
 
 

ส าเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก 
ประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ 4   ครั้งที่ 1/ 2561 

วันที่  19  ตุลาคม   2561 
เวลา  09.00  น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก 
........................................................... ................................................. 

 
    ผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายโสภณ  ดีแป้น ประธานสภาฯ โสภณ  ดีแป้น  
2 นายนิวัตน์  ชัยด ี รองประธานสภาฯ นิวัตน์   ชัยดี  
3 นายส าอาง   ตุมา สมาชิก อบต. ม.1 ส าอาง    ตุมา  
4 นายชู   สียางนอก สมาชิก อบต.ม.2 ชู  สียางนอก   
5 นายบัวเรียน  สุภาษิต สมาชิก อบต.ม.2  บัวเรียน  สุภาษิต  
6 นายพรมมา  เพียรทะนี สมาชิก อบต.ม.3 พรมมา   เพียรทะนี  
7 นายวิโรจน์  ขาวพา สมาชิก อบต.ม.4 วิโรจน์  ขาวพา  
8 นายสุรัตน์   บุส าโรง สมาชิก อบต.ม.5 สุรัตน์ บุส าโรง    
9 นางค าจันทร์  แสนสุข สมาชิก อบต.ม.6 ค าจันทร์   แสนสุข  
10 นายจิรวัฒน์  ข่าขันมาลี สมาชิก อบต.ม.7 จิรวัฒน์  ข่าขันมาลี  
11 นายอดุลย์   ศรีษะนาราช สมาชิก อบต.ม.8 อดุลย์   ศรีษะนาราช  
12 นายอุดม   ข่าขันมาลี สมาชิก อบต.ม.8 อุดม   ข่าขันมาลี          
13 นายบรรจง  ศรียางนอก สมาชิก อบต.ม.9 บรรจง  ศรียางนอก   
14 นายลิ้นจี่     บรรเทา สมาชิก อบต.ม.9 ลิ้นจี่  บรรเทา  
15 นายชัยเดช  สาระภ ี สมาชิก อบต.ม.10 ชัยเดช  สาระภ ี  
16 นายมีชัย   สิทธิดา สมาชิก อบต.ม.10 มีชัย  สิทธิดา             
17 นายประสาท   นันติ้ว สมาชิก อบต.ม.11 ประสาท  นันติ้ว   
18 นายประยงค์  สุขประเสริฐ สมาชิก อบต.ม.12 ประยงค์  สุขประเสริฐ  
19 นางวิภา   ค าอินทร์ สมาชิกสภาฯ ม.12 วิภา     ค าอินทร์  
20 นายพิชิต  ภูมิทัศน์ สมาชิก อบต.ม.13 พิชิต  ภูมิทัศน์  
21 นายชาย  ศรีวิชา สมาชิก อบต.ม.13 ชาย   ศรีวิชา  
22 นายปุ่น    มะธิปิไข สมาชิกสภาฯ ม.14 ปุ่น    มะธิปิไข  
23 นายสมบัติ   ชัยดี สมาชิกสภาฯ ม.14 สมบัติ     ชัยด ี  
24  นายเกษม ศรีล าดวน  เลขานุการสภาฯ เกษม  ศรีล าดวน   
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 ร.ต.ต.วัฒนชัย ประไกรวัน นายก อบต. วัฒนชัย ประไกรวัน  
2 นายสุดใจ  ไทยน้อย รองนายก อบต. สุดใจ  ไทยน้อย  
3 นายปาน  วิสัย รองนายก อบต. ปาน  วิสัย  
4 นายสมยศ  อูปแก้ว เลขาฯนายก อบต. สมยศ  อูปแก้ว  
5 นางสุภาพร  อิสระกูล รองปลัดอบต. สุภาพร  อิสระกูล  
6 นายพฤษภพ  เกิดศักดิ์ ผอ.กองช่าง พฤษภพ  เกิดศักดิ์  
7 นายไพฑูรย์  ศรีลาดหา หน.ส านักปลัด ไพฑูรย์ ศรีลาดหา  
8 น.ส.นวพร  ศรีกุดเรือ ผอ.กองการศึกษา นวพร  ศรีกุดเรือ  
9 พ.จ.ต.ยงกิจ พุทธศานติ์บณัฑิต นักวิเคราะห์นโยบาย

และแผน 

ยงกิจ  พุทธศานติ์บัณฑิต  

10 น.ส.สิรินันท์  นันตื้อ จพง.ธุรการ สิรินันท์  นันตื้อ  
 
เริ่มประชุมเวลา   09.00 น. 
  เมื่อถึงก าหนดเวลาประชุมแล้ว  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลได้เชิญสมาชิกองค์การ
บริหารส่วนต าบลเข้าประจ าที่ประชุม  และประธานสภาฯได้น าจุด เทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย 
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่อง  ประธานแจ้งให้ทราบ 
ประธานสภาฯ - มีเรื่องแจ้งให้สมาชิกสภาฯทราบ ว่าผู้บริหารได้เปลี่ยนฝ่ายบริหารดังนี้ครับ 

1. นายสุดใจ  ไทยน้อย  ต าแหน่ง รองนายก อบต. 
2. นายปาน  วิสัย ต าแหน่ง รองนายก อบต. 
3. นายสมยศ  อูปแก้ว ต าแหน่ง เลขานายก อบต. 

ทีป่ระชุม  -  รับทราบ 
  

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่อง  รับรองบันทึกรายงานการประชุมสภา (บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัย
วิสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่  31  กรกฎาคม  2561)  

ประธานสภาฯ -  ต่อไปจะเป็นการรับรองบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 
1/2561 เมื่อวันที่ 31  กรกฎาคม  2561  ซึ่งทางสภาฯได้จัดส่งส าเนาบันทึกรายงาน
การประชุมให้ทุกท่านทราบแล้ว ก่อนที่จะให้สมาชิกเราได้รับรองรายงานี้ ผมขอให้
เลขานุการสภาฯ ได้สรุปสาระการประชุมครั้งที่แล้วให้ที่ประชุมทราบ ก่อนที่จะขอมติที่
ประชุมครับ 

เลขาสภาฯ - ครับ ตามที่ประชุมครั้งที่แล้ว เป็นการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2561 
เมื่อวันที่  31  กรกฎาคม 2561 ผมขอสรุปสาระการประชุมดังนี้ครับ 

 ระเบียบวาระที่  3 เรื่อง พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562  
วาระสอง ขั้นลงมติให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลตามระเบียบ 
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กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ข้อ 23 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่า ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
ข้อ 44  ข้อ 47  

  - ครับ ส าหรับในระเบียบวาระนี้จะไม่มีการอภิปราย  จะมอบให้กับคณะกรรมการแปร
ญัตติ ซึ่งทางสภาฯของเราได้แต่งตั้งและมีการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วและมีค าสั่งสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก ที่ 1/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562 จึงขอให้ประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติได้รายงานการประชุมต่อสภา 

 ตามค าสั่งสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก ที่ 1/2561 ได้มีค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562  
ลงนามโดยประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก ได้มีค าสั่ ง ให้
คณะกรรมการแปรญัตติ  4 คน เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 และได้ก าหนดรับค าขอแปรญัตติ รวมทั้งได้มีการประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติ ไปเรียบร้อยแล้ว จึ งขอรายงานผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการแปรญัตติ เนื่องจากไม่มีสมาชิกยื่นค าขอแปรญัตติ และคณะกรรมการแปร
ญัตติได้ทบทวนร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แล้ว 
มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ยืนยันร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2562 ที่ผู้บริหารเสนอว่าเป็นร่างที่สมบูรณ์และมีความเหมาะสมแล้ว ไม่จ าเป็นต้อง
แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด  และขั้นตอนที่สามจะเป็นขั้นลงมติ โดยมีมติเห็นชอบ
ด้วยคะแนนเห็นชอบ 20 เสียง งดออกเสียง 2  ลา 1 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง  ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง การจัดการมูล
ฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2561 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคและเหตุเดือดร้อนร าคาญ
ต่อประชาชน และป้องกันการเกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ. 
2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 
ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก เรื่อง การจัดการมูล
ฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2561 เราจะให้พิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียวครับ  เพ่ือตราเป็น
ข้อบัญญัติบังคับใช้ วาระแรกให้ท่านพิจารณาร่างข้อบัญญัติครับ และวาระสองเป็นการ
แปรญัตติน่ะครับ วาระสามพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ท่านอ่านหลักการและเหตุผล 
พร้อมทั้งประกอบการพิจารณาในเล่ม เหตุผลที่มีข้อบัญญัตินี้เนื่องจากว่าเป็นการรองรับ
การขยายตัวของเมือง ซึ่งถ้าหากมีการถ่ายโอนภารกิจมาให้กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ข้อบัญญัตินี้จะได้ใช้ในการควบคุมขยะติดเชื้อ  จะเป็นการแยกออกมาจาก
ข้อบัญญัติขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล แต่จะเป็นมูลฝอยที่ติดเชื้อเช่น กรณีที่มีโรงพยาบาล 
คลินิก หรือสถานประกอบการพยาบาล รวมถึงโรงพยาบาลสัตว์ จะมีขยะติดเชื้อ
อย่างเช่น เข็มฉีดยา ส าลี ผ้าพันแผล หรือสิ่งอ่ืนใดที่ใช้ในการรักษา รวมถึงน้ าที่ใช้ช าระ 
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ล้าง  ปกติแล้วโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลต้อง น าขยะติดเชื้อไปท าลายที่
โรงพยาบาลในเมืองที่มีระบบการก าจัดขยะติดเชื้อ แต่ถ้าหากมีการถ่ายโอนภารกิจมาให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องด าเนินการจัดหาที่ทิ้ง
หรือท าลายขยะติดเชื้อเอง ข้อบัญญัตินี้มีทั้งหมด 49 ข้อ ทุกท่านคงได้อ่านและท าความ
เข้าใจแล้ว เพ่ือเป็นการควบคุมสถานพยาบาล หรือคลินิก เพ่ือไม่ให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวด
แล้ว หรือเหตุร าคาญต่อพ่ีน้องประชาชน จึงต้องมีข้อบัญญัติฉบับนี้ขึ้นมา ขอให้ทุกท่านได้
เปิดดูหน้าสุดท้ายเป็นบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัตินี้เป็นอัตราค่าธรรมเนียมที่
ทางกระทรวงได้ก าหนดราคาแล้ว และเป็นอัตราค่าธรรมเนียมที่อยู่บนเพดานสูงสุด ขอให้
ท่านพิจารณาค่าธรรมเนียมด้วยว่าจะเป็นราคานี้หรือต่ ากว่านี้  แต่จะไม่เกินอัตรา
ค่าธรรมเนียมที่ทางกระทรวงได้ก าหนดมา 

  - ครับ ในกรณีปริมาณการเก็บขนนั้น เราจะมาดูกันว่าในแต่ละเดือนจะมีการเก็บกี่ครั้ง 
แต่ละครั้งจะต้องมีตารางการบันทึกข้อมูลของปริมาณการใช้ที่เป็นขยะติดเชื้อ เพราะหาก
มีการชั่งตวงปริมาณของขยะ เราจะต้องบันทึกการเก็บแต่ละครั้ง และถ้าหากวันไหนที่มี
การเก็บขยะมูลฝอยที่ไม่เกิน 2 กิโลกรัม หรือน้ าที่มีปริมาณวันหนึ่งไม่เกิน 13 ลิตร จะ
เก็บอัตราค่าธรรมเนียม 300 บาทต่อเดือน หรือถ้าหากเกิน 2 กิโลกรัม หรือน้ าที่เกิน
ปริมาณ 13 ลิตร เราจะบวกเพ่ิมข้ึนอีก 300 บาท ภายในเดือนนั้นผู้ประกอบการจะต้อง
จ่าย 600 บาท ครับ เป็นไปตามกฎกระทรวง พ.ร.บ.สาธารณสุข มีท่านใดจะสอบถาม
อีกหรือไม่ครับ 

  ส าหรับการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อที่ท าเป็นธุรกิจนั้น หมายถึง จะมีบริษัทเอกชนเป็น
ผู้ด าเนินการหาที่ทิ้ง หรือก าจัด แล้วท าการเก็บมูลฝอยติดเชื้อและคิดค่าบริการจาก
ผู้ประกอบการเอง โดยทางส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลไม่ต้องไปเก็บเองครับ จะ
ลักษณะคล้ายๆ กันกับรถสูบสิ่งปฏิกูลครับ อัตราค่าธรรมเนียมที่ทางองค์การบริหารส่วน
ต าบลจะเก็บได้จากเอกชนไม่เกิน 10,000 บาท ครับ เป็นการออกใบอนุญาตให้ท าการ
เก็บขน และก าจัดมูลฝอยติดเชื้อตามข้อบังคับฉบับนี้ครับ ที่ประชุมมีมติเห็นชขออบด้วย
คะแนนเสียง  19 เสียง งดออกเสียง 3  ลา 1 
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง  การโอนและเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561 หมวดค่าครุภัณฑ์ 3 รายการ 

  - ในระเบียบวาระนี้จะไม่เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ครับ แต่จะเปลี่ยนจากคราวที่แล้วที่มี
การระบุยี่ห้อในรูปภาพตัวอย่าง ท าให้ท่านสงสัยว่าเราจะซื้อยี่ห้อนี้หรือไม่ เพราะเราไม่ได้
หมายเหตุให้ท่านทราบว่าเป็นภาพตัวอย่าง ขอให้ทุกท่านได้ดูภาพตัวอย่างหรือข้อมูลที่อยู่
กับท่านครับ ว่าเราจะใช้ตัวชิ้นงานแบบนี้ แต่จะไม่ระบุยี่ห้อ มีสเปคตามที่ได้แจ้งไว้แล้ว  
รายละเอียดสินค้าก็จะมีบอก ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 19 
เสียง งดออกเสียง 3 และลา 1 
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ครับ ส าหรับการโอนเปลี่ยนแปลงของกองการศึกษา รายการโอนงบประมาณโครงการ
ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโจดหนองแก จ านวน 50,000 บาท ซึ่งเป็น
จ านวนเงินที่ไม่พอกับโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโจดหนองแก  
จากข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2561 หน้า 79 งานโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวด
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ยังขาดอีกเป็นจ านวนเงิน  64,500 บาท โดยโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณจากรายการดังต่อไปนี้ 

1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหว้า จ านวน 30,000 
บาท  เ พ่ือจ่ายเป็นซ่อมแซมศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหว้าฐานอ า นาจ
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2557 ประกอบกับ
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จากข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2561 หน้า 79 งาน
โครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเตาเหล็ก จ านวน 20,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเตาเหล็กฐานอ านาจพระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2557 ประกอบกับพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 จากข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2561 หน้า 79 งานโครงสร้างพ้ืนฐาน งบ
ลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
เปลี่ยนแปลงเป็นโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโจดหนองแกเป็น
จ านวนเงิน 50,000 บาท 

3 การโอนเพ่ิมจากงบประมาณจากโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
เพ่ือด าเนินงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 14,500 บาท 

     ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  20 เสียง งดออกเสียง 2 ลา 1 

  ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง  อ่ืนๆ   ในเรื่องนี้เป็นที่ทราบกันดีว่าทางเราได้ส่ง อบต.เข้า
ประกวดในประเภททั่วไป และได้รางวัลมาแล้วครั้งหนึ่งในปี 2560 และในปี 2561 นี้
เราคาดหวังว่าเป้าหมายของเราคือการได้เข้ารางวัลที่ 1 ถึง 3 ตอนนี้ทาง
คณะอนุกรรมการได้ขอเอกสารเพิ่มเติมเพ่ือประกอบการพิจารณา ท าให้เรามองได้ว่า
อาจจะเป็นเรื่องที่ดีที่ทางคณะอนุกรรมการได้ขอเอกสารเพิ่มเติม ผมได้ประชุมพนักงาน
แล้วเพ่ือน าเอาปัญหาที่ทางคณะอนุกรรมการได้แจ้งมานั่นคือ ปัญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงาน ตอนนี้ทางพนักงานของเราได้ด าเนินการในเรื่องนี้แล้ว และรอการประกาศผล
ในวันที่  21 สิงหาคม 2561 ครับ เป็นการประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนต าบลของ
เราให้ทุกๆ หน่วยงานได้ทราบ เป็นความภาคภูมิใจของหน่วยงานเราครับ 
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ประธานสภาฯ มีท่านใดจะเห็นแย้งหรือมีข้อเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ ผมจะได้ขอค ารับรองรายงานการ
ประชุม 

ที่ประชุม - ไม่มี/ มีมติเห็นชอบด้วยคะแนน 20 เสียง  งดออกเสียง  2 

 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 การรายงานติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

เลขาสภาฯ ครับ วาระนี้มกีารเปลี่ยนแปลงระเบียบของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จากปกติเป็นการรายงานปีละ 2 ครั้ง แต่เปลี่ยนแปลงเป็นรายงานปี
ละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี ดังนั้นเราจึงต้องมีการประชุมกันอีกในเดือน
ธันวาคม เพื่อติดตามและรายงานการประเมินผลแผน 

ที่เห็นประชุม - รับทราบ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง การพิจารณาให้ความช่วยเหลือหมู่บ้านที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนประจ าปี 
พ.ศ.  2561 

นายก อบต. -ครับ ในเรื่องนี้เราจะพิจารณาการให้ความช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน ซึ่ง
ตอนนี้เรามีเงินสะสมท่ีจะช่วยเหลือประชาชนได้ในวงเงิน  5,900,000 บาท ผมจะแบ่ง
ช่วยเหลือโดยการแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ซึ่งหมู่บ้านที่จะแบ่งนี้จะมีหมู่บ้านใหญ่ หมู่บ้านขนาด
กลาง และหมู่บ้านขนาดเล็ก โดยยอดเงินจะลดลงหรือเพ่ิมขึ้นตามประชากรของหมู่บ้าน 
ผมจะให้ปลัดเป็นผู้ชี้แจงครับ 

ปลัด อบต. -ครับ ส าหรับวาระนี้จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือหมู่บ้านที่ประสบปัญหาความ
เดือดร้อน โดยมีการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 2562 เป็นจ านวน
เงิน 5,900,000 บาท การด าเนินการจ่ายขาดเงินสะสมเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 89 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ทั้งนี้การน าเงินสะสมตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว6222  ลงวันที่ 31  ตุลาคม  2559 ก าหนดหลักเกณฑ์
การไปใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือสนับสนุนการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานเศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่น ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 
กันยายน  2559 และเราจะแบ่งเงินจ านวน 1,000,000 บาท จากยอด 5,900,000 
บาท เพ่ือสนับสนุนงานเร่งด่วนและจ าเป็นที่สุดของแต่ละหมู่บ้านหรือชุมชน ให้ฝ่าย
บริหารได้ชี้แจงในส่วนที่จะให้ความช่วยเหลือในแต่ละหมู่บ้านครับ 
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รองนายก  -ครับ กราบเรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน กระผมนายปาน วิสัย รองนายก

องค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก ทางฝ่ายบริหารขอน าเรียนชี้แจงจ านวนเงินขอ
จา่ยขาดเงินสะสมจ านวน 4,900,000 บาท โดยจะแบ่งหมู่บ้านออกเป็นทั้งหมด 3  

 กลุ่มคือ กลุ่มที่ 1 มี 3 หมู่บ้านคือ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 11 ตั้งงบประมาณไว้  
400,000 บาท  กลุ่มท่ี 2 คือ หมู่ที่ 2 3 4 5 9 12 13 และหมู่ท่ี 14 ตั้งงบประมาณ 
 ไว้ 350,000 บาท และกลุ่มที่ 3 มีหมู่ที่ 6 8 และ หมู่ที่ 10  ตั้งงบประมาณไว้                               
300,000 บาท และอีก 1,000,000 บาท ตั้งไว้เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนที่ใช้ใน
การเกษตร ครับ มีท่านใดเห็นชอบหรือจะเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ 

นายปุ่น มะธิปิไข - กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา และฝ่ายบริหารทุกท่าน กระผมเห็นว่า
งบประมาณที่จะจ่ายขาดเงินสะสมในปีนี้ ผมขอให้ท่านได้พิจารณาแบ่งเป็นหมู่บ้านละ
เท่าๆ กัน จะได้หรือไม่ครับ 

นายชัยเดช สาระภี - ครับกระผมเห็นว่างบประมาณควรแบ่งจ่ายให้ได้เท่าๆ กัน ผมอยู่หมู่ที่ 10 แต่พ้ืนที่ใน
การบริหารมีมาก และมีความจ าเป็นที่จะช่วยเหลือมาก จากการซ่อมบ ารุงถนนดินหรือ
การจัดท าโครงการอ่ืน ๆ อย่างเช่นการสร้างฝายกั้นน้ า ผมมีความจ าเป็นต้องใช้
งบประมาณท่ีมากอยู่ครับ 

นางวิภา  ค าอินทร์ - กราบเรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา และฝ่ายบริหารทุกท่าน ดิฉันเห็นว่าการขอ
อนุมัติเงินจ่ายขาดสะสมเป็นเรื่องที่เราควรจะพิจารณาให้แต่ละหมู่บ้านได้งบประมาณที่
เท่าๆ กัน ดิฉันมีความเห็นว่า ควรจะให้ทั้ง 14 หมู่บ้าน ได้หมู่บ้านละ 400,000 บาท 
และจะมีงบประมาณคงเหลือ 300,000 บาท เพ่ือช่วยเหลือหมู่บ้านที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วน คะ 

นางค าจันทร์ แสนสุข ดิฉันเห็นด้วยกับคุณวิภา คะ 
นายอุดม ข่าขันมาลี กราบเรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน กระผมเห็นควรแบ่งจ่าย

งบประมาณให้แต่ละหมู่บ้านได้เท่าๆ กันครับ 
นายส าอาง ตุมา -กราบเรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา และคณะผู้บริหารทุกท่านครับ กระผมมี

ความเห็นแย้งว่า ต้องแยกตามความเดือดร้อนของแต่ละหมู่บ้าน ว่าหมู่บ้านไหนมีความ
ล าบากหรือมีประชากรที่เราจะช่วยเหลือได้มากกว่ากันครับ 

นายจิรวัฒน์ ข่าขันมาลี   - กราบเรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา และคณะผู้บริหารทุกท่าน กระผมเห็นด้วยกับ   
ทางคณะผู้บริหารที่จะให้มีการแบ่งกลุ่มครับ 

นายสมบัติ ชัยดี -กราบเรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา และคณะผู้บริหารทุกท่าน ผมมีความเห็นว่า
จากเงิน 5,900,000 บาท ควรจะแบ่งให้ทุกๆ หมู่บ้านได้เท่ากัน คือ 350,000 บาท  
และจะมีเงินคงเหลือไว้แก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอีก 1,000,000 บาท จะได้ไหมครับ 

นายก อบต. - ครับ ทุกๆ ท่านได้แสดงความคิดเห็นในการประชุมขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นี้ ผมจะให้ท่านสมาชิกสภาทุกท่านได้ตัดสินใจที่จะขอนุมัติ
เงินนี้ครับ 

ประธานสภา -ครับ มีหลายคนได้แสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ผมขอให้ท่านเลขาสภาฯเป็นผู้ชี้แจง
อีกครั้งหนึ่งครับ 

 



                          -8- 
 
เลขาสภาฯ -ครับ ก่อนที่เราจะด าเนินการขออนุมัติเงินจ่ายขาดเงินสะสมนี้ ผมต้องขอชี้แจงก่อนว่า

เงินที่จะน าไปใช้ในโครงการของแต่ละหมู่บ้านนั้น จะต้องมีโครงการที่บรรจุไว้ในแผน 
หรือถ้าไม่มีโครงการไว้ในแผนแต่จะต้องมีในรายงานการประชุมของแต่ละหมู่บ้าน 

 เพ่ือที่จะได้ขอเปิดประชุมสมัยวิสามัญ ถึงอย่างไรก็จะต้องมีในรายงานการประชุมของ
หมู่บ้าน โดยผมจะขอโครงการภายในวันที่  31 ตุลาคม  2561 นี้ครับ 

 เป็นอันว่าผมจะขออนุมัติเงินจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 
5,900,000 บาท จะให้แบ่งเป็นค่าซ่อมแซมถนนดินหรือเหตุจ าเป็นเร่งด่วนไว้เป็นเงิน 
1,000,000 บาท ที่เหลืออีก 4,900,000 บาท จะให้แต่ละหมู่บ้านเท่าๆ กัน คือ
หมู่บ้านละ 350,000 บาท แบบนี้นะครับ พร้อมกับขอโครงการด้วยไม่เกินวันที่ 31 
ตุลาคม 2561 ครับ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนจะได้ด าเนินการ มีใครมี
ความเห็นแย้งหรือไม่ครับ 

นายชัยเดช สาระภี -แต่ถ้าผมได้ 350,000 บาท ผมคงไม่พอในการก่อสร้างฝายครับ 
เลขาสภาฯ ครับเข้าใจว่ามีเงินในข้อบัญญัติแล้ว 300,000 บาท สามารถน ายอดเงินนี้ไปรวมได้ครับ 
นายสมบัติ  ชัยดี ผมจะขอถามว่าเงินส่วนนี้จะน าไปต่อเติมการวางท่อประปาได้หรือไม่ครับ 
เลขาสภาฯ ใช้ได้เลยครับให้ลงเป็นค่าซ่อมแซมครับ ส่วนงานซ่อมแซมถนนนั้นจะให้กองช่างเร่งส ารวจ

ให้ทันครับ มีท่านใดสงสัยหรือจะเพ่ิมเติมอะไรอีกหรือไม่ครับ 
ที่ประชุม - ไม่มี 
ประธานสภาฯ -ครับ ถ้าไม่มีท่านใดเพ่ิมเติมผมจะขอความเห็นชอบในการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 5,900,000 บาท โดยแบ่งหมู่บ้านละ 
350,000 บาท และอีก 1,000,000 บาท ไว้ใช้จ่ายในเรื่องที่จ าเป็นและเร่งด่วน ผม
ขอให้ยกมือเห็นชอบด้วยครับ 

ที่ประชุม -มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง (เห็นชอบ 21 เสียง งดออกเสียง 2)  
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง อ่ืน ๆ 
ประธานสภาฯ ครับในวาระนี้จะมีการชี้แจงจากทางเลขาสภาครับ 
เลขาสภาฯ - วาระนี้ จะมี เรื่ องที่ จะต้องเข้าร่ วมพิธีน้อมร าลึกในวันคล้ ายวันสวรรคตของ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ในวันอังคารที่ 23  ตุลาคม  
2561 โดยเราจะเข้าร่วมวางพวงมาลาในเวลา  09.00 น. ณ บริเวณลานพระบรมรา
ชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 สนามหน้าที่ว่าการอ าเภอพล ขอให้ทุกท่านได้ใส่ชุดสีกากีเข้าร่วม
พิธีด้วยครับ 

 และอีกเรือ่งหนึ่งคือในเดือนพฤศจิกายน 2561 นี้ จะมีการจัดงานวันลอยกระทงในวันที่ 
22  พฤศจิกายน  2561 เราจะต้องมีการประชุมหารือแนวทางการจัดงานนี้ด้วยครับ 

ที่ประชุม -รับทราบ 
ประธานสภาฯ  วันนี้เราได้ประชุมมาพอสมควรแล้ว และขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ได้ท าหน้าที่ของตนเอง

อย่างดีที่สุด และถ้าหากจะมีการประชุมอีกผมจะมีหนังสือแจ้งให้สมาชิกทราบต่อไปครับ 
 -ปิดประชุม  เวลา  13.00  น.  
 ...................................................................................................  
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                      (ลงชื่อ)      เกษม   ศรีล าดวน   ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
                                 (นายเกษม  ศรีล าดวน ) 

     ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก 
 

 
 

          (ลงชื่อ)       โสภณ  ดีแป้น        ผู้รับรองบันทึกรายงานการประชุม 
                                                      ( นายโสภณ  ดีแป้น ) 
                                      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


