
รายงานการประชุมสภาวิสามัญองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน 
สมัยที่  1  ครั้งที่  1/25๖4 

วันพุธที่  17  เดือนมีนาคม  พ.ศ.  25๖4 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน 

 
ผู้เข้าประชุม 
 

1 นายพงษ์ สินสวัสดิ ์ ประธานสภา อบต. 

2 นายประสิทธิ์ อยากดี สมาชิกสภา อบต. 
3 นายมรกฎ   ประทัพวงศ์     เลขานุการสภา  อบต. 
4 นายจำลอง แฟนพิมาย สมาชิกสภา อบต. 
5 นายสุธี แฟนพิมาย สมาชิกสภา อบต. 
6 นายลิ เนียมกลาง สมาชิกสภา อบต. 
7 นายสวัสดิ์ น้อยการนา สมาชิกสภา อบต. 
8 นายเทียน ผ่องพูน สมาชิกสภา อบต. 
9 นายสุรัช ประสมทรัพย์ สมาชิกสภา อบต. 

10 นายสุวิตร เถียนนอก สมาชิกสภา อบต. 
11 นายเฉลิม ประดิษฐ์จา สมาชิกสภา อบต. 
12 นางมุ่ง นาคา สมาชิกสภา อบต. 
13 นายไมล์ ประสมสัตย์ สมาชิกสภา อบต. 
14 นายสุพจน์  ยันตะพันธ์ สมาชิกสภา อบต. 
15 นายเฉลียว ชูแสง สมาชิกสภา อบต. 

16 นายบุญวิจิต คิดเห็น สมาชิกสภา อบต. 

17 นายแก้ว พูนนอก สมาชิกสภา อบต. 
18 นางสาววรัทยา ทิศรักษ์ สมาชิกสภา อบต. 

 
ผู้ไม่มาประชุม 
 -  ไม่มี 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

1  นายอาทิตย์  สนิทบุญ   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน 
2  นายเภา  อุ้ยนอก   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน 
3  นายบุญส่ง  ธุระสุข   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน 
4  นางธัญชนก  สันชัย   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 
เริ่มประชุมเวลา 10.00  น. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายพงษ์ ฯ เรียนท่านสมาชิกสภาทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาวิสามัญสมัยที่ 1  ครั้งที่  
ประธานสภา ฯ 1/2564  เนื่องจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีวานมีความจำเป็นต้องขอเปิดประชุม

วิสามัญเพ่ือพิจารณาแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและท่านนายอำเภอ  นาย
อำนวย  ปองนาน  ได้พิจารณาแล้วอนุญาตให้เปิดประชุมวิสามัญได้ตามหนังที่ ที่ นม 
0023.28/926 ลงวันที่  4   มีนาคม  2564  จึงขอแจ้งให้สภาได้รับทราบ 

ที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาสามัญสมัยแรก  ครั้งที่ 2 /  2564  
   วันศุกร์ที่  19  กุมภาพันธ์  2564 
นายพงษ์ ฯ  เรียนท่านสมาชิกสภาทุกท่าน  ต่อไปนี้เป็นการรับรองรายงานการประชุมสภาสามัญสมัย 
ประธานสภา ฯ แรก  ครั้งที่ 2 /  2564  วันศุกร์ที่  19  กุมภาพันธ์   2564  ขอเชิญสมาชิกสภาทุกท่าน

ได้พิจารณา ท่านใดต้องการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อความใดในรายงานการประชุมสภา 
ขอเชิญเสนอได้ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วลงมติรับรองรายงานการประชุมสภาสามัญสมัยแรก 
   ครั้งที่  2  /  2564  วันศุกร์ที่  19  กุมภาพันธ์   2564  โดยเสียงเป็นเอกฉันท์ 
   ไม่มีการแก้ไข  หรือเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมสภาแต่อย่างไร 
ระเบียบวาระท่ี  3 กระทู้ถาม 
นายพงษ์ ฯ  ไม่มีการเสนอญัตติ 
ประธานสภา ฯ 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 
นายพงษ์ ฯ  ไม่มีการเสนอญัตติ 
ประธานสภา  
 

 
 
 
 
 



-3- 
ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

1. การขออนุมัติจ่ายขาดเงินทุนสำรองสะสมครั้งที่ 1/25๖4   ประจำปีงบประมาณ 
 พ.ศ.25๖4    จำนวน  28  โครงการ เป็นเงินจำนวน 10,015,8๐๐.-  บาท 

นายพงษ์ฯ  เรียนท่านสมาชิกทุกท่าน  ผู้บริหารเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินทุนสำรอง 
ประธานสภา ฯ สะสม  ครั้งที่ 1/25๖4  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 25๖4 จำนวน  28  โครงการ เป็น

เงินจำนวน  10,015,8๐๐.- บาทเพ่ือแก้ปัญหา ความเดือดร้อนขอประชาชนในเขต  
อบต. ชีวาน  ขอเชิญท่านนายกได้ชี้แจงรายละเอียดให้สภาได้รับทราบ  

นายอาทิตย์ฯ  เรียนท่านประธานสภาและสมาชิก สภาทุกท่าน ผมนายอาทิตย์  สนิทบุญ  
นายก อบต. ชีวาน นายก อบต. ชีวาน ได้จัดทำโครงการเพ่ือขออนุมัติจ่ายขาดเงินทุนสำรองสะสม จำนวน  28 

โครงการ เป็นเงินจำนวน  10,015,8๐๐.- บาท    ด้วยตามที่พ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลชีวานได้ประสบภัยแล้งในช่วงต้นปีและประสบปัญหาน้ำท่วมช่วงปลายปี ระหว่าง
เดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน 2564  เนื่องจากมีพายุพัดผ่านประเทศไทยหลายลูกทำ
ให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและความลำบากในการดำรงชีพตลอดจนทางสัญจรไปมา
ชำรุดเสียหายหลายสาย จึงจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขขุดลอกแหล่งน้ำ  เช่น  คลอง  เหมือง
ส่งน้ำเพื่อระบายน้ำเข้านาเกษตรกรได้สะดวกรวดเร็ว และทางสัญจรต้องปรับปรุงให้มี
คุณภาพเพ่ิมขึ้นเนื่องจากประชาชนได้รับความเดือดร้อนในการสัญจรเป็นอย่างมาก  ถนน
ชำรุดเสียหายทุกหมู่บ้านจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ประกอบกับไฟฟ้าแสง
สว่างต้องได้รับการแก้ไข เนื่องจากถนนมืดไม่มีแสงสว่าง ในยามค่ำคืนและประชาชนใช้
สัญจรเป็นสายหลักของหลายหมู่บ้านและเป็นการป้องกันชีวิติและทรัพย์สินของประชาชน
ในยามค่ำคืนจากเหตุการใช้ถนนสัญจรและป้องกันการเกิดอาชญากรรม ปล้นจี้ ราษฎร  จึง
จำเป็นต้องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมจากสภาเพ่ือแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ในเรื่องต่างๆ ซึ่งได้มีการจ่ายเงินสะสมไปแล้วจำนวน 3,519,000 บาท และไม่สามารถ
ใช้ไดอี้ก ดังนั้นเมื่อเกิดความจำเป็นที่จะต้องแก้ไขปัญหา จึงจำเป็นต้องใช้เงินทุนสำรอง
สะสมที่เกินร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำจำปี 2564  ซึ่งมีเงินทุนสำรอง
สะสมเหลืออยู่จำนวน  14,000,000 บาท สามารถใช้จ่ายได้ 10,250,000  บาท 

ดังนั้น  จึงสามารถนำมาจัดทำโครงการต่างๆ  เพ่ือแก้ปัญหาความเดือดร้อน
เร่งด่วนของประชาชนมีรายละเอียดโครงการดังนี้ 
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นี่คือรายละเอียดโครงการที่ขออนุมัติจ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม ที่เสนอต่อ

สภา ขอได้โปรดพิจารณา เพื่ออนุมัติจ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสมต่อไป  ขอขอบคุณ 
นายพงษ์ ฯ  ท่านนายกอาทิตย์ได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการให้ท่านสมาชิกสภาได้รับทราบ 
ประธานสภา ฯ  เพ่ือพิจารณาสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายขอให้ยกมือขึ้น ขอเชิญ สอบต. หมู่ที่ ๗  
   นายสุพจน์ ยันตะพันธ์  อภิปราย 
นายสุพจน์ ฯ  เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่าน ผมนายสุพจน์ ยันตะพันธ์  
สอบต.ม.๗ สอบต.ม.๗ ขออภิปราย  ดังนี้  จากการได้ดูรายละเอียดโครงการแล้วปรากฏว่าเป็น

โครงการที่แก้ปัญหาให้กับประชาชนในตำบลที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้ง และภัยน้ำ
ท่วม มีความจำเป็นต้องแก้ไขปัญหาทางสัญจรไปมาของราษฎร สาธารณภัยต่าง ๆ และการ
ป้องกันชีวิตและทรัพย์สินประชาชน เช่น แสงสว่างในยามค่ำคืน 
ถือเป็นความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในตำบลซึ่งมีอาชีพ 
ในการทำการเกษตรกรรม  การเดินทางไปทำงานและโครงการอ่ืนๆ  ที่เอ้ือประโยชน์ให้กับ
ประชาชนโดยตรง แต่เงินทุนสำรองเงินสะสมควรเก็บไว้ใช้ในคราวจำเป็นกว่านี้ ขอขอบคุณ 

นายพงษ์ฯ  เรียนเชิญนายไมล์ ประสมสัตย์  สอบต.ม.6  อภิปราย 
ประธานสภา ฯ 
นายไมล์ฯ  เรียนท่านประธานสภาผมนายไมล์ ประสมสัตย์  สอบต.ม.6  ขออภิปราย   
สอบต.ม.6   โครงการดังนี้ จากการให้ดูรายละเอียดโครงการแล้วปรากฏว่าเป็นการดำเนินการ 
   ตามแผนเพิ่มเติมซึ่งได้ดำเนินการปรับปรุงแผนเนื่องจากปัญหาทางสัญจรไปมา 

ได้รับผลกระทบอย่างมาก  ราษฎรได้รับความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพ  พืชผลทาง
การเกษตรได้รับความเสียหาย    ดังนั้นจึงมีความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ปัญหาให้กับ
ประชาชนในตำบลในด้านต่างๆ  ตามแผนพัฒนาของ  อบต.ชีวาน  ซึ่งผู้บริหารได้
ดำเนินการขออนุมัติจ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม ถือเป็นวงเงินที่สูง ต้องคำนึงถึง
สถานการณ์คลังด้วย เห็นควรนำกลับไปทบทวนใหม่ ขอขอบคุณครับ 

นายพงษ์ฯ  มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายอีก  ขอเชิญเสนอได้ ขอเชิญนายแก้ว พูนนอก   
ประธานสภา ฯ  ส.อบต.ม.9  อภิปรายได้ 
นายแก้ว  ฯ  เรียนท่านประธานสภา ผมนายแก้ว พูนนอก สอบต.ม. ๙    จากการที่ได้พิจารณาโครงการ 
สอบต.ม.๙ ถือว่ามีประโยชน์ แต่ต้องคำนึงถึงสถานะการคลังด้วย เรามีเงินจำนวนน้อย ต้องรักษาการ

คลังไว้ เห็นควรให้ผู้บริหารทบทวนโครงการจ่ายขาดในครั้งนี้  ขอขอบคุณครับ 
นายพงษ์ ฯ  มีท่านใดต้องการเสนออีก  ขอเชิญนายสุรัช ประสมทรัพย์  สอบต.ม.4  อภิปราย   
ประธานสภา ฯ 
นายสุรัช ฯ  เรียนท่านประธานสภา ฯ  ผมนายสุรัช ประสมทรัพย์  สอบต.ม.4 เนื่องจากสถานการณ์ 
สอบต.ม.4  โควิด 19  การจัดเก็บภาษีได้น้อยเห็นควรให้ผู้บริหารทบทวนโครงการ  ขอบคุณครับ 
นายพงษ์ ฯ  มีท่านใดต้องการเสนออีก  ขอเชิญนางวรัทยา ทิศรักษ์   สอบต.ม.10  อภิปราย   
ประธานสภา ฯ 
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นางวรัทยา ฯ  เรียนท่านประธานสภา ฯ ดิฉันนางสาววรัทยา ทิศรักษ์ สอบต.ม.10 จากการที่ได้ดูราย 
สอบต.ม.10 ละเอียดแต่ละโครงการที่จะขออนุมัติในครั้งนี้ งบประมาณสูง หากมีความจำเป็นอ่ืนๆอีกเรา

จะไม่มีงบประมาณมาแก้ไขปัญหา เห็นควรให้ผู้บริหารกลับไปทบทวนอีกครั้ง ขอบคุณค่ะ 
นายพงษ์ ฯ  มีสมาชิกสภาท่านใดต้องการอภิปราย ขอเชิญ นายบุญวิจิตร คิดเห็น สอบต.ม.8 อภิปราย 
ประธานสภา ฯ  
นายบุญวิจิตร ฯ  เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่าน ผมนายบุญวิจิตร คิดเห็น สอบต.ม.8 
สอบต.ม.8 โครงการต่าง ๆ ที่ผู้บริหารเสนอให้สภาได้พิจารณา ถือว่ามีประโยชน์แต่ขณะนี้สถานการณ์

ของประเทศ ฐานะการคลังเก็บภาษีไม่ได้ตามเป้า เนื่องจากโรคระบาดเห็นควรให้ผู้บริหาร
ทบทวนโครงการ  ขอขอบคุณครับ 

นายพงษ์ ฯ ต่อไปขอเชิญ นายสุธี แฟนพิมาย สอบต.ม.1 อภิปรายได้ 
ประธานสภา ฯ  
นายสุธี  เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่าน ผมนายสุธี แฟนพิมาย สอบต.ม.1 
สอบต.ม.1 ขออภิปราย ดังนี้ จากการได้ดูรายละเอียดโครงการแล้ว ถือว่ามีประโยชน์ แต่สถานการณ์

ในขณะนี้ประเทศอยู่ในภาวะโรคระบาดใหญ่ เห็นสมควรชะลอโครงการไว้ หากสถานการณ์
ดีขึ้นก็สามารถดำเนินการใหม่ได้ ขอขอบคุณ 

นายพงษ์ ฯ ต่อไปขอเชิญ นางมุ่ง นาคา สอบต.ม.5 อภิปราย 
ประธานสภา ฯ 
นางมุ่ง  เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉัน นางมุ่ง นาคา สอบต.ม.5 
สอบต.ม.5 ขออภิปรายดังนี้  จากการได้ศึกษาโครงการจ่ายขาดแล้ว ถือว่าดี แต่ขณะนี้ฐานการคลัง

จำเป็นต้องรักษาไว้ เพราะมีโรคระบาดประชาชนไม่มีรายได้ หากเกิดความจำเป็นเร่งด่วน
เรื่องอ่ืน เราจะไม่มีงบประมาณมาแก้ไข เห็นควรให้ผู้บริหารทบทวนโครงการ ขอขอบคุณ
ค่ะ 

นายพงษ์ ฯ เรียนท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ท่านนายกอาทิตย์ สนิทบุญ ขอแถลงให้สภาได้รับทราบ 
ประธานสภา ฯ เรื่องการขออนุมัติจ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสมครั้งนี้  ขอเชิญ ท่านนายก ฯ ได้ชี้แจง 
นายอาทิตย์ ฯ เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่าน  ตามที่ผู้บริหารได้เสนอญัตติขออนุมัติ 
นายก อบต. จ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 10,015,800  บาท เพ่ือจัดทำโครงการ

แก้ปัญหาให้ประชาชนจำนวน 28 โครงการ จากการอภิปรายของสมาชิกสภา ฝ่ายบริหาร
ได้พิจารณาแล้ว เพ่ือให้เกิดความม่ันคงทางฐานะการคลังและหากมีความจำเป็นเร่งด่วน
ด้านอื่น ๆ อีกเราจะไม่มีงบประมาณมาแก้ไขปัญหา ดังนั้น ผมนายอาทิตย์ สนิทบุญ นายก
องค์การบริหารส่วนตำบลชีวานขอถอนญัตติการขออนุมัติจ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม
จำนวน 10,015,800  บาท  ขอขอบคุณครับ 

นายพงษ์ ฯ เรียนท่านสมาชิกสภาทุกท่าน  ท่านนายกได้ขอถอนญัตติการขออนุมัติจ่ายขาดเงินทุน 
ประธานสภา ฯ สำรองเงินสะสมต่อสภา  ขอเรียนเชิญเลขานุการสภาชี้แจงข้อกฎหมายต่อสภา 
นายมรกฎ ฯ เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่าน การที่ท่านนายกอาทิตย์  สนิทบุญ ขอถอน 
เลขานุการสภา ฯ ญัตติการขออนุมัติจ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม  สามารถทำได้ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ( แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2554 ) ข้อ 55 การขอถอนญัตติหรือคำแปรญัตติหรือการแก้ไข 
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ข้อความในญัตติร่างข้อบัญญัติซึ่งเป็นเหตุให้เปลี่ยนหลักการของร่างข้อบัญญัติการถอนชื่อ
จากการเป็นผู้รับรองหรือจากการเป็นผู้ร่วมกันเสนอญัตติจะกระทำเม่ือใดก็ได้เว้นแต่ญัตติ
นั้นได้จัดเข้าระเบียบวาระแล้วต้องได้รับความยินยอมจากท่ีประชุมสภาท้องถิ่นหรือคำแปร
ญัตติในชั้นคณะกรรมการแปรญัตติต้องได้รับความยินยอมจากท่ีประชุมคณะกรรมการแปร
ญัตติ 

  ญัตติที่ยังไม่ได้จัดเข้าระเบียบวาระหรือคำแปรญัตติในชั้นคณะกรรมการแปรญัตติ
ไม่อยู่ในบังคับของวรรคหนึ่ง   

  ดังนั้นเมื่อนายกอาทิตย์ สนิทบุญ ขอถอนญัตตินี้ ซึ่งกำลังพิจารณาอยู่ในวาระการ
ประชุมต้องให้สภาลงมติว่าเห็นชอบหรือไม่ เห็นชอบให้ถอนญัตติต่อไป ขอขอบคุณครับ 

นายพงษ์ ฯ เรียนท่านสมาชิกสภาต่อไป ประธานสภาจะขอให้สภาได้ลงมติ ขอให้สมาชิกได้ยกมือขึ้น 
ประธานสภา ฯ พ้นศีรษะเมื่อประธานสภา ขอให้ลงมติต่อไป 
มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วลงมติเห็นชอบ ให้นายกอาทิตย์ สนิทบุญ ถอนญัตติขออนุมัติจ่าย

ขาดเงินทุนสำรองเงินสะสมได้ โดยลงมติเห็นชอบ 17 เสียง ไม่มีผู้คัดค้านหรืองดออกเสียง 
ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอ่ืน ๆ 
นายพงษ์ ฯ เรียนท่านสมาชิกสภา ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ นำเรียนที่ประชุมสภาหรือปรึกษาหารือ ขอเชิญ 
ประธานสภา ฯ เสนอได้  เมื่อไม่มีท่านใดต้องการเสนอเรื่องอ่ืน ๆอีก และได้ประชุมมาพอสมควรแล้ว 

ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน ขอปิดประชุม 
 ปิดประชุม เวลา 12.00 น. 
 

 
      ผู้บันทึก / ผู้จัดทำรายงานการประชุม 

     
 

 (นายมรกฎ       ประทัพวงศ์) 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว ให้นำเสนอสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลชีวานเพื่อพิจารณารับรองในการประชุมครั้งต่อไป 
 
 

ลงชื่อ         
       (  นายไมล์  ประสมสัตย์ ) 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน 
 
ลงชื่อ          
         ( นายสวัสดิ์  น้อยการนา ) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน 
 
 
ลงชื่อ          
         ( นายสุรัช  ประสมทรัพย์) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน 

 
 
 

รายงานการประชุมฉบับนี้ได้รับรองจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีวานแล้ว 
ในการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่   ๒     ประจำปี พ.ศ. 2564   ครั้งที่    ๑   /2564 

วันที่  9   เดือน มิถุนายน   พ.ศ. 2564 
 
 

       ลงชื่อ 
          (  นายประสิทธิ์  อยากดี  ) 

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปฎิบัติหน้าที่ 
  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน 
 
 
 
 


