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บนัทกึรายงานการประชุมสภาสมยัวสิามญัที ่4 /2562
วนัจนัทรท์ ี ่ 23 กนัยายน  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
-

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

ผูไ้มเ่ขา้ประชุม
1. นายสมศกัดิ ์มโีฉมงาม สมาชกิอบต.หมูท่ี ่8 

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 นายบรรพจน ์นุชอนงค์ ผอ.กองชา่ง บรรพจน ์นุชอนงค์
6 นางสาวศรุจนากร     มณี นักวเิคราะหน์โยบาย ศรุจนากร    มณี
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อนิทร์ และแผน อนิทร์
7 นางสาวสริณัิฐมาศ     

ทรงสมพรชยั
นักจัดการงานทัว่ไป

ปฏบิตักิาร
สริณัิฐมาศ     ทรง
สมพรชยั

8 นางนฤมล   ธรรมรัตน์ เจา้พนักงานการเงนิ
และบญัชี

นฤมล   ธรรมรัตน์

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 ขอความรว่มมอืประชาสมัพนัธแ์จง้เตอืนพฤตกิารณ์
การหลอกลวงประชาชนในพืน้ทีจ่งัหวดัสพุรรณบรุี

นาย  สมศกัดิ ์ทองแยม้     (  ประธานสภาฯ  )     -  ดว้ยอำาเภอ
บางปลามา้ไดรั้บแจง้จาก จังหวดัสพุรรณบรุวีา่ กรมสอบสวนคดพีเิศษได ้
ตรวจสอบในชว่งเดอืนกรกฎาคม 2562 ในพืน้ทีจั่งหวดัสพุรรณบรุ ีไดเ้กดิ
ขบวนการหลอกลวงประชาชนดว้ยการโฆษณาชกัชวนใหเ้ปิดบญัชธีนาคาร 
เพือ่รองรับเงนิชว่ยเหลอืประเทศยากจนจากองคก์ารสหประชาชาตแิละมี
ประชาชนทั่วไปและประชาชนในพืน้ทีจั่งหวดัสพุรรณบรุ ีสมัครสมาชกิเป็น
จำานวน 4,239 คน ซึง่จากขอ้มลูการสบืสวนของกรมสอบสวนคดพีเิศษ 
เกีย่วกบัพฤตกิารณ์ในลกัษณะดงักลา่วทีเ่คยสบืสวนมาแลว้หลายกรณี 
ปรากฏขอ้เท็จจรงิและหลกัฐานทีช่ดัเจนวา่พฤตกิารณ์ดงักลา่วเป็นการหลอก
ลวงประชาชนโดยอาศยัชอ่งทางสือ่สงัคมออนไลน ์ซึง่ทีผ่า่นมาไมม่กีรณีใด
ไดรั้บเงนิตามทีก่ลา่วอา้ง และหากประชาชนหลงเชือ่สมัครเป็นสมาชกิโอน
เงนิคา่สมัคร เงนิทำาบญุ หรอืคา่ดำาเนนิการใด ๆ ในทำานองเดยีวกนั กลุม่ผู ้
หลอกลวงก็จะปิดโครงการและหลบหนไีป เป็นเหตใุหไ้ดรั้บความเสยีหาย 
และอาจถกูนำาขอ้มลูสว่นตวัไปใชใ้นทางมชิอบ  

ทีป่ระชุม  รับทราบ

ระเบยีบวาระที ่   2    เร ือ่งรบัรองการประชุมคร ัง้ทีผ่า่นมา 
(การประชุมสภาฯสมยัวสิามญัที ่ 3/2562)  เมือ่วนัพฤหสับดทีี ่ 29  
สงิหาคม  2562   

นาย  สมศกัดิ ์ทองแยม้     (  ประธานสภาฯ  )     -  ขอใหท้กุทา่น
ตรวจรายงานการประชมุสภาฯ       สมัยวสิามัญที ่3/2562 เมือ่วนั
พฤหสับดทีี ่ 29  สงิหาคม  2562 ถา้ผดิก็ขอใหแ้จง้ทีป่ระชมุเพือ่แกไ้ขตอ่
ไป          ถา้ไมม่ทีา่นใดจะขอแกไ้ข จะถอืวา่ทกุทา่นรับรองรายงานการ
ประชมุครัง้ดงักลา่วนะครับ 
 

มตทิีป่ระชุม มมีตดิว้ยเสยีงสว่นใหญจ่ำานวน 16 เสยีงรับรอง
รายงานการประชมุดงักลา่ว      งดออกเสยีง 1 เสยีง 
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ระเบยีบวาระที ่   3    เร ือ่งเพือ่ทราบ / เพือ่พจิารณา / ดำาเนนิ
การ

3.1 เร ือ่งการพจิารณารา่งแผนพฒันาทอ้งถิน่ 
(พ.ศ. 2561 – 2565 )(เปลีย่นแปลงฉบบัที ่1/2562) 

นาย  สมศกัดิ ์ทองแยม้     (  ประธานสภาฯ  )    -  ในระเบยีบวาระนี ้
ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจัดทำาแผนพัฒนาของอปท. 
พ.ศ.2548 และระเบยีบฯฉบบัที ่3 พ.ศ. 2561 การแกไ้ขเปลีย่นแปลง
แผนฯ ตอ้งผา่นความเห็นชอบของ คณะกรรมการพัฒนาทอ้งถิน่และสภา
ทอ้งถิน่ และวนันีเ้ราจะพจิารณาการขอเปลีย่นแปลงแผนฯ เกีย่วกบัโครงการ
กอ่สรา้งถนนลาดยางหมูท่ี ่1 เรือ่งนีข้อใหน้ายกชีแ้จงใหท้ีป่ระชมุสภาฯ
ทราบตอ่ไป

นาย  สเุทพ ทองธรรมชาติ     (  นายกอบต  .  ฯ  )     - เรยีนทา่น
ประธานสภา ทา่นสมาชกิและผูเ้ขา้รว่มประชมุทกุทา่น โครงการนีเ้ป็น
โครงการปี 2561 โครงการสง่เสรมิการใชย้างของหน่วยงานภาครัฐปี 
2561 ซึง่เป็นโครงการตามนโยบายของรัฐบาลทีใ่หท้อ้งถิน่ทำาถนนลาดยาง
พารา ครัง้แรกก็จะดำาเนนิการทีห่มู ่6 แตโ่ครงการมปัีญหาก็เลยใหห้มู ่7 ไป 
โครงการลาดยางโดยใชย้างพาราจงึโยกมาทีห่มู ่1 พอประกาศจะทำา 
สตง.ก็เขา้มาตรวจพอด ีและไดม้กีารระงับการใชเ้งนิสะสมในสว่นทีใ่ชง้บ
ประมาณเพิม่เตมิในการทำาโครงการกอ่สรา้งถนนโดยแจง้วา่ไมส่มควรใชเ้งนิ
สะสม เพราะตอ้งกนัไวใ้ชจ้า่ยเป็นคา่เบีย้ยังชพี เงนิเดอืนผูบ้รหิาร สมาชิ
กอบต. ขา้ราชการ ก็เทา่กบัวา่เราจะใชจ้า่ยเงนิสะสมอกีไมไ่ดอ้กีตอ่ไป 
นอกจากกรณีจำาเป็นเรง่ดว่นจรงิ ๆ นีค้อืสาเหตขุองความลา่ชา้ เกดิจาก
หลายปัจจัยทัง้สตง. ลงดว้ย วศิวกรดว้ยก็ยอมรับวา่ปี61 ทีผ่า่นมาทีม่กีารกนั
เงนิทัง้จา่ยขาดเงนิสะสม อบต.ยังไมไ่ดด้ำาเนนิการ มหีมู ่7 หมูเ่ดยีวตอนนี้
อยูใ่นขัน้ตอนทีจ่ะดำาเนนิการก็มกีลอ้งของหมูท่ี ่2 เสยีงไรส้าย ก็ตอ้งรอกระ
บวนการของกสทช. ทีต่อ้งดำาเนนิการตามเงือ่นไขทีเ่ขากำาหนด โครงการหมู่
ที ่8 ก็โดนตอ่วา่มาทีย่ังไมไ่ดด้ำาเนนิการเลย ผมก็พยายามเรง่อยูท่ัง้คลงั 
ชา่ง  และผูเ้กีย่วขอ้ง ก็มโีครงการของหมูท่ี ่4 อกีโครงการหนึง่แตก็่เป็น
โครงการของปี 2561  หมูท่ี ่4 ผูรั้บจา้งก็ไดท้ำาถนนดนิรอบดอดัและลงหนิ
คลกุ สำาหรับโครงการของหมูท่ี ่1 นีก็้เป็นโครงการตกคา้งและตอ้งขอ
เปลีย่นแปลงโครงการโดยผา่นกระบวนการประชาคม คณะกรรมการพัฒนา 
และเป็นสาเหตขุองการเปิดประชมุสภาในวนันีเ้พือ่ขอความเห็นชอบจากสภา
ในการเปลีย่นแปลงโครงการฯในวนันี้ 
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นางนฤมล ธรรมรตัน์     (  เจา้พนกังานการเงนิและบญัชี  )     -  
เรยีนทา่นประธานสภา ทา่นสมาชกิและผูเ้ขา้รว่มประชมุทกุทา่น ขอชีแ้จง
เสรมิเรือ่งเงนิสะสม ทีส่ตง.ทักทว้งมาวา่การจะใชเ้งนิสะสมอยา่งไร ในเรือ่ง
อะไรก็แลว้แตต่อ้งอยูภ่ายใตร้ะเบยีบฯ ขอ้บงัคบัฯ ทีก่ำาหนดโดยระเบยีบ
กำาหนดไวว้า่ การใชจ้า่ยเงนิสะสมจะตอ้งกนัเงนิไวส้ำาหรับเป็นคา่ใชจ้า่ยดา้น
บคุลากรอยา่งนอ้ย 3 เดอืน บคุลากรของเราก็คอืผูบ้รหิาร สมาชกิสภาฯ 
พนักงานอบต. พนักงานจา้ง ลกูจา้ง เดอืนหนึง่ประมาณ 8 แสนบาท สาม
เดอืนก็ 2,400,00 บาท อกีขอ้หนึง่ก็คอืตอ้งกนัอยา่งนอ้ยรอ้ยละ 10 ของ
งบประมาณรายจา่ยในปีนัน้ เราตัง้งบประมาณรายจา่ยไว ้33 ลา้นบาท 10%
ของ       33 ลา้นคอืตอ้งกนัเงนิไว ้3,300,000 บาท รวมเป็นงบประมาณ
ทีต่อ้งกนัไวปี้หนึง่เป็นเงนิ 5,700,000 บาท เกอืบ 6 ลา้นบาท เพือ่ไวจ้า่ย 
ตอ้งกนัเงนิไวต้ามระเบยีบฯ ไมม่ขีอ้ยกเวน้ สว่นหนังสอืทีแ่จง้ให ้
อปท.ดำาเนนิการในเรือ่งการกอ่สรา้งถนนลาดยางทีม่สีว่นผสมของยางพารา
ตามนโยบายของรัฐบาลนัน้ สตง.แจง้วา่ก็สามารถทำาไดแ้ตต่อ้งอยูภ่ายใต ้
ระเบยีบฯทีก่ำาหนด คอืตอ้งมกีารกนัเงนิไวต้ามทีแ่จง้ไวแ้ลว้ ในสว่นของถนน
ลาดยางทีเ่รากนัไวนั้น้เขาก็สอบถามวา่ทำาไมเราถงึยังกนัไวก็้ไดใ้หเ้หตผุล
ไปวา่ เราขอกนัเงนิไวใ้นชว่งเดอืนสดุทา้ยของปีงบประมาณ ก็คดิวา่ไมต่อ้ง
กนัแลว้ สามารถใชจ้า่ยได ้แตจ่รงิ ๆ แลว้ไมไ่ด ้เราตอ้งกนัเงนิไวต้า
มระเบยีบฯตามทีก่ำาหนดคอืตอ้งกนัไว ้         3 เดอืน และ 10% ของงบ
ประมาณรายจา่ยประจำาปี สรปุวา่เงนิสะสมของเราไมส่ามารถจา่ยขาดได ้
เพราะวา่เงนิสะสมของอบต.มแีค ่2,800,000 บาท และก็เรือ่งการจา่ยขาด
เงนิสะสมในสว่นทีเ่ป็นอำานาจของผูบ้รหิารทอ้งถิน่กรณีเรง่ดว่นฉุกเฉนินำ้า
ทว่มเกดิสาธารณภยั เชน่เมือ่ตอนตน้ปี 2561 คอืปลายปี 2560 มนีำ้าทว่มมี
การใชจ่า่ยเงนิสะสมและมเีหตผุลวา่นำ้าทว่มในขณะนัน้ก็เลยใชเ้งนิสะสมเป็น
อำานาจนายกไมผ่า่นสภาอบต. สตง.ก็บอกวา่มาไดใ้หย้อ้นกลบัไปดขูอ้แรก
คอืตอ้งกนัเงนิและขอ้ที ่2 งบประมาณรายจา่ยของเราตัง้ไวเ้ป็นเงนิสำารอง
จา่ยกรณีฉุกเฉนิทำาไมเราไมใ่ชง้บประมาณในขอ้บญัญัตกิอ่น ทางอบต.ก็ถกู
ทว้งตงิเยอะตอ้งทำาหนังสอืชีแ้จงเขาไปวา่มเีหตผุลอะไรทีใ่ชจ่า่ยขาดเงนิ
สะสมนีไ้ป เขาก็เลยแนะนำาวา่อยา่งไรเหมาะสมกวา่ และเราก็ไดข้มวดทา้ย
ในคำาชีแ้จงไปวา่อบต.จะไมใ่ชเ้งนิสะสมนีแ้ลว้ เนือ่งจากเราไดรั้บทราบเกีย่ว
กบัระเบยีบฯ กฎหมายละขอ้ทักทว้งของสตง.แลว้ และเมือ่เราไมก่อ้สรา้ง
ถนนทีม่สีว่นผสมของยางพาราโดยจะมาทำาถนนลาดยางแบบธรรมดา(แอ
สฟัลตกิ) แตว่า่ปรมิาณงานทีเ่ราคดิใหมม่ันเพิม่ขึน้ไปจากเงนิทีเ่รากนัไวเ้มือ่
ปีทีแ่ลว้ 7 แสนกวา่บาท ไมร่วมเงนิสะสมจากระยะทาง 500 เมตร เหลอืแค ่
365 เมตร มันจะไมส่ดุทางแตถ่า้จะทำาไหส้ดุสายก็ตอ้งมกีารโอนงบ
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ประมาณมาทำาเพิม่ ก็คอืเราไดก้นัเงนิเพือ่มาทำาถนนหมูท่ี ่1 ก็ตอ้งทำาถนน
หมูท่ี ่1 ตอ่ไป ทำาไดแ้คไ่หนก็แคนั่น้แตว่า่จะเอาทัง้สองตวัไปรวมกนัไมไ่ด ้
ตอ้งมาโอนเพิม่ในถนนเสน้เดยีวกนั โดยเป็นถนนคนละชว่งโครงสรา้งพืน้
ฐานทำาไดต้ามขอ้บญัญัตงิบประมาณรายจา่ยฯของอบต. การพจิารณาอนุมัติ
ใหจ้า่ยขาดเงนิสะสมของอบต. สามารถกระทำาไดแ้ตต่อ้งพจิารณาภายใตข้อ้
บงัคบั ระเบยีบ       กฎหมายทีก่ำาหนดไว ้อยา่งทีผ่า่นมาสตง.ก็ทักทว้งตงิ
มาเรือ่งการจา่ยขาดเงนิสะสมในการจัดซือ้โตะ๊สแตนเลส ถงึเป็นอำานาจของ
สภาฯแตต่อ้งถอืปฏบิตัติามระเบยีบทีก่ำาหนดไวค้ะ่      

นางสาวศรุจนากร มณีอนิทร์     (  นกัวเิคราะหน์โยบายและ  
แผน  )     - เรยีนทา่นประธานสภา      ทา่นสมาชกิและผูเ้ขา้รว่มประชมุทกุ
ทา่น โครงการทีม่กีารเปลีย่นแปลงเดมิเริม่จากในแผนพัฒนาทอ้งถิน่ส ีปี่      
พ.ศ. 2561 – 2564 เป็นโครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางจากบา้นนายทรง
วฒุ ิยอ่งเส็ง ถงึปากทางเขา้หมูท่ี ่1 เปลีย่นแปลงฉบบัที ่1 เดมิเป็น
โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางทางเขา้หมูท่ี ่1 แลว้ก็เปลีย่นเป็นฉบบัที ่4 
เปลีย่นเป็นโครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางแอสฟัสตกิจากบอ่กุง้บา้นนาย
อาทร ทองธรรมชาต ิถงึบรเิวณบา้นนายทรงวฒุ ิยอ่งเส็ง แลว้ก็เปลีย่นมา
เป็นฉบบัที ่6 จากถนนลาดยางพาราแอสฟัสตกิ ทีจ่ะขอผา่นความเห็นชอบ
จากสภาฯในวนันีเ้ป็นโครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางจากบอ่กุง้บา้นนายอาทร
ทองธรรมชาต ิถงึบรเิวณบา้นนายทรงวฒุ ิยอ่งเส็ง หมูท่ี ่1 ชว่งที ่1 เริม่จาก
บอ่กุง้บา้นนายอาทร ทองธรรมชาต ิถงึบรเิวณบา้นนางจำาลอง ตุม้แจม่ ความ
ยาว 356 เมตร งบประมาณ 727,000 บาท ชว่งที ่2 เริม่จากบา้นนาง
จำาลอง ตุม้แจม่ ถงึบรเิวณบา้นนายทรงวฒุ ิยอ่งเส็ง หมูท่ี ่1 ความยาว 190 
เมตร งบประมาณ 394,000 บาท โครงการนีแ้บง่เป็น 2 ชว่งใชเ้งนิคนละ
สว่น สว่นรายการที ่2 ขอใหท้างกองการศกึษาไดช้ีแ้จงใหท้ีป่ระชมุทราบตอ่
ไปคะ

นาย  สมศกัดิ ์ทองแยม้     (  ประธานสภาฯ  )    -  สมาชกิทา่นใด
เห็นสมควรใหค้วามเห็นชอบรา่งแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561 – 
2564 )(เปลีย่นแปลงฉบบัที ่6/2562) ขอใหย้กมอืขึน้ครับ  

มตทิีป่ระชุม  -  มมีตดิว้ยเสยีงสว่นใหญจ่ำานวน 16 เสยีง ให ้
ความเห็นชอบรา่งแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2564 )
(เปลีย่นแปลงฉบบัที ่6/2562) งดออกเสยีง 1 เสยีง 

3.2 เร ือ่งการพจิารณารา่งแผนพฒันาทอ้งถิน่ 
(พ.ศ. 2561 – 2565 )(เพิม่เตมิ ฉบบัที ่1/2562) 
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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 

สมาชกิทา่นใดมขีอ้ซกัถามหรอืไมค่รับ ถา้ไมม่ผีมจะขอมตเิลยนะ
ครับ สมาชกิทา่นใดเห็นสมควรอนุมัตโิอนเงนิงบประมาณรายจา่ยประจำา
ปีงบประมาณ 2562 เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการดำาเนนิโครงการกอ่สรา้งถนน
ถนนลาดยาง (AC) จากบอ่กุง้นายอาทร ทองธรรมชาต ิ ถงึบรเิวณบา้นนาย
ทรงวฒุ ิยอ่งเส็ง หมูท่ี ่1 ชว่งที ่2 เริม่จากบรเิวณบา้นนางจำาลอง ตุม้แจม่ 
ถงึบรเิวณบา้นนายทรงวฒุ ิยอ่งเส็ง หมูท่ี ่1 ดงัมรีายละเอยีดตามทีก่ลา่วมา
แลว้ขา้งตน้เป็นงบประมาณทัง้ส ิน้ 394,000 บาท ขอใหย้กมอืขึน้ครับ       
  

มตทิีป่ระชุม  -  มมีตดิว้ยเสยีงสว่นใหญจ่ำานวน 16 เสยีง 
อนุมัตใิหโ้อนเงนิงบประมาณรายจา่ยประจำาปีงบประมาณ 2562 เพือ่เป็นคา่
ใชจ้า่ยในการดำาเนนิโครงการกอ่สรา้งถนนถนนลาดยาง (AC) จากบอ่กุง้
บา้นนายอาทร ทองธรรมชาต ิ ถงึบรเิวณบา้นนายทรงวฒุ ิยอ่งเส็ง หมูท่ี ่1 
ชว่งที ่2 เริม่จากบรเิวณบา้นนางจำาลอง ตุม้แจม่ ถงึบรเิวณบา้นนายทรงวฒุ ิ
ยอ่งเส็ง หมูท่ี ่1 งบประมาณทัง้ส ิน้ 394,000 บาท งดออกเสยีง 1 เสยีง

 

ระเบยีบวาระที ่  4   เร ือ่งอืน่ๆ  

นาย  สมศกัดิ ์ทองแยม้     (  ประธานสภาฯ  )     - เชญิทา่นนายก
ครับ

นายสเุทพ ทองธรรมชาต ิ  (  นายกอบต  .  ฯ  )     - ตอ้งขอขอบคณุ
สมาชกิทกุทา่นทีใ่หค้วามรว่มมอืทกุอยา่งเป็นอยา่งดรีวมทัง้เจา้หนา้ทีด่ว้ย 
ตลอดชว่ง 6 ปีทีผ่า่นมา พวกเราไมม่คีวามเห็นขดัแยง้กนัซ ึง่ก็มไีมม่ากที่
อบต.จะไมม่คีวามขดัแยง้กนั เรามคีวามสามัคคกีนั ผมไมม่อีคตกิบัหมูไ่หน
เลยถงึแมเ้ราจะไดง้บประมาณมาแกไ้ขปัญหาไมม่ากแตก็่ไดท้ั่วถงึ ก็จะ
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ดำาเนนิการตอนนีม้ถีนนดนิพรอ้มลงลกูรังถนนหมูท่ี ่6 ไปหมูท่ี ่7 ก็กำาลงัรอให ้
วศิวกรรับรองก็รอหนังสอืตอบกลบัมามทีัง้หมูท่ี ่8 ดว้ย ขอใหผ้อ.กองชา่ง
ชีแ้จงใหส้มาชกิรับทราบดว้ย 

นาย  บรรพจน ์นชุอนงค์     (  ผอ  .  กองชา่ง  )     - ขัน้ตอนก็คอืตอน
นีเ้ราไดรั้บการตอบกลบัจากสว่นราชการทีเ่ราไดส้ง่หนังสอืไปขอความ
อนุเคราะหเ์รือ่งวศิวกรแลว้ ซ ึง่ทกุทีไ่ดป้ฏเิสธกลบัมา ดงันัน้เราก็สามารถที่
จะจัดจา้งไดเ้ลย ภายในอาทติยห์นา้ก็สามารถดำาเนนิการไดต้ามขัน้ตอน

นาย  สเุทพ ทองธรรมชาติ     (  นายกอบต  .  ฯ  )     - สำาหรับหมูท่ี ่
6,7,9 ทีเ่ป็นถนนดนิทีต่อ้งทำาการจา้งวศิวกรรับรองทัง้หมด ก็เพราะระเบยีบ
ใหมแ่ละทีส่ตง.มาตรวจเราทำาใหเ้ราทำางานยากขึน้ ตอ้งระมัดระวงั สว่นเรือ่ง
กลอ้งก็ไดไ้ปทำาการชีแ้จงรอบสองแลว้ และตอนนีก็้รอใหท้างกสทช.ทำา
หนังสอืแลว้เราก็ไดด้ำาเนนิการ สว่นเสยีงไรส้ายตอนนีอ้ยูใ่นกระบวนการที่
ชา่งเขา้มาสำารวจแลว้ สว่นหมู ่6 และ 7 ทำาสว่นทีเ่หลอืใหต้ลอดเสน้เลย 
คอืจากหมู ่6 โครงการในขอ้บญัญัตกิบัหมู ่7 ทีม่กีารกนัเงนิไวจ้ากปีทีแ่ลว้ก็
จะประกาศพรอ้มกนัเลย หมู ่8 ก็รอเรือ่งวศิวกรก็จะประกาศ สว่นหมู ่9 ก็น่า
จะเป็นเดอืนพฤษภาคมถงึมถินุายนน่าจะดำาเนนิการได ้ก็มปีระชาชนหมู ่7 
เสนอความเห็นมาวา่น่าจะทำาชว่งนีเ้พราะตอนนีก็้เกีย่วขา้วกนัหมดแลว้ 
ปลายเดอืนนีก็้น่าจะเริม่ดำาเนนิการได ้แตถ่า้ไดผู้รั้บจา้งแลว้เขาจะดำาเนนิการ
เมือ่ไรก็ตามสทิธขิองเขาและตอ้งเป็นไปตามสญัญาเชน่กนัในเรือ่งการปรับ 
เรือ่งยาก็ขอใหแ้ตล่ะหมูม่าเบกิไปไดข้อใหม้าเบกิอยา่งนอ้ย 2 คนคอืผูใ้หญ่
บา้นและสมาชกิ และนำาไปใชบ้รเิวณทีแ่กปั้ญหาสว่นรว่ม 

นาย  สมศกัดิ ์ทองแยม้     (  ประธานสภาฯ  )     - ตอ่ไปก็ขอใหก้อง
การศกึษาชีแ้จงเรือ่งงานกจิกรรม   สรงนำ้าพระและไดร้ดนำ้าขอพรผูส้งูอายใน
วนัสงกรานตปี์นี้

 

นางสาวกญัญา สวสัดิศ์ร ี  (  ผช  .  นกัวชิาการศกึษา  )    -  ขอ
ประชาสมัพันธโ์ครงการสรงนำ้าพระและรดนำ้าผูส้งูอายใุนวนัสงกรานตใ์นปี 
2562 

วนัที ่13 เมษายน 2562 จะเป็นการสรงนำ้าพระและรดนำ้าผูส้งูอายุ
ทีว่ดัศาลาทา่ทราย เวลาประมาณ 13.00 น. 

วนัที ่14 เมษายน 2562 จะเป็นการสรงนำ้าพระและรดนำ้าผูส้งูอายุ
ทีว่ดัลำาบวั เวลาประมาณ 14.00 น. 

วนัที ่13 เมษายน 2562 จะเป็นการสรงนำ้าพระและรดนำ้าผูส้งูอายุ
ทีว่ดัจรเขใ้หญ ่เวลาประมาณ 15.00 น. 
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ขอความอนุเคราะหส์มาชกิอบต. แตล่ะหมูบ่า้นประสานกบัผูใ้หญ่
บา้นในการแจง้รายชือ่ผูส้งูอายเุป็นชาย 1 คน หญงิ 1 คน มารว่มกจิกรรม
รดนำ้าผูส้งูอายใุนวนัที ่15 เมษายน 2562 ขอใหแ้จง้รายชือ่ภายในวนัที ่9 

เมษายน 2562 ขอบคณุคะ่ 

นายสเุทพ ทองธรรมชาต ิ  (  นายกอบต  .  ฯ  )     - มอีกีเรือ่งหนึง่ที่
ไดป้ระชมุกบักำานัน เรือ่ง 7 วนัอนัตรายซึง่ตอนนีเ้ขาใหผู้น้ำาทอ้งทีแ่ละทอ้ง
ถิน่รณรงคเ์รือ่งการป้องกนัอบุตัเิหตใุนชว่งเทศกาลวนัสงกรานต ์เมาไมข่บั 
โดยการไปเคาะประตบูา้นยำ้าเตอืนเพือ่ลดอบุัตเิหตแุละในปีนีไ้มต่อ้งตัง้จดุ
บรกิารรว่มแลว้แตใ่หต้ัง้จดุชะลอความเร็วคอืตอ้งมไีฟกรวยโดยจะมจีดุ
บรกิารทัง้อำาเภอแค ่4 จดุหลกั แตต่ำาบลอืน่ ๆ ตอ้งใชว้ธิกีารเคาะประตบูา้น
และตัง้จดุชะลอความเร็ว ซ ึง่ผมกบักำานันจะใชว้ธิกีารรว่มกนัเดนิรณรงค ์เป้า
หมายคอืหมู ่6 หมู ่2 และหมู ่9 ทัง้กำานัน ผูใ้หญบ่า้น และสมาชกิ พนักงา
นอบต. โดยเขากำาหนดวา่ถา้ตำาบลไหนมตีายตอ้งรับผดิชอบ ตอ้งรายงานให ้
อำาเภอทราบ เพราะวา่ในภาพรวมมสีถติกิารตายมากขึน้เป็นเทา่ตวั ทีต่ำาบล
เราก็มคีนตายจากการเมาแลว้ขบั ก็ขอกำาหนดเป็นวนัที ่11 เมษายน 2562 นี้
ก็ขอเชญิทกุทา่นเดนิรณรงคเ์คาะประตบูา้นเมาไมข่บัพรอ้มกนัทีห่นา้อบต. 

เวลา 08.30 น. และขอความรว่มมอืใสเ่สือ้สเีหลอืง อกีเรือ่งหนึง่คอืในวนัที ่
13 เมษายน 2562 ทางวดัจรเขใ้หญจ่ะมกีารฉลองศาลาวดัจรเขใ้หญห่ลงัใหม่
ทา่นใดมคีวามประสงคจ์ะซือ้บตัรการกศุลราคา 80 บาท รำาวงไดท้ัง้คนื        
ก็แลว้แตศ่รัทธารว่มกนั มกีารออกอาหารดว้ยเนือ่งจากทางวดัไมม่มีหรสพ
เลย ก็จะเงยีบเหงา ก็ตอ้งพรอ้มกนัหลาย ๆ ฝ่าย

นางสาวศรุจนากร มณีอนิทร์     (  นกัวเิคราะหน์โยบายและ  
แผน  )     - ไดท้ราบมาวา่ชว่งเดอืนมนีาคม – พฤษภาคม ปีนีช้ัน้ผวิดนินำ้าจะลด
ลงนำ้าประปาก็จะไมเ่พยีงพอ ชว่งเชา้และเย็นก็น่าจะมปัีญหาได ้

นาย  สมศกัดิ ์ทองแยม้     (  ประธานสภาฯ  )     - มทีา่นใดจะแจง้
ปัญหาภายในหมูบ่า้นใหท้ีป่ระชมุทราบอกีหรอืไมค่รับ ถา้ไมม่ ีผมก็ขอ
ขอบคณุทกุทา่นทีไ่ดม้าประชมุกนัในวนันีแ้ละหลงัจากเลกิประชมุ ขอเชญิ
ทกุทา่นรับประทาน อาหารรว่มกนับรเิวณ ดา้นหลงัอบต. ขอปิดประชมุครับ

ปิดการประชุม เวลา 11.00 น. 
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(ลงชือ่)                       ผูบ้นัทกึ
รายงานการประชุม               (นายทัศนะ  ธรรม
วชิติ)            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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