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บนัทกึรายงานการประชุมสภาสมยัสามญัที ่1 /2562
วนัจนัทรท์ ี ่ 11 กมุภาพนัธ ์ ๒๕ 62 เวลา  10.00 น.

ณ  หอ้งประชุมสภาองคก์ารบรหิารสว่นตำาบลจรเขใ้หญ่

รายชือ่ผูเ้ขา้ประชุม

ที่ ชือ่ - สกลุ ตำาแหนง่ ลายมอืชือ่
1 นายสมศกัดิ ์           

ทองแยม้
ประธานสภาฯ สมศกัดิ ์       ทอง

แยม้
2 นายธรีะยทุธ           

พละเลศิ
รองประธานสภาฯ ธรีะยทุธ       พละ

เลศิ
3 นายปิยภสัส ์          ไทย

พบิลูย์
สมาชกิ อบต. หมู่

ที ่ 1
ปิยภสัส ์      ไทย
พบิลูย์

๔ นางอรณีุ               ทอง
ชาติ

สมาชกิ อบต. หมู่
ที ่ 1

อรณีุ          ทอง
ชาติ

๕ นายณัฐพล             
ธรรมรัตน์

สมาชกิ อบต. หมู่
ที ่ 2

ณัฐพล         
ธรรมรัตน์

๖ นายทนิ                 บญุ
มี

สมาชกิ อบต. หมู่
ที ่ 2

ทนิ            บญุมี

๗ นางสวุรรณา           สุ
วรรณเกษร

สมาชกิ อบต. หมู่
ที ่ 3

สวุรรณา     สุ
วรรณเกษร

๘ นางวงเดอืน            จัน
ทกจิ

สมาชกิ อบต. หมู่
ที ่ 3

วงเดอืน      จัน
ทกจิ

๙ นายสำารวน             
โพธิร์ะมาด

สมาชกิ อบต. หมู่
ที ่ 4

สำารวน        โพธิ์
ระมาด

๑๐ นายตง                  นลิ
พัฒน์

สมาชกิ อบต. หมู่
ที ่ 5

ตง             นลิ
พัฒน์

๑๑ นายบญุช ู              
ทรัพยส์นิ

สมาชกิ อบต. หมู่
ที ่ 5

บญุช ู         
ทรัพยส์นิ

๑๒ นายประยทุธ           
สะอาดเอีย่ม

สมาชกิ อบต. หมู่
ที ่ 6

ประยทุธ       
สะอาดเอีย่ม

๑๓ นายสมควร             ชม
ประเสรฐิ

สมาชกิ อบต. หมู่
ที ่ 6

สมควร        ชม
ประเสรฐิ

๑๔ นายจำาลอง              สี สมาชกิ อบต. หมู่ จำาลอง         สี
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เขยีวสด ที ่ 7 เขยีวสด
๑๕ นายสมศกัดิ ์            มี

โฉมงาม
สมาชกิ อบต. หมู่

ที ่ 8
สมศกัดิ ์        มี
โฉมงาม

๑๖ นายวทิยา               
มาลาวงษ์

สมาชกิ อบต. หมู่
ที ่ 8

นายวทิยา      
มาลาวงษ์

๑๗ นายประภาส            
ราตรมีชียั

สมาชกิ อบต. หมู่
ที ่ 9

ประภาส      ราตรี
มชียั

๑๘ นายอนันต ์              
วงษ์อบุล

สมาชกิ อบต. หมู่
ที ่ 9

อนันต ์        วงษ์
อบุล

๑๙ นายทัศนะ               
ธรรมวชิติ

    เลขานุการสภา
อบต.

ทัศนะ         ธรรม
วชิติ

รายชือ่ผูเ้ขา้รว่มประชุม

ที่ ชือ่ - สกลุ ตำาแหนง่ ลายมอืชือ่
1 นายสเุทพ    ทอง

ธรรมชาติ
นายก อบต. สเุทพ     ทอง

ธรรมชาติ
2 นายปรชีา    สะอาดเอีย่ม รองนายก อบต. ปรชีา      สะอาด

เอีย่ม
3 นางนทิรา    กำาลงัหาญ รองนายก อบต. นทิรา     กำาลงั

หาญ
๔ นายวรทัต   ธรรมรัตน์ เลขานุการนายก

อบต.
วรทัต      ธรรม
รัตน์

5 นายภริมย ์  แกว้ปาน รองปลดัฯ ภริมย ์  แกว้ปาน
6 นายบรรพจน ์นุชอนงค์ ผอ.กองชา่ง บรรพจน ์นุชอนงค์
7 นางสาวศรุจนากร     มณี นักวเิคราะหน์โยบาย ศรุจนากร    มณี
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อนิทร์ และแผน อนิทร์
8 นางสาวสริณัิฐมาศ     

ทรงสมพรชยั
นักจัดการงานทัว่ไป

ปฏบิตักิาร
สริณัิฐมาศ     ทรง
สมพรชยั

9 นางวาสนา   ออ่นเถือ่น เจา้พนักงานธรุการ
ปฏบิตังิาน

วาสนา      ออ่น
เถือ่น

10 นางสาววริชา   สะอาด
เอีย่ม

ผช.นักวเิคราะห์
นโยบาย

วริชา       สะอาด
เอีย่ม

เร ิม่ประชุม  เวลา  10.00  น.

เมือ่ทีป่ระชมุพรอ้มแลว้ โดยมสีมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่น
ตำาบลจรเขใ้หญ ่เขา้ประชมุครบองคป์ระชมุ และน่ังประจำาทีเ่ป็นทีเ่รยีบรอ้ย
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แลว้ นายสมศกัดิ ์ทองแยม้ ประธานสภาฯ ไดก้ลา่วเปิดประชมุ และดำาเนนิ
การประชมุ ตามระเบยีบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี้

                    ระเบยีบวาระที ่   1    เร ือ่งทีป่ระธานแจง้ใหท้ีป่ระชุม
ทราบ

1.1 ขอความอนุเคราะหป์ระชาสมัพนัธก์ารรบัสมคัรฝึกอาชพี
หลกัสูตรการฝึกเขา้ทำางาน             รุ่นที ่3/2562

นาย  สมศกัดิ ์ทองแยม้     (  ประธานสภาฯ  )     -  ดว้ยสถาบนั
พัฒนาฝีมอืแรงงาน 2 สพุรรณบรุ ี     เรือ่ง รับสมัครฝึกอาชพีใหแ้กเ่ยาวชน
และบคุคลทั่วไปในหลกัสตูรการฝึกเตรยีมเขา้ทำางาน ประจำาปีงบประมาณ 
2562 รุน่ที ่3/2562 จำานวน 17 อตัรา โดยกำาหนดรับสมัครตัง้แตบ่ดันี้ 
จนถงึวนัที ่21 กมุภาพันธ ์2562       ทกุวนัเวลาราชการ 

ทีป่ระชุม  รับทราบ

ระเบยีบวาระที ่   2    เร ือ่งรบัรองการประชุมคร ัง้ทีผ่า่นมา 
(การประชุมสภาฯสมยัวสิามญัที ่ 3/2561)  เมือ่วนัพฤหสับดทีี ่27 
ธนัวาคม  2561   

นาย  สมศกัดิ ์ทองแยม้     (  ประธานสภาฯ  )     -  ขอใหท้กุทา่น
ตรวจรายงานการประชมุสภาฯ       สมัยวสิามัญที ่3/2561) เมือ่วนั
พฤหสับดทีี ่27 ธันวาคม  2561   ถา้ผดิก็ขอใหแ้จง้ทีป่ระชมุเพือ่แกไ้ขตอ่
ไป      ถา้ไมม่ทีา่นใดจะขอแกไ้ข จะถอืวา่ทกุทา่นรับรองรายงานการประชมุ
ครัง้ดงักลา่วนะครับ 
 

มตทิีป่ระชุม มมีตดิว้ยเสยีงสว่นใหญจ่ำานวน 17 เสยีงรับรอง
รายงานการประชมุดงักลา่ว      งดออกเสยีง 1 เสยีง 

ระเบยีบวาระที ่   3    เร ือ่งเพือ่ทราบ / เพือ่พจิารณา / ดำาเนนิ
การ

3.1 เร ือ่งการกำาหนดจำานวนสมยัประชุมสามญัประจำา
ปีพ.ศ. 2562 ระยะเวลาและวนัเร ิม่ตน้ประชุมสมยัประชุมสามญั
ประจำาปีของแตล่ะสมยัของปี พ.ศ. 2562 วนัเร ิม่สมยัประชุมสามญั
ประจำาปีของปี พ.ศ. 2563 และระยะเวลาของสมยัประชุมสามญั
ประจำาปีสมยัแรกของปีพ.ศ. 2563 (ตามระเบยีบกระทรวง
มหาดไทยวา่ดว้ยขอ้บงัคบัการประชุมสภาทอ้งถิน่พ.ศ. 2547 ขอ้ 
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21 ใหป้ระธานสภาทอ้งถิน่นำาปรกึษาในทีป่ระชุมสามญัประจำาปี สมยั
แรกของแตล่ะปี)

นาย  สมศกัดิ ์ทองแยม้     (  ประธานสภาฯ  )    -  วนันีเ้ป็นการ
ประชมุสภาสมัยแรกของปี พ.ศ. 2562 ผมก็ขอปรกึษากบัในทีป่ระชมุสภาฯ
วา่จะเสนอกีส่มัย กำาหนดวนัประชมุตัง้แตว่นัทีเ่ทา่ไหรถ่งึวนัทีเ่ทา่ไหร ่        
และระยะเวลาของสมัยประชมุสามัญประจำาปีสมยัแรกของปีถัดไป คอืปี 
พ.ศ. 2563 ขอเชญิเสนอไดค้รับ

นายทนิ บญุม ี  (  สมาชกิ อบต  .   หมูท่ ี ่   2  )     -  ขอเสนอให ้
กำาหนดจำานวนสมยัประชมุสามัญประจำาปี 2562 เป็นสามสมัย ดงันี ้ คอื 

สมัยสามัญที ่1 ระหวา่งวนัที ่1 – 15   กมุภาพันธ ์2562 ก็คอืการ
ประชมุสภาฯ ในวนันี้

สมัยสามัญที ่2 ระหวา่งวนัที ่1 – 15   สงิหาคม 2562 เพราะจะเป็น
ชว่งการพจิารณาขอ้บญัญัตงิบประมาณรายจา่ยของอบต. ของทกุปี

สมัยสามัญที ่3 ระหวา่งวนัที ่16 - 30 ธันวาคม 2562 เพือ่ใหฝ่้าย
บรหิารรายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนา ของอบต.ใน
ปีงบประมาณทีผ่า่นมาใหส้ภาอบต.ไดท้ราบ สว่นในชว่งเดอืนกมุภาพันธถ์งึ
เดอืนสงิหาคม 2562 นีถ้า้เรามเีรือ่งดว่นขึน้มาก็สามารถขอเปิดวสิามัญได ้

สำาหรับการกำาหนดการประชมุสามัญประจำาปีสมยัแรกของปีถัดไป ผม
ขอเสนอเป็นระหวา่งวนัที ่             1 – 15 กมุภาพันธ ์2563 ครับ

นาย  สมศกัดิ ์ทองแยม้     (  ประธานสภาฯ  )    -  สมาชกิทา่นใด
เห็นควรเป็นอยา่งอืน่หรอืไมค่รับ ถา้ไมม่ก็ีจะถอืวา่เราจะกำาหนดจำานวนสมัย
ประชมุสามัญในปี 2562 จำานวน 3 สมัย คอื 

สมัยสามัญที ่1 ระหวา่งวนัที ่1 – 15   กมุภาพันธ ์2562 
สมัยสามัญที ่2 ระหวา่งวนัที ่1 – 15   สงิหาคม   2562 
สมัยสามัญที ่3 ระหวา่งวนัที ่16 - 30 ธันวาคม 2562 
ในการประชมุสภาสมัยสามัญสมัยแรกของปี 2563 คอืระหวา่งวนัที ่1 

– 15 กมุภาพันธ ์2563
ซึง่ในปีทีแ่ลว้เรากำาหนดไว ้4 สมัย แตปี่นีเ้รามกีารเปลีย่นแปลงไป 

เดมิเรามกีารรายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาตำาบลให ้
สภาฯไดท้ราบปีละ 2 ครัง้ คอืในเดอืนเมษายนและเดอืนตลุาคม ดงันัน้ถา้
เรามคีวามจำาเป็นทีจ่ะตอ้งเปิดประชมุสภาฯในชว่งเดอืนเมษายนถงึเดอืน
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กรกฎาคม เราก็สามารถขอเปิดประชมุสภาสมัยวสิามัญไดต้ลอดเวลาโดยไม่
กำาจัดจำานวนครัง้ ผมจะขอมตเิลยนะครับ

สมาชกิทา่นใดเห็นสมควรกำาหนดจำานวนสมัยประชมุสามัญประจำา
ปีพ.ศ. 2562 ระยะเวลาและวนัเริม่ตน้ประชมุสมัยประชมุสามัญประจำาปีของ
แตล่ะสมยัของปี พ.ศ. 2562 วนัเริม่สมัยประชมุสามัญประจำาปีของปี      
พ.ศ. 2563 และระยะเวลาของสมัยประชมุสามัญประจำาปีสมยัแรกของ
ปีพ.ศ. 2563 ตามทีน่ายทนิ บญุม ีเสนอมาขอใหย้กมอืขึน้ครับ

มตทิีป่ระชุม  -  มมีตดิว้ยเสยีงสว่นใหญจ่ำานวน 17 เสยีง เห็น
ชอบใหก้ำาหนดสมัยประชมุสมัยสามัญประจำาปี 2562 จำานวนสามสมัย และ
ใหก้ำาหนดสมัยประชมุสมัยแรกของปี 2563 ตามทีน่ายทนิ บญุม ีเสนอ งด
ออกเสยีง 1 เสยีง

3.2 เร ือ่งการพจิารณาโอนเงนิงบประมาณรายจา่ย
ประจำาปีงบประมาณ 2562         เพือ่จา่ยเป็นคา่ออกแบบ คา่
ควบคมุงานทีจ่า่ยใหแ้กเ่อกชน นติบิคุคลหรอืบคุคลภายนอกเพือ่ให้
ไดม้าซึง่ส ิง่กอ่สรา้ง งบประมาณต ัง้ไว ้0  บาท โดยขออนมุตัโิอนจาก
แผนงานบรหิารงานท ัว่ไป งานบรหิารงานคลงั     งบบคุลากร หมวด
เงนิเดอืน (ฝ่ายประจำา) ประเภทเงนิเดอืนพนกังาน เพือ่จา่ยเป็นเงนิ
เดอืนพนกังานสว่นตำาบล ตำาแหนง่ ผอ.กองคลงั นกัวชิาการพสัด ุเจา้
พนกังานการเงนิและบญัช ีฯลฯ รวมถงึเงนิปรบัปรงุเงนิเดอืน       เมือ่
มกีารเลือ่นระดบั หรอืเลือ่นข ัน้เงนิเดอืนประจำาปี งบประมาณต ัง้ไว ้
951,960 บาท  งบประมาณคงเหลอืกอ่นโอน 644,138 บาท โอน
ลดคร ัง้นี ้ 159,858 บาท คงเหลอืงบประมาณท ัง้ส ิน้ 484,280  
บาท

นาย  สมศกัดิ ์ทองแยม้     (  ประธานสภาฯ  )   –  กอ่นจะพจิารณาใน
ระเบยีบวาระนีข้อแจง้ระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งใหท้ีป่ระชมุสภาไดท้ราบดงันีค้รับ

ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวธิกีารงบประมาณของ
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2541 ขอ้ 27 ไดก้ำาหนดไวว้า่ การโอนงบ
ประมาณรายจา่ยในหมวดคา่ครภุณัฑ ์ทีด่นิ และส ิง่กอ่สรา้งทีท่ำาใหล้กัษณะ 
ปรมิาณ คณุภาพเปลีย่นหรอืโอนไปตัง้จา่ยเป็นรายการใหมใ่หเ้ป็นอำานาจ
ของสภาทอ้งถิน่ ขอ้ 29 การแกไ้ขเปลีย่นแปลงคำาชีแ้จงงบประมาณรายจา่ย
ในหมวดคา่ครภุณัฑ ์ทีด่นิ และส ิง่กอ่สรา้งทีท่ำาใหล้กัษณะ ปรมิาณ คณุภาพ
หรอืเปลีย่นแปลงสถานทีก่อ่สรา้งใหเ้ป็นอำานาจอนุมัตขิองสภาทอ้งถิน่ เรือ่ง
นีท้า่นานยกมอีะไรชีแ้จงหรอืไมค่รับ    เชญิครับ 
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นาย  สเุทพ ทองธรรมชาติ     (  นายกอบต  .  ฯ  )     - เรยีนทา่น
ประธานสภา ทา่นสมาชกิและผูเ้ขา้รว่มประชมุทกุทา่น ทีจ่ะขอโอนครัง้นีก็้
คอืเงนิเดอืนของพนักงานสว่นตำาบลตำาแหน่งผอ.กองคลงัและตำาแหน่งตา่ง 
ๆ ซึง่บางทา่นอาจจะสงสยัวา่ทำาไมตอ้งตัง้งบฯไว ้ทัง้ผอ.กองการศกึษา 
ผอ.สาธารณสขุ ไมม่ตีวัก็ตอ้งตัง้ไว ้และคา่ใชจ้า่ยทีจ่ะขอโอนในครัง้นีก็้จะ
เป็นคา่วศิวกรทีจ่ะทำาโครงการใหก้บัแตล่ะทา่น ซ ึง่ในขอ้บญัญัตใินปีทีแ่ลว้
เราไมไ่ดต้ัง้ ทา่นใดมขีอ้สอบถามหรอืไมค่รับ ก็ขอชีแ้จงเพยีงเทา่นีค้รับ

นายภริมย ์แกว้ปาน     (  รองปลดัอบต  .  )     -  เรยีนทา่นประธาน
สภา ทา่นสมาชกิและผูเ้ขา้รว่มประชมุทกุทา่น ในการตัง้คา่ใชจ่า่ยในการ
ออกแบบการกอ่สรา้ง เป็นไปตามพ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและบรหิารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 กอ่นดำาเนนิการจัดซือ้จัดจา้งงานกอ่สรา้งตามวธิกีาร
ตามมาตรา 55 หน่วยงานของรัฐตอ้งจัดใหม้รีปูแบบรายการงานกอ่สรา้ง ซ ึง่
หน่วยงานของรัฐจะดำาเนนิการจัดทำาเองหรอืดำาเนนิการจัดจา้งตามหมวด 8  
งานจา้งออกแบบหรอืควบคมุงานกอ่สรา้งก็ได ้ทีบ่อกวา่หน่วยงานของรัฐ
ตอ้งจัดใหม้รีปูแบบรายงานการกอ่สรา้งซ ึง่ตอ้งจัดทำาขึน้เองนัน้ ก็คอืถา้ใน
กรณีทีอ่บต.ของเรามตีำาแหน่งวศิวะ เราก็สามารถทีจ่ะรับรองแบบของเราได ้
ไมต่อ้งไปจา้ง ถา้อปท.ใดจะดำาเนนิการจัดซือ้จัดจา้งหรอืกอ่สรา้งใด ๆ เกดิ
ขึน้ตอ้งมผีูรั้บรองแบบคอืเป็นวศิวกร กรณีของอบต.เราไมม่วีศิวกรใหข้อ
ความรว่มมอืจากหน่วยงานทีม่วีศิวกรในการเขยีนแบบ เชน่ หน่วยงานโยธาธิ
การ ฯลฯ แนวทางตอ่ไปก็คอืใหท้างอปท.ดำาเนนิการจา้งไดโ้ดยมหีลกั
เกณฑต์ามหมวดที ่8 งานจา้งออกแบบหรอืควบคมุงานกอ่สรา้งตามมาตรา 
79 งานจา้งออกแบบหรอืควบคมุงานกอ่สรา้งอาจจะกระทำาไดโ้ดยวธิดีงัตอ่
ไปนี ้

(๑) วธิปีระกาศเชญิชวนทั่วไป
(๒) วธิคีดัเลอืก
(๓) วธิเีฉพาะเจาะจง
(๔) วธิปีระกวดแบบ

มาตรา ๘๐ วธิปีระกาศเชญิชวนทั่วไป ใหใ้ชก้บังานจา้งออกแบบ
หรอืควบคมุงานกอ่สรา้ง
ทีม่ลีกัษณะไมซ่บัซอ้น

มาตรา ๘๑ วธิคีดัเลอืก เป็นงานจา้งออกแบบหรอืควบคมุงาน
กอ่สรา้งทีห่น่วยงานของรัฐเชญิชวนผูใ้หบ้รกิารทีม่คีณุสมบตัติรงตาม
เงือ่นไขทีห่น่วยงานของรัฐกำาหนดไมน่อ้ยกวา่สามรายใหเ้ขา้ยืน่ขอ้เสนอ 
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เวน้แตใ่นงานนัน้มผีูใ้หบ้รกิารทีม่คีณุสมบตัติรงตามทีก่ำาหนดนอ้ยกวา่สาม
ราย ทัง้นี ้ใหก้ระทำาไดใ้นกรณีดงัตอ่ไปนี้

(๑) ใชว้ธิปีระกาศเชญิชวนทั่วไปแลว้ แตไ่มม่ผีูย้ ืน่ขอ้เสนอ หรอื
ขอ้เสนอนัน้ไมไ่ดรั้บการคดัเลอืก

(๒) เป็นงานจา้งทีม่ลีกัษณะซบัซอ้นหรอืซบัซอ้นมาก
(๓) เป็นงานเกีย่วกบัการออกแบบหรอืใชค้วามคดิ เชน่ รปูแบบ

สิง่กอ่สรา้ง ซึง่หน่วยงานของรัฐไมม่ขีอ้มลูเพยีงพอทีจ่ะกำาหนดรายละเอยีด
เบือ้งตน้ได ้

(๔) กรณีอืน่ตามทีก่ำาหนดในกฎกระทรวง

แตว่ธิกีารของเราใชว้ธิกีารคดัเลอืก เนือ่งจากเราประกาศไปแลว้
แตไ่มม่ผีูใ้ดมาสมัครทีจ่ะมาออกแบบใหเ้รา สำาหรับกฎกระทรวงในการ
กำาหนดอตัราคา่จา้งเป็นผูใ้หบ้รกิารงานจา้งออกแบบการกอ่สรา้ง      
พ.ศ.2560 ไดก้ำาหนดไวอ้าศยัอำานาจตามมาตรา 56(1) และมาตรา 90 
วรรค 2 แหง่พ.ร.บ. การจัดซือ้จัดจา้งและบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ.2560 
อตัราคา่จา้งผูใ้หบ้รกิารงานจา้งออกแบบหรอืควบคมุงานกอ่สรา้งใหเ้ป็นไป
ตามทีก่ำาหนดในกฎกระทรวง ซึง่มบีญัชแีนบทา้ยวา่ประเภทของงาน 
สถาปัตยกรรม การออกแบบเป็นโครงการขนาดเล็กทีม่มีลูคา่ตำา่กวา่ 50 
ลา้นบาท จะอยูใ่นวงเงนิทีเ่รากำาหนดในการประชมุครัง้นี ้อตัราทีก่ำาหนดคดิ
เป็นเปอรเ์ซน็ตเ์ป็นงาน ๆ เป็นงานทีไ่มซ่ำ้าซอ้น งานซำ้าซอ้นมาก

- งานไมซ่ำ้าซอ้นกำาหนดไว ้4.5% ของวงเงนิคา่จา้ง คา่
กอ่สรา้ง

- งานซำ้าซอ้นกำาหนดไว ้6.5% ของวงเงนิคา่จา้ง คา่กอ่สรา้ง 
- งานซำ้าซอ้นมากกำาหนดไว ้8.5% ของวงเงนิคา่จา้ง คา่

กอ่สรา้ง 
นีค่อืกรอบอตัราทีท่างกระทรวงกำาหนดไว ้แตท่ีเ่ราตัง้ไวค้อื 2% ตำา่กวา่
เกณฑท์ีเ่ขากำาหนดไว ้เนือ่งจากมขีอ้ยกเวน้ไวใ้หเ้ราตัง้ตามสถานะการเงนิ
การคลงัได ้ในสว่นของระเบยีบฯทีเ่กีย่วของมเีพยีงเทา่นีค้รับ สำาหรับวงเงนิ
ทีข่อโอนในวนันีเ้ป็นเงนิ 159,858 บาท คดิจากหมวดคา่ทีด่นิและสิง่
กอ่สรา้งตามขอ้บญัญัตงิบประมาณรายจา่ยประจำาปี   พ.ศ. 2562 ทีต่ัง้ไว ้
คดิเป็น 2% ก็จะเป็นยอดเงนิจำานวน 159,858 บาท ดงักลา่วครับ

นาย  สมศกัดิ ์ทองแยม้     (  ประธานสภาฯ  )     -  สมาชกิทา่นใดมี
ขอ้ซกัถามหรอืไมค่รับ ถา้ไมม่ผีมจะขอมตเิลยนะครับ สมาชกิทา่นใดเห็น
สมควรอนุมัตโิอนเงนิงบประมาณรายจา่ยประจำาปีงบประมาณ 2562         
เพือ่จา่ยเป็นคา่ออกแบบ คา่ควบคมุงานทีจ่า่ยใหแ้กเ่อกชน นติบิคุคลหรอื
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บคุคลภายนอกเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ส ิง่กอ่สรา้ง งบประมาณตัง้ไว ้0  บาท โดย
ขออนุมัตโิอนจากแผนงานบรหิารงานทั่วไป งานบรหิารงานคลงั งบบคุลากร
หมวดเงนิเดอืน (ฝ่ายประจำา) ประเภทเงนิเดอืนพนักงาน เพือ่จา่ยเป็นเงนิ
เดอืนพนักงานสว่นตำาบล ตำาแหน่ง ผอ.กองคลงั นักวชิาการพัสด ุเจา้
พนักงานการเงนิและบญัช ีฯลฯ รวมถงึเงนิปรับปรงุเงนิเดอืน เมือ่มกีารเลือ่น
ระดบั หรอืเลือ่นขัน้เงนิเดอืนประจำาปี งบประมาณตัง้ไว ้951,960 บาท  งบ
ประมาณคงเหลอืกอ่นโอน 644,138 บาท โอนลดครัง้นี ้ 159,858 บาท 
คงเหลอืงบประมาณทัง้ส ิน้ 484,280  บาท ขอใหย้กมอืขึน้ครับ

มตทิีป่ระชุม  -  มมีตดิว้ยเสยีงสว่นใหญจ่ำานวน 16 เสยีง 
อนุมัตใิห ้
โอนเงนิงบประมาณรายจา่ยประจำาปีงบประมาณ 2562 เพือ่จา่ยเป็นคา่
ออกแบบ คา่ควบคมุงานทีจ่า่ยใหแ้กเ่อกชน นติบิคุคลหรอืบคุคลภายนอก
เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ส ิง่กอ่สรา้ง งบประมาณตัง้ไว ้0  บาท โดยขออนุมัตโิอนจาก
แผนงานบรหิารงานทัว่ไป งานบรหิารงานคลงั งบบคุลากร หมวดเงนิเดอืน 
(ฝ่ายประจำา) ประเภทเงนิเดอืนพนักงาน เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนพนักงานสว่น
ตำาบล ตำาแหน่ง ผอ.กองคลงั นักวชิาการพัสด ุเจา้พนักงานการเงนิและ
บญัช ีฯลฯ รวมถงึเงนิปรับปรงุเงนิเดอืน เมือ่มกีารเลือ่นระดบั หรอืเลือ่นขัน้
เงนิเดอืนประจำาปี งบประมาณตัง้ไว ้951,960 บาท  งบประมาณคงเหลอื
กอ่นโอน 644,138 บาท โอนลดครัง้นี ้ 159,858 บาท คงเหลอืงบ
ประมาณทัง้ส ิน้ 484,280 บาท    งดออกเสยีง 1 เสยีง

3.3 เร ือ่งการพจิารณารา่งแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.
2561 – 2564 ) (เพิม่เตมิฉบบัที ่7/2562)

นาย  สมศกัดิ ์ทองแยม้     (  ประธานสภาฯ  )     -  ในระเบยีบวาระนี้
จะเป็นการพจิารณารา่งแผนแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2564 ) 
(เพิม่เตมิฉบบัที ่7/2562) ในเรือ่งนีข้อใหค้ณุศรุจนากร นักวเิคราะห์
นโยบายและแผนไดช้ีแ้จงใหท้ีป่ระชมุไดท้ราบตอ่ไปครับ

นางสาวศรุจนากร มณีอนิทร์     (  นกัวเิคราะหน์โยบายและ  
แผน  )     - เรยีนทา่นประธานสภา      ทา่นสมาชกิและผูเ้ขา้รว่มประชมุทกุ
ทา่น ตามทีอ่ำาเภอบางปลามา้ไดข้อรับงบประมาณประจำาปี พ.ศ. 2562      
เพือ่เป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการเชดิชเูกยีรตขิองสถาบนัพระ
มหากษัตรยิแ์ละบรมวงศานุวงษ์ทกุพระองค ์อำาเภอบางปลามา้จงึไดท้ำา
โครงการรัฐพธิขี ึน้โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ในพืน้ทีแ่หง่ละ 10,000 บาท ตามทีน่ายอำาเภอบางปลามา้มา



10

เยีย่มเมือ่วนัที ่7 มกราคม และไดเ้กริน่ไวแ้ลว้ นายกจงึใหม้าเพิม่แผนฯเพือ่
จะไดอ้ดุหนุนงบประมาณใหก้บัทางอำาเภอเป็นเงนิ 10,000 บาท เพือ่จะ
เตรยีมสำาหรับงานแตง่ตัง้ในเดอืนพฤษภาคม เดอืนสงิหาคม และทีเ่กีย่วกบั
งานรัฐพธิทีัง้หมด ตามเอกสารในแบบ ผ.02 เป็นเงนิอดุหนุนซึง่ทางอบ
ต.ตอ้งอดุหนุนใหก้บัทางอำาเภอ โดยอาจจะตอ้งอดุหนุนทกุปีปีละ 10,000 
บาท ก็เป็นการเพิม่เตมิในแผนพัฒนาตำาบล แผนงานการสรา้งความเขม้แข็ง
ของชมุชน หมวดเงนิอดุหนุน จำานวน 1  โครงการ และจะขอชีแ้จงเพิม่เตมิ
ในเรือ่งการขอเพิม่เตมิแผนและการทีจ่ะนำาโครงการในแผนมาใสใ่นขอ้
บญัญัตฯินัน้ ก็จะขอใหท้กุทา่นสง่โครงการมาในชว่งเดอืนมถินุายนปีนีโ้ดย
คดัจากแผนพัฒนาทอ้งถิน่ฯ ของอบต. หมูล่ะ 1 โครงการ คอืการเพิม่เตมิ
แผนกบัการเปลีย่นแปลงแผนพัฒนาทอ้งถิน่ฯ ของอบต.เราเป็นฉบบัที ่7 
แลว้ถอืวา่เยอะมาก มกีารเปลีย่นแปลงแผนแลว้ 6 ฉบบั ซึง่การเพิม่เตมิหรอื
เปลีย่นแปลงแผนฯตอ้งมกีารประชาคมดว้ย โดยเป็นการประชาคมตำาบล 
และตอ้งไดต้ามสดัสว่นดว้ย ถา้ไมไ่ดต้ามสดัสว่นโครงการนัน้ก็จะเป็นโมฆะ 
ดงันัน้ขอใหท้า่นไดไ้ปดใูนแผนพัฒนาตำาบล 4 ปี   พ.ศ. 2561 – 2564 ที่
จะทำาและยังไมไ่ดท้ำาในปี 2563 ก็ขอใหส้ง่โครงการภายในเดอืนมถินุายน 
ปีนี ้เพราะวา่โครงการทีม่อียูใ่นแผนน่ันมเียอะมากและน่าจะยังไมไ่ดท้ำาเป็น
สว่นใหญ ่โครงการทีเ่ป็นงานพระราชรัฐพธิ ีโครงการพระราชดำาร ินโยบาย
รัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ก็จะเป็นอำานาจของนายกในการ
เพิม่เตมิหรอืเปลีย่นแปลงแผนพัฒนาทอ้งถิน่ได ้ไมต่อ้งทำาประชาคมเหมอืน
โครงการนี้

นาย  สมศกัดิ ์ทองแยม้     (  ประธานสภาฯ  )     -  สมาชกิทา่นใดมี
ขอ้สงสยัหรอืไมค่รับ ถา้ไมม่ผีมจะขอมตเิลยนะครับ สมาชกิทา่นใดเห็น
สมควรใหค้วามเห็นชอบรา่งแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2564 ) 
(เพิม่เตมิฉบบัที ่7/2562) ขอใหย้กมอืขึน้ครับ

มตทิีป่ระชุม  -  มมีตดิว้ยเสยีงสว่นใหญจ่ำานวน 17 เสยีง เห็น
สมควรใหค้วามเห็นชอบในรา่งแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2564 ) 
(เพิม่เตมิฉบบัที ่7/2562) งดออกเสยีง 1 เสยีง

ระเบยีบวาระที ่  4   เร ือ่งอืน่ๆ  

นาย  สมศกัดิ ์ทองแยม้     (  ประธานสภาฯ  )     - เชญิทา่นนายก
ครับ
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นายสเุทพ ทองธรรมชาต ิ  (  นายกอบต  .  ฯ  )     - มโีครงการทีย่ัง
คา้งอยูค่อืหมู ่4 ถนนหนา้บา้นตาบลูย ์ทีเ่ราผา่นสภาฯไปเมือ่ครัง้ทีแ่ลว้ สี่
แสนแปด วนันีก็้จะเซน็ตส์ญัญาและจะไดเ้ริม่ดำาเนนิงาน สำาหรับหมูอ่ืน่ ๆ ถา้
วนันีเ้ราผา่นกระบวนการเรือ่งคา่วศิวกรแลว้ ก็น่าจะมหีมู ่8 ม ี3 โครงการ คอื 
1.โครงการลาดยางจากหลงัโบสถไ์ปลำารางสองคลอง 2. โครงการตอ่เตมิ
ซอ่มแซมศพด.บา้นศาลาทา่ทราย 3.โครงการซอ่มแซมแสนกวา่บาท ตรง
หนา้โบสถจ์ากสะพานไปบา้นหงษ์ ซ ึง่ก็เป็นโครงการทีต่กคา้งและมี
โครงการหมูท่ี ่1 ทีต่กคา้งเหมอืนกนั เป็นถนนลาดยาง โครงการของหมูท่ี ่7 

เป็นถนนดนิเป็นกรณีทีเ่ราเบกิเงนิเหลอืมปีไวค้อืดำาเนนิการได ้แตถ่า้เป็น
โครงการในขอ้บญัญัตฯิก็ตอ้งรอกอ่นเมือ่มงีบประมาณก็จะเริม่ดำาเนนิการ 
สว่นหมู ่5 โครงการซอ่มแซมถนนทีม่อียูใ่นแผนฯทีไ่ดท้ำาก็คอืไฟฟ้าโซลา่
เซลหมูท่ี ่5 ซึง่โครงการยังไมม่ใีนขอ้บญัญัต ิในการประชมุครัง้หนา้ผมจะ
เขา้ในระเบยีบวาระการประชมุให ้หมูท่ี ่3 เรือ่งไฟฟ้าก็ทำาได ้สว่นหมูท่ี ่6 ก็
จะทำาพรอ้มกบัหมูท่ี ่7 ถา้มเีงนิมาก็จะทำาเลย หมู ่7 ม ี2 ชว่งมเีงนิแลว้ทำาได ้
แลว้

อกีเรือ่งหนึง่ในกรณีทีแ่ตง่ตัง้คณะกรรมการขึน้มาขอใหม้พีืน้ฐาน
ในการดงูานเป็นเพราะมปัีญหาในชว่งทีผ่า่นมา เชน่ทีห่มูท่ี ่7 มปัีญหาเรือ่ง
หนิคลกุ ลกูรัง ไมย่อมเซน็ต ์ผูรั้บจา้งก็ไมย่อม ผมขอใหผู้รั้บจา้งมาเพิม่ให ้
เขาก็บอกวา่มาเกนิจำานวนควิแลว้ เขาก็ไมท่ำาซึง่ก็จะทำาใหเ้ป็นปัญหารอ้ง
เรยีนกนั คนทีแ่ตง่ตัง้น่าจะมคีวามรูเ้รือ่งนัน้ ๆ ดว้ย ทา่นสมาชกิก็ใหไ้ปกำากบั
ดแูลดว้ยวา่เนือ้งานจะครบหรอืไม ่เราตอ้งเอาขอ้เท็จจรงิหลกัฐานมาคยุกนั 
ไมใ่ชค้วามรูส้กึมาคยุกนัและหมูท่ี ่4 ผมก็จะขอใหท้า่นกำานันคดัมาเลย 
เพราะทีผ่า่นมาจะมหีมูท่ี ่4 กบัหมูท่ี ่7 ทีม่ปัีญหาเรือ่งคณะกรรมการ จงึขอ
ใหเ้ป็นผูรู้จ้รงิรูข้อ้มลูมานับควิกนัเลย ผมจะไดส้บายใจ คณะกรรมการขอ
งอบต.ก็กลวัเรือ่งการรอ้งเรยีนการตรวจงานก็ยากลำาบาก ถา้หมูบ่า้นพอใจ
คณะกรรมการพอใจก็ไมม่ปัีญหา ผมกบัปลดัก็รับผดิชอบทกุโครงการอยูแ่ลว้
ก็จะไดส้บายใจทัง้ชาวบา้นและคณะกรรมการดว้ย ปัญหาก็จะไมม่ ีก็ขอให ้
แตง่ตัง้คณะกรรมการทีเ่ขา้ใจปัญหา ทา่นสมาชกิก็ชว่ยกำากบัดแูล ก็ขอฝาก
เรือ่งนีด้ว้ยครับ

เรือ่งเสยีงไรส้ายหลายทา่นเรง่มาตัง้แตต่น้เดอืนกนัยายนแลว้ก็
ยังไมเ่สร็จ ซึง่เรายังตอ้งรอกสทช. เราไดไ้ปยืน่เรือ่งทีศ่าลากลางแลว้ แต่
เอกสารตา่ง ๆ ของเราไมส่อดคลอ้งกบัของทางกระทรวงฯ เรือ่งจงึถกูตกีลบั
มาเราตอ้งทำาเอกสารใหค้รบในเดอืนมนีาคมนี ้ของหมูท่ี ่2 ก็ประมาณเดอืน
มนีาคม ผมก็ไดไ้ปพรเีซน็ตด์ว้ยตนเองกบัทางเจา้หนา้ที ่ซ ึง่มรีายละเอยีด
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เยอะมาก ก็พยายามเรง่อยู ่บางคนก็ถามวา่ทำาไมอกี 2 จดุ ไมม่ทีีบ่า้นผม ก็
ขอบอกวา่เป็นเรือ่งของหมูบ่า้นทีจ่ะตอ้งไปตกลงกนัเองวา่จะกำาหนดบรเิวณ
ใด ก็จะพยายามดำาเนนิการใหค้รบตอ่ไป ตามความจำาเป็นตามสภาพพืน้ที่
ของหมูบ่า้นนัน้ ๆ ทา่นใดมเีรือ่งจะสอบถามหรอืไมค่รับ

เรือ่งผักตบชวาตอนนีน้ำ้านิง่คงผลกัดนัไมไ่ดส้ปัดาหห์นา้ก็จะ
ประสานไปยังทา่นสมาชกิแตล่ะหมูบ่า้นโดยจะฉีดยาตัง้แตห่มู ่1 ไปเลย ขอ
ใหท้า่นสมาชกิไปชว่ยกำากบัดแูลดว้ยวา่ตรงไหนฉีดได ้ตรงไหนตอ้งเอาไว ้
ไมต่อ้งฉีดเพือ่ไมใ่หเ้กดิปัญหากบัทางบางบา้นทีเ่ขาลอ้มผักเอาไวก็้มทีาง
บา้นสะพาน โทรมาใหท้างหมู ่1 ไปเอาผักขึน้ ก็คดิวา่ไมถ่กูตอ้ง และเรือ่ง
รอ้งเรยีนทีห่มู ่6 ทีม่กีารตดิเครือ่งทีท่ำาใหเ้กดิควนัลอยขา้มฝ่ังไปรบกวนอกี
ฝ่ังอกีคนก็ทำามาหากนิ อกีคนก็สขุภาพไมด่ ีก็เขา้ใจ ไดไ้ปไกลเกลีย่แตไ่มรู่ ้
วา่จะจบดว้ยดหีรอืเปลา่ ไดข้อใหต้ดิเครือ่งระหวา่ง 08.00 น. – 16.00 น. 
แตเ่มือ่กอ่นตดิเครือ่งตัง้แตเ่ชา้ยันมดืคำา่ ซึง่เขาก็ไดร้อ้งเรยีนทัง้อบต.เรา
และอบต.ดอนลาน ทัง้อำาเภอบางปลามา้ และไดแ้จง้ใหท้ราบแลว้วา่เรา
ดำาเนนิการไปแลว้และขอใหเ้ขาใชผ้า้ไปกนัไมใ่หค้วนัทอ่ไอเสยีไปรบกวน
บา้นผูเ้ดอืดรอ้น บอกใหเ้ขาเปลีย่นเครือ่งใหม ่เขาก็บอกวา่ไมม่เีงนิไปซือ้
เครือ่งใหม ่

นาย  สมศกัดิ ์ทองแยม้     (  ประธานสภาฯ  )     - เรือ่งกำาจัดผักตบ
ชวานีไ้มท่ราบวา่เราจะประสานขอทางชลประทานจากอำาเภอทีม่โีป๊ะจาก
องครั์กษ์ทีม่แีม็คโครเพือ่มาดำาเนนิการเก็บผักชวาไดห้รอืไมโ่ดยไมต่อ้งขดุ
ลอกมันมผีักตามชายคลอง คลองโพธิศ์ร ีทำาใหค้ลองดแูคบลง ซึง่เราก็หา่ง
จากขดุลอกคลองมานาน ถา้เราเอาหน่วยงานอืน่มาดำาเนนิการเราก็รอดตวั
ไมถ่กูตอ่วา่ไมม่ปัีญหาคลองเราก็โลง่เตยีนดว้ย เพราะเก็บขึน้ตลิง่หมด เชน่ 
ชลประทาน แตพ่อเราไปทำาเองก็จะทำาไมไ่ด ้ตน้ไมน้ดิเดยีวก็ตดัไมไ่ด ้รูส้กึ
วา่ 3 ปีชลประทานจะมาครัง้ คลองโพธิศ์รเีป็น      คลองใหญน่่าจะทำาได ้

นาย  สเุทพ ทองธรรมชาติ     (  นายกอบต  .  ฯ  )     - ทีต่รงไหนเรา
ผลกัดนัผักตบชวาไดแ้ลว้เราก็จะผลกัดนัไปเก็บไดเ้ราก็จะเก็บ ตอนนีห้มู ่1 
ไปแลว้ พรุง่นีจ้ะไปหมู ่8 ผมก็อยากใหเ้จา้ของหมูบ่า้นลงดว้ยมบีางบา้นก็
ตอ่วา่มทีัง้คนชอบและไมช่อบ คนทีม่าลอ้มปลาคนทีเ่ก็บผักไวก้นิ แตเ่ราก็
จะทำาใหด้ทีีส่ดุ ตอนนีเ้ป็นเรือ่งของการบรหิารจัดการนำ้าจะลดการระบายนำ้า
และจะลดลงทกุวนั วนัที ่1 เมษายน เขาจะปิดแน่นอน เขาใหล้ดการทำานา
แบบตอ่เนือ่ง ถา้มปัีญหาก็ไมต่อ้งไปรอ้งเรยีน เขาจะใหไ้ปทำาพรอ้มกนัในวนั
ที ่1 พฤษภาคม ก็ขอฝากประชาสมัพันธด์ว้ย เขาใหช้ะลอการทำานา เรือ่ง
ผักตบชวาก็คงตอ้งฉีดยาถา้ไมฉี่ดจะแตกไว 
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นาย  สมศกัดิ ์ทองแยม้     (  ประธานสภาฯ  )     - มทีา่นใดจะแจง้
ปัญหาภายในหมูบ่า้นใหท้ีป่ระชมุทราบอกีหรอืไมค่รับ ถา้ไมม่ ีผมก็ขอ
ขอบคณุทกุทา่นทีไ่ดม้าประชมุกนัในวนันีแ้ละหลงัจากเลกิประชมุ ขอเชญิ
ทกุทา่นรับประทาน อาหารรว่มกนับรเิวณ ดา้นหลงัอบต. ขอปิดประชมุครับ

ปิดการประชุม เวลา 11.30 น. 

(ลงชือ่)           ผูบ้นัทกึ
รายงานการประชุม             (นายทัศนะ  ธรรมวชิติ)        

      ปลดั อบต./ เลขาฯ สภา อบต.

กรรมการผูต้รวจรายงานการประชุม

(ลงชือ่)     (ลงชือ่)     (ลงชือ่)   
(นายทนิ   บญุม)ี (นายบญุช ู   ทรัพยส์นิ)
(นายณัฐพล   ธรรมรัตน)์

      สมาชกิ  อบต. หมทูี ่2 สมาชกิ  อบต.  หมูท่ี ่ 5
สมาชกิ  อบต.  หมูท่ี ่ 2

(ลงชือ่)    
(นายสมศกัดิ ์   ทองแยม้)

           ประธานสภา  อบต. จรเขใ้หญ่
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