
 
 

สำเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก 
ประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที ่1   ครั้งที่ 1/ 2563 

วันที่   17  กุมภาพันธ์  2563 
เวลา  09.00  น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก 
............................................................................................................ 

 
    ผู้มาประชุม 
ลำดับที่ ชื่อ  -   

สกุล 
ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายสมบัติ  ชัยดี ประธานสภา ฯ สมบัติ  ชัยดี  
2 นายนิวัตน์  ชัยด ี รองประธานสภาฯ นิวัตน์   ชัยดี  
3 นายสำอาง   ตุมา สมาชิก อบต. ม.1 สำอาง    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   บุสำโรง สมาชิก อบต. ม.5 สุรัตน์ บุสำโรง    
9 นางคำจันทร์  แสนสุข สมาชิก อบต. ม.6 คำจันทร์   แสนสุข  

10 นายจิรวัฒน์  ข่าขันมาลี สมาชิก อบต. ม.7 จิรวัฒน์  ข่าขันมาลี  
11 นายอุดม   ข่าขันมาลี สมาชิก อบต. ม.8  อุดม   ข่าขันมาลี           
12 นายบรรจง  ศรียางนอก สมาชิก อบต. ม.9 บรรจง  ศรียางนอก    
13 นายลิ้นจี่     บรรเทา สมาชิก อบต. ม.9 ลิ้นจี่  บรรเทา   
14 นายชัยเดช  สาระภ ี สมาชิก อบต. ม.10 ชัยเดช  สาระภ ี  
15 นายมีชัย   สิทธิดา สมาชิก อบต. ม.10 มีชัย  สิทธิดา             
16 นายประสาท   นันติ้ว สมาชิก อบต. ม.11 ประสาท  นันติ้ว  
17 นายประยงค์  สุขประเสริฐ สมาชิก อบต. ม.12 ประยงค์  สุขประเสริฐ    
18 นางวิภา   คำอินทร์ สมาชิก อบต. ม.12 วิภา     คำอินทร์  
19 นายพิชิต  ภูมิทัศน์ สมาชิกสภาฯ ม.13 พิชิต  ภูมิทัศน์  
20 นายชาย  ศรีวิชา สมาชิก อบต. ม.13 ชาย   ศรีวิชา  
21 นายปุ่น    มะธิปิไข สมาชิก อบต. ม.14 ปุ่น    มะธิปิไข  
22 นายเกษม ศรีลำดวน เลขานุการสภาฯ เกษม  ศรีลำดวน  
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
ลำดับที่ ชื่อ  -  สกุล ตำแหน่ง 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 นายพฤษภพ  เกิดศักดิ์ ผอ.กองช่าง พฤษภพ  เกิดศักดิ์  
6 นางสุภาพร อิสระกูล รองปลัด อบต. สุภาพร  อิสระกูล  
7 นางสาวอรอนงค์  ศิริโชต ิ ผู้อำนวยการกองคลัง อรอนงค์  ศิริโชต ิ  
8 นายไพฑูรย์  ศรีลาดหา หัวหน้าสำนักปลัด ไพฑูรย์  ศรีลาดหา  
9. น.ส.สิรินันท์  นันตื้อ จพง.ธุรการ สิรินันท์  นันตื้อ  

        
    

เริ่มประชุมเวลา   09.00 น. 
 

 เมื่อถึงกำหนดเวลาประชุมแล้ว  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้เชิญสมาชิก
องค์การบริหารส่วนตำบลเข้าประจำที่ประชุม  และประธานที่ประชุม ได้นำจุด เทียน ธูป 
บูชาพระรัตนตรัย 

 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่อง  ประธานแจ้งให้ทราบ 
- แจ้งเรื่องให้ระวังโรคไข้หวัดที่มีไวรัสโคโรน่า หรือโควิด -19 ช่วงนี้เข้าสู่ฤดูแล้งให้ระวังลม

แรงและไฟไหม้ หรือจากการเผาอ้อย เผาป่า เผาฟางข้าว ทำให้เกิดฝุ่นหรือกลุ่มควัน และ
ผิดกฏหมาย ขอให้ทุกท่านเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดเหตุ 

 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่อง  รับรองบันทึกรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (บันทึกรายงานการประชุมสภา 
 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562  เมื่อวันที่  6  ธันวาคม 2562) 
  

 ประธานสภาฯ -  ต่อไปจะเป็นการรับรองบันทึกรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ซึ่งทางสภาฯได้จัดส่งสำเนา
บันทึกรายงานการประชุมให้ทุกท่านทราบแล้ว ก่อนจะให้สมาชิกเราได้รับรองรายงานนี้ 

 ผมขอให้เลขานุการสภาฯได้สรุปสาระสำคัญของรายงานการประชุม 
เลขานุการสภาฯ - ผมขอสรุปสาระสำคัญของการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อ

วันที่ 6  ธันวาคม  2562  ให้ที่ประชุมรับทราบอีกครั้งก่อนจะขอมติที่ประชุมครับ ครั้งที่
แล้ว ระเบียบวาระที่ 2 สภาฯของเรารับรองการประชุมของการประชุมสภาสมัยสามัญ 
สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2562  เมื่อวันที่  16  ตุลาคม  2562  มีมติเห็นชอบด้วยคะแนน 18 
เสียง งดออกเสียง 2  เสียง ลา 1 คน   ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่ อ ง  ก า ร พิ จ า ร ณ า โอ น
งบประมาณประจำปี  2563  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่3) พ.ศ.
2543  ข้อ 27 ข้อ  29 
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 รายการเดิม 
หมวดค่าใช้สอย/รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ/
คำบำรุงรักษาและซ่อมแซม 

  ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 250,000.-บาท  (ขอโอนเต็มจำนวน) 
(เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาซ่อมแซมถนนภายในตำบล ประกอบด้วย ถนนลาดยาง ถนนคสล.
ถนนลงหินคลุก ถนนดิน ภายในตำบลที่ชำรุด) 
งบกลาง/เงินสำรองจ่าย 

  เงินสำรองจ่าย ตั้งไว้    171,991.-บาท (ขอโอน  150,000.-บาท) 
(เพ่ือจ่ายในกรณีจำเป็นเร่งด่วน การเกิดเหตุสาธารณภัย การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนที่ประสบภัยธรรมชาติ และโรคติดต่อฯ 
หมายเหตุ  รวมขอโอน 2 รายการ  (250,000 + 150,000 ) เป็นเงิน  400,000.-บาท 

 

ขอตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เป็น 
 งบลงทุน/หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
  โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านหนองสิม-บ้านตำแย ตั้งไว้ 400,000.-บาท 

(เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านหนองสิม –บ้านตำแย  ให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ งบประมาณ  400,000.-บาท   รายละเอียดตามแบบที่  อบต.กำหนด) ตาม
เอกสารประมาณการแนบท้ายวาระการประชุม  

    ตามระเบียบวาระท่ีสามนี้ รายการที่ท่านจะได้พิจารณาโอนงบประมาณประจำปี 2563 มี 
   อยู่สองรายการ รายการเดิมเป็นหมวดค่าใช้สอย ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ได้ตั้งไว้เป็น 

จำนวนเงิน  250,000 บาท ตั้ งจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาซ่ อมแซมถนนภายในตำบล 
ประกอบด้วย ถนนลาดยาง ถนน คสล. ถนนลงหินคลุก ถนนดิน ที่ชำรุด รายการนี้จะขอโอน
เต็มจำนวน ส่วนอีกรายการเป็นงบกลาง เงินสำรองจ่าย ตั้งไว้ 171,991  บาท ซึ่งตั้งจ่ายไว้
ในกรณีเร่งด่วน การเกิดเหตุสาธารณภัย การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่
ประสบภัยธรรมชาติ และโรคติดต่อ ฯ จะขอโอน  150,000 บาท รวมเงินที่จะขอโอนเป็น
เงินทั้งสิ้น  400,000  บาท (สี่แสนบาทถ้วน) ซึ่งจำนวนเงินที่ขอโอนนี้จะไปตั้งจ่ายใน งบ
ลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพ่ือปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านหนองสิม – บ้าน
ตำแย ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ซึ่งรายละเอียดและประมาณการของโครงการได้แนบ 
ท้ายระเบียบวาระการประชุมแล้ว เพราะเหตุที่ขอโอนเป็นเพราะงานซ่อมแซมถนน ได้มาดูใน
ระเบียบแล้วจะต้องอยู่ใน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จึงต้องโอนให้ถูกหมวด ทาง
ผู้บริหารจึงขอดำเนินการให้ถูกระเบียบดังนั้น จึงขอโอนงบประมาณเพ่ือให้ได้ดำเนินการให้
ถูกต้อง เพื่อให้ได้ปรับปรุงให้ถนนใช้งานได้เป็นปกติและคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชน
ที่สัญจรไปมา ถนนที่เราจะซ่อมแซมนั้นตอนนี้ทางกองช่างได้ดำเนินการสำรวจและชี้จุด
จำนวนทั้งหมด 10 จุด ผิวจราจรจะต้องปูยางแอสฟัลต์  อยู่ระหว่างหมู่ที่ 1 และหมู่ที่  11 
ช่วงถนนผ่านหน้าวัด ไปจนถึงหมู่ที่ 2 หลังจากหมู่ที่ 2 เป็นต้นไป ทางผู้บริหารได้เสนอของบ
ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เนื่องจากต้องใช้งบประมาณมาก และมีเทคนิคสูงใน
การซ่อม ส่วนที่เราจะซ่อมแซมเองนั้น คาดว่าจะต้องแล้วเสร็จทันปีใหม่ที่จะถึงนี้ ถนนที่เป็น
หลุมเป็นบ่อจะต้องถูกดำเนินการซ่อมแซมให้ใช้ได้โดยไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ งบที่โอนมานั้น 
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จะต้องขอความเห็นชอบต่อสภาเสียก่อน ส่วนเรื่องที่จะปรับปรุงถนนนั้นจะให้ผู้อำนวยการ
กองช่างเป็นคนชี้แจง และวิธีการที่จะปรับปรุงซ่อมแซมถนนนั้น ทางเราต้องเอาหินคลุกมา 
ปรับระดับก่อนเฉพาะจุดที่ชำรุดที่ทำเครื่องหมายไว้หลังจากนั้นจะเททับด้วยยางแอสฟัลต์ จะ
เป็นประมาณนี้ครับแต่จะมีเทคนิคทางช่างที่ชำนาญเป็นคนดำเนินการ เทคนิคหรือฝีมือในการ
ปรับปรุงซ่อมแซมอย่างมาก ส่วนอีกหนึ่งโครงการคือโครงการก่อสร้างถนนดินปรับระดับเพ่ือ
การเกษตร ซึ่งงบลงทุนของหมู่ที่ 13 บ้านศรีชมพู แต่เดิมเป็นอุดหนุนไฟฟ้า 385,000 บาท 
ขอโอนเพ่ือก่อสร้างถนนดินปรับระดับเพ่ือการเกษตร จำนวน 285,000 บาท ส่วนการ
ก่อสร้างถนนดินปรับระดับเพื่อการเกษตรนั้นจะแบ่งเป็นสองช่วง  

 ช่วงที่  1  ขนาดถนนกว้าง 3 เมตร ยาว 300 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 900 ตาราง
เมตร มีพ้ืนที่ดินถมถนนไม่น้อยกว่า 948 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรับเรียบ 

 ช่วงที่  2  ขนาดถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 650 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 2,600 ตาราง
เมตร มีพ้ืนที่ดินถมถนนไม่น้อยกว่า 2,810 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรับเรียบ พร้อมวาง
ท่อ คสล. ขนาด 0.40 x 1 เมตร จำนวน 7 จุด ๆ ละ 8 ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อทั้งหมด 
ดังนั้น ของหมู่ที่ 13 บ้านศรีชมพู จากโครงการเดิมอุดหนุนไฟฟ้า 385,000 บาท ขอโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณจำนวน 285,000 บาท เพ่ือก่อสร้างถนนดินปรับระดับเพ่ือ
การเกษตร และคงเหลือไว้อุดหนุนไฟฟ้าจำนวน 100,000 บาท และจะขอสภาเพ่ือขอความ
เห็นชอบ ขอให้สมาชิกเจ้าของโครงการเดิมได้ชี้แจง นายพิชิต ภูมิทัศน์ ชี้แจงว่าทางหมู่ที่ 13 
มีความจำเป็นต้องขอโอนงบประมาณจากการอุดหนุนไฟฟ้า มาก่อสร้างถนนดินปรับระดับ
เพ่ือการเกษตร ซึ่งแบ่งเป็นสองช่วงตามเอกสารรายละเอียดที่ทางกองช่างได้ประมาณการไว้ 
เพ่ือให้พ่ีน้องประชาชนมีทางสัญจร ขนย้าย สินค้าทางการเกษตร และทางสมาชิก นายปุ่น 
มะธิปิไข ได้ชี้แจงเรื่อง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางเชื่อมหมู่บ้านสายบ้านโจด
หนองแก – บ้านหนองสิม  มีความจำเป็นเพ่ือประโยชน์ของพ่ีน้องประชาชน นางวิภา คำ
อินทร์ สำหรับ งบกลาง/เงินสำรองจ่าย ที่ตั้งไว้จำนวน 171,991 บาท  เห็นว่าทำไมต้อง
โอนเป็นจำนวนมากเกินไป เพราะถนนทางคุ้มสามัคคี หมู่ที่ 12 ยังต้องปรับปรุงซ่อมแซมอีก
มาก กลัวงบประมาณที่เหลือจะไม่พอที่จะซ่อมแซมในชุมชนอ่ืนและงบประมาณที่เหลืออยู่อีก 
21,991 บาท จึงขอให้ซ่อมแซมถนนตรงปากซอยคุ้มสามัคคี หมู่ที่ 12 บ้านชัยพลศิลป์ได้
หรือไม่ ทางผู้บริหารได้ชี้แจงดังนี้ เรื่องงบการซ่อมแซมในแต่ละหมู่บ้านนั้น ทางองค์การ
บริหารส่วนตำบล ได้มองเห็นความสำคัญของทุก ๆ หมู่บ้านหากท่านมีความเดือดร้อนให้
เขียนแบบคำร้อง และยื่นมาที่สำนักงาน   จะดำเนินการให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับความ
สะดวก  เลขานุการสภาได้ชี้แจงเรื่องเงินที่ขอโอนมา 150,000 บาท นั้น จริงๆ แล้วไม่มาก
เกินไป  เพราะหากมองเห็นความสำคัญของแต่ละหมู่บ้านนั้น ทุกหมู่บ้านมีความสำคัญหมด
การโอนงบประมาณมาในครั้งนี้จึงขอทำความเข้าใจให้กับอีก 11 หมู่บ้าน หากท่านมีความจำ
เป็นหรือมีความเดือดร้อนสามารถแจ้งแบบคำร้องได้ที่สำนักปลัด  ประธานสภาจึงขอมติดจาก
ที่ประชุม โครงการที่ 1   สมาชิก เห็นชอบให้โอนงบประมาณประจำปี 2563 หมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพ่ือช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2541 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2543 ข้อ 27 ข้อ 29 เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง 
เชื่อมหมู่บ้านสายบ้านโจดหนองแก หมู่ที่  1 ถึงบ้านหนองสิม หมู่ที่  11 จำนวนเงิน 
400,000 บาท สภาเห็นชอบ 18 เสียง งดออกเสียง 2 ลา 1  โครงการที่ 2 เห็นชอบให้ 
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โอนงบประมาณรายจ่ายปี 2563 หมวดเงินอุดหนุน (อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพล) บ้าน
สีชมพู หมู่ที่ 13 เป็นหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนดินปรับ 
ระดับเพื่อการเกษตร สภาเห็นชอบ 18 เสียง งดออกเสียง 2 ลา 1  ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่อง 
รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) ปี 
2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 
3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 (3) ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงการประเมินผลแผน ดังนี้ สำหรับการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปกติเราจะใช้แผนสี่ปี แต่บัดนี้ทางสำนักนโยบาย
แผนของรัฐบาลได้จัดตั้งเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี และชี้แจงให้สภาทราบภายในเดือน
ธันวาคม ปีละ 1 ครั้ง  ภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี และติดประกาศให้ประชาชนได้ทราบ
ไม่น้อยกว่า 30 วัน ขอให้ท่านดูในเล่มที่แนบท้ายวาระการประชุมครับ มีอยู่ทั้งหมด 4 ส่วน 
ทุกท่านดูที่หน้า 10 จะเป็นการติดตามโครงการที่ไม่ได้ดำเนินงาน ปี 2561 มี 22 โครงการ 
และเป็นโครงการที่ไม่มีในข้อบัญญัติ และได้ดำเนินงาน 46 โคตรงการ ส่วนในปีงบประมาณ 
2562 มี 50 โครงการ ที่ไม่ได้ดำเนินงาน ยุทธศาสตร์การพัฒนามนุษย์และสังคมท่ีมีคุณภาพ 
แผนงานการพัฒนา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ คืองานกีฬาซึ่งสภาไม่อนุมัติให้จัด ส่วน
โครงการอ่ืน ๆ ไม่มีในข้อบัญญัติ ในปี 2562 ได้ดำเนินโครงการไปแล้ว 32 โครงการ 
สำหรับรายงานสรุปผลการเพ่ิมเติม และเปลี่ยนแปลงในปี  2561 ที่มี ในแผนทั้ ง 5 
ยุทธศาสตร์ เดิมมีโครงการ 80 โครงการ และได้เพ่ิมเติมอีก 2 โครงการ รวมเป็น 82 
โครงการ เลขานุการสภา ได้สรุปโครงการในปี 2562 ทางเจ้าหน้าที่ได้คีย์เข้าระบบ e-Phan 
ได้ทั้งหมด 82 โครงการ แต่บางโครงการที่มีชื่อคล้ายกันระบบจะขึ้นให้เป็นโครงการเดียวกัน 
เช่น โครงการโรงเรียนโจดหนองแกปัจฉิมวิทย์ จะคล้ายกับโครงการผู้สูงอายุ ระบบจะคิดให้
เป็นโครงการเดียวกัน นี่คือข้อเท็จจริง ดังนั้นในระบบ e-Phan จะมีทั้งหมด 32 โครงการ อีก 
16 โครงการเป็นโครงการจ่ายขาดเงินสะสมซึ่งระบบไม่ได้อนุมัติ  32 โครงการบวกอีก 16 
โครงการ รวมเป็น 48 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 58.53 ทุกท่านอาจจะมองว่าทำไมคิดเป็น
ร้อยละได้น้อย จริงๆ แล้วโครงการของเราจะถูกแบ่งออกไปเป็นของกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ (สปสช.) ซึ่งจะปรากฏในแต่ละหมู่บ้าน ๆ ละ 20,000 เป็นต้น ซึ่งจะมีข้อมูลในแผน
แต่เราไม่ได้นำไปจัดทำข้อบัญญัติ และเราสามารถทำได้เกือบ 82 โครงการ เพียงแต่
ข้อเท็จจริงอย่างที่ผมได้นำเรียนแล้วว่าเกิดจากโครงการคล้ายกันระบบจะคิดให้เพียงโครงการ
เดียว และอีกโครงการที่ไปแฝงอยู่ในกองทุนหลักประกันสุขภาพเช่นโครงการผู้สูงอายุและ
โครงการคณะกรรมการหมู่บ้านอีกสิบกว่าโครงการซึ่งถ้าหากมองภาพรวมจะเห็นว่าเป็น
โครงการค้างอยู่แต่จริง ๆ แล้วได้ทำหมดแล้วแต่เวลารายงานต้องรายงานตามระบบ e-Phan 
ซึ่งในระบบจะขึ้นโครงการให้ เราน้อยเหตุผลได้นำเรียนไปแล้วตั้งแต่ต้น ต่อไปจะให้
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้นำเสนอเป็น PowerPoint ให้ทุกท่านได้ทราบและมีกราฟ
เปรียบเทียบให้เห็น  นางวิภา  คำอินทร์ ได้สอบถามยอดโครงการที่ทำได้ร้อยละ 39.51 นั้น 
ทำไมถึงน้อยมากแล้วทำไมไม่รวมโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วมารวม ถ้าหากมองว่าทำได้ 
แค่ 39.51 % ภาพรวมแล้วถือว่าเราทำงานได้ไม่มีประสิทธิภาพมาก นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน ควรปรับปรุงโครงการที่ไม่ได้นำมารวม เลขานุการสภา ได้เรียนว่า โครงการส่วนที่
เหลือจาก 32 โครงการนั้น เราได้ดำเนินงานไปแล้วเพียงแต่ตัวเลขท่ีอยู่ในระบบ e-Phan ไม ่
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ขึ้นให้เพราะเป็นโครงการที่มีจุดประสงค์ซ้ำซ้อน ต่อไปจะให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนได้
จัดทำเป็นระบบ Power Piont เพ่ือนำเสนอให้มองเห็นภาพชัดเจน ถ้าหากรวมโครงการที่ 
นำไปอยู่ในกองทุนหลักประกันสุขภาพแล้วคิดว่าจำนวนร้อยละจะได้มากกว่านี้ ซึ่ งแผนที่เรา
ใช้อยู่นี้ยังมีประสิทธิภาพที่ใช้ได้อยู่และได้ดำเนินการตามแผนได้จริงจึงสรุปได้ดังนี้    

 

โครงการที่ทำแล้ว   32  โครงการ  
โครงการจ่ายจากเงินสะสม 16 โครงการ 
โครงการที่จ่ายเป็น สปสช. 18 โครงการ 
 รวมทั้งหมด  66 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 80.03 ที่ประชุมรับทราบ ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง อ่ืน ๆ 
- การตั้งจุดตรวจและบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ระหว่างวันที่ 30 

ธันวาคม 2562 – 3 มกราคม 2563 
- การจัดงานวันเด็กประจำปี 2563 วันที่  10  มกราคม  2563 

     สำหรับการจัดตั้งจุดตรวจและบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 เราจะตั้ง 
จุดตรวจในวันที่ 30 ธันวาคม 2562 จะให้เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดทำ
แบบสอบถามให้กับ อปพร. ว่าใครสามารถมาเข้าจุดตรวจเพ่ือบริการประชาชนได้   สำหรับ
ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 เราจะตั้งที่หน้าวิทยาลัยเทคโนโลยีพลพณิชยการ เหมือนทุก ๆ ปี 
ตามแผนงานเราจะตั้งจุดบริการตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2562 ถึง วันที่ 3  มกราคม 
2563 แต่ทางอำเภอยังไม่ได้ประชุม อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ต้องรอความชัดเจนจากทาง
อำเภอก่อน อาจจะมีการโอนเงินให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านที่ตั้งไว้ 10,000 บาท เราจะ
แบ่งเป็นงานลอยกระทงที่ผ่านมา 5,000 บาท ที่เหลืออีก 5,000 บาท จะเป็นการอยู่จุด
ตรวจช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยการทำงานทางฝ่ายปกครองไม่
มีงบประมาณจึงต้องของบประมาณจากทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในช่วงเทศกาลปีใหม่
จะมีค่าตอบแทน 200 บาท ต่อผลัด ประมาณ 8 ชั่วโมง 
- การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563  ในปีนี้เราจะจัดวันเด็กในวันศุกร์ที่  10  

มกราคม  2563  ประมาณอาทิตย์ที่ 23 -24 ธันวาคม 2562 จะได้เชิญผู้บริหาร
โรงเรียนมาประชุมเพ่ือเตรียมงาน โดยงานในปีนี้เราจะมีการแสดงของเด็ก ๆ ในแต่ละ
โรงเรียน การแจกของขวัญสำหรับเด็ก ปีนี้เราจะผนวกการแข่งขันกีฬาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเข้าไปด้วย จะมีการแข่งกีฬาของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยจัดการแข่งขัน
กีฬาหน้าบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลของเรา เราจะมีพิธี เปิดตั้งแต่ช่วงเช้าโดยจะมี
การแสดงเริ่มตั้งแต่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งสามศูนย์ โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโจดหนองแก
จะมีสองชุดการแสดง อีกสองศูนย์จะมีศูนย์ละหนึ่งการแสดง และโรงเรียนประถมทั้งห้า
แห่งและจะมีดนตรีของโรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม มาทำการแสดงในงานด้วย
หลังจากนั้นจะเป็นการแจกของขวัญ แจกขนม ในปีนี้เราจะไม่มีการประสานพวกรถถัง 
ปืน หรือเฮลิคอปร์เตอร์ เพราะต้นทุนค่อนข้างจะสูงจะเน้นการแสดงของเด็ก ๆ การแต่ง 

     กายของพนักงาน สมาชิก รวมทั้งคุณครูทุกโรงเรียนจะเน้นแต่งแบบคาวร์บอย โดยทาง    
กองช่างจะจัดเตรียมซุ้มไว้ให้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ถ้าท่านใดจะบริจาคของก็สามารถดำเนินการ
ได้เลยครับ ไว้ให้บุตรหลานของเราซึ่งในวันนั้นจะเป็นวันของเขา เราจึงต้องการให้เด็กได้
แสดงออกทางการกีฬา การแสดงบนเวที ทุกอย่างต้องมีของรางวัล 
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- ส่วนเรื่องที่ 3 จะไม่มีในวาระการประชุมคือเรื่องการจัดงานปีใหม่ เราจะจัดในวันศุกร์ที่ 

27 ธันวาคม  2562 ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และของขวัญที่เราจะจับฉลากกันนั้นจะ
ขอรับการสนับสนุนจากพนักงาน จากสมาชิกสภาทุกท่าน และฝ่ายบริหาร ซึ่งทางนายก 
ท่านได้จัดเตรียมของขวัญไว้แล้ว ส่วนประธานสภาท่านก็จะเตรียมไว้ให้เช่นกัน ค่า
ของขวัญที่จะจับฉลากเราจะเก็บจากสมาชิกสภาท่านละ 200 บาท พนักงานที่เป็น
ข้าราชการเก็บ 200 บาท พนักงานจ้าง พนักงานจ้างเหมาบริการเก็บคนละ 100 บาท 
หัวหน้าส่วนเก็บคนละ 300 บาท โดยสถานที่คือร้านละอองดาวเนื้อย่างบุฟเฟ่ โดยจะ
เริ่มตั้งแต่ 10.00 น. เป็นต้นไป  และได้ดำเนินโครงการในระเบียบวาระนี้มาเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว 

ประธานสภา  มีท่านใดมีความเห็นแย้งรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่  
   6  ธันวาคม  2562 หรือไม่ครับ 
ที่ประชุม  - ไม่มี/เห็นชอบ  19 เสียง  งดออกเสียง  2 เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาสามัญประจำปี  2563 และ  การกำหนดสมัยประชุม
สภาสามัญสมัยแรกของปี  2564 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  2547  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.  2554  ข้อ 11 ,  
21  และเป็นไปตาม พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.  2537  
แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  พ.ศ.  2562  มาตรา  53  ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญ
สองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด  แต่ต้องไม่เกิน สี่ 
สมัย    วันเริ่มประชุมประจำปีให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด  ข้อมูล
ประกอบการพิจารณา เดิมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้มีการกำหนดสมัยประชุม
สามัญ เป็นสี่สมัย   เนื่องจากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.  2559  
ข้อ  29(3)  และ ข้อ 30(5)  เป็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ดำเนินการ
อย่างน้อยปีละ 2  ครั้ง  ครั้งแรกภายในเดือนเมษายน  ครั้งที่สองภายในเดือนตุลาคมของ
ทุกปี   ดังนั้น ในการกำหนดสมัยประชุมในปี 2563 จึงต้องกำหนดให้ครอบคลุมภารกิจ
ตามระเบียบนี้   ซึ่งควรกำหนดไป  สี่สมัย ดังนี้ 

 

 สมัยที ่1   เริ่ม  5  กุมภาพันธ์  (รายงานผลการดำเนินงานผู้บริหารครั้งที่ 1) 
 สมัยที ่2   เริ่ม  5  เมษายน     (ติดตามแผนพัฒนาครั้งที่ 1) 
 สมัยที่ 3   เริ่ม  5 กรกฎาคม    (ร่างงบประมาณ) 
 สมัยที่ 4   เริ่ม  5  ตุลาคม      (ติดตามแผนพัฒนาครั้งที่ 2 และรายงานผลการ

ดำเนินงานผู้บริหารครั้งที่2)   และ กำหนดประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไปเป็น 5 
กุมภาพันธ์  

ประธานสภา สำหรับวาระนี้ จะเป็นการกำหนดสมัยประชุมสภาขององค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก 
ขอให้ท่านได้พิจารณาตามวาระดังกล่าวข้างต้นว่าท่านเห็นสมควรแบบนี้หรือไม่ 

นางวิภา คำอินทร์ กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านผู้บริหารและสมาชิกสภาทุกท่านดิฉันขอเสนอว่า ในปี 
2563 ควรกำหนดให้เป็น 3 สมัย โดยกำหนดวันที่ 5 กุมภาพันธ์ วันที่  5  กรกฏาคม และ 
5 พฤศจิกายน เนื่องจากในเดือนธันวาคม จะมีกิจกรรมมากจึงกำหนดให้ เป็นเดือน
พฤศจิกายน สำหรับปี 2564 กำหนดวันที่ 5 กุมภาพันธ์ เป็นสมัยแรก 
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นายประยงค์ สุขประเสริฐ -กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านผู้บริหารและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมขอเสนอ

ให้เป็นสี่สมัย แต่กำหนดให้เป็นดังนี้ครับ สมัยที่ 1 กำหนดให้เป็น 5 กุมภาพันธ์ สมัยที่ 2 
กำหนดให้เป็น 5 กรกฏาคม สมัยที่ 3 กำหนดให้เป็น 5 ตุลาคม และสมัยที่ 4 กำหนดให้เป็น  
วันที่ 5 ธันวาคม เนื่องจากเป็นช่วงที่ต้องติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น สำหรับในปี 2564 
กำหนดให้เป็นสี่สมัยครับ 

นายปุ่น มะธิปิไข กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านผู้บริหารและสมาชิกสภาทุกท่าน สำหรับการกำหนดสมัย
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก ผมเห็นสมควรกำหนดแบบเดิมครับ และ
กำหนดสมัยประชุมสภาในปี 2564 เป็น 4 สมัย ตามกำหนดเดิมครับ 

ประธานสภา  มีท่านใดจะเสนอเพ่ิมหรือเห็นสมควรอย่างไรหรือไม่ครับ 
ที่ประชุม - ไม่มี 
ประธานสภา ถ้าไม่มีผมจะขอเสียงเพ่ือเห็นชอบในการกำหนดสมัยประชุมสภาเลยครับ ท่านใดเห็นสมควร

กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก เป็น 3 สมัย โดยกำหนดวันที่ 
5 กุมภาพันธ์ วันที่ 5  กรกฏาคม และ 5 พฤศจิกายน เนื่องจากในเดือนธันวาคม จะมี
กิจกรรมมากจึงกำหนดให้เป็นเดือนพฤศจิกายน สำหรับปี 2564 กำหนดวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 
เป็นสมัยแรก  ตามท่ีท่านสมาชิกหมู่ท่ี 12 นางวิภา คำอินทร์ ได้เสนอไว้ครับ โปรดยกมือครับ 

ที่ประชุม เห็นกำหนดให้เป็น 3 สมัย  8 เสียง 
ประธานสภา ท่านใดเห็นสมควรกำหนดให้เป็น 4 สมัย แต่เปลี่ยนแปลงเวลา คือ สมัยที่ 1 กำหนดให้เป็น 

5 กุมภาพันธ์ สมัยที่ 2 กำหนดให้เป็น 5 กรกฏาคม สมัยที่ 3 กำหนดให้เป็น 5 ตุลาคม และ
สมัยที่ 4 กำหนดให้เป็น วันที่ 5 ธันวาคม เนื่องจากเป็นช่วงที่ต้องติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
สำหรับในปี 2564 กำหนดให้เป็นสี่สมัย ตามที่ท่านสมาชิกหมู่ที่ 12 นายประยงค์ สุข
ประเสริฐ เสนอมาโปรดยกมือครับ 

ที่ประชุม เห็นสมควรกำหนดให้เป็น 4 สมัย ตามกำหนดระยะเวลาใหม่  3 เสียง 
ประธานสภา และการกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก  กำหนดแบบเดิมเป็น 

4 สมัย ตามกำหนดเวลาเดิม โปรดยกมือครับ 
ที่ประชุม  เห็นกำหนดให้เป็น 3 สมัย  8 เสียง 
ประธานสภา ครับ มีกำหนดด้วยเสียงเท่ากันคือ 8 เสียง ผมเห็นสมควรให้รองประธานสภา กำหนดอีก 1 

เสียง โดยให้ท่านรองประธานสภาเป็นคนกำหนดว่าจะกำหนดประชุมสภาเป็นกี่สมัยจากที่
เลือกมาเสียงเท่ากัน เชิญท่านรองประธานสภา นายนิวัตน์  ชัยดี ครับ 

รองประธานสภา กราบเรียนท่านประธานสภา ผู้บริหาร และสมาชิกสภาทุกท่าน สำหรับการกำหนดสมัย
ประชุมสภาขององค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก ผมเห็นสมควรกำหนด 4 สมัย ตาม
กำหนดเดิมครับ 

ประธานสภา ครับ เป็นอันว่าทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก ได้กำหนดสมัยประชุมสภา
เป็นแบบ 4 สมัย คือ 

 สมัยท่ี  1  เริ่ม  5  กุมภาพันธ์  (รายงานผลการดำเนินงานผู้บริหารครั้งที่ 1) 
 สมัยท่ี  2  เริ่ม  5  เมษายน     (ติดตามแผนพัฒนาครั้งที่ 1) 
 สมัยท่ี  3  เริ่ม  5 กรกฎาคม    (ร่างงบประมาณ) 

 สมัยที่  4  เริ่ม  5  ตุลาคม      (ติดตามแผนพัฒนาครั้งที่  2 และรายงานผลการ
ดำเนินงาน  ผู้บริหารครั้งที่2) และ กำหนดประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไปเป็น 
5 กุมภาพันธ์  
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ที่ประชุม - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง การพิจารณาโอนงบประมาณประจำปี  2563  หมวดค่าครุภัณฑ์(ครุภัณฑ์
สำนักงาน)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 )  พ.ศ.2543   ข้อ 27  
ข้อ  29 

 

 รายการเดิม 
 

 โต๊ะหมู่บูชา   ตั้งไว้ 17,000.-บาท 
 (เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา  จำนวน  9  ตัว ความกว้างไม่น้อยกว่าตัวละ 9  นิ้ว มี

ฐานรองโต๊ะหมู่  สำหรับใช้ในพิธีการของ อบต. โจดหนองแก   ฐานอำนาจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน  ปรากฏในแผนพัฒนาขององค์การปกครองท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 
2561-2565)  หน้า  71 

 

 รายการใหม่ 
 

 โต๊ะหมู่บูชา   ตั้งไว้ 17,000.-บาท 
 (เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา  จำนวน  7  ตัว ความกว้างไม่น้อยกว่าตัวละ 7  นิ้ว มี

ฐานรองโต๊ะหมู่ จำนวน 2 ชุด สำหรับใช้ในพิธีการของ อบต. โจดหนองแก   ฐานอำนาจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2535 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน  ปรากฏในแผนพัฒนาขององค์การปกครองท้องถิ่น 5 
ปี (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า  71 

เลขานุการสภา สำหรับการพิจารณาโอนงบประมาณประจำปี 2563 หมวดค่าครุภัณฑ์สำนักงาน 
งบประมาณเท่าเดิม แต่ขนาดจะเล็กลงมาเนื่องจากการผลิตโต๊ะหมู่บูชามีขนาด 7 นิ้ว  จึง
ต้องขอให้สภาพิจารณาเพื่อโอนเปลี่ยนแปลง 

ประธานสภา ครบั ถ้าทุกท่านได้อ่านและได้ฟังชี้แจงแล้วผมขอความเห็นชอบเลยครับ ท่านใดที่เห็นสมควร
โอนงบประมาณประจำปี 2563 หมวดค่าครุภัณฑ์ (ครุภัณฑ์สำนักงาน) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 27 ข้อ 27 กรณีจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จำนวน 9 
ตัว ความกว้างไม่น้อยกว่าตัวละ 9 นิ้ว เปลี่ยนแปลงเป็น จำนวน 7 ตัว ความกว้างไม่น้อย
กว่าตัวละ 7  นิ้ว มีฐานรองโต๊ะหมู่ จำนวน 2 ชุด สำหรับใช้ในพิธีการของ อบต. โจดหนอง
แก  จำนวนเงินของงบประมาณเท่าเดิม คือ 17,000 บาท ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ 

ที่ประชุม -เห็นชอบ  19  เสียง  งดออกเสียง  2 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง อ่ืน ๆ  
 

ประธานสภา ในระเบียบวาระอ่ืน ๆ นี้ เป็นการติดตามงานตามโครงการ มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่ครับ 
นายชัยเดช สาระภี กระผมมีเรื่องที่จะสอบถามครับ เรื่องถนนลาดยางยังไม่ซ่อมแซมและถังน้ำประปารั่วจากที่

เคยแจ้งไปแล้ว 1 ถัง ตอนนี้รั่วเพ่ิมข้ึนมาเป็น 2 ถัง ยังไม่ได้ซ่อมเลยครับ 
 



-10- 
 
เลขานุการสภา จากกรณีของหมู่ที่ 10  ถังน้ำประปารั่ว ขอให้ใช้งบของหมู่บ้านไปพลางก่อนและจะให้กอง

ช่างติดตามดูแลให้อีก 
นางวิภา คำอินทร์ ดิฉันขอสอบถามเกี่ยวกับการวางท่อระบายน้ำ ได้ดำเนินการหรือยัง 
เลขานุการสภา ครับ สำหรับเรื่องโครงการก่อสร้างตามข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 ภายในเดือนกุมภาพันธ์ แบบโครงการจะแล้วเสร็จ และจะได้ทำสัญญากับผู้รับเหมา
ภายในเดือน มีนาคม 2563 ตามแต่ละช่วงดังนี้ 

 ช่วงท่ี 1  ประเภทถนนดิน มีดังนี ้
 1. โครงการก่อสร้างยกระดับถนนดินเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 2 
 2. โครงการก่อสร้างยกระดับถนนดินเพื่อการเกษตรพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 7 
 3. โครงการถมดินบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเตาเหล็ก 
 ช่วงท่ี 2  ประเภทถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก มีดงันี้ 
 1. โครงการก่อสร้างดาด คสล. ป้องกันตลิ่งลำห้วยตำแย หมู่ที่  6 
 2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  7 
 3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  10 
 4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 
 5. โครงการก่อสร้างถนนคอนเกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  5 
 6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  3 
 7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  9 
 ช่วงท่ี  3  ประเภทท่อระบายน้ำ มีดังนี้ 
 1. โครงการวางท่อระบายน้ำข้างทางพร้อมบ่อพัก หมู่ที่  12 
 2. โครงการวางท่อระบายน้ำข้างทางพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 1 
 ช่วงท่ี  4  ประเภทซ่อมแซมถนนและงานอาคาร 
 1 โครงการซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่  11 
 2. โครงการซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีต  หมู่ที่  12 
 3. โครงการซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีต  หมู่ที่  14 
 4. โครงการลานกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที่  9 
นายวิโรจน์ ขาวพา ผมอยากขอเปลี่ยนโครงการจากโครงการประปาหอถังสูงพร้อมระบบ บ้านหนองหว้า ในเมื่อ

ทางหมู่บ้านไม่มีพ้ืนที่ดำเนินการ ผมขอเปลี่ยนเป็นซ่อมแซมถนนจะได้หรือไม่ 
นายก อบต. ครับ สำหรับโครงการประปาหอถังสูงพร้อมระบบ บ้านหนองหว้า ในเมื่อยังหาพ้ืนที่ก่อสร้าง

ไม่ได้ ควรจะลองหาดูอีกเนื่องจากทุกวันนี้ภัยแล้งได้มาถึงแล้ว น้ำไม่มีใช้เราต้องหาทางทำให้
มีน้ำอุปโภคบริโภคก่อน ส่วนเรื่องถนนเราได้ดำเนินการทุกปีอยู่แล้ว ให้สมาชิก อบต.หรือ
ผู้นำหมู่บ้านไปประชุมเพ่ือหาข้อยุติให้ได้ว่าจะดำเนินการในพ้ืนที่ใด หากหาไม่ได้จึงค่อย 

 ประชุมเพ่ือหารือ และทำบันทึกรายงานการประชุมเพ่ือขอโอนเปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลโจดหนองแก ต่อไป 

นายปุ่น มะธิปิไข ผมอยากแจ้งซ่อมถนนตรงสี่แยกตลาดนัดชุมชนของหมู่ที่ 14 ครับ เพราะถนนเป็นหลุมเป็น
บ่อ เกรงว่าอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ 

นายประสาท นันติ้ว ครับ ผมจะแจ้งเรื่องถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางด้านทิศตะวันตกของบ้านหนองสิม ชำรุด
ครับ 
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เลขานุการสภา สำหรับเรื่องการแจ้งซ่อมนั้น ขอให้ทุกท่านได้เขียนคำร้อง แล้วยื่นต่อเจ้าหน้าที่เพ่ือรับทราบ

และจะได้ดำเนินการซ่อมแซมต่อไปครับ 
ประธานสภา ครับ มีท่านใดมีปัญหาหรือข้อสงสัยอีกหรือไม่ครับ 
ที่ประชุม -ไม่มี 
เลขานุการสภา สำหรับเรื่องต่อไปคือ กิจกรรมงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ อำเภอพล ประจำปี 2563 ซึ่ง

จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 24 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งรายละเอียดดังนี้ 
 - รำบวงสรวงพระแม่ศรีโพสพนพเกล้า ในวันที่  19  กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.30 น. ผู้ 

รำคือพนักงานทุกๆ คน  
 - แข่งขันส้มตำลีลา ในวันที่  21  กุมภาพันธ์  2563  เวลา  09.00 น. 
 - ประกวดธิดากุ้มข้าวใหญ่ ในวันที่ 21 กุมภาพพันธ์ 2563 ช่วงเวลากลางคืนและมีพาแลง

ในการจัดกิจกรรมด้วย ทางองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก ได้ส่งนางงามที่ชนะเลิศ
ในการประกวดนางนพมาศ ปี 2562 เข้าเป็นตัวแทนประกวดธิดากุ้มข้าวใหญ่ 

 - แข่งขันรำวงย้อนยุค ในวันที่ 22  กุมภาพันธ์  2563 ในเวลา 16.00 น. ทางองค์การ
บริหารส่วนตำบลโจดหนองแก ได้ส่งผู้เข้าประกวดรำวงย้อนยุคที่ชนะเลิศตอนแข่งเทศกาล
ลอยกระทงเข้าเป็นตัวแทนในการแข่งรำวงย้อนยุคท่ีอำเภอ  

ที่ประชุม -รับทราบ 
ประธานสภา วันนี้เราได้ประชุมมาพอสมควรแล้ว และขอขอบคุณสมาชิกสภาทุกท่านที่ได้ทำหน้าที่ของ

ตนเองอย่างดีที่สุด และถ้าหากมีการประชุมอีกผมจะมีหนังสือแจ้งให้สมาชิกสภาทราบต่อไป 
 ปิดประชุมเวลา  12.30  น. 
   

     (ลงชื่อ)                                  ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                                              (นางสาวสิรินันท์  นนัตื้อ) 
                                           เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน 

  
                                 (ลงชื่อ)                                  ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
                                               (นายเกษม  ศรีลำดวน) 
                                  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก 

 
      (ลงชื่อ)                            ผู้รับรองบันทึกรายงานการประชุม 

                                              (นายสมบัติ   ชัยดี) 
                               ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก  
 

              ตรวจสอบแล้ว 
                                      (ลงชื่อ) ..............................................ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                                 (นายนิวัตน์   ชัยดี) 
                               รองประธานสภา องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก 
 

     (ลงชื่อ) .................................... กรรมการ                  (ลงชื่อ) ......................................... กรรมการ 
               (นายสำอาง  ตุมา)                                             (นายจิรวัฒน ์ข่าขันมาลี) 
             สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  1                                            สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  7 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


