดระบาด ทางสาธารณสุขฯ ได้กำหนดแล้วว่าจำนวนผู้เข้าร่วม
ประชุมนี้ได้กี่เปอร์เซ็นต์ เราผิดนะครับเพราะต้องเว้นระยะห่าง 2 เมตร ถ้าภาพ
ออกไป ญัตติท่ีเราเสนอไปตอนนี้ถ้าปล่อยให้ประชาชนท่ัวไปเข้ามา ผมไม่รู้ว่า
ระเบียบเก่ากับระเบียบใหม่ต่างกันอย่างไร ถ้าไม่มีการควบคุมคนจะเกิดปัญหาอีกว่า 
เราจัดประชุมได้อย่างไร เป็นไปได้ไหมว่าญัตติท่ีเสนอมาให้ระงับไปก่อน และให้เป็น
สิทธิของประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เพราะท่านประธานสภาฯ
เป็นผู้ควบคุมการประชุมอยู่แล้ว 
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ประธานสภา อบจ. ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ ช้ีแจงครับ 
(นายสังคม  ลาภเวช) 

เลขานุการสภา อบจ. ขอช้ีแจงว่าระเบียบตัวเดิม เป็นปี  พ.ศ. 2550 ซึ่งมันนานมากแล้ว ประมาณ 14 ปี  
(นางสาวชนม์สิตา  นิ่มกุล) ตามท่ีท่าน สจ.มณเฑียร วิริยางกูร เสนอ ขอนำเข้าไปปรับใหม่ ในช่วงสถานการณ์โควิดนี้ 

อาจจะปรับในเรื่องของการรับฟังเป็นแบบออนไลน์ไหมค่ะ 

นายมณเฑียร วิริยางกูร ตามท่ีผมเสนอไปนี้คือมันผ่านญัตติไปแล้ว ไม่สามารถแก้ไขญัตติได้แล้ว ผมจึงขอ 
สมาชิกสภา อบจ. เสนอว่าเราจะสามารถระงับไม่ให้ประชาชนเข้ามารับฟังการประชุมไว้ก่อนได้ไหม

ในช่วงสถานการณ์โรคโควิดนี้ โดยอ้างเหตุของสาธารณสุข เรื่องจำนวนผู้เข้าร่วม
ประชุมสัดส่วนของห้องต้องไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต์ ของจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมได้ เรามี
ระเบียบตัวนี้ใช้อยู่ ถ้าไม่อย่างนั้นถือว่าเราทำผิดนะครับท่านเลขาสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอ่างทอง เราผ่านญัตตินี้ไปแล้วไม่สามารถแก้ไขญัตติได้ ผมอภิปรายไป
ขอให้ระงับญัตติไปก่อนและพอสถานการณ์โรคโควิดคล่ีคลายก็ไม่ต้องจำกัดผู้เข้าร่วม
ประชุมเราก็ค่อยมาใช้ญัตตินี้กันใหม่ได้ไหมครับ 

 
ประธานสภา อบจ.  ผมขอใช้อำนาจประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ตามท่ีท่านสมาชิก 
(นายสังคม  ลาภเวช) สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองเสนอ เรื่อง ญัตติระเบียบวาระว่าด้วยการให้

ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ในวาระท่ี 4 ผม
ขอระงับไวก้่อน จนกว่าโควิดจะหมดไปและค่อยมาว่ากันใหม่ 
 มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ ผมขอเรียนท่านสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอ่างทองเพื่อทราบอีกครั้ง เราจะประชุมในวันพธุที่ 29 กันยายน 
2564 เวลา 14.00 น. เพื่อพิจารณาญัตติในวาระท่ี 2 และท่ี 3  ขอขอบคุณครับ 
และขอปิดประชุมครับ 

 
ปิดประชุม เวลา  14.55 น. 
 

                                         (ลงช่ือ)                                 ผู้จด/ผู้ถอดรายงานการประชุม 
                                                    (นางสาวเนตรนพิศ  ยอดแก้ว) 

 

   (ลงช่ือ)                                 ผู้พิมพ์ 
                                                   (นางนภัสนันทน์  จันทร์ฉาย) 

 

   (ลงช่ือ)                                ผู้ตรวจสอบ 
                   (นางสาวชนม์สิตา   นิ่มกุล) 
                                                   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 
 
 
 
 



 


