
 
 

ส าเนาบนัทึกรายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก 
ประชุมสภาสมยัสามญั  สมยัท่ี 3   คร้ังท่ี  1/2561 

วนัที  18  กรกฎาคม  2561 
เวลา  09.00  น. 

ณ  หอ้งประชุมสภาองคก์ารส่วนต าบลโจดหนองแก 
............................................................................................................ 

    ผูม้าประชุม 
ล าดบัท่ี ช่ือ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
1 นายโสภณ  ดีแป้น ประธานสภาฯ โสภณ  ดีแป้น  
2 นายนิวตัน์  ชยัดี รองประธานสภาฯ นิวตัน์   ชยัดี  
3 นายส าอาง   ตุมา สมาชิก อบต. ม.1 ส าอาง    ตุมา  
4 นายชู   สียางนอก สมาชิก อบต.ม.2 ชู สียางนอก  
5 นายบวัเรียน  สุภาษิต สมาชิก อบต.ม.2  บวัเรียน  สุภาษิต  
6 นายพรมมา  เพียรทะนี สมาชิก อบต.ม.3 พรมมา   เพียรทะนี  
7 นายวโิรจน์  ขาวพา สมาชิก อบต.ม.4 วโิรจน์  ขาวพา  
8 นายสุรัตน์   บุส าโรง สมาชิก อบต.ม.5 สุรัตน์   บุส าโรง  
9 นางค าจนัทร์  แสนสุข สมาชิก อบต.ม.6 ค าจนัทร์   แสนสุข  
10 นายจิรวฒัน์  ข่าขนัมาลี สมาชิก อบต.ม.7 จิรวฒัน์  ข่าขนัมาลี  
11 นายอดุลย ์  ศรีษะนาราช สมาชิก อบต.ม.8 อดุลย ์  ศรีษะนาราช  
12 นายอุดม   ข่าขนัมาลี สมาชิก อบต.ม.8 อุดม   ข่าขนัมาลี          
13 นายบรรจง  ศรียางนอก สมาชิก อบต.ม.9 บรรจง  ศรียางนอก  
14 นายล้ินจ่ี     บรรเทา สมาชิก อบต.ม.9 ล้ินจ่ี  บรรเทา  
15 นายชยัเดช  สาระภี สมาชิก อบต.ม.10 ชยัเดช  สาระภี  
16 นายมีชยั   สิทธิดา สมาชิก อบต.ม.10   มีชยั  สิทธิดา             
17 นายประสาท   นนัต้ิว สมาชิก อบต.ม.11 ประสาท  นนัต้ิว  

18 นายประยงค ์ สุขประเสริฐ สมาชิก อบต. ม.12 ประยงค ์ สุขประเสริฐ      
19 นางวภิา   ค  าอินทร์ สมาชิกสภาฯ ม.12 วภิา     ค  าอินทร์  
20 นายพิชิต  ภูมิทศัน์ สมาชิก อบต.ม.13 พิชิต  ภูมิทศัน์  
21 นายชาย  ศรีวชิา สมาชิก อบต.ม.13 ชาย   ศรีวชิาย  
22 นายปุ่น    มะธิปิไข สมาชิกสภาฯ ม.14 ปุ่น    มะธิปิไข  
23 นายสมบติั   ชยัดี สมาชิกสภาฯ ม.14 สมบติั     ชยัดี  
24 นายเกษม   ศรีล าดวน เลขานุการสภาฯ เกษม  ศรีล าดวน  
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ผูเ้ขา้ร่วมประชุม 
ล าดบัท่ี ช่ือ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
1 ร.ต.ต.วฒันชยั ประไกรวนั นายก อบต. วฒันชยั ประไกรวนั  
2 นายไฉน  ศิริวชัรศิลป์ รองนายก อบต. ไฉน  ศิริวชัรศิลป์  
3 นายบวั  กา้นค า รองนายก อบต. บวั   กา้นค า  
4 น.ส.ปัณฑิตาพร  สุดนอ้ย เลขาฯนายก อบต. ปัณฑิตาพร สุดนอ้ย  
5 นางสุภาพร  อิสระกลู รองปลดัอบต. สุภาพร  อิสระกลู  
6 นายพฤษภพ  เกิดศกัด์ิ ผอ.กองช่าง พฤษภพ  เกิดศกัด์ิ  
7 นายไพฑูรย ์ ศรีลาดหา หน.ส านกัปลดั ไพฑูรย ์ศรีลาดหา  
8 น.ส.จุฑารัตน์  ชยัดี รก.ผอ.กองคลงั จุฑารัตน์  ชยัดี  
9 น.ส.นวพร  ศรีกุดเรือ ผอ.กองการศึกษา นวพร  ศรีกุดเรือ  
10 น.ส.สิรินนัท ์ นนัต้ือ จพง.ธุรการ สิรินนัท ์ นนัต้ือ  
 
เร่ิมประชุมเวลา   09.00 น. 
 

  เม่ือถึงก าหนดเวลาประชุมแลว้  เลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลไดเ้ชิญสมาชิกองคก์าร
บริหารส่วนต าบลเข้าประจ าท่ีประชุม  และประธานท่ีประชุม (ประธานสภาฯ)ได้น าจุด เทียน ธูป บูชาพระ
รัตนตรัย 
 
ระเบียบวาระที ่ 1 เร่ือง  ประธานแจ้งให้ทราบ 

- ไม่มี 
  

ระเบียบวาระที ่2   เร่ือง  รับรองบันทกึรายงานการประชุมคร้ังทีแ่ล้ว (บันทกึรายงานการประชุมสภา 
   สมัยวสิามัญ สมัยที ่1 /2561  เมื่อวนัที ่30  เมษายน   2561) 
ประธานสภาฯ  -  ต่อไปจะเป็นการรับรองบนัทึกรายงานการประชุมคร้ังท่ีแลว้ ซ่ึงทางสภาฯไดจ้ดั 
   ส่งส าเนาบนัทึกรายงานการประชุมใหทุ้กท่านทราบแลว้ ก่อนจะใหส้มาชิกเราได ้
   รับรองรายงานน้ี ผมขอใหเ้ลขานุการสภาฯไดส้รุปสาระส าคญัของรายงานการประชุม 
   คร้ังท่ีแลว้ใหท่ี้ประชุมรับทราบ ก่อนท่ีจะขอมติท่ีประชุมครับ 
เลขานุการสภาฯ - ผมขอสรุปสาระส าคญัของการประชุมในคร้ังท่ีแลว้ใหท่ี้ประชุมรับทราบอีกคร้ังก่อน

จะขอมติท่ีประชุมครับ คร้ังท่ีแลว้ระเบียบวาระท่ี 2 สภาฯของเรารับรองการประชุมของ
การประชุมสภาสมยัสามญั สมยัท่ี 1 ประจ าปี 2560  เม่ือวนัท่ี  31 ตุลาคม  2560 ซ่ึงเป็น
การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาสามปี  2560 – 2562    
- ระเบียบวาระท่ี 4 การก าหนดสมยัประชุมสภาสมยัสามญั ประจ าปี 2561 และการ

ก าหนดประชุมสามญัสมยัแรก ของปี 2562 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย 
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ขอ้บงัคบัการประชุมสภาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2554 ขอ้ 
11,21 และเป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
แกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 53 ในปีหน่ึงใหมี้สมยัประชุมสามญัสอง
สมยัหรือหลายสมยัแลว้แต่สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลก าหนด แต่ตอ้งไม่เกินส่ีสมยั 
วนัเร่ิมประชุมประจ าปีใหส้ภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลเป็นผูก้  าหนด โดยก าหนดเป็น 
4 สมยัดงัน้ี 
สมยัท่ี 1  เร่ิม 5 กุมภาพนัธ์ (รายงานผลการด าเนินงานผูบ้ริหารคร้ังท่ี 1) 
สมยัท่ี 2  เร่ิม 5 เมษายน  (ติดตามแผนพฒันาคร้ังท่ี 1) 
สมยัท่ี 3  เร่ิม 5 กรกฏาคม (ร่างงบประมาณ) 
สมยัท่ี 4  เร่ิม 5 ตุลาคม (ติดตามแผนพฒันาคร้ังท่ี 2 และรายงานผลการด าเนินงาน
ผูบ้ริหารคร้ังท่ี 2) และก าหนดประชุมสามญัสมยัแรกของปีถดัไป เป็น 5 มกราคม 2562 
ท่ีประชุมเห็นชอบ (เห็นชอบ  20 เสียง  งดออกเสียง  2 ) 
- ระเบียบวาระท่ี 5 เร่ือง สรุปผลการด าเนินงานของผูบ้ริหารคร้ังท่ี 1 (ระหวา่งวนัท่ี 1 

ตุลาคม 2560 – 31 มกราคม 2561 ) เป็นไปตาม พ.ร.บ. สภาต าบลและองคก์าร
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 58 
วรรค 5 ใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลจดัท ารายงานแสดงผลการปฏิบติังาน
ตามนโยบายท่ีแถลงไวต่้อสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี 

- ระเบียบวาระท่ี 6 เร่ือง การเพิ่มเติม (ปรับปรุง) โครงการในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 
ฉบบัท่ี 2/2561 คร้ังท่ี 1 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจดัท า
แผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548 และแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 
2) พ.ศ. 2559 ขอ้ 22(3) เม่ือผูบ้ริหารพิจารณาร่างแผนพฒันาเพิ่มเติมหรือ
เปล่ียนแปลง ใหผู้บ้ริหารเสนอต่อสภาทอ้งถ่ินเพื่อใหค้วามเห็นชอบก่อนพิจารณา
อนุมติัและลงนามประกาศใช ้ท่ีประชุมเห็นชอบ มีมติเป็นเอกฉนัท ์(เห็นดว้ย 20 
เสียง  งดออกเสียง  2 ) 

- ระเบียบวาระท่ี 7 เร่ือง อ่ืน ๆ โดยในระเบียบวาระน้ีมีกิจกรรมท่ีจะตอ้งท าคือ 
1. งานประเพณีบุญกุม้ขา้วใหญ่ ทางอ าเภอพลไดจ้ดัข้ึนในวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ ถึง 
19 กุมภาพนัธ์ 2561 
2. งานเขา้ค่ายเยาวชนต่อตา้นยาเสพติดประจ าปี 2561 จะจดักิจกรรมภายในวนัท่ี     
15-16 กุมภาพนัธ์ 2561  ณ ค่ายพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก อ.เมือง จ.ร้อยเอด็ 
3. การเปิดโรงเรียนผูสู้งอาย ุองคก์ารบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก ไดจ้ดัโครงการ
โรงเรียนผูสู้งอายช่ืุอโรงเรียนโจดหนองแกปัจฉิมวทิย ์โดยจะเร่ิมปฐมนิเทศวนัท่ี 16 
กุมภาพนัธ์ 2561  และเร่ิมเรียนวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2561 โดยเรียนสัปดาห์ละ 1 วนั 
คือวนัศุกร์ โดยรุ่นแรกจะรับ 60 คน 
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4. งานแข่งขนักีฬาโจดหนองแกเกมส์ คร้ังท่ี 16 โดยจะจดัข้ึนในระหวา่งวนัท่ี 18-22 
มีนาคม 2561 
กิจกรรมทุกอยา่งไดด้ าเนินการเสร็จเรียบร้อยแลว้ทุกกิจกรรมครับ  

ประธานสภา  ครับ มีท่านใดจะเพิ่มเติมหรือ แกไ้ข เก่ียวกบัการประชุมคร้ังท่ีแลว้หรือไม่ครับ 
ท่ีประชุม -  ไม่มี  
ประธานสภาฯ -  ถา้ไม่มีผมขอรับรองรายงานการประชุมและขอมติดว้ยครับ โปรดยกมือรับรองครับ 
ท่ีประชุม -  มีมติรับรองดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์(เห็นชอบ 20 เสียง งดออกเสียง 2 ลา 1 ) 
 

ระเบียบวาระที ่3 เร่ือง    พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562  วาระแรก ขั้นรับ
หลักการ ร่ า ง ข้อบัญญัติ งบประมาณราย จ่ าย ปี  25 62  เ ป็นไปตามระ เบี ยบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  
2541   แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ข้อ 23 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วย ข้อบังคับ การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ.  
2554  ข้อ 44  ข้อ  47 โดยงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562  ทั้งส้ิน  46,500,000.-บาท 

 

ประธานสภาฯ เชิญผูบ้ริหารไดช้ี้แจงครับ 
นายก อบต. -  เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯทุกท่าน ในวาระน้ีเป็นการพิจารณาร่าง

ขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 ซ่ึงทางคณะผูบ้ริหารไดต้ั้งงบประมาณไว้
ทั้งส้ิน  46,500,000  บาท ส่วนรายละเอียดต่างๆ จะมอบใหร้องนายกและเจา้หนา้ท่ี
งบประมาณไดเ้ป็นผูช้ี้แจงต่อสภาฯครับ 

นายไฉน ศิริวชัระศิลป์ - ด าเนินการแถลงร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 ดงัน้ี 
 บดัน้ีถึงเวลาท่ีคณะผูบ้ริหารขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก จะไดเ้สนอร่าง

ขอ้บญัญติั งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก 
อีกคร้ัง ฉะนั้นในโอกาสน้ี คณะผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลโจดหนองแกจึงขอ
ช้ีแจงให้ท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์คลัง
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายกรด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ดงัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1 ขอ้บญัญติั น้ีเรียกว่า ขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562               

              ขอ้ 2 ขอ้บญัญติั   น้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2561   เป็นตน้ไป   
              ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน 

46,500,000.-บาท   
             โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดด้งัน้ี 
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 ดา้น    
 ดา้นบริหารงานทัว่ไป    
 แผนงานบริหารทัว่ไป    13,221,300.00   
 แผนงานรักษาความสงบภายใน         48,760.00   
 ดา้นบริการชุมชนและสังคม    
 แผนงานการศึกษา     9,328,100.00   
 แผนงานสาธารณสุข         925,000.00   
 แผนงานสังคมสงเคราะห์         330,000.00   
 แผนงานเคหะและชุมชน     1,680,000.00   
 แผนงานสร้างความเขม็แขง็ของชุมชน         805,000.00   
 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ     546,000.00   
 ดา้นเศรษฐกิจ    
 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา                6,653,900.00   
 แผนงานการเกษตร                     90,000.00   
 ดา้นการด าเนินงานอ่ืน    
 แผนงานงบกลาง              12,871,940.00   
 งบประมาณรายจ่ายทั้งส้ิน               46,500,000.00 
 ขอ้ 4 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได ้เป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน -  บาท  ดงัน้ี

   
 งบกลาง     12,871,940.00   

                           งบบุคลากร  (หมวดเงินเดือน ค่าจา้งประจ า และค่าจา้งชัว่คราว)                                                   
                                  16,143,780.00  

                          งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ และหมวดค่าสาธาฯ                           
                                   9,853,780.00 

 งบลงทุน  (หมวดค่าครุภณัฑ ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง)               4,204,500.00   
 งบรายจ่ายอ่ืน  (หมวดรายจ่ายอ่ืน)       -   
 งบเงินอุดหนุน  (หมวดเงินอุดหนุน)                3,427,000.00  
 รวมรายจ่าย             46,500,000.00   
     
                   ขอ้ 5 ใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก  ปฏิบติัการเบิกจ่ายเงินงบประมาณท่ีไดรั้บ 
                   อนุมติัใหเ้ป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั/เทศบาล/องคก์าร 
                   บริหารส่วนต าบล 
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                   ขอ้ 6 ใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก มีหนา้ท่ีรักษาการให้เป็นไปตามขอ้บญัญติัน้ี 
   

     
 ประกาศ   ณ   วนัท่ี..........................................................    
     
 ร้อยต ารวจตรี   
                      (วฒันชยั       ประไกรวนั) 
      นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก  
 
  
                         อนุมติั/เห็นชอบ    
     
     
(ลงช่ือ)..........................................................................     
        (..............................................................)     
ต าแหน่ง.................................................................................     
 
จนท.งปม. - ส าหรับรายละเอียดกิจกรรมโครงการต่างๆ ท่ีบรรจุไวใ้นร่างข้อบญัญติัท่ีได้ส่งให้

สมาชิกไดพ้ิจารณาจะมีอยูส่องส่วนดว้ยกนั  ส่วนแรกจะเป็นสรุปรายการทั้งหมดท่ีตั้ง
ไวใ้นข้อบัญญัติ โดยจะแสดงแยกเป็นส่วนต่างๆทั้ งหมด เพื่อให้สมาชิกสามารถ
พิจารณาไดร้วดเร็วและเขา้ใจง่าย  ส่วนท่ีสองเป็นร่างฉบบัสมบูรณ์ซ่ึงจดัท าผา่นระบบอี
ลาแอส(e-LAAS)  ซ่ึงเป็นระบบการบญัชีของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน
ส่วนน้ีจะแสดงรายละเอียดทั้งหมดทุกรายงการ  ดงันั้นหากรายงการใดท่ีสมาชิกไม่
เขา้ใจก็สามารถตรวจสอบในส่วนท่ีสองน้ีได ้ ก่อนท่ีผมจะช้ีแจงในรายละเอียดทั้งหมด
ผมแจง้ในท่ีประชุมว่า ในการเสนอร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2562 
คร้ังน้ี ไดด้ าเนินการตามหนงัสือท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี  

 - หนงัสือด่วนท่ีสุด มท 0808.2/ว 038 ลว  16 มิถุนายน 2561  เร่ือง  ซักซ้อมแนวทาง
การจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ.  2562 ขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ส าหรับรายรับประมาณการของปี พ.ศ. 2562 ไดต้ั้งไวด้งัน้ี 

 ประมาณการรับทั้งส้ิน  46,500,000  บาท  รายละเอียดดงัน้ี    
 รายได้ทีจั่ดเกบ็เอง    
 หมวดภาษีอากร    263,000.00  บาท 
 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  286,000.00  บาท 
 หมวดรายไดจ้ากทรัพยสิ์น    500,000.00  บาท 
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 หมวดรายไดเ้บด็เตล็ด    210,000.00  บาท 
                         รวมรายได้จัดเกบ็เอง              1,259,000.00  บาท 
 รายไดท่ี้รัฐบาลจดัสรรให้             20,450,000.00  บาท 
 รายไดท่ี้รัฐบาลอุดหนุนทัว่ไป             24,791,000.00  บาท 
                       รวมเงินรายรับ             46,500,000.00  บาท  
 
 สรุปงบหน้าร่างข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 
 ประมาณการรายจ่ายทั้งส้ิน  46,500,000.00  บาท รายละเอยีดดังนี้ 
 งบกลาง              12,871,940 
 1.เบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุ      9,631,200    
 2.เบ้ียยงัชีพผูพ้ิการ 260x800x12     2,3246,000    
 3.เบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์ 25x500x12        150,000    
 4.เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม        100,000    
 5.เงินสมทบกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ 5,400x45x40%      97,200    
 6.เงินสมทบกบท.        217,090    
 7.เงินส ารองจ่าย        180,6450    
 

                                   ส านักปลดั       14,0236,060 
 งบบุคลากร      8,238,300  
 1.เงินเดือนฝ่ายการเมือง       3,262,320   
 1.1เงินเดือนนายก อบต.     244,800    
 1.2เงินเดือนรองนายก อบต.     269,280    
 1.3เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกอบต.    21,000    
 1.4เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งรองนายก    21,120    
 1.5เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกอบต.      21,000    
 1.6เงินค่าตอบแทนพิเศษรองนายกอบต.     21,120    
 1.7เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกอบต.    86,400    
 1.8ค่าตอบแทนประธานสภาอบต.     134,640    
 1.9ค่าตอบแทนรองประธานสภาอบต.    110,160    
 1.10ค่าตอบแทนสมาชิกสภาอบต.             2,246,400    
 1.11ค่าตอบแทนเลขานุการสภอบต.      86,400    
 2.เงินเดือนฝ่ายประจ า              4,746,840   
 2.1เงินเดือนปลดัอบต.              494,940    
 2.2เงินเดือนรองปลดัอบต.                          336,240    
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 2.3เงินเดือนหวัหนา้ส านกัปลดั     330,060    
 2.4เงินเดือนนกัวเิคราะห์นโยบายและแผน    293,760    
 2.5เงินเดือนนกัวชิาการตรวจสอบภายใน    293,760    
 2.6เงินเดือนนกัทรัพยากรบุคคล     262,2380    
 2.7เงินเดือนเจา้พนกังานธุรการ      221,880    
 2.8เงินเดือนนิติกร     330,060    
 2.9เงินเดือนนกัวชิาการเกษตร    180,720    
 2.10เงินเดือนนกัพฒันาชุมชน 2 อตัรา     544,980    
 2.11เงินเดือนพยาบาลวชิาชีพ     355,540    
 2.12เงินเดือนจพง.ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  188,820    
 2.13เงินเพิ่มค่าครองชีพชัว่คราวพนง.       27,600    
 2.14เงินประจ าต าแหน่งปลดัอบต.     168,000    
 2.15เงินประจ าต าแหน่งรองปลดัอบต.       42,000    
 2.16เงินประจ าต าแหน่งหน.ส านกังานปลดั     42,000    
 2.17เงินเดือนพนกังานจา้ง       810,720    
 2.18ค่าครองชีพพนกังานจา้งทัว่ไป     165,420    
    

 งบด าเนินการ                  4,070,000  
 1.หมวดค่าตอบแทน      305,000   
 1.1ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรับงานจา้ง     50,000    
 1.2ค่าตอบแทนคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา   25,000    
 1.3ค่าตอบแทนกรณีพิเศษประจ าปี    100,000    
 1.4ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ   30,000    
 1.5ค่าเช่าบา้น     50,000    
 1.6เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร     50,000   
 2.หมวดค่าใช้สอย      2,662,000   
 2.1ค่าเบ้ียประกนัพรบ.รถยนต ์         5,000    
 2.2ค่าจา้งเหมาบริการ     284,000    
 2.3ค่าธรรมเนียมลงทะเบียน       50,000    
 2.4ค่ารับรองบุคคลหรือคณะบุคคล      20,000    
 2.5ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ       50,000    
 2.6ค่าบ ารุงหรือซ่อมแซมครุภณัฑ ์     100,000    
 2.7ค่าฝึกอบรมสมาชิกอปพร.      48,000    
 2.8ฝึกอบรมเยาวชนป้องกนัยาเสพติด     100,000   



 
-9- 

  

 2.9โครงการเฝ้าระวงัและป้องกนัยาเสพติด      35,000    
 2.10โครงการบริการหน่วยกูชี้พต าบล                 450,000   
 2.11โครงการส่งเสริมพฒันาศกัยภาพผูสู้งอายแุห่งชาติ            50,000    
 2.12โครงการซ่อมแซมบา้นผูด้อ้ยโอกาส                   60,000    
 2.13โครงการจดัท าแผนชุมชน        20,000    
 2.14โครงการอบต.สัญจร        30,000    
 2.15โครงการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาล             150,000   
 2.16โครงการฝึกอบรมอาชีพราษฎร         50,000    
 2.17โครงการอนุรักษพ์นัธ์พืชอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ       30,000 
 2.18โครงการอนุรักษธ์รรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม      40,000    
 2.19โครงการอบรมท าปุ๋ยหมกั ปุ๋ยอินทรีย ์        20,000    
 2.20โครงการอบรมกฏหมายในชีวติประจ าวนั     30,000    
 2.21โครงการฝึกอบรมบทบาทสตรี        40,000    
 2.22โครงการรณรงคปั์องกนัโรคติดต่อ        30,000    
 2.23โครงการบริหารจดัการขยะชุมชน       50,000    
 2.24โครงการฝึกอบรมประชาชนรู้งานสืบสานพระราชด าริ    50,000    
 2.25โครงการสัตวป์ลอดโรค คนปลอดภยัจากโรคพิษสุนขับา้  50,000  
 2.26โครงการส ารวจขอ้มูลจ านวนสัตวแ์ละข้ึนทะเบียนสัตวต์าม 
          โครงการสัตวป์ลอดโรค คนปลอดภยัจากโรคพิษสุนัขบา้     10,000 
 2.27 โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลพนกังาน   80,000 
 2.28 โครงการโรงเรียนโจดหนองแกปัจฉิมวทิย ์              190,000 
 2.29 โครงการศูนยป์ฏิบติัการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน 16,000 
 2.30 ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการเลือกตั้งทอ้งถ่ิน              500,000   
 3.หมวดค่าวสัดุ       620,000  
 3.1 ค่าวสัดุส านกังาน      70,000    
 3.2 วสัดุงานบา้นงานครัว      20,000    
 3.3 ถุงด ารองรับขยะ                 200,000   
 3.4 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน                300,000   
 3.5 วสัดุยานพาหนะและขนส่ง      30,000    
 3.6 วสัดุคอมพิวเตอร์      70,000    
 3.7 วสัดุโฆษณาและเผยแพร่     30,000    
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 4.หมวดค่าสาธารณูปโภค       275,000  
 4.1 ค่าไฟฟ้า      120,000   
 4.2 ค่าน ้าประปา          5,000   
 4.3 ค่าโทรศพัท ์        10,000   
 4.4 ค่าไปรษณีย ์       10,000   
 4.5 ค่าบริการโทรคมนาคม     130,000   
 งบลงทุน      - ไม่ได้ตั้งจ่าย  
 งบเงินอุดหนุน             2,159,000  
 1.1 อุดหนุนศูนย ์ศสมช. 14 หมู่บา้น       105,000    
 1.2 อุดหนุนศูนยส์งเคราะห์ผูติ้ดเช้ือเอดส์อ.พล       30,000    
 1.3 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพล(ม.3 , 5 , 11)   1,140,000    
 1.4 อุดหนุนเทศบาลเมืองเมืองพล         290,000    
 1.5 อุดหนุนศอ.ปส.จ.ขก.           20,000    
 1.6 อุดหนุนศอ.ปส.อ.พล           40,000    
 1.7 อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ.พล(รัฐพิธี)                     10,000    
 1.8 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้นโครงการป้องกนัฯ 
        ช่วงเทศกาลปีใหม่               112,000        
 1.9  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้นโครงการป้องกนัฯ             
         ช่วงเทศกาลสงกรานต ์       112,000  
 1.10 อุดหนุนปกครองพล(กาชาด)               20,000    
 1.11 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้นโครงการตามพระราช 
                                                 ด าริดา้นสาธารณสุข                   280,000  
    

                                    ส่วนการคลงั        2,894,000 
 งบบุคลากร     2,329,000  
 1.เงินเดือนฝ่ายประจ า     2,325,120   
 1.1 เงินเดือนผอ.กองคลงั     388,200    
 1.2 เงินเดือนนกัวชิาการคลงั     293,880    
 1.3 เงินเดือนนกัวชิาการพสัดุ     241,440    
 1.4 เงินเดือนเจา้พนกังานการเงินและบญัชี    550,000    
 1.5 เงินเดือนเจา้พนกังานจดัเก็บรายได ้     180,720    
 1.6 เงินเดือนนกัวชิาการจดัเก็บรายได ้     233,760    
 1.7 เงินเดือนเจา้พนกังานพสัดุ     180,720   
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 1.8เงินประจ าต าแหน่งผอ.กองคลงั     42,000    
 1.9เงินเพิ่มพนกังานส่วนต าบล     50,000    
 1.10เงินเดือนพนกังานจา้ง     146,280  
 1.11เงินเพิ่มพนกังานจา้ง     22,000   
  

 งบด าเนินการ     554,000  
 1. หมวดค่าตอบแทน     130,000   
 1.1 ค่าเช่าบา้น     50,000    
 1.2 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร     30,000   
 1.3 ค่าตอบแทนกรณีพิเศษ (ประจ าปี)    50,000  
 2. หมวดค่าใช้สอย     344,000   
 2.1 ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม     40,000    
 2.2 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ     50,000    
 2.3 ปรับปรุงระบบแผนท่ีภาษี     40,000    
 2.4 ค่าธรรมเนียมติดต่อบริการดา้นการเงิน     5,000    
 2.5 โครงการประชาสัมพนัธ์การจดัเก็บภาษี  20,000    
 2.6 ค่ าจา้งเหมาบริการ               189,000    
 3.หมวดค่าวสัดุ     80,000   
 3.1ค่าวสัดุส านกังาน     40,000    
 3.2วสัดุคอมพิวเตอร์     40,000    
 งบลงทุน       11,000  
 1.หมวดครุภัณฑ์    11,000 
 1.1 ตูเ้หล็ก แบบ 2 บาน จ านวน 2 ตู ้    11,000 
 2. หมวดค่าทีด่ินและส่ิงก่อสร้าง    ไม่ได้ตั้งจ่าย 
 

                                      ส่วนการศึกษา      9,844,100  
 งบบุคลากร      3,983,080  
 1.เงินเดือนฝ่ายประจ า     3,983,080  
 1.1เงินเดือนผอ.กองการศึกษา     311,580    
 1.2เงินเดือนนกัวชิาการศึกษา    311,580    
 1.3เงินเดือนครู               2,425,920    
 1.4เงินเพิ่มค่าครองชีพพนกังาน       10,000    
 1.5เงินประจ าต าแหน่งผอ.กองการศึกษา      42,000    
 1.5ค่าจา้งพนกังานจา้ง      750,000    
 1.6เงินเพิ่มค่าครองชีพพนกังานจา้ง       90,000    
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 1.7เงินค่าวทิยฐานะ       42,000   
 งบด าเนินการ      4,593,020  
 1. หมวดค่าตอบแทน     140,000   
 1.1 ค่าเช่าบา้น     70,000    
 1.2 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร     20,000  
 1.3 ค่าตอบแทนกรณีพิเศษประจ าปี     50,000   
  2.หมวดค่าใช้สอย               3,041,740   
 2.1ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม      50,000    
 2.2ค่าจา้งเหมาบริการ                730,000    
 2.3ค่าใชจ่้ายเดินทางไปราชการ     30,000    
 2.4โครงการเขา้ค่ายคุณธรรมและจริยธรรม              120,000    
 2.5โครงการเขา้ค่ายทกัษะภาษาต่างประเทศ   25,000    
 2.7โครงการจดักิจกรรมกีฬาสี ศพด.      20,000    
 2.8โครงการอบรมใหค้วามรู้ผูป้กครอง ศพด.   35,000    
 2.9โครงการส่งเสริมพฒันาศกัยภาพเด็กและผูป้กครอง  80,000    
 2.10โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา    1,573,040    
  -อาหารกลางวนั ศพด. (213x20x245)  = 1,043,700     
  -ส่ือการเรียนศพด. (213x1,700)  = 362,100 
 - ค่าหนงัสือ (148x200)  = 29,600 
 - ค่าอุปกรณ์ (148x200)  = 29,600 
 - ค่าเคร่ืองแบบนกัเรียน (148x300)  = 44,400 
 - ค่ากิจกรรมผูเ้รียน (148x430)  = 63,640     
 2.11โครงการจดักิจกรรมในพิธีทางศาสนา    50,000    
 2.12โครงการจดักิจกรรมเก่ียวกบัรัฐพิธี    30,000    
 2.13โครงการจดักิจกรรมประเพณีและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน   120,000   
 2.14ค่าใชจ่้ายในการจดักีฬาตา้นยาเสพติด             170,000    
 2.15โครงการปรับปรุงหลกัสูตรสถานศึกษาปฐมวยั   8,700    
 3.หมวดค่าวสัดุ            1,368,280   
 3.1วสัดุส านกังาน                   20,000    
 3.2หนงัสือพิมพ ์     110,000    
 3.3วสัดุงานบา้นงานครัว     65,000    
 3.4วสัดุคอมพิวเตอร์     10,000    
 3.5วสัดุกีฬา     90,000   
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 3.6 ค่าอาหารเสริม(นม)            1,073,280    
       -นมเด็กประถม(สพฐ) 303x8x260  = 630,240       
       -นมเด็กอนุบาล(ศพด) 213x8x260  = 443,040      
 4.หมวดค่าสาธารณูปโภค     43,000   
 4.1ค่าไฟฟ้า     32,000    
 4.2ค่าน ้าประปา     11,000     
 งบลงทุน          ไม่ได้ตั้งจ่าย    
 งบเงินอุดหนุน      1,268,000 
 1.เงินอุดหนุน     1,268,000   
 1.1 เงินอุดหนุนอาหารกลางวนัเด็กนกัเรียน    1,212,000    
 1.2 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้นโครงการกิจกรรมสงกรานต ์56,000  
   

                                                                         กองช่าง      6,653,900  
 งบบุคลากร      1,593,400  
 1. เงินเดือนฝ่ายประจ า     1,593,400   
 1.1 เงินเดือนผูอ้  านวยการกองช่าง     409,440    
 1.2 เงินเดือนนายช่างโยธา     435,120    
 1.3 เงินเดือนนายช่างไฟฟ้า     207,180    
 1.4 เงินเดือน จพง.ธุรการ     264,660    
 1.5 เงินเพิ่มค่าครองชีพพนกังาน       50,000    
 1.6 ค่าจา้งพนกังานจา้ง    165,000    
 1.7 เงินประจ าต าแหน่ง ผอ.กองช่าง      42,000    
 1.8 เงินเพิ่มค่าครองชีพพนกังานจา้ง       20,000   

  

 งบด าเนินการ      977,000  
 1. หมวดค่าตอบแทน     150,000   
 1.1 ค่าเช่าบา้น        60,000    
 1.2 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร        40,000   
 1.3 ค่าตอบแทนประจ าปี       50,000  
 2.หมวดค่าใช้สอย     667,000   
 2.1 ค่าจา้งเหมาบริการ     287,000    
 2.2 ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียน       50,000    
 2.3 ค่าใชจ่้ายเดินทางไปราชการ      30,000    
 2.4 ค่าซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยาง     100,000  
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 2.4 ค่าซ่อมแซมปรับปรุงถนนดิน  ลูกรัง  คสล.   100,000    
 2.5 ค่าซ่อมแซมปรับปรุงฝายกั้นน ้า  รางระบายน ้า         
       ระบบประปา    100,000 
 3.หมวดค่าวสัดุ     160,000   
 3.1วสัดุส านกังาน     20,000    
 3.2วสัดุไฟฟ้า  วทิยุ     90,000    
 3.3วสัดุคอมพิวเตอร์     20,000    
 3.4วสัดุก่อสร้าง    30,000     
 งบลงทุน      4,910,000  
 1.หมวดครุภัณฑ์                    43,500   
 2. หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง              4,040,000   
     ประเภทอาคาร     
 2.1โครงการวางท่อระบายน ้าขา้งทางพร้อมบ่อพกั ม.1 344,000    
 2.2โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1     15,200    
 2.3โครงการซ่อมแซมประปาหอถงัสูง ม. 2      62,000    
 2.4โครงการขดุเจาะบ่อบาดาล ม.2     102,000    
 2.5โครงการก่อสร้างประปาหอถงัสูงพร้อมระบบ ม.4 370,000    
 2.6โครงการก่อสร้างร่องระบายน ้าขา้งทาง ม.12  205,000  
 ประเภทถนน   
 2.7  โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ 1       48,000    
 2.8  โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ 2     206,000    
 2.9   โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ 6     340,000    
 2.10 โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ 7      400,000  
 2.11 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 8    340,000 
 2.12 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 9    370,000 
 2.13 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 10    340,000 
 2.14 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 12      34,000 
 2.15 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 13    370,000 
 2.16 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.13    370,000   
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ท่ีประชุม รับทราบ 
ประธานสภาฯ -  ครับต่อไปจะเป็นการเปิดโอกาสใหส้มาชิกสภาของเราไดอ้ภิปรายในหวัขอ้ท่ียงั

สงสัยเพื่อใหผู้บ้ริหารไดช้ี้แจงเพิ่มเติมครับ 
นายสมบติั  ชยัดี -  ครับ ในการตั้งงบประมาณเก่ียวกบัวสัดุก่อสร้างของกองช่าง ราคาและรูปถ่ายท่ีอยู่

ดา้นหลงัของร่างขอ้บญัญติั คือเป็นราคาและวสัดุท่ีเราจะซ้ือใช่หรือไม่ครับ 
เลขาสภาฯ -  ครับท่ีท่านสมาชิกสภาฯถามมา ก็หมายความวา่ราคาและภาพถ่ายนั้น จะมียีห่อ้บอก

อยู ่จะถือวา่เป็นการล็อคสเปค ดงันั้น สินคา้ท่ีจะซ้ืออาจจะไม่ใช่ยีห่อ้น้ีก็ไดค้รับ ป้องกนั
การจดัซ้ือจดัจา้งท่ีเป็นการล็อคสเปค 

นายประยงค ์สุขประเสริฐ – ครับ กระผมสงสัยงบประมาณค่าใชจ่้ายของ กองการศึกษา เก่ียวกบัการจา้งเหมา
บริการ และเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น เป็นการอุดหนุนซ ้ ากนัหรือไม่ครับและ
หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 3 โครงการ งบไม่ลงตวัทั้ง 3 โครงการครับ 

เลขาสภาฯ - ครับ จา้งเหมาบริการ เป็นการจา้งครูเพิ่มเติมของ ศูนยเ์ตาเหล็ก และศูนยโ์จดหนองแก 
และจา้งภารโรงของแต่ละศูนย ์เป็นค่าจา้งในแต่ละเดือนเป็นจ านวน 1 ปี ไดค้  านวณมา
เสร็จเรียบร้อยแลว้ ส าหรับเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น ขอเรียนช้ีแจงวา่ไม่ได้
เป็นการอุดหนุนซ ้ ากนัน่ะครับ  ส าหรับเงินอุดหนุนโครงการป้องกนัฯช่วงเทศกาลปี
ใหม่นั้น อุดหนุนใหเ้ทศกาลช่วงลอยกระทง 4,000 บาท และช่วงอยูจุ่ดตรวจเทศกาลปี
ใหม่อีก 4,000 บาท ส่วนอุดหนุนเทศกาลสงกรานตน์ั้น จะเป็นการอุดหนุนช่วงงานกีฬา 
4,000 บาท และอุดหนุนการจดังานสงกรานตใ์หแ้ต่ละหมู่บา้นด าเนินการเอง 4,000 
บาท  จะไม่ซ ้ ากนัน่ะครับและใหร้ายงานเขา้มาใหท้าง อบต.ไดท้ราบ ส่วนหมวดค่า
ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างของหมู่ท่ี 12 ท่ีทางท่านบอกวา่งบไม่ลงตวันั้น งบ 370,000 บาท 
ขอเรียนช้ีแจงวา่ โครงการก่อสร้างร่องระบายน ้าขา้งทาง เงิน 131,000 บาท นั้นได้
ปรากฏตามแผนงานแลว้ ในใบแนบมีใหแ้ต่ไม่ไดล้งรายละเอียดให ้เราไดท้  าการขยาย 
คสล.แลว้น่ะครับเพื่อเทคอนกรีต อนัน้ีเขา้ใจอยูใ่ช่ไหมครับ 

นายประยงค ์สุขประเสริฐ – ครับ กระผมเขา้ใจแลว้ครับ 
นายปุ่น มะธิปิไข ผมขอเสนอเป็น 5 ท่าน และยืน่แปรญตัติในวนัท่ี 20-21 ก.ค. 61 ครับ 
เลขาสภาฯ - ครับเป็นการพิมพใ์นระบบ e-LAAS ครับ โครงการไม่ไดซ้ ้ ากนัแต่พิมพย์อดคนละ

หนา้ตามระบบบญัชีใน e-LAAS ครับ 
นายปุ่น มะธิปิไข ครับ เขา้ใจแลว้ครับ 
ประธานสภาฯ มีท่านใดสงสัยหรือเพิ่มเติมอีกไหมครับ 
นางวภิา  ค  าอินทร์ กราบเรียนท่านประธานสภาและผูบ้ริหารทุกท่าน ดิฉนัขอเรียนถามวา่ค่าตอบแทน

พิเศษคือค่าอะไรใช่โบนสัพนกังานใช่ไหมคะ 
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เลขาสภาฯ ถูกตอ้งครับ เราตอ้งตั้งงบประมาณไวเ้พื่อตอบแทนน ้าใจใหพ้นกังานในแต่ละปีจึงตอ้ง
ตั้งในแต่ละกองหรือส่วนงานครับเราตอ้งท าเร่ืองขอประเมินโบนสัและ ก.อบต.จงัหวดั
ตอ้งอนุมติัก่อนจึงจะจ่ายไดมี้ขั้นตอนหลายอยา่งอยูค่รับ มีภาระค่าใชจ่้ายไม่เกิน 40 
เปอร์เซนของค่าใชจ่้ายของพนกังานครับ 

ประธานสภาฯ มีท่านใดสงสัยอะไรอีกหรือไม่ครับ 
ท่ีประชุม - ไม่มี 
ประธานสภาฯ - มีท่านใดตอ้งการสอบถามอีกไหมครับ ถา้ไม่มีผมขอมติรับหลกัการร่างขอ้บญัญติั

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 ครับ โปรดยกมือครับ 
ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉนัท ์(เห็นชอบ 20 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง ลา 1) 
ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นขั้นตอนท่ี ๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญตัติผมจะใหส้มาชิกสภาฯทุก

ท่านน าเสนอวา่เราจะก าหนดคณะกรรมการแปรญตัติได ้5 คน แต่ไม่เกิน 7 คน 
เลขาสภาฯ - ในการด าเนินการตั้งคณะกรรมการแปรญตัตินั้นจะตอ้งเป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยขอ้บงัคบัการประชุมสภาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไ้ขเพิ่มเติม 
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2554 ขอ้ 103 , 105 เราจะขอตั้งคณะกรรมการแปรญตัติ 5 คน ครับ 

ประธานสภา ฯ - ครับ เชิญสมาชิกสภาไดเ้สนอรายช่ือไดเ้ลยครับ 
นายปุ่น มะธิปิไข ผมขอเสนอเป็น 5 ท่าน และยืน่แปรญตัติในวนัท่ี 20-21 ก.ค. 61 ครับ 
ประธานสภาฯ ครับ ต่อไปเป็นการเสนอช่ือคณะกรรมการแปรญตัติครับและขอผูรั้บรองดว้ยครับ 
นางค าจนัทร์ แสนสุข - ดิฉนัขอเสนอคณะกรรมการแปรญตัติคือ นางวภิา  ค าอนิทร์ สมาชิกสภาหมู่ที ่12 คะ 
  ผู้รับรอง  1. นายมีชยั สิทธิดา  2. นายบรรจง  ศรียางนอก 
นางวภิา ค าอินทร์ - ดิฉนัขอเสนอ นายสมบัติ  ชัยดี สมาชิกสภาหมู่ที ่14 คะ 
 ผู้รับรอง  1. นายประยงค ์สุขประเสริฐ  2. นายอดุลย ์ ศรีษะนาราช 
นายจิรวฒัน์ ข่าขนัมาลี - ผมขอเสนอ นายปุ่น  มะธิปิไข สมาชิกสภาหมู่ที ่14 ครับ 
 ผู้รับรอง  1. นายส าอาง  ตุมา  2. นายชาย  ศรีวชิา 
นายประยงค ์สุขประเสริฐ – ผมขอเสนอ นายจิรวฒัน์  ข่าขันมาล ีสมาชิกสภาหมู่ที ่7 ครับ 
 ผู้รับรอง  1. นายชยัเดช  สาระภี  2. นายพิชิต  ภูมิทศัน์ 
นายปุ่น มะธิปิไข - ผมขอเสนอ นายชัยเดช  สาระภี สมาชิกสภาหมู่ที ่ 10  ครับ 
 ผู้รับรอง  1. นายประสาท  นนัต้ิว  2. นางวภิา  ค  าอินทร์ 
ท่ีประชุม                         - เห็นชอบรายช่ือท่ีถูกเสนอ 
เลขาสภาฯ ครับ เป็นอนัวา่เราไดเ้สนอรายช่ือคณะกรรมการแปรญตัติจ านวน 5 ท่าน พร้อมผู ้

รับรองเสร็จเรียบร้อยแลว้ครับ ผมขอนดัประชุมคณะกรรมการแปรญตัติในวนัน้ีเลยน่ะ
ครับหลงัจากการประชุมสภาฯเสร็จแลว้ เพื่อคดัเลือกประธานคณะกรรมการแปรญตัติ 
รองประธานฯ และเลขานุการ หลงัจากท่ีคดัเลือกประธานเสร็จแลว้ผมขอนดัประชุม
คณะกรรมการแปรญตัติในวนัศุกร์ท่ี 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 06.00-18.00 น. และใน 
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 วนัเสาร์ท่ี 21 กรกฎาคม 2561 เวลา 06.00 – 18.00 น. และการประชุมในคร้ังท่ีสองคือ

วนัท่ี 25 กรกฎาคม  2561 ประชุมคร้ังท่ี 1 คือวนัน้ี (18 กรกฎาคม 2561) หลงัจากนั้น
วนัท่ี 26 กรกฎาคม 2561 ก็จะไดย้ืน่เสนอร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2562 ใหก้บัประธานสภา หลงัจากนั้นประธานสภาจะไดน้ าร่างขอ้บญัญติัท่ี
หลงัจากคณะกรรมการแปรญตัติแลว้จะไดน้ าเขา้ท่ีประชุมในวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2561
เพื่อพิจารณาในวาระ 2 และวาระ 3 ส าหรับแบบค าขอแปรญตัติขอไดท่ี้เลขาสภาครับ 

ท่ีประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระที ่ 4 เร่ือง  ขอความเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนต าบลใช้ที่ราชพสัดุ 
ประธานสภา -เชิญท่านผูบ้ริหารไดช้ี้แจงในระเบียบวาระน้ีครับ 
นายไฉน ศิริวชัรศิลป์       - ครับ กราบเรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน ในการขอใชท่ี้ราชพสัดุนั้น 

  สืบเน่ืองมาจากทางโรงเรียนบา้นโจดหนองแก หนองสิม ไดม้อบท่ีดินซ่ึงเป็นท่ีราช
พสัดุให้กบัทางองค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อใช้ในการสร้างศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้น
โจดหนองแก มีเน้ือท่ีจ  านวน 9 ไร่ 2 งาน 88 ตารางวา ซ่ึงหากเราจะขอใชท่ี้ราชพสัดุจาก
กรมธนารักษ์ นั้น ตอ้งได้รับความเห็นชอบจากสภาฯ และตอ้งตั้งงบประมาณในการ
ก่อสร้าง ตอ้งมีการออกแบบอาคารเรียน พื้นท่ีใช้สอยต่างๆ ว่าจะตอ้งตั้งงบประมาณ
เท่าไหร่ ในพื้นท่ี 9 ไร่ 2 งาน 88 ตารางวา  เพื่อให้กรมธนารักษ์พิจารณาอนุญาต หาก
กรมธนารักษไ์ม่อนุญาตก็จะไม่สามารถใช้ประโยชน์จากพื้นท่ีได ้ผมจะขอมอบให้กบั
เจา้หนา้ท่ีงบประมาณไดช้ี้แจงเพิ่มเติมครับ 

นายเกษม ศรีล าดวน        - ครับ กระผมในฐานะเจา้หนา้ท่ีงบประมาณขอเรียนช้ีแจงวา่ การขอใชท่ี้ราชพสัดุน้ีถือ 
                                          วา่เป็นขั้นตอนท่ียุง่ยากพอสมควร เราไดด้ าเนินการขอใชม้าตั้งแต่ปี 2554 ซ่ึงทางคณะ 

 กรรมการสถานศึกษาไดม้อบให้กบัทาง อบต.ไดใ้ช้ประโยชน์ แต่ก็ยงัถือเป็นการผิด
ระเบียบของทางกรมธนารักษ์ในการขอใช้พื้นท่ี ดงันั้นเพื่อไม่ให้เป็นการใช้สอยอย่าง
ผดิระเบียบทาง อบต.ของเราจึงไดท้  าเร่ืองขออนุญาตจากกรมธนารักษ ์ซ่ึงจริงๆ แลว้ถา้
หากพื้นท่ีไม่เกิน 1 ไร่ จะเป็นอ านาจของผูว้า่ท่ีจะอนุมติัให้ใชพ้ื้นท่ีได ้แต่ท่ีเราไดรั้บมา
จากโรงเรียนมีจ านวน 9 ไร่ 2 งาน 88 ตารางวา เป็นอ านาจของปลดักระทรวงท่ีจะตอ้ง
อนุมติัได ้ดงันั้น ผมไดเ้ขา้ไปปรึกษากบัทางเจา้หน้าท่ี ท่ีกรมธนารักษจ์งัหวดัขอนแก่น
เพื่อด าเนินการอย่างไร ทางกรมธนารักษ์ได้ให้ค  าแนะน าว่าเราจะต้องมีการตั้ ง
งบประมาณและออกแบบรายละเอียดของงบประมาณท่ีตั้งไว ้และผา่นความเห็นชอบ
จากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสียก่อน ทาง อบต.เราไดข้ออนุมติัการสร้างอาคาร
ไปยงักรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ซ่ึงไดร้ะบุไวว้า่หากตอ้งการสร้างอาคารจะตอ้ง
มีพื้นท่ีในการก่อสร้างเสียก่อน ดงันั้น ก่อนท่ีเราจะสร้างอาคารได ้เราตอ้งขอใช้พื้นท่ี
จากท่ีราชพสัดุซ่ึงด าเนินการไดจ้ากกรมธนารักษ ์แต่ทางกรมธนารักษไ์ดแ้ยง้มาก่อนวา่
หากตอ้งการสร้างอาคารในพื้นท่ีราชพสัดุ เราจะตอ้งมีงบประมาณเสียก่อน ดงันั้นทาง 
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องค์การบริหารส่วนต าบลของเราจึงไดจ้ดัตั้งตวัเลขงบประมาณในการด าเนินการไว้
ตามเอกสารและรายละเอียดท่ีแนบมา ซ่ึงอาคารแต่ละส่วนจะมีงบประมาณในการ
ก่อสร้างไวแ้ลว้หลงัจากนั้น ผมจะไดน้ าเอกสารการประชุมสภา แบบรายละเอียดในการ
ก่อสร้างและงบประมาณท่ีตั้งไวน้ าเสนอเขา้ไปท่ีกรมธนารักษ์จงัหวดัขอนแก่น และ
ทางกรมธนารักษ์จะไดส่้งกลบัไปท่ีกระทรวง และกระทรวงจะไดอ้นุมติัให้เราไดใ้ช้
พื้นท่ีในการก่อสร้างศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก แต่สภาตอ้งให้ความเห็นชอบวา่ สภาเห็นชอบ
ให้ขอใช้ท่ีราชพสัดุจ านวน 9 ไร่  2 งาน  88 ตารางวา  ในการก่อสร้างศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็ก 

ประธานสภา                   - ครับ ผมจะขอความเห็นชอบจากสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล เลยน่ะครับ 
ท่ีประชุม                         - มีมติเป็นเอกฉนัท ์เห็นชอบ  20 เสียง งดออกเสียง 2  ลา 1  
 

ระเบียบวาระที ่ 5 เร่ือง  อืน่ๆ 
เลขาสภาฯ -ครับ ในระเบียบวาระน้ี เดือนน้ีเป็นเดือนมหามงคลนัน่ก็คือ เป็นเดือนท่ีมีวนัเฉลิมพระ

ชนมพรรษาสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว 66 พรรษา ซ่ึงตรงกบัวนัท่ี  28 กรกฏาคม  2561 จะมี
พิธีลงนามถวายพระพรชยัมงคลสมเด็จพระเจา้อยูห่วั รัชกาล ท่ี 10 และพิธีถวายเคร่ือง
ราชสักการะ และในวนัองัคารท่ี 24 กรกฏาคม  2561  เราจะท าการหล่อเทียนพรรษา 
โดยพิธีจะเร่ิมในเวลา  09.00 น. ณ ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบล วนัพุธท่ี  25 
กรกฏาคม 2561 เราจะจดัถวายเทียนพรรษาให้กบัวดัภายในองค์การบริหารส่วนต าบล
ของเราจ านวน  9 วดั 

  ผมขอสรุปโครงการของหมู่ท่ี 13 โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก งบประมาณ 
370,000 บาท  ขอแกไ้ขเป็น โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก งบประมาณ 
370,000 บาท ครับ และโครงการประเภทถนนทาง อบต.ได้จัดท าสัญญาแล้วทุก
โครงการและจะปิดโครงการไดภ้ายในเดือนกนัยายนไดท้ั้งหมด สาเหตุท่ีล่าช้าเพราะ
ระเบียบพสัดุของทาง อบต.โดยเฉพาะการออกแบบและประมาณการจ าเป็นอย่างยิ่ง
ตอ้งไดรั้บการรับรองแบบจากทางวิศวกร แต่ทาง อบต.ไม่มีวิศวกร จึงตอ้งท าเร่ืองไป
ทางเทศบาลเพื่อขอบุคลากรรับรองแบบ หรือจา้งวิศวกรมารับรองแบบโครงการละ 
2,000 บาท ซ่ึงตอนน้ีเราไดรั้บรองทั้ง 9 โครงการแลว้ มีท่านใดสงสัยอะไรอีกหรือไม่
ครับ 

ท่ีประชุม -  ไม่มี/รับทราบ 
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ประธานสภาฯ -  ครับวนัน้ีเราไดด้ าเนินการประชุมจนครบทุกวาระแลว้ ซ่ึงสมาชิกทุกท่านไดท้  าหนา้ท่ีของ
ตนเองอยา่งดีท่ีสุดแลว้  ส าหรับการประชุมคร้ังต่อไป  ถา้มีการประชุมจะไดมี้หนงัสือแจง้ให้
สมาชิกของเราทราบอีกคร้ังหน่ึงครับ 

 -  ปิดประชุมเวลา  13.30 น. 
        .................................................................................................. 
 

 

                                       (ลงช่ือ)    เกษม   ศรีล าดวน   ผูต้รวจบนัทึกรายงานการประชุม 

                                                 (นายเกษม  ศรีล าดวน ) 
                                 ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก 

 

   

(ลงช่ือ)       โสภณ  ดีแป้น        ผูรั้บรองบนัทึกรายงานการประชุม 

                                                 (นายโสภณ  ดีแป้น ) 
                              ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


