
 
 

ส ำเนำบนัทึกรำยงำนกำรประชุมสภำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลโจดหนองแก 
ประชุมสำมญั  สมยัท่ี 3   คร้ังท่ี2/2560 

วนัที  18  สิงหำคม    2560 
เวลำ  09.00  น. 

ณ  หอ้งประชุมสภำองคก์ำรส่วนต ำบลโจดหนองแก 
............................................................................................................ 

    ผูม้ำประชุม 
ล ำดบัท่ี ช่ือ  -  สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือช่ือ หมำยเหตุ 
1 นำยโสภณ  ดีแป้น ประธำนสภำฯ โสภณ  ดีแป้น  
2 นำยนิวตัน์  ชยัดี รองประธำนสภำฯ นิวตัน์   ชยัดี  
3 นำยส ำอำง   ตุมำ สมำชิก อบต. ม.1 ส ำอำง    ตุมำ  
4 นำยชู   สียำงนอก สมำชิก อบต.ม.2 ชู   สียำงนอก  
5 นำยบวัเรียน  สุภำษิต สมำชิก อบต.ม.2  บวัเรียน  สุภำษิต  
6 นำยพรมมำ  เพียรทะนี สมำชิก อบต.ม.3 พรมมำ   เพียรทะนี  
7 นำยวโิรจน์  ขำวพำ สมำชิก อบต.ม.4 วโิรจน์  ขำวพำ  
8 นำยสุรัตน์   บุส ำโรง สมำชิก อบต.ม.5 สุรัตน์   บุส ำโรง  
9 นำงค ำจนัทร์  แสนสุข สมำชิก อบต.ม.6 ค ำจนัทร์   แสนสุข  
10 นำยจิรวฒัน์  ข่ำขนัมำลี สมำชิก อบต.ม.7 จิรวฒัน์  ข่ำขนัมำลี  
11 นำยอดุลย ์  ศรีษะนำรำช สมำชิก อบต.ม.8 อดุลย ์  ศรีษะนำรำช  
12 นำยอุดม   ข่ำขนัมำลี สมำชิก อบต.ม.8 อุดม   ข่ำขนัมำลี          
13 นำยบรรจง  ศรียำงนอก สมำชิก อบต.ม.9 บรรจง  ศรียำงนอก  
14 นำยล้ินจ่ี     บรรเทำ สมำชิก อบต.ม.9 ล้ินจ่ี  บรรเทำ  
15 นำยชยัเดช  สำระภี สมำชิก อบต.ม.10 ชยัเดช  สำระภี  
16 นำยมีชยั   สิทธิดำ สมำชิก อบต.ม.10   มีชยั  สิทธิดำ             
17 นำยประสำท   นนัต้ิว สมำชิก อบต.ม.11 ประสำท  นนัต้ิว  

18 นำยประยงค ์ สุขประเสริฐ สมำชิก อบต. ม.12 ประยงค ์ สุขประเสริฐ      
19 นำงวภิำ   ค  ำอินทร์ สมำชิกสภำฯ ม.12 วภิำ     ค  ำอินทร์  
20 นำยพิชิต  ภูมิทศัน์ สมำชิก อบต.ม.13 พิชิต  ภูมิทศัน์  
21 นำยชำย  ศรีวชิำ สมำชิก อบต.ม.13 ชำย   ศรีวชิำย  
22 นำยปุ่น    มะธิปิไข สมำชิกสภำฯ ม.14 ปุ่น    มะธิปิไข  
23 นำยสมบติั   ชยัดี สมำชิกสภำฯ ม.14 สมบติั     ชยัดี  
24 นำยเกษม   ศรีล ำดวน เลขำนุกำรสภำฯ เกษม  ศรีล ำดวน  
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ผูเ้ขำ้ร่วมประชุม 
ล ำดบัท่ี ช่ือ  -  สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือช่ือ หมำยเหตุ 
1 ร.ต.ต.วฒันชยั ประไกรวนั นำยก อบต. วฒันชยั ประไกรวนั  
2 นำยไฉน  ศิริวชัรศิลป์ รองนำยก อบต. ไฉน  ศิริวชัรศิลป์  
3 นำยบวั  กำ้นค ำ รองนำยก อบต. บวั   กำ้นค ำ  
4 น.ส.ปัณฑิตำพร  สุดนอ้ย เลขำฯนำยก อบต. ปัณฑิตำพร สุดนอ้ย  
5 นำงสุภำพร  อิสระกลู รองปลดัอบต. สุภำพร  อิสระกลู  
6 นำยพฤษภพ  เกิดศกัด์ิ ผอ.กองช่ำง พฤษภพ  เกิดศกัด์ิ  
7 นำยไพฑูรย ์ ศรีลำดหำ หน.ส ำนกัปลดั ไพฑูรย ์ศรีลำดหำ  
8 น.ส.จุฑำรัตน์  ชยัดี รก.ผอ.กองคลงั จุฑำรัตน์  ชยัดี  
9 น.ส.นวพร  ศรีกุดเรือ ผอ.กองกำรศึกษำ นวพร  ศรีกุดเรือ  
 
เร่ิมประชุมเวลำ   09.00 น. 
 
  เม่ือถึงก ำหนดเวลำประชุมแลว้  เลขำนุกำรสภำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลไดเ้ชิญสมำชิก
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลเขำ้ประจ ำท่ีประชุม  และประธำนท่ีประชุม (รองประธำนสภำฯ)ไดน้ ำจุด เทียน ธูป 
บูชำพระรัตนตรัย 
 
ระเบียบวาระที ่ 1 เร่ือง  ประธานแจ้งให้ทราบ 

- ไม่มี 
  

ระเบียบวาระที ่2   เร่ือง  รับรองบันทกึรายงานการประชุมคร้ังทีแ่ล้ว (บันทกึรายงานการประชุมสภา 
   สามัญ สมัยที ่3 คร้ังที ่1/2560  เมื่อวนัที ่9  สิงหาคม   2560) 
ประธำนสภำฯ  -   ต่อไปจะเป็นกำรรับรองบนัทึกรำยงำนกำรประชุมคร้ังท่ีแลว้ ซ่ึงทำงสภำฯไดจ้ดั 
   ส่งส ำเนำบนัทึกรำยงำนกำรประชุมใหทุ้กท่ำนทรำบแลว้ ก่อนจะใหส้มำชิกเรำได ้
   รับรองรำยงำนน้ี ผมขอใหเ้ลขำนุกำรสภำฯไดส้รุปสำระส ำคญัของรำยงำนกำรประชุม 
   คร้ังท่ีแลว้ใหท่ี้ประชุมรับทรำบ ก่อนท่ีจะขอมติท่ีประชุมครับ 
เลขำนุกำรสภำฯ -  ผมขอสรุปสำระส ำคญัของกำรประชุมในคร้ังท่ีแลว้ใหท่ี้ประชุมรับทรำบอีกคร้ังก่อน

จะขอมติท่ีประชุมครับ คร้ังท่ีแลว้สภำฯของเรำไดมี้มติรับร่ำงหลกักำรขอ้บญัญติั
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2561  ในวงเงิน  44,217,000.-บำท  
ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์ (เห็นชอบ 21 เสียง งดออกเสียง 2)และไดมี้มติแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรแปรญตัติเพื่อพิจำรณำในวำระสอง ขั้นแปรญตัติ จ  ำนวน 5  คน 
ประกอบดว้ย  นำยสมบติั  ชยัดี  นำงวภิำ  ค  ำอินทร์  นำยจิรวฒัน์  ข่ำขนัมำลี  นำย
ประยงค ์ สุขประเสริฐ   นำยชยัเดช  สำรภี   เพื่อท ำหนำ้ท่ีในกำรรับค ำขอแปรญตัติจำก 
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สมำชิกท่ียืน่และท ำหนำ้ท่ีพิจำรณำร่ำงขอ้บญัญติังบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  2561 
รำยงำนต่อสภำ และสภำฯไดก้ ำหนดรับค ำขอแปรญติัรวม 3 วนัคือวนัท่ี 9 สิงหำคม  
2561  เวลำ  13.00น.-17.00น. วนัท่ี 10  สิงหำคม  2560  เวลำ  07.00น.-17.00น. วนัท่ี  
11 สิงหำคม  2560  เวลำ 07.00น.-17.00น. ส่วนในระเบียบวำระอ่ืนๆก็เป็นกำร
สอบถำมเร่ืองทัว่ไปรำยละเอียดตำมเอกสำรท่ีส่งใหค้รับ 

ท่ีประชุม -   รับทรำบ  
ประธำนสภำฯ -   มีสมำชิกท่ำนใดตอ้งกำรจะสอบถำมหรือเพิ่มเติม บนัทึกรำยงำนกำรประชุมคร้ังท่ี

แลว้ไหมครับ 
ท่ีประชุม -   ไม่มี 
ประธำนสภำฯ ผมจะขอมติท่ีประชุมครับ  สมำชิกท่ำนใดเห็นชอบรับรองบนัทึกรำยงำนกำรประชุม

คร้ังท่ี แลว้ (ประชุมสมยัสำมญั สมยัท่ี3 คร้ังท่ี 1/2560) โปรดยกมือครับ 
ท่ีประชุม -   มีมติรับรองดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์(เห็นชอบ 21 เสียง  งดออกเสียง  2 เสียง) 
ประธำนสภำฯ -   สมำชิกท่ำนใดไม่เห็นชอบรับรองบนัทึกรำยงำนกำรประชุมคร้ังท่ี แลว้ (ประชุมสมยั

สำมญั สมยัท่ี3 คร้ังท่ี 1/2560) โปรดยกมือครับ 
ท่ีประชุม -   ไม่มี 
 
ระเบียบวาระ          เร่ือง    พิจารณาร่างข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561  วาระทีส่อง ขั้นแปรญตัติ 
                               และวาระทีส่ามขั้นลงมติให้ตราเป็นข้อบัญญตัิองค์การบริหารส่วนต าบลตามระเบียบ  
                               กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วธีิการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2541    
                               แก้ไขเพิม่เติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2543 ข้อ 23 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับ 
                               การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  2547 แก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที2่) พ.ศ.  2554  ข้อ 44  ข้อ  47    
ประธำนสภำฯ -   ส ำหรับในกำรพิจำรณำในวำระน้ีเป็นขั้นแปรญตัติ ซ่ึงสภำฯของเรำไดแ้ต่งตั้ง

คณะกรรมกำรแปรญตัติไปแลว้นั้น เพื่อใหก้ำรพิจำรณำในวำระน้ีเป็นไปดว้ยควำม
เรียบร้อยขอใหป้ระธำนคณะกรรมกำรแปรญตัติไดช้ี้แจงสภำอีกคร้ังหน่ึงครับ ส่วน
รำยละเอียดไดส่้งใหส้มำชิกของเรำแลว้ในระเบียบวำระกำรประชุมครับ 

ประธำนกรรมกำรฯ -   เรียนท่ำนประธำนสภำฯ  ผมนำยสมบติั  ชยัดี ในฐำนะประธำนกรรมกำรแปรญตัติ
ร่ำงขอ้บญัญติังบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2561 ขอรำยงำนผลกำร
ปฏิบติังำนของคณะกรรมกำรดงัน้ีครับ 
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                                                 ท่ีท  ำกำรองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลโจดหนองแก 
                                                 อ  ำเภอพล    จงัหวดัขอนแก่น 
 
                                                                     15    สิงหำคม    2560 
 
เร่ือง  รำยงำนผลกำรปฏิบติังำนของคณะกรรมกำรแปรญตัติร่ำงขอ้บญัญติังบประมำณรำยจ่ำย 
         ประจ ำปี พ.ศ.  2561 
 
เรียน   ประธำนสภำ และ  สมำชิกสภำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลโจดหนองแกทุกท่ำน 
 
                                    ตำมท่ีทำงสภำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลโจดหนองแก  ไดมี้มติเลือกขำ้พเจำ้ฯและคณะอีก 
  4  คน  เป็นคณะกรรมกำรแปรญตัติร่ำงขอ้บญัญติังบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณพ.ศ.  2561 และได ้
ก ำหนดรับค ำขอแปรญตัติ  รวมทั้งไดมี้กำรประชุมคณะกรรมกำรแปรญตัติไปเรียบร้อยแลว้  จึงขอรำยงำนผล 
กำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรแปรญตัติ  ดงัน้ี 
 
 เน่ืองจำกไม่มีสมำชิกไดย้ืน่ค  ำขอแปรญตัติ และคณะกรรมกำรแปรญตัติไดท้บทวนร่ำง 
ขอ้บญัญติังบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 แลว้ มีมติดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์ ยนืยนั 
ร่ำงขอ้บญัญติังบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ.  2561  ท่ีผูบ้ริหำรเสนอวำ่เป็นร่ำงท่ีสมบูรณ์และมีควำม 
เหมำะสมแลว้  ไม่จ  ำเป็นตอ้งแกไ้ขหรือเปล่ียนแปลงแต่อยำ่งใด 
 
 จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป 
 
             ขอแสดงควำมนบัถือ 
     
   ( นำยสมบติั    ชยัดี  ) 
                                          ประธำนคณะกรรมกำรแปรญตัติร่ำงขอ้บญัญติังบประมำณ       
                                                                                                           รำยจ่ำย พ.ศ.  2561 
                                                                                            องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลโจดหนองแก 
 
ประธำนสภำฯ -   ในเม่ือคณะกรรมกำรแปรญตัติร่ำงขอ้บญัญติังบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ.  2561 ไดช้ี้แจงใหส้ภำฯของเรำรับทรำบแลว้  ประกอบกบัไม่มี
สมำชิกสภำฯท่ำนใดไดย้ืน่ค  ำขอแปรญตัติ และคณะกรรมกำรก็ไดท้บทวนร่ำง
ขอ้บญัญติังบประมำณ พ.ศ. 2561 เรียบพร้อมยนืยนัวำ่เป็นร่ำงท่ีเหมำะสมและสมบูรณ์
แลว้จึงไม่มีกำรแกไ้ข  และผมก็จะขอผำ่นในวำระท่ีสองน้ีไปครับ 
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ประธำนสภำฯ -   ครับต่อไปจะเป็นกำรพิจำรณำในวำระท่ีสำม ขั้นลงมติ  ผมขอถำมสมำชิกวำ่ สมำชิก

ท่ำนใดเห็นชอบ ให้ตรำเป็นขอ้บญัญติังบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  
2561ในวงเงินงบประมำณ  44,217,000.-บำท  โปรดยกมือครับ 

ท่ีประชุม -   มีมติเห็นชอบให้ตรำเป็นขอ้บญัญติังบประมำณ พ.ศ.  2561  ดว้ยคะแนนเสียงเป็น
เอกฉนัท ์ (เห็นชอบ  21  เสียง  งดออกเสียง  2  เสียง) 

ประธำนสภำฯ -   ผมขอถำมสมำชิกวำ่ สมำชิกท่ำนใดไม่เห็นชอบ ใหต้รำเป็นขอ้บญัญติังบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2561ในวงเงินงบประมำณ  44,217,000.-บำท  
โปรดยกมือครับ 

ท่ีประชุม -   ไม่มี 
 
ระเบียบวาระที ่ 4 เร่ือง  การโอนและเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2560  

ของบ้านวงัขอนพาด หมู่ที ่2  หมวดเงินอุดหนุน  เพือ่มาตั้งจ่ายในหมวดงบลงทุน  ซ่ึง
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วธีิการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2541  แก้ไขเพิม่เติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2543 ข้อ 17  ข้อ  19  
รายละเอยีดเป็นดังนี้ 

 ข้อความเดิม  
  อุดหนุนส่วนรำชกำร  
  - อุดหนุนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำพล       ตั้งไว ้ 1,268,850.-บำท      
 ( เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนให้แก่กำกรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค อ ำเภอพล ตำมโครงกำรขยำย

เขตไฟฟ้ำแรงต ่ำและไฟฟ้ำแสงสวำ่ง หมู่ท่ี 2,,7,10 ตำมประมำณกำรท่ีกำรไฟฟ้ำ
ประมำณกำรไว)้ 

 ข้อความใหม่ 
 อุดหนุนส่วนรำชกำร  
 - อุดหนุนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำพล       ตั้งไว ้ 1,076,850.-บำท      
 ( เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนให้แก่กำกรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค อ ำเภอพล ตำมโครงกำรขยำย

เขตไฟฟ้ำแรงต ่ำและไฟฟ้ำแสงสวำ่ง หมู่ท่ี 2,7,10 ตำมประมำณกำรท่ีกำรไฟฟ้ำ
ประมำณกำรไว)้ 

 หมวดค่ำครุภณัฑท่ี์ดินและส่ิงก่อสร้ำง/ประเภทถนน 
 -โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านโคร หมู่ที ่2  งบประมาณ  192,000.-บาท 
 (เพือ่ด าเนินการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง  5  เมตร   ยาว  77  เมตร  หนาเฉลีย่  0.15  

เมตรหรือมีพืน้ที ่คสล.ไม่น้อยกว่า  385  ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง พร้อมป้ายโครงการ 
รายละเอยีดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด) 
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 หมำยเหตุ   เน่ืองจำกงบประมำณหมวดลงทุนของหมู่ท่ี 2  ในปี 2560   จ  ำนวน  

417,450.-บำทซ่ึงไดน้ ำไปขยำยเขตไฟฟ้ำในหมู่บำ้น และกำรไฟฟ้ำไดป้ระมำณกำรค่ำ
ไฟฟ้ำจ ำนวน 225,450.-บำท คงเหลืองบประมำณอยู ่ 192,000.-บำท ทำงหมู่บำ้นมี
ควำมประสงคจ์ะน ำเงินท่ีเหลือไปด ำเนินกำรก่อสร้ำงถนน คสล.ภำยในหมู่บำ้น) 

ประธำนสภำฯ -   ในวำระน้ีก็จะเป็นกำรพิจำรณำโอนและเปล่ียนแปลงค ำช้ีแจงงบประมำณหมู่ท่ี 2  ซ่ึง
เป็นหมวดค่ำครุภณัฑท่ี์ดินและส่ิงก่อสร้ำงจ ำเป็นตอ้งไดรั้บควำมเห็นชอบจำกสภำฯ
ของเรำรำยละเอียดเชิญผูบ้ริหำรครับ 

จนท.งบประมำณ -   ครับในวำระน้ีก็ช้ีแจงเพิ่มเติมกรณีหมู่ท่ี 2  ซ่ึงในปีงประมำณน้ีไดด้ ำเนินกำรอุดหนุน
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคเพื่อขยำยเขตไฟฟ้ำ และปรำกฏวำ่มีเงินเหลือจำกโครงกำร
จ ำนวน 192,000.-บำทและทำงหมู่บำ้นมีควำมประสงคจ์ะขอใชเ้งินเหลือจ ำนวน
ดงักล่ำวเพื่อก่อสร้ำงถนนคสล.ภำยในหมู่บำ้น ก็เป็นงบพฒันำของหมู่บำ้นขอนพำด 
แต่กำรด ำเนินกำรจะเป็นหมวดค่ำครุภณัฑท่ี์ดินและส่ิงก่อสร้ำงรวมทั้งเรำไดโ้อนมำตั้ง
เป็นรำยกำรใหม่ตอ้งไดรั้บควำมเห็นชอบจำกสภำฯครับ 

ท่ีประชุม -   รับทรำบ 
ประธำนสภำฯ -   มีสมำชิกท่ำนใดจะสอบถำมหรือมีขอ้สงสัยตอ้งกำรใหผู้บ้ริหำรช้ีแจงเพิ่มไหมครับ 
นำยชู  สียำงนอก -   เรียนสมำชิกทุกท่ำนในนำมของหมู่บำ้นเจำ้ของพื้นท่ีด ำเนินกำรอยำ่งท่ีทุกท่ำนทรำบ

ในช่วงท่ีเรำท ำงบประมำณนั้นทำงไฟฟ้ำยงัไม่สรุปผลกำรประมำณกำรวำ่เป็นเท่ำไหร่
จึงไดต้ั้งไวท้ั้งจ  ำนวน เม่ือไฟฟ้ำประมำณกำรมำยงัมีเงินเหลือจำกโครงกำรจ ำนวน  
192,000.-บำท ทำงคณะกรรมกำรหมู่บำ้นประสงคจ์ะด ำเนินกำรก่อสร้ำงถนนคสล.
ภำยในหมู่บำ้น  จึงไดน้ ำเขำ้สภำฯเพื่อขอควำมเห็นชอบจำกทุกท่ำนครับ 

ท่ีประชุม -   รับทรำบ 
ประธำนสภำฯ -  มีสมำชิกท่ำนใดจะสอบถำมเพิ่มเติมอีกไหมครับ 
ท่ีประชุม -  ไม่มี 
ประธำนสภำฯ -  ผมจะขอมติในท่ีประชุมครับ  สมำชิกท่ำนใดเห็นชอบใหโ้อนและเปล่ียนแปลงค ำ

ช้ีแจงประกอบงบประมำณหมวดค่ำครุภณัฑท่ี์ดินและส่ิงก่อสร้ำง ของหมู่ท่ี 2 เพื่อ
ก่อสร้ำง ถนน คสล.ภำยในหมู่บำ้น งบประมำณ  192,000.-บำท  โปรดยกมือครับ 

ท่ีประชุม -   มีมติเห็นชอบดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์ (เห็นชอบ  21 เสียง งดออกเสียง 2 
เสียง) 

 - สมำชิกท่ำนใดไม่เห็นชอบใหโ้อนและเปล่ียนแปลงค ำช้ีแจงประกอบงบประมำณ
หมวดค่ำครุภณัฑท่ี์ดินและส่ิงก่อสร้ำง ของหมู่ท่ี 2 เพื่อก่อสร้ำง ถนน คสล.ภำยใน
หมู่บำ้น งบประมำณ  192,000.-บำท  โปรดยกมือครับ 

 -   ไม่มี 
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ระเบียบวาระที ่ 5 เร่ือง การโอนและเปลี่ยนแปลงค าช่ีแจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2560 

หมวดครุภัณฑ์ทีด่ินและส่ิงก่อสร้าง  ประเภทอาคาร   
 
 ขอ้ควำมเดิม 
 หมวดค่ำครุภณัฑท่ี์ดินและส่ิงก่อสร้ำง 
 ประเภทอำคำร 
 -โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซม ศพด.อบต.โจดหนองแก 50,000.-บำท 
 -โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซม ศพด.บำ้นหนองหวำ้  30,000.-บำท 
 -โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซม ศพด.บำ้นเตำเหล็ก  20,000.-บำท 
 (เพื่อจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงซ่อมแซมศพด.ในควำมรับผิดชอบ อบต.รำยละเอียดตำม

โครงกำรท่ีไดรั้บอนุมติัจำกผูบ้ริหำร) 
 
 หมวดค่ำวสัดุ 
 วสัดุก่อสร้ำง  ตั้งไว ้     50,000.บำท 
 (เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวสัดุก่อสร้ำง เช่น อิฐ หิน ปูน ทรำย กระเบ้ือง  สังกะสีฯและวสัดุอ่ืนท่ี

เก่ียวขอ้งกบักำรก่อสร้ำง ) 
 
 ข้อความใหม่ 
 ประเภทอำคำร 
 -โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซม ศพด.บำ้นเตำเหล็ก 115,000.-บำท 
 (เพื่อจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงซ่อมแซมศพด.ในควำมรับผิดชอบ อบต.รำยละเอียดตำม

โครงกำรท่ีไดรั้บอนุมติัจำกผูบ้ริหำร) 
 
 ประเภทวสัดุ 
 -วสัดุก่อสร้ำง  ตั้งไว ้     35,000.บำท 
 (เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวสัดุก่อสร้ำง เช่น อิฐ หิน ปูน ทรำย กระเบ้ือง  สังกะสีฯและวสัดุอ่ืนท่ี

เก่ียวขอ้งกบักำรก่อสร้ำง ) 
ประธำนสภำฯ -  ในวำระน้ีจะเป็นกำรโอนและเปล่ียนแปลงกำรซ่อมแซมศูนยพ์ฒันำเด็กเล็ก

รำยละเอียดเชิญผูบ้ริหำรครับ 
รองนำยก (นำยไฉน  ศิริวชัรศิลป์) –  จำกปัญหำท่ีผำ่นมำศูนยพ์ฒันำเด็กเล็กบำ้นเตำเหล็กจะประสบปัญหำเร่ือง

น ้ำท่วมและไหลบ่ำเขำ้ไปในศูนยเ์ด็กเล็ก ท ำใหเ้กิดปัญหำกบัเด็กในศูนยด์งันั้นถือ
เป็นป้ญหำเร่งด่วนท่ีแกไ้ขปัญหำดงักล่ำวโดยกำรก่อสร้ำงเช่ือมต่ออำคำรรำยละเอียด
ตำมแบบท่ีส่งใหส้มำชิก เพื่อแกไ้ขปัญหำตรงน้ีครับ 
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จนท.งปม. -    ตำมท่ีเรำไดต้ั้งงบประมำณค่ำซ่อมแซมและปรับปรุง ศพด.ทั้ง3 ศูนยไ์วร้วมเป็นเงิน 

100,000.-บำทเน่ืองจำกเรำมีควำมจ ำเป็นตอ้งปรับปรุง ศพด.บำ้นเตำเหล็กเน่ืองจำก
ในช่วงฤดูฝนจะน ้ำท่วมขงัและไหลผำ่นตวัอำคำรเด็กใน ศพด.ไดรั้บควำมเดือดร้อน
และไม่มีควำมปลอดภยั และ อบต.ไดค้  ำนวณงบประมำณท่ีใชใ้นกำรซ่อมแซมคร้ังน้ี   

                                        จ  ำนวน  115,000.-บำท แต่มีงบประมำณอยู ่ 100,000.-บำท ส่วนท่ีขำดไป 15,000.-บำท 
                     จึงเสนอสภำฯขออนุมติัโอนออกจำกค่ำวสัดุก่อสร้ำงท่ีตั้งไว ้ 50,000.-บำท  

                         มำสบทบวำ่เพิ่มอีก  15,000.-บำท เพื่อให้สำมำรถด ำเนินกำรตำมโครงกำรได ้
ประธำนสภำฯ -   มีสมำชิกท่ำนใดตอ้งกำรจะสอบถำมเพิ่มเติมหรือแสดงควำมคิดเห็นเชิญครับ 
นำยอุดม  ข่ำขนัมำลี -  ตำมท่ีไดเ้ขำ้ไปดูสภำพพื้นท่ีของศูนยพ์ฒันำเด็กเล็กบำ้นเตำเหล็กก็มีปัญหำตำมท่ี

ผูบ้ริหำรไดช้ี้แจง และศูนยอ่ื์นก็อยูใ่นสภำพท่ีสมบูรณ์ยงัไม่มีควำมจ ำเป็นตอ้ง
ซ่อมแซมผมเห็นดว้ยกบักำรซ่อมแซมศูนยพ์ฒันำเด็กเล็กเตำเหล็กครับ 

ท่ีประชุม -   รับทรำบ 
ประธำนสภำฯ -   มีสมำชิกท่ำนใดตอ้งกำรจะสอบถำมเพิ่มเติมไหมครับ 
ท่ีประชุม -   ไม่มี 
ประธำนสภำฯ -  ถำ้ไม่มีผมจะขอมติท่ีประชุมครับ  สมำชิกท่ำนใดเห็นชอบใหโ้อนและเปล่ียนแปลง

ค ำช้ีแจงประกอบงบประมำณ โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซม ศพด.บำ้นเตำเหล็ก 
งบประมำณ  115,000.-บำท  โปรดยกมือครับ 

ท่ีประชุม -   เห็นชอบให้โอนและเปล่ียนแปลงดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์ (เห็นชอบ  21 เสียง  
งดออกเสียง  2  เสียง) 

ประธำนสภำฯ -   สมำชิกท่ำนใดไม่เห็นชอบใหโ้อนและเปล่ียนแปลงค ำช้ีแจงประกอบงบประมำณ 
โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซม ศพด.บำ้นเตำเหล็ก งบประมำณ  115,000.-บำท  โปรดยก
มือครับ  

                                         -ไม่มี 
 
ระเบียบวาระที ่ 6          เร่ือง การโอนและเปลีย่นแปลงค าช่ีแจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2560     
                                     หมวดครุภัณฑ์ทีด่ินและส่ิงก่อสร้าง  ประเภทรางระบายน า้  หมู่ที ่12 
                                                  ข้อความเดิม 
                                     -โครงกำรวำงท่อระบำยน ้ำขำ้งทำงพร้อมบ่อพกัหมู่ท่ี 12 98,550.-บำท   (วำงท่อ                 

ระบำยน ้ำขำ้งทำงพร้อมบ่อพกั ยำวรวมเฉล่ีย  50  เมตร  พร้อมเทคอนกรีตทำงเขำ้กวำ้ง 
1 เมตร หนำเฉล่ีย 0.10  เมตร บ่อพกัจ ำนวน  5  บ่อ รำยละเอียดตำมแบบท่ี อบต.
ก ำหนด) 
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                              -โครงกำรก่อสร้ำงร่องระบำยน ้ำขำ้งทำง หมู่ท่ี 12 318,900.-บำท 
 ซอยท่ี 1  ก่อสร้ำง ร่องระบำยน ้ำขนำดกวำ้ง  0.40 เมตร ลึกเฉล่ีย  0.40 เมตร ยำวรวม

เฉล่ีย  165 เมตร พร้อมฝำตะแกรงเหล็กตำมแบบท่ี อบต.ก ำหนด     ซอยท่ี 2  ก่อสร้ำง
ร่องระบำยน ้ำขนำดกวำ้ง  0.40  เมตร ลึกเฉล่ีย  0.40 เมตร ยำวรวมเฉล่ีย  103 เมตร 
พร้อมฝำตะแกรงเหล็กตำมแบบท่ี อบต.ก ำหนด   ) 

 
                                                ข้อความใหม่ 
                                               -โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. หมู่ท่ี 12  งบประมำณ 417,450.-บำท 

 (ถนนสำยท่ี 1    กวำ้ง 4 เมตร  ยำว  62  เมตร  หนำเฉล่ีย  0.15  เมตร หรือมีพื้นท่ี                  
คสล.ไม่นอ้ยกวำ่  248 ตำรำงเมตร   ถนนสำยท่ี 2    กวำ้ง 3 เมตร  ยำว  156  เมตร  หนำ
เฉล่ีย  0.15  เมตร หรือมีพื้นท่ี คสล.ไม่นอ้ยกวำ่  468  ตำรำงเมตร   ถนนสำยท่ี 3 กวำ้ง 
2.50 เมตร  ยำว  38  เมตร  หนำเฉล่ีย  0.15  เมตร หรือมีพื้นท่ี คสล.ไม่นอ้ยกวำ่  95  
ตำรำงเมตร  พร้อมร้ือพื้นถนน คสล.เดิมขนำดกวำ้ง  2.50  เมตร  ยำว  38  เมตร หรือ
ร้ือพื้นท่ี คสล.ไม่นอ้ยกวำ่  95  ตำรำงเมตร  พร้อมติดตั้งป้ำยโครงกำรตำมแบบท่ี อบต.
ก ำหนด) 

ประธำนสภำฯ                -  เชิญผูบ้ริหำรครับ 
รองนำยก  (นำยไฉน ศิริวชัรศิลป์) - ส ำหรับปัญหำของหมู่ท่ี 12 ทำง อบต.เรำไดด้ ำเนินกำรสรรหำผูรั้บจำ้งเพื่อ 
                                       ด ำเนินงำนตำมโครงกำรแต่ปรำกฏวำ่ไม่สำมำรถหำได ้จึงมีควำมจ ำเป็นตอ้งปรับ  
                                       แผนกำรด ำเนินโครงกำรใหเ้ป็นไปตำมควำมตอ้งกำรของประชำชนในหมู่ท่ี 12 
นำยประยงค ์สุขประเสริฐ  -  ครับเน่ืองจำกโครงกำรท่ีจะด ำเนินกำรไม่มีผูรั้บจำ้งสำเหตุมำจำกหลำยอยำ่งครับ 
                                        ทำงหมู่บำ้นไดป้ระชุมหำรือเพื่อแกไ้ขปัญหำเร่ืองงบประมำณเกรงวำ่จะท ำใชจ่้ำย 
                                       งบประมำณไม่ทนัจึงขอเสนอเปล่ียนแปลงโครงกำรเพื่อแกไ้ขปัญหำของหมู่บำ้นเรำซ่ึง 
                                       อยูใ่นแผนพฒันำจึงไดเ้สนอเพื่อสภำฯพิจำรณำครับ 
ท่ีประชุม                         -  รับทรำบ 
ประธำนสภำฯ                 -  มีสมำชิกท่ำนใดตอ้งกำรจะสอบถำมเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ 
ท่ีประชุม                          -  ไม่มี 
ประธำนสภำฯ                 -  ถำ้ไม่มีผมจะขอมติท่ีประชุมครับ  สมำชิกท่ำนใดเห็นชอบใหโ้อนและเปล่ียนแปลง  

             ค  ำช้ีแจงงบประมำณ หมวดค่ำครุภณัฑท่ี์ดินและส่ิงก่อสร้ำง  โครงกำร  ก่อสร้ำงถนน 
              คสล. ภำยในหมู่บำ้น หมู่ท่ี 12  งบประมำณ  417.450.-บำท  โปรดยกมือครับ 

ท่ีประชุม                         -  มีมติเห็นชอบดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์(เห็นชอบ 21 เสียง งดออกเสียง 2  เสียง)  
 
ระเบียบวาระที ่7             เร่ือง  การอนุมัติข้อบัญญตัิองค์การบริหารส่วนต าบล เร่ือง  การลดหย่อนภาษีบ ารุง   
                                        ท้องที ่ พ.ศ.  2560  ตำมมำตรำ 22 (1) แห่งพระรำชบญัญติัภำษีบ ำรุงทอ้งท่ี พ.ศ.  2508  
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                                        และแกไ้ขเพิ่มเติมถึง(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.  2543 ก ำหนดใหมี้กำรลดหยอ่นภำษีบ ำรุงทอ้งท่ี 
                                       แก่บุคคลธรรมดำซ่ึงเป็นเจำ้ของท่ีดินแปลงเดียวหรือหลำยแปลง  ซ่ึงสำระส ำคญัของ 
                                       กำรแกไ้ขขอ้บญัญติั เร่ือง  กำรลดหยอ่นภำษีบ ำรุงทอ้งท่ี พ.ศ.  2560   ขอ้  5  ดงัน้ี 

ปี  2549   ขอ้ 5  (ขอ้ควำมเดิม)บุคคลธรรมดำท่ีเป็นเจำ้ของท่ีดินแปลงเดียวหรือหลำย
แปลงท่ีอยูใ่นเขตองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลโจดหนองแก และใชท่ี้ดินเป็นท่ีอยูอ่ำศยั
ของตน เป็นท่ีเล้ียงสัตวข์องตน หรือประกอบกสิกรรมของตนใหล้ดหยอ่นไม่ตอ้งเสีย
ภำษีบ ำรุงทอ้งท่ีตำมเกณฑด์งัต่อไปน้ี  
ถำ้มีท่ีดินในครอบครองตั้งแต่  21  ไร่ข้ึนไป ใหล้ดหยอ่นไดไ้ม่เกิน 5 ไร่ 

                                         ถำ้มีท่ีดินในครอบครอง   ตั้งแต่  11-20   ไร่ใหล้ดหยอ่นไดไ้ม่เกิน 4 ไร่ 
                                         ถำ้มีท่ีดินในครอบครอง   ตั้งแต่  1-19   ไร่  ใหล้ดหยอ่นไดไ้ม่เกิน 3 ไร่ 
     
 ข้อพจิารณา  

         ปี  2560      ขอ้ 5    ใหบุ้คคลธรรมดำซ่ึงเป็น
เจำ้ของท่ีดินแปลงเดียว  หรือ  หลำยแปลงท่ีอยูใ่นเขตองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลโจดหนองแก 
และใชท่ี้ดินนั้นเป็นท่ีอยูอ่ำศยัของตน เป็นท่ีเล้ียงสัตวข์องตน หรือประกอบกสิกรรมของตน 
ใหล้ดหยอ่นไม่ตอ้งเสียภำษีบ ำรุงทอ้งท่ีไดจ้  ำนวน  3  ไร่ 
 เหตุผล     
เน่ืองจำกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลไดมี้กำรจดัท ำแผนท่ีภำษีปี  2560 เพื่อบริหำรกำรจดัเก็บ
ภำษีในเขตต ำบล และมีกำรใชโ้ปรแกรม LTAX3000 เป็นโปรแกรมท่ีกรมส่งเสริมร่วมกบั
กรมบญัชีกลำงพฒันำเพื่อให้ทอ้งถ่ินใช ้ และบบก ำหนดใหมี้กำรลดหยอ่นไดเ้พียง  3  ไร่     
ดงันั้นจึงมีควำมจ ำเป็นตอ้งแกไ้ขขอ้บญัญติัใหม่เพื่อใหส้ภำฯใหค้วำมเห็นชอบ  เรียกวำ่ 
ขอ้บญัญติัองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลโจดหนองแก  เร่ือง  กำรลดหยอ่นภำษีบ ำรุงทอ้งท่ี  พ.ศ.  
2560 

ประธำนสภำฯ          -  มีสมำชิกท่ำนใดตอ้งกำรจะสอบถำมหรืออภิปรำยเชิญครับ 
ปลดั อบต.                -  ตำมท่ีสภำฯของเรำไดอ้อกขอ้บญัญติัไวเ้ม่ือปี  2549  ซ่ึงเรำไดมี้กำรบญัญติัไวใ้นขอ้ 5  

 เร่ืองของกำรลดหยอ่นท่ีดิน ซ่ึงเป็นไปตำมหลกักำรท่ีแจง้ขำ้งบนแลว้ แต่เน่ืองจำกวำ่ทำง
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลเรำไดด้ ำเนินกำรจดัท ำแผนท่ีภำษี เพื่อจะเป็นกำรบริหำรกำรจดัเก็บ
รำยไดใ้หเ้รำสำมำรถจดัเก็บภำษีไดเ้ตม็ท่ี และในระบบกำรจดัเก็บท่ีกรมส่งเสริมก ำหนดให้
ทอ้งถ่ินใชโ้ปรแกรม  LTAX 3000   ซ่ึงในระบบจะก ำหนดใหส้ำมำรถลดหยอ่นไดเ้พียง  3  ไร่ 
ดงันั้นกำรจดัเก็บเรำจะตอ้งมีกำรแกไ้ขเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัโปรแกรมท่ีกรมเรำร่วมกบั
กรมบญัชีกลำงวำงไว ้และมนัเป็นเร่ืองเก่ียวกบักำรเงินจึงตอ้งไดรั้บควำมเห็นชอบจำกสภำฯ
เพื่อจะด ำเนินกำรแกไ้ขขอ้บญัญติัวำ่ดว้ย กำรจดัเก็บภำษีบ ำรุงทอ้งท่ี พ.ศ.  2560 ซ่ึงจะมีผล
บงัคบัใชใ้นกำรจดัเก็บภำษีประจ ำปีงบประมำณ 2561 ครับ 
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ท่ีประชุม                     - รับทรำบ 
ประธำนสภำฯ            -  มีสมำชิกท่ำนใดจะสอบถำมเชิญครับ 
นำยปุ่น  มะธิปิไข       -   ผมสอบถำมกรณีผมมีท่ีดินอยู ่100 ไร่ผมจะตอ้งลดหยอ่นไดเ้ท่ำไหร่ครับ 
ปลดั อบต.                  -   ส ำหรับกำรลดหยอ่นแลว้ก็จะมีวธีิกำรค ำนวณคือ น ำท่ีดินหลำยๆแปลงมำรวมกนัและ  
                                   ใหห้กัลดหยอ่นได ้ จ  ำนวน  3  ไร่ ซ่ึงจะเป็นผลดีกบั อบต.เรำจะไดมี้รำยไดเ้พิ่มข้ึนครับ 
นำยสมบติั ชยัดี          -  ถำ้เรำไดอ้อกขอ้บญัญติัไปแลว้เรำจะมีกำรประชำสัมพนัธ์ใหป้ระชำชนทรำบไหมครับ 
                                   เกรงวำ่จะเป็นปัญหำส ำหรับ อบต. ครับ 
ปลดั อบต.                  -  ส ำหรับกำรประชำสัมพนัธ์กำรบริหำรกำรจดัเก็บ หลงัจำกท่ีเรำไดเ้สนอให้นำยอ ำเภอ 
                                    อนุมติัแลว้ท่ำน นำยกก็จะลงนำมประกำศใชแ้ลว้เรำจะส่งขอ้บญัญติัใหก้บัทำงหมู่บำ้น 
                                    เพื่อด ำเนินกำรประชำสัมพนัธ์กบัพี่นอ้งประชำชนอีกทำงหน่ึง อบต.ก็จะไดด้ ำเนินกำร 
                                    ประชำสัมพนัธ์ใหป้ระชำชนทุกหมู่บำ้นทรำบอีกทำงหน่ึงครับ 
ท่ีประชุม                     -  รับทรำบ 
ประธำนสภำฯ             -  มีสมำชิกสอบถำมเพิ่มเติมไหมครับ   ถำ้ไม่มีผมจะขอมติท่ีประชุม  สมำชิกท่ำนใดเห็น 
                                     ชอบใหมี้กำรแกไ้ขขอ้บญัญติัองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล เร่ือง  กำรลดหยอ่นภำษีบ ำรุง 
                                     ทอ้งท่ี พ.ศ.  2549   แกไ้ขเพิ่มเติม(ฉบบัท่ี2)  พ.ศ.  2560  โปรดยกมือครับ 
ท่ีประชุม                       -  มีมติเห็นชอบดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์(เห็นชอบ  21 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง) 
ประธำนสภำฯ               -  สมำชิกท่ำนใดไม่เห็นชอบให้มีกำรแกไ้ขขอ้บญัญติัองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล เร่ือง    
                                      กำรลดหยอ่นภำษีบ ำรุง ทอ้งท่ี พ.ศ.  2549   แกไ้ขเพิ่มเติม(ฉบบัท่ี2)  พ.ศ.  2560  โปรด  
                                      ยกมือครับ 
ท่ีประชุม                       -  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระที ่8           เร่ือง  การขอความเห็นชอบเพือ่ขอใช้ทีร่าชพสัดุ เพือ่ด าเนินการจัดตั้งศูนย์พฒันาเด็กเลก็  
                                     บ้านโจดหนองแก  จ านวน  9  ไร่  2 งาน  88  ตารางวา 
ประธำนสภำฯ             - ต่อไปเป็นกำรขอควำมเห็นชอบเพื่อขอใชท่ี้ดินของรำชพสัดุ เพื่อจดัตั้งศูนยพ์ฒันำเด็ก 
                                     เล็กเน้ือท่ี  9 ไร่  2 งำน  88  ตำรำงวำ  เชิญผูบิ้หำรครับ 
นำยก อบต.                  – ส ำหรับท่ีรำชพสัดุนั้นเดิมท่ีโรงเรียนบำ้นโจดหนองแกเป็นผูใ้ชป้ระโยชน์และต่อมำทำง 
                                    อบต.ไดข้อใชเ้พื่อก่อสร้ำงเป็นศูนยพ์ฒันำเด็กเล็กบำ้นโจดหนองแก  และไดด้ ำเนินกำรขอ 
                                    ใชท่ี้รำชพสัดุใหถู้กตอ้งถูกเน่ืองจำกเรำไดด้ ำเนินกำรก่อสร้ำง ศพด.ไปก่อนแลว้ ส่วน 
                                    รำยละเอียดมอบใหท้ำงปลดัไดป้ระสำนกบัธนำรักษข์อนแก่นเพื่อด ำเนินกำรในตอนน้ี 
                                    รำยละเอียดใหป้ลดัช้ีแจงครับ 
ปลดั อบต. -  อยำ่งท่ีทุกท่ำนทรำบแลว้กำรขอใชท่ี้รำชพสัดุนั้นเป็นเร่ืองท่ียุง่ยำกไม่เหมือนกบักำรขอใชท่ี้ 

  สำธำรณะเน่ืองจำกเป็นกรมธนำรักษจ์ะเป็นผูท่ี้ก ำกบัดูแลเป็นท่ีดินของรัฐบำลซ่ึงมีผลในเร่ือง 
  กำรจดัหำผลประโยชน์ในพื้นท่ีของรัฐดงันั้นผูท่ี้จะขอใชต้อ้งด ำเนินกำรติดตำมและท ำใหถู้ก 
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ตอ้งตำมระเบียบของหน่วยงำนธนำรักษ ์ ซ่ึงเรำไดข้อด ำเนินกำรใชต้ั้งแต่ปี  2554  แต่ก็ยงัไม่
สำมำรถ ใชใ้หถู้กตอ้งได ้จำกกำรติดตำมทำงธนำรักษข์อนแก่นไดแ้จง้ให ้อบต. ไดน้ ำเร่ืองเขำ้
สภำฯอีกคร้ังเพื่อใหเ้ป็นขอ้มูลปัจจุบนัเพรำะขอ้มูลเก่ำตั้งแต่ปี  2554   ซ่ึงผำ่นมำหลำยปี ดงันั้น
จึงไดน้ ำเร่ืองกำรขอใชท่ี้รำชพสัดุ  จ  ำนวน  9  ไร่  2  งำน  88  ตำรำงวำ  เพื่อใหส้ภำฯไดใ้ห้
ควำมเห็นชอบในกำรขอใชอี้กคร้ังหน่ึงโดยจะน ำผลกำรประชุมคร้ังน้ีไปประกอบในกำรยืน่ขอ
ใชท่ี้รำชพสัดุใหถู้กตอ้งตำมระเบียบต่อไป ถือเป็นกำรยนืยนักำรขอใชท่ี้รำชพสัดุแปลงดงักล่ำว
ซ่ึงมีควำมจ ำเป็นตอ้งไดรั้บควำเห็นชอบจำกสภำฯของเรำครับ 

ประธำนสภำฯ -  มีสมำชิกท่ำนใดตอ้งกำรจะสอบถำมเพิ่มเติมครับ 

ท่ีประชุม -   ไม่มี 

ประธำนสภำฯ -   ถำ้ไม่มีสมำชิกท่ำนใดสอบถำมผมจะขอมติท่ีประชุมครับ  สมำชิกท่ำนใดเห็นชอบใหท้ำง 
อบต.ขอใชท่ี้รำชพสัดุ จ  ำนวน  9 ไร่ 2 งำน  88  ตำรำงวำ  โปรดยกมือครับ 

ท่ีประชุม -   มีมติเห็นชอบดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์ (เห็นชอบ  21 เสียง งดออกเสียง  2  เสียง) 
ประธำนสภำฯ -   สมำชิกท่ำนใดไม่เห็นชอบใหท้ำง อบต.ขอใชท่ี้รำชพสัดุ จ  ำนวน  9 ไร่ 2 งำน  88  ตำรำงวำ  

โปรดยกมือครับ  
ท่ีประชุม -   ไม่มี 

 

ระเบียบวาระที ่9  เร่ือง  อืน่ๆ  

ประธำนสภำฯ -   ในวำระน้ีมีสมำชิกท่ำนใดตอ้งกำรจะสอบถำมเก่ียวกบักำรบริหำรงำนนของผูบ้ริหำรเชิญ
ครับ 

นำยสุรัตน์ บุส ำโรง  -  ครับสอบถำมผูบ้ริหำรครับ กรณีซ่อมแซมศูนยพ์ฒันำเด็กเล็กบำ้นเตำเหล็กไดมี้
ก ำหนดกำรจะลงมือด ำเนินกำรช่วงไหนครับ  

ประธำนสภำฯ -   เชิญผูบ้ริหำรครับ 

นำยก อบต. -   ครับอยำ่งท่ีทุกท่ำนทรำบเน่ืองจำกโครงกำรดงักล่ำวอยูใ่นหมวดค่ำครุภณัฑซ่ึ์งในกำร
ด ำเนินกำรจะมีกำรโอนงบประมำณมำสมทบซ่ึงตอ้งไดรั้บรับควำมเห็นชอบจำกสภำฯซ่ึงทำง
สภำเรำก็ไดอ้นุมติัไปแลว้ ผมไดม้อบหมำยใหท้ำงปลดัไดว้ำงแผนด ำเนินกำรแลว้ ส่วน
รำยละเอียดใหป้ลดัไดช้ี้แจงครับ 

ปลดั อบต. -   ครับตำมท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกผูบ้ริหำรในกำรด ำเนินกำรนั้นเน่ืองจำกระเบียบพสัดุท่ีได้
ออกมำใหม่ยงัไม่มีควำมชดัเจน และเรำไดย้ดึแนวทำงกำรบริหำรพสัดุตำมท่ี คสช.ไดส้ั่งกำร
และจะส้ินสุดในวนัท่ี 22 สิงหำคม  2560  น้ี หลงัจำกนั้นเรำจะใชร้ะเบียบพสัดุใหม่ทั้งหมดใน
ระหวำ่งน้ีจะตอ้งด ำเนินกำรตำมหนงัสือสั่งกำรเดิม นั้นหมำยควำมวำ่เรำจะตอ้งเร่งด ำเนินกำร
ท ำสัญญำใหแ้ลว้เสร็จก่อน 22 สิงหำคม ทุกโครงกำรครับท่ีทำงสภำฯมีมติใหโ้อนเปล่ียนแปลง
รำยละเอียด  ดงัน้ีนหลงัจำกประชุมเสร็จแลว้ก็จะไดม้อบหมำยใหง้ำนพสัดุด ำเนินกำรทนัทีครับ 

ท่ีประชุม -   รับทรำบ 

ประธำนสภำฯ -   เชิญสมำชิกท่ำนต่อไปครับ 
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รองไฉน ศิริวชัรศิลป์ – ส ำหรับกำรซ่อมแซมไฟฟ้ำในตอนน้ีทำงกองช่ำงก็ไดด้ ำเนินกำรส ำรวจและจะท ำแผน

ออกบริกำรตำมท่ีไดร้้องขอมำตำมล ำดบั  และในตอนน้ีไดป้ระสำนวสัดุเพื่อท ำกำรซ่อมแซมก็
ตอ้งขอเวลำนิดหน่ึงครับ  ประกอบกบัช่วงน้ีรถกระเชำ้เรำอยูใ่นระหวำ่งซ่อมบ ำรุงอยูจ่ะเร่ง
ด ำเนินกำรซ่อมแซมใหเ้ร็วท่ีสุดครับ 

ท่ีประชุม -   รับทรำบ 

ประธำนสภำฯ -  เชิญสมำชิกท่ำนต่อไปครับ 

นำยชยัเดช สำรภี -  ผมขอสอบถำมเร่ืองไฟฟ้ำขยำยเขตไดด้ ำเนินกำรอยำ่งไรบำ้งแลว้ครับ 

รองฯไฉน ศิริวชัรศิลป์  -  ผมไดป้ระสำนเขำ้ไปท่ีไฟฟ้ำแลว้แต่เน่ืองจำกเจำ้หนำ้ท่ีไฟฟ้ำมีคนเดียวแต่รับผดิชอบ
ทั้งสำมอ ำเภอจึงชำ้นิดหน่ึงแต่วำ่เรำไดด้ ำเนินกำรจ่ำยเงินใหท้ำงกำรไฟฟ้ำไปแลว้  ผมเองก็จะ
ไดเ้ร่งติดตำมให้ด ำเนินกำรติดตั้งใหแ้ลว้เสร็จโดยเร็วครับ 

ประธำนสภำฯ -  เชิญสมำชิกท่ำนต่อไปครับ 

ท่ีประชุม -   ไม่มี 

ประธำนสภำฯ -   ครับวนัน้ีเรำไดด้ ำเนินกำรประชุมจนครบทุกวำระแลว้ ซ่ึงสมำชิกทุกท่ำนไดท้  ำหนำ้ท่ีของ
ตนเองอยำ่งดีท่ีสุดแลว้  ส ำหรับกำรประชุมคร้ังต่อไป  ถำ้มีกำรประชุมจะไดมี้หนงัสือแจง้ให้
สมำชิกของเรำทรำบอีกคร้ังหน่ึงครับ 

 -   ปิดประชุมเวลำ  13.30 น. 
        .................................................................................................. 
 

 

 

   (ลงช่ือ)        เกษม    ศรีล ำดวน  ผูจ้ดบนัทึกรำยงำนกำรประชุม 

                                                   (  นำยเกษม    ศรีล ำดวน  )       
   เลขำนุกำรสภำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลโจดหนองแก 

    

   (ลงช่ือ)         โสภณ        ดีแป้น  ผูต้รวจสอบบนัทึกรำยงำนกำรประชุม 

                                                 (  นำยโสภณ     ดีแป้น   ) 
       ประธำนสภำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลโจดหนองแก 


