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ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี 
เร่ือง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี  
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 คร้ังที่ 1 และคร้ังที่ 2 ประจำปี 2563 

......................................... 

  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ได้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี สมัยสามัญ
สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 2 ประจำปี 2563  

  บัดนี้ มติท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผ่านมาแล้ว 
ในคราวประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจำปี 2564 เมื่อวันท่ี 14 ธันวาคม 2563  

  เพื่อให้การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 33 วรรค 4 ความว่า  
“ให้เลขานุการสภาท้องถ่ินปิดประกาศรายงานการประชุมที่มติรับรองแล้ว ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กร
ปกครองท้องถ่ิน เพื่อให้ประชาชนทราบ” ดังนั้น สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี จึงประกาศรายงานการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 2 ประจำปี 2563 เมื่อ วันท่ี 
15 ธันวาคม พ.ศ.2563  

  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

     ประกาศ ณ วันท่ี  15  เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563 

 

 

        

         (นางสาวนิกษ์นิศา  ทิพย์เสพ) 

         ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี 
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  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพล ี
สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจำปี 2563 คร้ังที่ 1 

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี 

ผู้มาประชุม 

1. นางสาวนิกษ์นิศา  ทิพย์เสพ  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี 
2. นายสุประดิษฐ์  คล้ายอักษร  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี 
3. นายอนุพงษ ์  ศิริเมร์   สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี  หมู่ท่ี 1 
4. นายสายชล  อินทรสุภา  สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี  หมู่ท่ี 2 
5. นายภาคินัย  วิประจง   สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี  หมู่ท่ี 3 
6. นายมนูญ  คงชนะ   สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี  หมู่ท่ี 4 
7. นายปกาสิต  แท่นอินทร์  สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี  หมู่ท่ี 4 
8. นางนงเยาว ์  ช่ืนแดง   สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี  หมู่ท่ี 6 
9. นายสนิท  คำสุข   สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี  หมู่ท่ี 6 
10. นายสมโภช  จันทร์ศรี  สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี  หมู่ท่ี 7 
11. นายสมนึก  สุทธิกรณ์  สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี  หมู่ท่ี 7 
12. นายภะณา  หงสะทาน  สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี  หมู่ท่ี 8 
13. นางสาวรุ้งนภา  ทิพย์เสพ  สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี  หมู่ท่ี 9 
14. นายนาที  วงแหวน   สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี  หมู่ท่ี 10 
15. นายโกมล  ประทับกอง  สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี  หมู่ท่ี 10 
16. นายสุทธิพงษ์  แสงทอง   สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี  หมู่ท่ี 11 
17. นายเกรียงไกร  จันทศรี   สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี  หมู่ท่ี 11 
18. นายวัชรินทร์  สุวพิศ   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ส.ต.ท.จรัญ  จันทร์นิตย์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี 
2. นายอนันต์    พันลัดดา  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี 
3. นางสาวหทัยรัตน์  ทองเรือง  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ อบต.สะพลี 

ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายแสวง  เสวิกา   สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี  หมู่ท่ี 8(ลาป่วย) 

ผู้ขาดประชุม 

1. นายชาญณรงค์  อินทรสุภา  สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี  หมู่ท่ี 1  

 

/เริ่มประชุม... 
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เร่ิมประชุม  เวลา 10.00 น. 

 เมื่อสมาชิกพร้อมแล้ว นางสาวนิกษ์นิศา  ทิพย์เสพ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ในฐานะ
ประธานในท่ีประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลีตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ประธานสภาฯ ขออัญเชิญพระราชดำรัสและพุทธศาสนสุภาษิตมากล่าวให้ทุกท่านรับฟังก่อนเริ่มเข้าสู่ 
ระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

 พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร 

 “อุปสรรคสำคัญของการดำเนินงานคือความท้อถอยและความหว่ันเกรงต่ออิทธิพล 
ต่างซ่ึงเป็นเหตุบั่นทอนความสามารถในตนกับทั้งความเที่ยงตรงต่อหน้าที่อย่างร้าย
กาจ จึงต้องระมัดระวังควบคุมสติและรักษาความสุจริตเป็นธรรมไว้ให้ได้ตลอดเวลา” 

 ทรงพระราชทานในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรนักเรียนนายร้อยตำรวจ 
ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร 

 พุทธศาสนสุภาษิต “มโนปพฺุพงฺคมา รฺมมา มโนเสฎฐา มโนมยา มนสา เจ ปสนฺเนน 
ภาสติ วา กโรติ วา ตโต นํ สุขมเนวติ ฉายา ว อนุปายิน”ี 

 (มะโนปุพพังคะมา รัมมา มะโนเสฎฐา มะโนมะยา มะนะสา เจ ปะสันเนนะ ภาสติ 
วากะโรติ วา ตะโต นัง สุขมะเนวะติ ฉายา วะอะนะปายินี) 

 แปลว่า ธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่สำเร็จแล้วด้วยใจ ถ้าบุคคลมีใจ
ผ่องแผ่ว พูดอยู่ก็ดี ทำอยู่ก็ดี ความสุขย่อมตามเขาไปดุจเงาตามตัว 

 และก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 1 ขอแก้ไขหนังสือเชิญประชุมฯ ซึ่งทุกท่านได้รับไปแล้ว
นั้น ในย่อหน้าแรก บรรทัดท่ีสอง ของแก้เป็น การประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 1 
ประจำปี พ.ศ.2562 เป็น พ.ศ.2563 และในย่อหน้าที่สอง บรรทัดที่ 3 ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  
ข้อที่ 22 เป็น ข้อที่ 23 ก็ต้องขออภัยในความผิดพลาดไว้ ณ ท่ีนี้ด้วย 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองแจ้งในที่ประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ สำหรับเรื่องแจ้งเพื่อทราบในวันนี้ เรื่องแรกการมาบรรจุใหม่ของพนักงานองค์การบริหาร 
ส่วนตำบลสะพลี ขอเชิญแนะนำตัวค่ะ 

หทัยรัตน์ฯ  สวัสดีค่ะ ดิฉัน นางสาวหทัยรัตน์  ทองเรือง ช่ือเล่นช่ือ แพน ค่ะ มาบรรจุใหม่ท่ีองค์การ
นักวิชาการ                บริหารส่วนตำบลสะพลี ในตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ มีอะไรทุกท่านก็สามารถ 
จัดเก็บรายได้               แนะนำได้นะคะ ขอบคุณค่ะ 

 

/เลขานุการสภาฯ... 
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เลขานุการสภาฯ สำหรับน้องแพน ก็เพิ่งจะสอบเข้ามาเป็นข้าราชการท้องถิ่นในรอบปี พ.ศ.2562 ใน
ตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้และเลือกมาบรรจุที่แรกที่องค์การบริหารส่วนตำบล 
สะพลีของเรา ซึ่งก็ได้เข้ามาทำหน้าท่ีแทนน้องเอ็มท่ีได้โอนย้ายไป ก็คิดว่ามีอีกหลายเรื่อง
ท่ีต้องเรียนรู้และคงได้ร่วมงานกับท่านสมาชิกทุกท่านในโอกาสต่อไป 

ประธานสภาฯ สำหรับเรื่องแจ้งเพื่อทราบอื่น เรียนเชิญท่านปลัด 

เลขานุการสภาฯ เรื่องต่อไปท่ีจะแจ้งให้สมาชิกทุกท่านได้รับทราบ คือเรื่องเกี่ยวกับสภาพอากาศ โดยจาก
ประกาศแจ้งเตือนภัย ฉบับที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคมที่ผ่านมา ในช่วงวันท่ี  
2 – 4 สิงหาคม 2563 พายุโซนร้อน “ซินลากู” บริเวณอ่าวตังเกี๋ยมีแนวโน้มเคล่ือนตัว
ผ่านประเทศเวียดนามตอนบนและลาวประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุม
ทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรง ทำให้ในจังหวัดชุมพรมีฝนฟ้าคะนองร้อย
ละ 60 – 70 ของพื้นท่ี และมีฝนตกหนักหลายพื้นท่ี ขอให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนัก 
น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก ส่วนอ่าวไทยมีคล่ืนสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณท่ีมี
ฝนฟ้าคะนองคล่ืนสูงกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง  

ในพื้นที่ตำบลสะพลีในช่วงที่ผ่านมาก็มีฝนตกหนัก มีลมแรงทำให้มีตันไม้ล้ม เส้นทาง
คมนาคมบางเส้นทางชำรุดเสียหาย ก็ขอให้สมาชิกทุกท่านแจ้งพี่น้องประชาชนเดินทาง
สัญจรอย่างระมัดระวัง โดยทางเจ้าหน้าท่ีก็จะเข้าซ่อมแซมแก้ไขอย่างเร็วที่สุดครับ 

เรื่องต่อไปเป็นการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้วยกระทรวง มหาดไทยแจ้งว่าการจัด
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 เมื่อวันท่ี 
30 กรกฎาคม 2563 โดยมีนางพัชราภรณ์  อินทรียงค์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ด้าน
งานเฉล ิมพระเก ียรต ิและงานก ิจกรรมพิ เศษ เป ็นประธาน ม ีมต ิ เห ็นชอบให้
กระทรวงมหาดไทยแจ้งอำเภอจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ รวมทั้งเป็นการแสดงความจงรักภักดีสำนึกในพระ
มหากรุณาธิคุณ จึงขอให้ท่านร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ดังนี้ 

1. พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระสงฆแ์ละสามเณร จำนวน 37 รูป ณ ลาน    
    หน้าท่ีว่าการอำเภอ 
2. พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลาประชาคมอำเภอปะทิว (หน่วยงานละ 1  
    ท่าน) 
3. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ  
    ศาลาประชาคมอำเภอปะทิว 
4. กิจกรรมจิตอาสา “12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก” 

 

/ท้ังนี้... 
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ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน ท่านสมาชิกสภาฯ แต่ละหมู่ 
และผู้นำชุมชนก็ได้มีการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน ภายใต้โครงการ “รวมพล
คนสะพลี ทำดีเพื่อแม่” ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวสะพลีได้
ร่วมกันทำความสะอาด พัฒนาชุมชนในหมู่บ้านของตัวเอง และสำหรับหมู่ท่ี 3 ได้มีการ
ปลูกหญ้าแฝกรอบคลองวังปริงเพื่อรักษาหน้าดินตามพระราชดำริของในหลวงรัชการท่ี 
9 ด้วย โดยองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลีก็จะเป็นผู้สนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆ ในการ
ดำเนินการให้ ซึ่งสมาชิกทุกท่านสามารถเข้ามาติดต่อได้ท่ีสำนักปลัด องค์การบริหารส่วน
ตำบลสะพลีครับ 

และเรื่องสุดท้าย คือ เรื่องการเตรียมรับมือสถานการณ์อุทกภัยและดินถล่ม ซึ่งจริงๆ 
แล้วผมได้ถูกเรียนเชิญให้เข้าร่วมประชุมให้การประชุมครั้งนี้ด้วย ซึ่งในการประชุมก็ได้
กล่าวถึงจิตอาสาป้องกันภัยพิบัติซึ่งขององค์การบริหารส่วนตำบลสะพลีของเราได้จัด
อบรมไปแล้ว ให้มีการเตรียมพร้อมช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติในพื้นท่ีครับ 

สำหรับเรื่องแจ้งเพื่อทราบในวันนี้มีเพียงเท่านี้ครับท่านประธาน 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ผ่านมา 

ประธานสภาฯ ในระเบียบวาระต่อมา คือ เรื ่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ซึ่งคณะกรรมการ 
ตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจำปี พ.ศ.2563 ได้ตรวจสอบแก้ไขไว้แล้ว 

 ทั้งนี้ ต้องขอเรียนว่าในรายงานการประชุมได้บันทึกไว้ว่า นายแสวง  เสวิกา ได้เข้ามา
ประชุม ขอแก้ไขเป็นนายแสวง  เสวิกา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลีไม่ได้
เข้ามาประชุม เนื่องจากลาป่วยไปรับการผ่าตัด จึงขอเรียนให้สมาชิกทุกท่านทราบไว้ ณ 
ท่ีนี้ 

 มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนใดส่วนหนึ่งของรายงานการประชุมฯ ครั้งท่ี
ผ่านมาหรือไม่ หากไม่มีท่านใดแก้ไข ขอมติรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผ่านมาด้วย 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองด่วน 

- ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเพื่อพิจารณา 

ประธานสภา ในวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 

ข้อ 4.1 เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564  

วาระที่ 1 รับหลักการ ขอเชิญผู้บริหารค่ะ 
                                                                                                     /นายกฯ... 
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นายกฯ เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลีทุกท่าน กระผม  
ส.ต.ท.จรัญ  จันทร์นิตย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ขอแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี จะได้เสนอร่างข้อบัญญติั 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลีอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ใน
โอกาสนี้ คณะผู้บริหารส่วนตำบลสะพลีจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้
ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 ดังต่อไปนี้ 

 1. สถานะการคลัง  

     1.1 งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
          ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ.2563 องค์กรปกครองส่วน    
          ท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้ 
          1.1.1 เงินฝากธนาคาร  จำนวน   28,977,033.12    บาท 
          1.1.2 เงินสะสม   จำนวน    5,020,932.85    บาท  
          1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน  15,395,547.13    บาท 
          1.1.4 รายการท่ีได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพัน และยังไม่ได้จ่าย จำนวน 0 โครงการ  
                   รวม 0.00 บาท 
          1.1.5 รายการท่ีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน  จำนวน 10 โครงการ  
                   รวม 128,701.12 บาท 

     1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 0.00 บาท 

 2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563  ณ วันท่ี 3 สิงหาคม 2563 

     (1) รายรับจริง  จำนวน 31,551,439.69 บาท  ประกอบด้วย 
          - หมวดภาษีอากร    จำนวน     211,363.69     บาท 
          - หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จำนวน      119,301.30      บาท 
          - หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   จำนวน     125,945.09     บาท 
          - หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  จำนวน  775,313.00     บาท 
          - หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด   จำนวน     205,700.00     บาท 
          - หมวดรายได้จากทุน   จำนวน                 0.00     บาท 
          - หมวดภาษีจัดสรร    จำนวน  15,056,254.00    บาท 
          - หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป   จำนวน  15,057,562.00    บาท 

                                      (2) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จำนวน  22,050.00 บาท 
    (3) รายจ่ายจริง  จำนวน  29,453,937.55 บาท ประกอบด้วย 
          - งบกลาง     จำนวน     9,333,362.24    บาท 
                                                                                                /งบบุคลากร... 
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                                            - งบบุคลากร    จำนวน   10,266,857.00   บาท 
          - งบดำเนินงาน    จำนวน      4,852,944.17  บาท 
          - งบลงทุน    จำนวน      3,585,374.14  บาท 
          - งบรายจ่ายอื่น    จำนวน                   0.00  บาท 
          - งบเงินอุดหนุน    จำนวน    1,415,400.00   บาท 

      (4) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์   
          จำนวน 22,050.00 บาท 
     (5) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินสะสม  จำนวน 4,078,531.68 บาท 
     (6) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม  จำนวน  0.00 บาท 
     (7) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินกู้  จำนวน 0.00 บาท 

 ในส่วนรายละเอียด ขอให้เจ้าหน้าท่ีงบประมาณได้เป็นผู้ช้ีแจงในลำดับต่อไปครับ  

เลขานุการฯ ก่อนอื่นขอชี้แจงว่าเลขหน้าจากเล่มร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ซึ่งอยู่ในมือทุกท่านแล้วนั้นถูกรันออกจากระบบที่ทางกรมกำหนดไว้ เพราะฉะนั้น
อาจทำให้ดูยาก แต่เชื่อว่าท่านสมาชิกทุกท่านได้อ่านรายละเอียดในเล่มร่างดังกล่าวนี้มา
พอสมควรแล้ว ดังนั้น จึงขออนุญาตช้ีแจงต่อไป 

 มาท่ีหน้าแรก ตารางยาวต่อจากหน้าคำแถลงการณ์เป็นรายได้ท่ีประมาณการณ์ไว้ว่าจะได้รับ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ ่งสามารถดูเปรียบเทียบได้จากการประมาณการใน 
ปีก่อนคือปี พ.ศ.2563 ดังนี้ 

  

 ในหมวดภาษีอากรท่านจะเห็นได้ว่ามีการประมาณการลดลงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของ
กฎหมายที่ยกเว้นการจัดเก็บในบางส่วนลง แต่ก็มีการเพิ่มในส่วนอื่นๆ ขึ้นมาแทน ทั้งนี้  
การประมาณการประจำปีงบประมาณปี 2564 รวมรายได้จัดเก็บเองเป็นเงิน 3,092,000 
บาท ซึ่งต่างกับปี 2563 อยู่ประมาณ 666,424 บาท โดยเราก็ได้รับรายได้เพิ่มจากส่วน
อื่นๆ และประมาณรายจ่ายในลดลงเพื่อให้สมดุลกันนั้นเองครับ 

/รายได้ท่ีรัฐบาล... 

ประมาณการ ปี 2563 ประมาณการปี 2564

รายได้จัดเก็บเอง

   หมวดภาษีอากร 2,091,424.00            1,000,000.00            

   หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 542,000.00               281,000.00               

   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 170,000.00               205,000.00               
   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและ
   การพาณิชย์ 900,000.00               1,500,000.00            

   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 55,000.00                 104,000.00               

   หมวดรายได้จากทุน -                             2,000.00                   

รวมรายได้จัดเก็บเอง 3,758,424.00            3,092,000.00            
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 ในส่วนรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประมาณการ ปี 
2564 เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ประมาณ 1,035,000 บาท 

  

 และรายรับในส่วนสุดท้ายคือรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่ากับ
การประมาณการในปี 2563 คือ 16,700,000 บาท 

 รวมรายรับจากการประมาณการในปี 2564 เป็นเงินจำนวน 42,222,000.00 บาท 

 ในหน้าต่อไปคืองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังนี้ 

 
สำหรับรายจ่ายในปีนี้ก็ต้ังไว้สำหรับงานถนนและประปาอีกหลายโครงการ โดยยอดรวมการ
ประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นเงินจำนวน 42,222,000 บาท
ซึ่งรายรับและรายจ่ายเป็นจำนวนท่ีเท่ากัน สมดุลกันครับ 

 สำหรับรายละเอียดงบประมาณตามแผนงานต่างๆ ก็มีดังนี้ 

 ด้านบริหารงานท่ัวไป 
   - แผนงานบริหารงานท่ัวไป   รวม 16,384,187 บาท 
   - แผนงานรักษาความสงบภายใน   รวม      380,000 บาท  
                                                                                        /ด้านบริหารชุมชน... 

ประมาณการปี 2563 ประมาณการ ปี 2564
รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
   หมวดภาษีจัดสรร 21,395,000.00         22,430,000.00        
รวมรายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

21,395,000.00         22,430,000.00        

ประมาณการปี 2563 ประมาณการ ปี 2564
รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน
   หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 16,700,000.00         16,700,000.00        
รวมรายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

16,700,000.00         16,700,000.00        

ประมาณการปี 2563 ประมาณการ ปี 2564
จ่ายจากงบประมาณ
   งบกลาง 11,062,135.00         11,340,620.00        
   งบบุคลากร 13,573,230.00         14,566,236.00        
   งบด าเนินงาน 9,500,059.00           9,682,244.00          
   งบลงทุน 5,958,000.00           4,956,900.00          
   งบรายจ่ายอ่ืนๆ -                            -                           
   งบเงินอุดหนุน 1,760,000.00           1,676,000.00          
รวมรายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

41,853,424.00         42,222,000.00        
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 ด้านบริหารชุมชนและสังคม 
   - แผนงานการศึกษา    รวม 5,067,393 บาท 
   - แผนงานสาธารณสุข    รวม    720,000 บาท 
   - แผนงานเคหะและชุมชน   รวม 7,839,800 บาท 
   - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  รวม    170,000 บาท 
   - แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม    280,000 บาท 

 ด้านการเศรษฐกิจ 
   - แผนงานการเกษตร    รวม      40,000 บาท 

 ด้านการดำเนินงานอื่น 
   - แผนงบกลาง     รวม      11,340,620 บาท 

 งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น     42,222,000 บาท 

 สำหรับรายละเอียดรายรับเป็นไปตามรายงานการประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 ใน หน้า : 1/3 และรายจ่ายใน หน้า : 1/41 

ขณะนี้ก็ขอให้ทุกท่านพิจารณาเอกสาร ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 อีกครั้ง หลังจากท่ีท่านคงได้ศึกษามาบ้างแล้วครับ  

ประธานสภาฯ  เพื่อให้สมาชิกทุกท่านได้ทบทวนอีกครั้ง ก่อนการอภิปราย จึงขอพักการประชุม 10 นาทีค่ะ 

พักการประชุม 10 นาที 

เข้าประชุมต่อ… 

ประธานสภาฯ ก่อนรับหลักการในวาระที่ 1 สมาชิกฯ ที่มีความประสงค์จะอภิปรายในร่างข้อบัญญัติ  
ขอเชิญค่ะ 

 เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายเพิ่มเติม ขอมติที่ประชุมสมาชิกท่านใดให้ความเห็นชอบรับ
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2564 

มติที่ประชุม เห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564  
(เวลา 11.30 น.) 

ประธานสภาฯ เมื ่อสภารับหลักการฯ แล้ว จะต้องตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ในวาระ 2 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 103 และ 105 ขอเชิญสมาชิกฯ เสนอว่าจะตั้งคณะกรรมการ 
กี่ท่าน  

เกรียงไกรฯ กระผมขอเสนอให้มีคณะกรรมการ 3 ท่านครับ (มีผู้รับรองถูกต้อง) 

ประธานสภาฯ มีใครเสนอเป็นอย่างอื่น หากไม่มี ถือว่าท่ีประชุมรับทราบ 

/ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ ขอให้สมาชิก เสนอคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 1 

โกมลฯ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ กระผม นายโกมล  ประทับกอง สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลสะพลี หมู่ที่ 10 ขอเสนอ นางนงเยาว์  ชื่นแดง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลสะพลี หมู่ท่ี 6 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 1 (มีผู้รับรองถูกต้อง) 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอสมาชิกท่านอื่นเป็นคณะกรรมการ คนท่ี 1 หรือไม่ หากไม่มีสมาชิก
ท่านใดเสนอสมาชิกท่านอื่นเป็นคณะกรรมฯ คนที่ 1 แล้ว สมาชิกท่านใดเห็นควรให้  
นางนงเยาว์  ช่ืนแดง เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 1 โปรดยกมือ 

 (ยกมือจำนวน 18 เสียงเต็ม) 

ประธานสภาฯ คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 1 คือ นางนงเยาว์  ชื่นแดง ต่อไปขอให้สมาชิก เสนอช่ือ
คณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 2 

ภาคินัยฯ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ กระผม นายภาคินัย  วิประจง สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลสะพลี หมู่ท่ี 3 ขอเสนอ นายปกาสิต  แท่นอินทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลสะพลี หมู่ท่ี 4 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 2 (มีผู้รับรองถูกต้อง) 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอสมาชิกท่านอื่นเป็นคณะกรรมการ คนท่ี 2 หรือไม่ หากไม่มีสมาชิก
ท่านใดเสนอสมาชิกท่านอื่นเป็นคณะกรรมฯ คนที่ 2 แล้ว สมาชิกท่านใดเห็นควรให้  
นายปกาสิต  แท่นอินทร์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 2 โปรดยกมือ 

 (ยกมือจำนวน 18 เสียงเต็ม) 

ประธานสภาฯ คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 คือ นายปกาสิต  แท่นอินทร์ ต่อไปขอให้สมาชิก เสนอช่ือ
คณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 3 

เกรียงไกรฯ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ กระผม นายเกรียงไกร  จันทร์ศรี สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลสะพลี หมู่ที่ 11 ขอเสนอ นายนาที  วงแหวน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลสะพลี หมู่ท่ี 10 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 3 (มีผู้รับรองถูกต้อง) 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอสมาชิกท่านอื่นเป็นคณะกรรมการ คนท่ี 3 หรือไม่ หากไม่มีสมาชิก
ท่านใดเสนอสมาชิกท่านอื่นเป็นคณะกรรมฯ คนที่ 3 แล้ว สมาชิกท่านใดเห็นควรให้  
นายนาที  วงแหวน เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 3 โปรดยกมือ 

 (ยกมือจำนวน 15 เสียง) 

ประธานสภาฯ คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 คือ นายนาที  วงแหวน 

พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 – 13.00 น. 

ประธานสภาฯ คณะกรรมการแปรญัตติร่างรายจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ได้แก่ 
                                                                                             /1.นางนงเยาว์... 
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 1. นางนงเยาว์ ชื่นแดง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี หมู่ที่ 6 
2. นายปกาสิต แท่นอินทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี หมู่ที่ 4 
3. นายนาที วงแหวน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี หมู่ที่ 10 

ประธานสภาฯ จากนี้ ขอพักการประชุม 30 นาที เพื่อให้เลขานุการสภาฯ ดำเนินการนัดประชุมเพื่อ
คัดเลือก ประธาน เลขานุการ และกรรมการ ของคณะกรรมการแปลญัตติฯ ต่อไป 

 (30 นาที ผ่านไป) 

ประธานสภาฯ เมื่อท่ีประชุมครบองค์ประชุม ขอเชิญเลขานุการสภา รายงานผลการคัดเลือกฯ 

เลขานุการฯ ตามที่ได้พักการประชุม 30 นาที เพื่อให้เลขานุการสภาฯ ได้ดำเนินการเรียกประชุมเพื่อ
คัดเลือก ประธาน เลขานุการ และกรรมการ คณะกรรมาการแปรญัตตินั้น 

 ผลการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ดังต่อไปนี ้

1. นายนาท ี วงแหวน  สมาชิกฯ อบต. หมู่ที่ 10  ประธานกรรมการ 
2. นายปกาสิต แท่นอินทร์ สมาชิกฯ อบต. หมู่ที่ 4  กรรมการ 
3. นางนงเยาว์ ชื่นแดง  สมาชิกฯ อบต. หมู่ที่ 6  กรรมการ/เลขานุการ 

(รายละเอียดตามรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งท่ี 1) 

ที่ประชุม รับทราบ 

ประธานสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อที่ 49 กำหนดไว้ว่า “...ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะตอ้ง
กำหนดระยะเวลาเสนคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย” ขอเชิญสมาชิกฯ 
กำหนดระยะเวลาและวันรับคำแปรญัตติ 

เกรียงไกรฯ ผมขอเสนอให้การรับคำแปรญัตติมีระยะเวลา 3 วัน ในวันและเวลาราชการ คือ 8.00 น. ถึง  
16.00 น.  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลีครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอระยะเวลารับแปรญัตติเปน็อย่างอื่น ขอเชิญ 

สายชลฯ การบเรียนท่านประธานสภาฯ กระผม นายสายชล  อินทรสุภา สมาชิกหมู่ท่ี 2 ขอเสนอให้มี
การรับแปรญัตติ 2 วัน ต้ังแต่เวลา 6.00 – 18.00 น. เพื่อให้ครบตามระยะเวลาท่ีระเบียบ
กฎหมายกำหนด โดยขอให้เริ่มมีการรับแปรญัตติตั้งแต่ วันอาทิตย์ ที่ 9 สิงหาคม 2563 
จนถึง วันจันทร์ ท่ี 10 สิงหาคม 2563  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ หากไม่มีท่านใดเสนอแล้ว สมาชิกท่านใด
เห็นชอบตามเสนอ ให้มีการรับแปรญัตติ 3 วัน ในวันและเวลาราชการ  ณ ห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี โปรดยกมือ (ยกมือจำนวน 5 เสียง) 

/ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามเสนอ ให้มีการรับแปรญัตติ 2 วัน ตั้งแต่เวลา 6.00 – 18.00 
น. เพื่อให้ครบตามระยะเวลาที่ระเบียบกฎหมายกำหนด โดยขอให้เริ่มมีการรับแปรญัตติ
ตั้งแต่ วันอาทิตย์ ที่ 9 สิงหาคม 2563 จนถึง วันจันทร์ ที่ 10 สิงหาคม 2563  ณ ห้อง
ประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี โปรดยกมือ (ยกมือจำนวน 12 เสียง) 

 ดังนั้น คณะกรรมการแปรญัตติจะเข้ารับคำแปรญัตติ เป็นเวลา 2 วัน ได้แก่ 

- วันอาทิตย์  ที่ 9   สิงหาคม 2563 เวลา 6.00 – 18.00 น. 
- วันจันทร์   ที่ 10 สิงหาคม  2563  เวลา 6.00 – 18.00 น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ประธานสภาฯ สำหรับวันนี ้ขอพักการประชุมไว้ และจะพิจารณาในระเบียบวาระต่อไป ในวันที่ 14 
สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. วันนี้ขอขอบคุณทุกท่านค่ะ 

พักการประชุมเวลา 14.48 น. 

  

 

ลงช่ือ    ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

              (นายวัชรินทร์  สุวพิศ) 
       ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี 

 

  

 

 

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 
ครั้งท่ี 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันท่ี 7 สิงหาคม 2563ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี สมัยสามัญ  
สมัยท่ี 1 ประจำปี 2564 
 
 
                                                                       ลงช่ือ........................................................ 
                                                                                 (นางสาวนิกษ์นิศา  ทิพย์เสพ) 
                                                                       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี 
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  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพล ี
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4 ประจำปี 2563 คร้ังที่ 2 

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี 

ผู้มาประชุม 

1. นางสาวนิกษ์นิศา  ทิพย์เสพ  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี 
2. นายสุประดิษฐ์  คล้ายอักษร  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี 
3. นายอนุพงษ ์  ศิริเมร์   สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี  หมู่ท่ี 1 
4. นายสายชล  อินทรสุภา  สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี  หมู่ท่ี 2 
5. นายภาคินัย  วิประจง   สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี  หมู่ท่ี 3 
6. นายมนูญ  คงชนะ   สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี  หมู่ท่ี 4 
7. นายปกาสิต  แท่นอินทร์  สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี  หมู่ท่ี 4 
8. นายสนิท  คำสุข   สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี  หมู่ท่ี 6 
9. นางนงเยาว ์  ช่ืนแดง   สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี  หมู่ท่ี 6 
10. นายสมนึก  สุทธิกรณ์  สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี  หมู่ท่ี 7 
11. นายภะณา  หงสะทาน  สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี  หมู่ท่ี 8 
12. นางสาวรุ้งนภา  ทิพย์เสพ  สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี  หมู่ท่ี 9 
13. นายนาที  วงแหวน   สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี  หมู่ท่ี 10 
14. นายโกมล  ประทับกอง  สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี  หมู่ท่ี 10 
15. นายสุทธิพงษ์  แสงทอง   สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี  หมู่ท่ี 11 
16. นายเกรียงไกร  จันทศรี   สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี  หมู่ท่ี 11 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ส.ต.ท.จรัญ  จันทร์นิตย์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี 
2. นายอนันต์    พันลัดดา  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี 
3. นายวัชรินทร์  สุวพิศ   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี 
4. นางสาวอาภาพร  สง่า   นิติกร องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี 

ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายแสวง  เสวิกา   สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี  หมู่ท่ี 8(ลาป่วย) 

ผู้ขาดประชุม 

1. นายสมโภช  จันทร์ศรี  สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี  หมู่ท่ี 7 
2. นายชาญณรงค์  อินทรสุภา  สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี  หมู่ท่ี 1 

 

/เร่ิมประชุม... 
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เร่ิมประชุม  เวลา 10.00 น. 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเพื่อพิจารณา (ต่อ)    

ประธานสภาฯ  วาระที่ 2 แปรญัตติ 

ตามที่สภาท้องถิ่นได้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ 
ดังนี้ 

- วันอาทิตย์  ที่   9 สิงหาคม 2563 เวลา 6.00 – 18.00 น. 
- วันจันทร์    ท่ี 10 สิงหาคม 2563 เวลา 6.00 – 18.00 น. 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี 

บัดนี้คณะกรรมการแปรญัตติได้ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ปรากฏ
ว่าไม่มีสมาชิกหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอคำแปรญัตติแต่อย่างใด ถือว่าสภาท้องถิ่น
เห็นชอบตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เดิม 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 

ประธานสภาฯ  วาระที่ 3 ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

ขอถามว่าสมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.
2564 งบประมาณ 42,222,000.00.- บาท (สี่สิบสองล้านสองแสนสองหมื่นสอง
พันบาทถ้วน) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 งบประมาณ 
42,222,000.00.- บาท (สี่สิบสองล้านสองแสนสองหม่ืนสองพันบาทถ้วน) 

ประธานสภาฯ เมื่อสภาท้องถิ่นเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 แล้ว 
ขอให้เจ้าหน้าท่ีดำเนินการตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 เพื่อประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ต่อไป  

ประธานสภา ข้อ 4.2 การเลือกคณะกรรมการสามัญ (เลือกคณะกรรมการฝ่ายจัดทำแผนพัฒนาฯ) 

เลขานุการสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ 2) พ.ศ.2554 หมวด 8 ข้อ 103, 104 และ 105 สภาฯ มี
อำนาจหน้าท่ีเลือกสมาชิกสภาเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆ ตามความจำเป็น
แก่การกิจการในหน้าที่ของสภา และในการเลือกคณะกรรมการฝ่ายจัดทำแผนพัฒนา 
เพื ่อให้การจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบร ิหารส่วนตำบลสะพลีเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนได้มีคำส่ังองค์การบริหารส่วนตำบล
สะพลี ซึ่งจะต้องมีมีสมาชิกสภาฯ เป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสะ
พลี ตามคำส่ังดังกล่าว จำนวน 3 ท่าน ท่ีมาจากสภาเลือก ซึ่งชุดเดิม ประกอบไปด้วย 

/1. น.ส.นิกษ์นิศา... 
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1. น.ส.นิกษ์นิศา  ทิพย์เสพ 
2. นายสายชล     อินทรสุภา 
3. นายสมโภช     จันทร์ศรี 

ท้ังนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลีจะมีการปรับปรุงคำส่ังดังกล่าวให้เป็นปัจจุบัน จึง
ขอให้คัดเลือกสมาชิกเพื่อเป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลีครับ 

เกรียงไกรฯ ขอเสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี เป็นสมาชิกท่านเดิมท้ัง
สามท่านครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ หากไม่มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่น ขอมติ
ให้ความเห็นชอบตามเสนอ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 

ประธานสภาฯ  ข้อ 4.3 กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 

 ในการนี้ ขอให้สมาชิกฯ เสนอว่าสมควรจะจัดประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564 ในวัน
ใดบ้าง 

เลขานุการฯ ขอเรียนช้ีแจงว่า ตามระเบียบแล้วการประชุมสมัยสามัญของสภาท้องถิ่นนั้น ต้องประชุม
อย่างน้อย 2 สมัย และประชุมไม่เกิน 4 สมัย เพื ่อให้การดำเนินงานสภาเป็นไป
โดยสะดวกเรียบร้อย และจากเดิมในปี พ.ศ.2563 ขอให้สมาชิกเสนอกำหนดสมัย
ประชุมสามัญต่อไป 

ประธานสภาฯ  ขอให้ท่านสมาชิกฯ ช่วยเสนอจำนวนสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ขอเชิญค่ะ 

มนูญฯ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ กระผม นายมนูญ  คงชนะ สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลสะพลี หมู่ท่ี 4  ขอเสนอให้มีการประชุมจำนวน 4 สมัย  

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอจำนวนสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญเป็นอย่างอื่นหรือไม่ หาก
ไม่มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น ท่านใดเห็นควรให้มีการกำหนดจำนวนสมัยประชุมสภาฯ 
สมัยสามัญ จำนวน 4 สมัย โปรดยกมือ (ยกมือเต็มสภา) 

มติที่ประชุม เห็นชอบประชุมสมัยสามัญ 4 สมัย  

ประธานสภาฯ ขอให้สมาชิกเสนอว่าสมควรให้ประชุมแต่ละสมัยในวันใดบ้าง เชิญค่ะ 

เลขานุการฯ การกำหนดสมัยประชุมสามัญควรสอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลสะพลีในการดำเนินงานต่างๆ ด้วย โดยช่วงต้นเดือนสิงหาคม ก็จะมีเรื่องของการ
พิจารณาข้อบัญญัติฯ และช่วงต้นเดือนมิถุนายนจะมีการทบทวนแผนฯ เพราะฉะนั้นใน
การกำหนดสมัยประชุมก็ควรสอดคล้องกับการดำเนินงานเหล่านี้ด้วย ท้ังนี้ การกำหนด
สมัยประชุมจะสามารถประชุมได้ภายใน 15 วัน นับจากวันท่ีกำหนดไว้แล้ว โดยจากเดิม
ได้กำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ไว้ดังนี้ 

/- สมัยท่ี 1... 
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- สมัยที่ 1 เร่ิมวันที่ 16  ธันวาคม มีกำหนด 15 วัน 
- สมัยที่ 2 เร่ิมวันที่ 14  กุมภาพันธ์ มีกำหนด 15 วัน 
- สมัยที่ 3 เร่ิมวันที่   1  มิถุนายน มีกำหนด 15 วัน 
- สมัยที่ 4 เร่ิมวันที่   1  สิงหาคม มีกำหนด 15 วัน 

ขอเชิญสมาชิกฯ เสนอกำหนดสมัยประชุมสามัญได้เลยครับ 

โกมลฯ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ กระผม นายโกมล  ประทับกอง ขอเสนอให้มีการประชุม
สมัยสามัญ ดังนี้ 

- สมัยท่ี 1 ต้ังแต่ วันท่ี   1 ธันวาคม    2562  เป็นต้นไป 
- สมัยท่ี 2 ต้ังแต่ วันท่ี   1 กุมภาพันธ์ 2562   เป็นต้นไป  
- สมัยท่ี 3 ต้ังแต่ วันท่ี   1 มิถุนายน   2562   เป็นต้นไป 
- สมัยท่ี 4 ต้ังแต่ วันท่ี   1 สิงหาคม    2562  เป็นต้นไป 

(มีผู้รับรองถูกต้อง) 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอสมัยการประชุมเป็นอย่างอื่นหรือไม่ หากไม่มีสมาชิกฯ ท่านใด
เสนอเป็นอย่างอื่น ขอกำหนดการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ ดังนี้ 

- สมัยที่ 1 เร่ิมวันที่   1  ธันวาคม มีกำหนด 15 วัน 
- สมัยที่ 2 เร่ิมวันที่   1  กุมภาพันธ์ มีกำหนด 15 วัน 
- สมัยที่ 3 เร่ิมวันที่   1  มิถุนายน มีกำหนด 15 วัน 
- สมัยที่ 4 เร่ิมวันที่   1  สิงหาคม มีกำหนด 15 วัน 

ประธานสภาฯ  ข้อ 4.4 การเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

ตามท่ีสภาฯ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมนั้น กำลังจะหมดวาระลง
แล้ว ทั้งนี ้ ท่านสามารถกำหนดจำนวนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ ได้ 
ตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป แต่ต้องไม่เกิน 7 คน จึงขอเชิญสมาชิกทุกท่านเลือกคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุมชุดใหม่ 

โกมลฯ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ กระผม นายโกมล  ประทับกอง สมาชิกฯ หมู่ที่ 10 ขอ
เสนอให้มีคณะกรรมการ 5 ท่านครับ เช่นเดิมครับ (มีผู้รับรองถูกต้อง) 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ หากไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่าง
อื่น ท่านใดให้ความเห็นชอบมีคณะกรรมการ 5 ท่าน โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้มีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 5 ท่าน  

ประธานสภาฯ ลำดับต่อไปขอให้สมาชิกฯ เลือกกรรมการตรวจรายงานการประชุมแต่ละท่าน หรือจะให้
เป็นคณะกรรมการชุดเดิม ขอเชิญค่ะ 

 

/ภาคินัยฯ... 
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ภาคินัยฯ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ กระผม นายภาคินัย  วิประจง สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลสะพลี หมู่ท่ี 3  ขอเสนอให้เปน็คณะกรรมการชุดเดิมครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ หากไม่มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นความ
เห็นชอบคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมเป็นคณะกรรมการชุดเดิม ได้แก่ 

1. นายโกมล  ประทับกอง  สมาชิกฯ หมู่ที่ 10 ประธานกรรมการ 
2. นายสุประดิษฐ์  คล้ายอักษร รองประธานสภาฯ กรรมการ  
3. นายปกาสิต  แท่นอินทร์  สมาชิกฯ หมู่ที่ 4 กรรมการ 
4. นายสนิท  คำสุข   สมาชิกฯ หมู่ที่ 6 กรรมการ 
5. นายสายชล  อินทรสุภา  สมาชิกฯ หมู่ที่ 2 กรรมการ/เลขานุการ 

โปรดยกมือ (ยกมือเต็มสภา) 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองอื่นๆ 

ประธานสภาฯ  ในระเบียบวาระท่ี 5 นี้ สมาชิกฯ ท่านใดมีเรื่องจะพูดคุยเชิญค่ะ 

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะพูดคุยในประเด็นอื่นๆ ในระเบียบวาระนี้ ขอเชิญค่ะ 

นายก อบต.สะพลี กราบเรียนท่านประธานสภาฯ กระผม ส.ต.ท.จรัญ  จันทร์นิตย์  นายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลสะพลี ขอช้ีแจ้งในเรื่องสำคัญสองเรื่องหลักๆ คือเรื่องถนน ไฟ และน้ำครับ 

 ในส่วนของถนนโดยเฉพาะเส้นทางที่ได้ใช้ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรทำให้เกิดการ
ชำรุดเสียหาย โดยองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลีได้กำลังให้กองช่างดำเนินการสำรวจ
เพื่อเข้าซ่อมแซม แต่เนื ่องจากสภาพอากาศที่ไม่ค่อยเป็นใจทำให้ยังไม่สามารถเข้า
ดำเนินการแก้ไขได้ในตอนนี้ ซึ่งผมขอแจ้งว่าถ้าสามารถเข้าดำเนินการแก้ไขได้เมื่อไหร่จะ
ให้ช่างเข้าดำเนินการทันทีครับ 

 ในส่วนเรื ่องที ่เป็นความเดือดร้อน กรณีไฟส่องทางสาธารณะที ่ทาง อบต.ยังไม่ได้
ซ่อมแซมตามท่ีท่านแจ้งมา ก็ด้วยอุปสรรคเรื่องสภาพอากาศด้วย โดยหากเริ่มดำเนินการ
ได้เมื่อไหร่ เราก็จะขอดำเนินการให้ตามลำดับก่อนหลัง และพิจารณาตามความจำเป็น
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินก่อนนะครับ 

 ในเรื่องน้ำ ซึ่งยังคงเป็นปัญหามากในพื้นท่ี หมู่ท่ี 10 และหมู่ท่ี 7 เราได้ดำเนินการเต็มท่ี
เพื่อจะแก้ปัญหาเรื่องน้ำประปาให้พี่น้องประชาชนได้ใช้น้ำที่มีคุณภาพและไม่มีปัญหา
เรื่องการปล่อยน้ำ โดยเฉพาะหมู่ที่ 7 แหล่งประปาไม่ได้อยู่ในพื้นที่เหมาะสม ซึ่งผมได้
วางโครงการเดินท่อเมนใหม่ จากสาเหตุนี้เองทำให้มีปัญหาการเปิดปิดการจ่ายน้ำ จึงขอ
แจ้งในท่านสมาชิกฯ ทราบและฝากแจ้งไปยังพี่น้องในพื้นท่ีด้วย นอกจากนี้ก็ยังมีอีก 

 

/หลายปัจจัย... 
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 หลายปัจจัยท่ีทำให้ต้องปิดเปิดการจ่ายน้ำประปา โดยผมจะดำเนินการแก้ปัญหาให้แล้ว
เสร็จโดยเร็วที่สุด 

 อย่างไรก็ตามผมขอเวลาอีกไม่กี่วัน ถ้าจำไม่ผิดเวลาของการดำเนินการโครงการน่าจะ
หมดแล้ว และยังเหลืออีกไม่เกินร้อยละ 5 และเราจะแก้ระบบใหม่หลังจากวางท่อเมน
เสร็จแล้ว โดยเราจะทำให้พี่น้องประชาชนได้ใช้น้ำท่ีมีคุณภาพดี แต่ปัญหาคือถังประปา
ตัวที่ใช้อยู่มันมีปัญหา ต้องติดต้ังใหม่ประมาณ 20 เมตร เหมือนหมู่ที่ 1 โดยโครงการ
ปรับปรุงได้งบมาจากกรมซึ่งเราได้ดำเนินการไปแล้วทั้งส้ินครับ 

 นอกจากนี้ตามที่ได้เงินอุดหนุนมาใช้ดำเนินการทำถนนเส้นมหาราชในหมู่ที ่ 3 เป็น  
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และเส้นดอนรังแร้งหมู่ท่ี 6 เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วครับ ก็หวังว่าจะแล้วเสร็จและอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้อง
ประชาชนครับ 

 สำหรับอีกสองเรื ่องสุดท้าย เรื ่องแรกขอเชิญชวนท่านสมาชิกฯ ทุกท่านร่วมกันทำ
กิจกรรมปลูกหญ้าแฝกในวันนี้ เวลา 15.00 น. ณ บริเวณคลองวังปริงท่ีขุดใหม่ในพื้นท่ี 
หมู่ที่ 3 อันเป็นหนึ่งในโครงการตามพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ก็ขอเชิญชวน
ทุกท่านมา ณ ท่ีนี้ 

 เรื่องสุดท้าย ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ได้เข้าร่วมโครงการงานเฉลิมพระเกียรติเนื่อง
ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหา 
วชิราลงกรณ รัชกาลท่ี 10 ในวันท่ี 28 กรกฎาคม 2563 และโครงการทำดีเพื่อแม่ใน
วันท่ี 12 สิงหาคม 2563ท่ีทุกคนได้ร่วมกันพัฒนา ก็ขอขอบคุณทุกท่านไว้ ณ ท่ีนี้ 

เกรียงไกรฯ ขอขอบคุณคณะผู้บริหารที่ได้สนับสนุนรถกระเช้าเข้าดำเนินการในพื้นที่ หมู่ที่ 11 ซึ่ง
เป็นการช่วยลดอุบัติเหตุให้กับพี่น้องชาวบ้านท่ีเดินทางสัญจรลงได้มาก ท้ังนี้ยังมีอีกสอง
จุดซึ่งจะต้องประสานกับแขวงการทางและไฟฟ้า คือ หน้าบ้านจ่าสิบเอก ธำรง ธนสาร 
และนายบุญส่ง บุญสวัสดิ์ โดยผมได้ประสานไว้แล้วเขายินยอมให้ดำเนินการ ก็ขอฝาก
ทางคณะผู้บริหารเข้าดำเนินการแก้ไขด้วยครับ ขอบคุณครับ 

โกมลฯ ขออนุญาตท่านประธาน เรียนปรึกษากรณีวันหยุดของเจ้าหน้าท่ีประปา บางทีมีกรณี
เร่งด่วนแล้วไม่สามารถโทรติดต่อเจ้าหน้าที่ได้เลย รบกวนทางคณะผู้บริหารหาแนว
ทางแก้ไขด้วยครับ 

รองอนันต์ฯ ในกรณีท่ีท่านโกมลเรียนปรึกษา ผมขอแจ้งว่าหากท่านมีกรณีเร่งด่วนท่ีจะประสานเรื่อง
น้ำประปา ก็ขอให้ประสานมาทางผมโดยตรง ผมจะดำเนินการประสานงานกับเจ้าหน้าท่ี
เข้าดำเนินการแก้ไขให้ในวันหยุดครับ 

 

/สายชลฯ... 
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สายชลฯ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ กระผม นายสายชล  อินทรสุภา  สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลสะพลี หมู่ที่ 2 ขอขอบคุณ อบต.ที่ได้สนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆ ในการ
พัฒนาพื้นท่ีหมู่ท่ี 2 ด้วยครับ 

 ในประเด็นต่อมา ขอเรียนปรึกษากรณีการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เนื่องจากมี
ชาวบ้านสอบถามมากันหลายคนเกี่ยวกับการชำระภาษีว่าต้องชำระหรือไม่ เมื่อไหร่ จึง
ขอให้คณะผู้บริหารช่วยชี้แจงด้วย 

 ต่อมา เรื่องขยะก็อยากให้ทางคณะผู้บริหารช่วยหาแนวการปฏิบัติหรือวิธีการต่างๆ ตาม
วิธีการงบประมาณท่ีสามารถทำได้ดำเนินการจัดการแบ่งบ่อขยะจากในพื้นท่ีหมู่ท่ี 2 โดย
ให้จัดการขยะในพื้นท่ีของตัวเอง เพื่อลดภาระขยะในพื้นท่ีของหมู่ท่ี 2 ด้วยครับ 

เลขานุการสภาฯ ในเรื ่องการจัดเก็บภาษีอย่างที่ได้เรียนไปแล้วเมื ่อการประชุมครั้งที ่ผ่านมาว่ามีการ
เปล่ียนแปลงกฎหมายภาษีโรงเรือน ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ซึ่งขณะนี้ทางส่วนงานจัดเก็บ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะพลีก็ได้เร่งดำเนินการประเมิน และทำหนังสือแจ้ง
รายละเอียดสำหรับท่านท่ีได้รับการงดเว้น และต้องจ่ายภาษี รวมทั้งแจ้งให้เข้ามาแจ้งไว้
ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลีด้วย ทั ้งนี ้ ก็อาจต้องใช้เวลา แต่เราจะมีการ
ประชาสัมพันธ์แจ้งขั้นตอนต่างๆ ผ่านทางช่องทางประชาสัมพันธ์เป็นระยะๆ ครับ 

สำหรับเรื่องขยะเป็นวาระแห่งชาติที่ทางรัฐบาลมีนโยบายลงมาอยู่แล้วซึ่งเราก็ได้มีการ
รณรงค์ให้มีการจัดการขยะตั้งแต่ระดับครัวเรือนเพื่อตัดวงจรตั้งแต่ต้นทาง โดยองค์การ
บริหารส่วนตำบลสะพลีได้ดำเนินการแก้ไขบริหารจัดการเรื ่องนี้ตลอดอยู่แล้ว และ
สำหรับปัญหาท่ีท่านสมาชิกแจ้งมาเราก็จะพิจารณาดำเนินการจัดการให้ครับ 

นายก อบต.สะพลี ขอขอบคุณท่านสมาชิกฯ ท่ีได้กรุณานำเรียนในประเด็นต่างๆ ขึ้นมา โดยเฉพาะเรื่องการ
จัดเก็บภาษีซึ่งมีการออกกฎหมายใหม่ โดยมีมติคณะรัฐมนตรียกเว้นการจัดเก็บภาษีและ
ลดหย่อน รวมถึงขยายเวลาการชำระภาษีออกไป โดยขณะนี้เจ้าหน้าท่ีของเราก็ได้ทำการ
สำรวจแผนที ่ภาษี และดำเนินการแจ้งการจัดเก ็บไปแล้ว ก ็ขอให้ท่านสมาชิก
ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับหนังสือเข้ามาติดต่อสอบถามได้ที ่องค์การ
บริหารส่วนตำบลสะพลีครับ 

 สำหรับกรณีนำรถกระเช้าตัดต้นไม้ท่ีขวางทางสัญจร หรือเป็นต้นเหตุให้เกิดปัญหาไฟฟ้า
ลัดวงจร เราก็จะเข้าดำเนินการให้ในทุกหมู่โดยเริ่มจากหมู่ 11 ไล่ไปจนครบทุกพื้นที่ท่ี
เกิดปัญหาครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกจะสอบภาม หรือปรึกษาหารือเรื ่องอื่นๆ อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด
สอบถามแล้ว วันนี้ขอปิดประชุม 

 

 

/เลิกประชุม... 
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เลิกประชุมเวลา 12.38 น. 

 

ลงช่ือ    ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

              (นายวัชรินทร์  สุวพิศ) 
       ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี 

 

  

 

 

 

 

  

 

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 
ครั้งท่ี 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันท่ี 14 สิงหาคม 2563 ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี สมัยสามัญ  
สมัยท่ี 1 ประจำปี 2564 
 
 
                                                                       ลงช่ือ............................................................                                                                                     
                                                                                (นางสาวนิกษ์นิศา  ทิพย์เสพ) 
                                                                       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี 


