
 
 

ส าเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก 
ประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ 1   ครั้งที่ 1/ 2562 

วันที่  14  กุมภาพันธ์   2562 
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   ชัยด ี  
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 สมาชิก อบต. ม.14 ปุ่น    มะธิปิไข  
23 นายสมบัติ   ชัยดี สมาชิก อบต. ม.14 สมบัติ     ชัยด ี  
24  นายเกษม ศรีล าดวน  เลขานุการสภาฯ เกษม  ศรีล าดวน   
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที ่ 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 าบลได้เชิญสมาชิก
องค์การบริหารส่วนต าบลเข้าประจ าที่ประชุม  และประธานที่ประชุม ได้น าจุด เทียน ธูป 
บูชาพระรัตนตรัย 

 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่อง  ประธานแจ้งให้ทราบ 
-วันนี้มีเรื่องแจ้งให้ทราบเก่ียวกับการป้องกันไฟป่า ซึ่งเป็นนโยบายของจังหวัดให้ดูแลป่าหรือ
การเผาป่า เผาอ้อยทางการเกษตร จะท าให้เกิดควันด าหรือฝุ่นละออง การป้องกันต้องละเว้น
การเผาป่า เผาหญ้า หรือเผาขยะ ซึ่งจะมีความผิดตามกฏหมาย ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแล้ง ลม
แรง ทุกคนต้องช่วยกันป้องกันการเกิดไฟไหม้ หรือเกิดฝุ่นละออง 

 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่อง  รับรองบันทึกรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (บันทึกรายงานการประชุมสภา 
 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งท่ี 1/2561  เม่ือวันที่  17 ธันวาคม   2561)  
 ประธานสภาฯ -  ต่อไปจะเป็นการรับรองบันทึกรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ซึ่งทางสภาฯได้จัดส่งส าเนา 
 บันทึกรายงานการประชุมให้ทุกท่านทราบแล้ว ก่อนจะให้สมาชิกเราได้รับรองรายงานนี้ 
 ผมขอให้เลขานุการสภาฯได้สรุปสาระส าคัญของรายงานการประชุม 
เลขานุการสภาฯ - ผมขอสรุปสาระส าคัญของการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 

17  ธันวาคม  2561  ให้ที่ประชุมรับทราบอีกครั้งก่อนจะขอมติที่ประชุมครับ ครั้งที่แล้ว
ระเบียบวาระท่ี 2 สภาฯของเรารับรองการประชุมของการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 
ครั้งที่ 1/2561  เมื่อวันที่  19  ตุลาคม  2561   
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง 
หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2561 เป็นไปตาม พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2560 มาตรา 34/3 (2) ในระเบียบวาระนี้ เป็นการพิจารณาข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนต าบล เรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2561 โดยจะขอความเห็นชอบ
จากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก และนายอ าเภอพลจึงได้พิจารณาข้อบัญญัติ
นี้ โดยข้อบัญญัตินี้มีทั้งหมด 9 ข้อ ทุกท่านดูที่เอกสารที่แจกให้ครับ สืบเนื่องมาจากองค์การ
บริหารส่วนต าบลโจดหนองแกได้ออกข้อบัญญัติว่าด้วยเรื่อง ขยะมูลฝอย ซึ่งเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติสาธารณสุข ปี พ.ศ. 2535 และยังมีหนังสือสั่งการมาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด
คือเรื่อง  การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2561 เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคและเหตุ
เดือดร้อนร าคาญต่อประชาชน และป้องกันมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 การพิจารณาข้อบัญญัติหลักเกณฑ์การ
คัดแยกมูลฝอย เป็นการรองรับข้อบัญญัติที่เราได้ตราเป็นข้อบัญญัติแล้ว ส่วนถังขยะที่ทาง
องค์การบริหารส่วนต าบลได้แจกให้กับแต่ละหมู่บ้านนั้น งานสาธารณสุขได้ด าเนินการลง
พ้ืนที่ชี้แจง และการด าเนินการคัดแยกขยะมูลฝอยแล้ว ซึ่งแต่ละถังจะมีสีต่างกัน โดยการคัด
แยกขยะนั้นแต่ละครัวเรือนต้องคัดแยกขยะเอง และน ามาใส่ถังขยะที่มอบให้กับหมู่บ้าน การ
พิจารณาข้อบัญญัตินี้เป็นการสนองนโยบายของจังหวัดขอนแก่นเป็นเมืองสะอาดด้วยครับ 
เป็นการบังคับในพ้ืนที่ให้แต่ละครัวเรือนต้องคัดแยกขยะมูลฝอยเอง และน ามาทิ้งที่ถังขยะ
ส่วนรวมซึ่งแต่ละครัวเรือนจะมี ขยะแห้งทั่วไป ขยะอินทรีย์ ขยะที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ 
ขยะที่เป็นพิษหรืออันตราย ให้คัดแยกตามที่ทางองค์การบริหารส่วนต าบลได้ลงพ้ืนที่ชี้แจง 
และมีประกาศก าหนดจุดที่จะเข้าไปรับถังขยะเพ่ือจะได้น าไปท าลายในแต่ละหมู่บ้าน หาก
ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ มีโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท และข้อที่  9 ให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโจดหนองแก เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้และให้มีอ านาจออก
ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้  ระเบียบวาระที่ 4
เรื่อง  การแก้ไขการเพิ่มเติมหรือแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564)  เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ. 2559  ข้อ  22 ตามที่นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก ได้ยื่นเรื่องต่อสภาฯ เพ่ือขอให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโจดหนองแก พิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 
2564) จ านวน 16 โครงการ เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน นั้น  
รายละเอียดได้ชี้แจงขอพิจารณาเพ่ือบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี มีจ านวนโครงการ
ทั้งหมด  16 โครงการ ตามรายละเอียดดังนี้ 

   

1. โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 1          งบประมาณ     68,000  บาท 
2. โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง หมู่ที่1      งบประมาณ   282,000  บาท 
3. โครงการขยายถนน คสล.  หมู่ที่ 2      งบประมาณ   350,000  บาท 
4. โครงการก่อสร้างถนน คสล . หมู่ที่ 3       งบประมาณ   350,000  บาท 
5. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4      งบประมาณ   350,000  บาท 
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6.  โครงการยกระดับถนนดินลงลูกรังหมู่ท่ี 5    งบประมาณ   221,000  บาท 
7.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 5     งบประมาณ   129,000  บาท 

  8.  โครงการก่อสร้างดาด คสล.ล าห้วยต าแย หมู่ที่ 6   งบประมาณ    350,000 บาท 
9.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่7                   งบประมาณ   350,000  บาท 
10. โครงการซ่อมแซมผิวจราจร หมู่ที่ 8                งบประมาณ    350,000  บาท 
11. โครงการขยายถนน คสล.หมู่ที่ 9                    งบประมาณ   350,000  บาท 
12. โครงการก่อสร้างถนน  คสล.หมู่ 10                งบประมาณ   350,000  บาท 
13. โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่11                งบประมาณ   350,000  บาท 
14. โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 12               งบประมาณ   350,000  บาท 
15. โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 13               งบประมาณ   350,000  บาท 

        16. โครงการซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 14     งบประมาณ   350,000 บาท 

  เป็นการปรับปรุงแผนที่ท่านได้เสนอมาเพ่ือขอพิจารณาจ่ายเงินสะสมให้ทุกท่านได้ดู  
รายละเอียดโครงการที่บรรจุเพ่ิมเติมไว้ในแผนทั้ง 16 โครงการ ว่าเป็นไปตามที่ท่านได้เสนอ
มาหรือไม่ และต้องแก้ไขให้ถูกต้องก่อนที่จะพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินสะสมในวาระที่ 5 เพราะ
ต้องให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเข้าไปแก้ไขในระบบ e-Plan ไปยังกรมบัญชีกลางให้
ถูกต้องก่อนครับ ทุกท่านได้พิจารณาและตรวจสอบแล้ว และได้ขอมติจากท่ีประชุมแล้วครับ 

  ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง  พิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (การด าเนินการครั้งนี้เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ข้อ 89  เป็นการบอกว่าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจ
พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมได้เราจึงอาศัยระเบียบข้อนี้ในการด าเนินการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน ทุกท่านดูรายละเอียดเงินสะสมของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มี
ดังนี้ 

รายละเอียดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 2562 
 

ยอดเงินสะสม ณ  30  กันยายน  2561    จ านวน  20,655,163.43 บาท 
 หัก   1.  เงินเดือนฝ่ายการเมือง/ประจ า  6  เดือน       6,600,000   บาท 
              2. เบี้ยผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์ 6 เดือน                6,300,000   บาท 
              3. ส ารองกรณีสาธารณภัย  ร้อยละ 10        1,100,000   บาท 
   เงินสะสมคงเหลือที่สามารถจ่ายได้       6,655,163.43 บาท 
 หัก  จ่ายขาดเงินสะสมครั้งนี้            4,900,000    บาท 
       เงินสะสมคงเหลือ        1,755,163.43  บาท 
 

หมายเหตุ    องค์การบริหารส่วนต าบลมี เงินทุนส ารองสะสม ณ วันที่   30 กันยายน 2561  
 จ านวน  16,279,663.36   บาท เป็นเงินที่จะต้องจ่ายต่อเม่ือมีเหตุจ าเป็นเรื่องด่วน

หรือเหตุวิกฤติจริงๆ และต้องขออนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดเท่านั้น 
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ดังนั้นในการใช้จ่ายเงินสะสมจึงต้องอ้างระเบียบกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
6222 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2559 ก าหนดหลักเกณฑ์ การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเศรษฐกิจและสังคมภายใน
ท้องถิ่น ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กันยายน  2559 ต้องอิงกับหนังสือฉบับนี้ใน
การจ่ายเงินสะสม และใน 16 โครงการนี้ เราจะมาดูกันทีละหมู่บ้านให้ทุกท่านดูเอกสารจาก
ทางกองช่างที่ได้ส ารวจและประมาณการไว้ หากผิดพลาดจะได้แก้ไขในวันนี้เลย หากทุกท่าน
เห็นด้วยและไม่ต้องการแก้ไข เพ่ิมเติม เราจะด าเนินการตามนี้ครับ 

 รายละเอียดการขออนุมัติจ่ ายขาดเงินสะสมจ านวน  4,900,000.-บาทประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.  2562   รวม  16  โครงการ เป็นดังนี้ 

 1.โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่ 1  งบประมาณ  68,000.-บาท 
-ถนนกว้าง  6  เมตร  ยาว  22  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อย
กว่า 132  ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบที่ 
อบต. ก าหนด 
2.โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง    หมู่ที่ 1  งบประมาณ  282,000.-บาท 
-ประปาหอถังสูง (โครงถัก)พร้อมระบบ  สูง  11  เมตร  ถังไฟเบอร์กลาสขนาดความจุ  
2,500 ลิตร  จ านวน 4 ใบ พร้อมติดตั้งระบบ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  รายละเอียดตาม
แบบที่ อบต.ก าหนด 

 ท่านสมาชิก หมู่ที่ 1 ตรวจสอบแล้วถูกต้อง  
 3.โครงการขยายถนน  คสล.  หมู่ที่ 2   งบประมาณ   350,000.-บาท 

-ช่วงที่ 1  ซ่อมแซมถนน คสล. กว้าง  2.5 เมตร  ยาว  27  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 67.50 ตารางเมตร 
-ช่วงที่ 2  ขยายถนน กว้าง  1 เมตร ยาวรวมสองข้าง  628 เมตร   หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ คสล. ไม่น้อยกว่า  628  ตารางเมตร  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียด
ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด 
ท่านสมาชิกหมู่ที่ 2 ตรวจสอบแล้วถูกต้อง  
4.โครงการก่อสร้างถนน  คสล. หมู่ที่ 3  งบประมาณ  350,000.-บาท 
-ถนนกว้าง   5 เมตร  ยาว  140 เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร หรือมีพ้ืนที่  คสล.ไม่น้อย
กว่า 700  ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  รายละเอียดตามแบบที่  
อบต.ก าหนด 
สมาชิกหมู่ท่ี 3 ตรวจสอบแล้วถูกต้อง  

 5.โครงการก่อสร้างถนน  คสล. หมู่ที่ 4   งบประมาณ  350,000.-บาท 
-สายที่ 1  เชื่อมระหว่าง ม.3-ม.4  ถนนกว้าง  5 เมตร  ยาว  47 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 235 ตารางเมตร   
-สายที่ 2  ถนนเชื่อมทางรถไฟ  ถนนกว้าง 5 เมตร  ยาว  36  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนที่  คสล.ไม่น้อยกว่า  180  ตารางเมตร 
-สายที่ 3  ซอยนายวิโรจน์ ขาวพา ถนนกว้าง  4 เมตร  ยาว  29  เมตร หนาเฉลี่ย  0.15  
เมตร  หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 116  ตารางเมตร   
 



-6- 
 

-สายที4่  ซอยศาลากลางบ้าน ถนนกว้าง  4  เมตร  ยาว  9  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า  36  ตารางเมตร 
-สายที่ 5 ซอยเชื่อม ม.4-ม.13  ถนนกว้าง  3 เมตร ยาว  41  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.1เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า  123  ตารางเมตร   พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  รายละเอียด
ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด 
สมาชิกหมู่ท่ี 4 ตรวจสอบแล้วถูกต้อง  
6.โครงการยกระดับถนนดินพร้อมลงลูกรังผิวถนน หมู่ที่ 5 งบประมาณ 221,000 บาท 
-ผิวจราจรกว้าง  6 เมตร  ยาว  347  เมตร พร้อมลงลูกรังเฉลี่ย  0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่
ถนนดินไม่น้อยกว่า  2,082 ตารางเมตร  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  รายละเอียดตามแบบที่ 
อบต. ก าหนด 
7.โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5    งบประมาณ   129,000.-บาท 
-ถนนกว้าง  5  เมตร  ยาว  51  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อย
กว่า 255  ตารางเมตร  ไม่มีไหล่ทาง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบที่ 
อบต. ก าหนด 
สมาชิกหมู่ท่ี 5 ตรวจสอบแล้วถูกต้อง  
8.โครงการก่อสร้างดาด คสล. ล าห้วยต าแย   หมู่ที่ 6  งบประมาณ  350,000.-บาท 
-ก่อสร้างดาด คสล.ล าห้วยต าแย กว้าง  SLOP  5  เมตร  ยาว  150  เมตร หนาเฉลี่ย  
0.10  เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก าหนด 
สมาชิกหมู่ท่ี 6 ตรวจสอบแล้วถูกต้อง  
9.โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7  งบประมาณ   350,000.-บาท 
-สายที่ 1 ถนนกว้าง  3  เมตร  ยาว  90  เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ คสล. 
น้อยกว่า  270  ตารางเมตร  ไม่มีไหล่ทาง 
-สายที่ 2  ถนนกว้าง  3  เมตร  ยาว  145  เมตร หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ 
คสล.ไม่น้อยกว่า  435  ตารางเมตร  ไม่มีไหล่ทาง  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ   รายละเอียด
ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด 
ท่านสมาชิกหมู่ท่ี 7 ตรวจสอบแล้วถูกต้อง  
10.โครงการซ่อมแซมผิวถนน คสล.  หมู่ที่ 8   งบประมาณ  350,000.-บาท 
-ผิวจราจรปูยางแอสฟัลกว้าง  4  เมตร  ยาว  360  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.04  เมตร  หรือมี
พ้ืนที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,440  ตารางเมตร  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  รายละเอียดตาม
แบบที่  อบต. ก าหนด 
สมาชิกหมู่ท่ี 8 ตรวจสอบแล้วถูกต้อง  
11.โครงการขยายถนน  คสล. หมู่ที่ 9   งบประมาณ   350,000.-บาท 
-ขยายถนน คสล.ในหมู่บ้านกว้าง  1  เมตร  ยาว  690  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า  690  ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  รายละเอียด
ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด 
สมาชิกหมู่ท่ี 9 ตรวจสอบแล้วถูกต้อง  
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12.โครงการก่อสร้างถนน  คสล. หมู่ที่ 10   งบประมาณ   350,000.-บาท 
-ถนนกว้าง  5  เมตร  ยาว  140  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนที่  คสล.ไม่
น้อยกว่า  700  ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง    พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  รายละเอียดตาม
แบบที่ อบต.ก าหนด 
สมาชิกหมู่ท่ี 10 ตรวจสอบแล้วถูกต้อง  
13.โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11     งบประมาณ  350,000.-บาท 
-สายที่ 1  ถนนกว้าง  5  เมตร  ยาว  120  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ คสล.
ไม่น้อยกว่า  600  ตารางเมตร 
-สายที่ 2 ซ่อมแซมถนนกว้าง  4  เมตร  ยาว  11  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า  44  ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 
เมตร  จ านวน  5  ท่อน 
-สายที่ 3 ซ่อมแซมถนนกว้าง  4  เมตร  ยาว  9  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  หรือมี
พ้ืนที่  คสล.ไม่น้อยกว่า  36  ตารางเมตร พร้อมถมดินเสริมพ้ืนถนน  จ านวน  15  ลบ.ม.  
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  รายละเอียดตามแบบที่  อบต. ก าหนด 
สมาชิกหมู่ท่ี 11 ตรวจสอบแล้วถูกต้อง  

 14.โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  หมู่ที่ 12      งบประมาณ   350,000.-บาท 
-สายที่ 1  ถนนกว้าง  5  เมตร  ยาว  136  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ 
คสล.ไม่น้อยกว่า  680  ตารางเมตร 
-สายที่ 2  ถนนกว้าง  2.50  เมตร  ยาว  8  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร หรือมีพ้ืนที่ 
คสล.ไม่น้อยกว่า  20  ตารางเมตร พร้อมถมดินเสริมถนนไม่น้อยกว่า 10  ลบ.ม.   พร้อม
ติดตั้งป้ายโครงการ  รายละเอียดตามแบบที่  อบต.  ก าหนด 
สมาชิกหมู่ท่ี 12 ตรวจสอบแล้วถูกต้อง  
15.โครงการก่อสร้างถนน  คสล. หมู่ที่ 13    งบประมาณ   350,000.-บาท 
-สายที่ 1 ซ่อมแซมถนน  คสล.ซอยนางมะลิวรรณ  ถนนกว้าง  3  เมตร  ยาว  49  เมตร  
หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 147  ตารางเมตร และวางท่อ คสล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  0.30 เมตร  จ านวน  5  ท่อน  พร้อมถมดินเสริมถนน  10  ลบ.ม. 
-สายที่ 2 ซ่อมแซมถนน คสล.ซอยโรงงานเย็บผ้า  ถนนกว้าง  4  เมตร  ยาว24  เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15  เมตร หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า  96  ตารางเมตร และวางท่อ คสล.ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง  0.30  เมตร  จ านวน  6  ท่อน  พร้อมถมดินเสริมถนน  5 ลบ.ม. 
-สายที่ 3 ซ่อมแซมถนน คสล.ซอยนางบัวทิพย์  ถนนกว้าง  3  เมตร  ยาว  24  เมตร  หนา
เฉลี่ย  0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า  72  ตารางเมตร 
-สายที่ 4  ซ่อมแซมถนน คสล.ซอยนางเถียร  ถนนกว้าง  2.50  เมตร  ยาว  24  เมตร 
หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า  60 ตารางเมตร 
-สายที่ 5 ซอยเชื่อม ม.4-ม.13  ถนนกว้าง  3  เมตร  ยาว  41  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15  
เมตร หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า  123  ตารางเมตร 
-สายที่ 6  ถนนหลังวัดศรีชมพู ถนนกว้าง  4  เมตร  ยาว  50  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15  
เมตร หรือมีพ้ืนที่  คสล.ไม่น้อยกว่า  200  ตารางเมตร   พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  
รายละเอียดตามแบบที่  อบต.ก าหนด 
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ท่านสมาชิกหมู่ท่ี 13 ตรวจสอบแล้วถูกต้อง 
 16.โครงการซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุก   หมู่ที่ 14   งบประมาณ   350,000.-บาท 

-สายที่ 1  ถนนสายส านักสงฆ์วาฬุการาม  เกรดถนนเดิม  ถนนกว้าง  4  เมตร  ยาว  620  
เมตร  หรือมีพ้ืนที่ปรับเกรดปรับผิวถนน ไม่น้อยกว่า 2,480  ตารางเมตร  พร้อมลงหินคลุก
ผิวถนน  ขนาดกว้าง  4  เมตร ยาว  620  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.08 เมตร  หรือมีปริมาณ
หินคลุกไม่น้อยกว่า  198.40  ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับเรียบ 
-สายที่ 2    ถนนห้วยแสง   
-ช่วงที่ 1  เกรดปรับถนนเดิม ขนาดกว้าง  4  เมตร  ยาว  380  เมตร หรือมีพ้ืนที่ปรับ
เกรดผิวถนนไม่น้อยกว่า  1,520  ตารางเมตร  และลงหินคลุกผิวถนนขนาดกว้าง  4  เมตร  
ยาว 380 เมตร หนาเฉลี่ย  0.08  เมตร  หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า  121.60  
ลบ.ม พร้อมเกรดปรับเรียบ และวางท่อ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร  จ านวน  
6  ท่อน 
-ช่วงที่ 2  ปรับเกรดถนนเดิม  ขนาดกว้าง  3  เมตร  ยาว   440 เมตร  หรือมีพ้ืนที่ปรับ
เกรดถนนไม่น้อยกว่า  1,320  ตารางเมตร   และลงหินคลุกผิวถนน ขนาดกว้าง  3  เมตร 
ยาว  440  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.08 เมตรหรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า  105.60 ลบ.
ม. พร้อมเกรดปรับเรียบ    และติดตั้งป้ายโครงการ   รายละเอียดตามแบบที่  อบต.  
ก าหนด 
สมาชิกหมู่ท่ี 14 ตรวจสอบแล้วถูกต้อง  
ครับ ทุกโครงการที่เสนอมาท้ัง 16 โครงการ เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 4,900,000 บาท 
และถูกต้องตามท่ีท่านสมาชิกสภาได้เสนอมาทั้งหมดหากทางสภาอนุมัติตามที่เสนอมา ผมจะ
ได้ส่งเอกสารให้กับพัสดุเพ่ือจัดท า ตามระเบียบในระบบ e-GP คาดว่าในเดือนมกราคม 
2562 จะได้ด าเนินการในทุกๆ โครงการ ส าหรับโครงการปรับเกรดนั้นหลังจากโครงการทั้ง 
16 โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะได้ให้ช่างออกส ารวจในทุกพ้ืนที่ครับ 

 ประธานสภาฯ ทุกท่านได้ตรวจสอบโครงการแล้ว มีท่านใดเห็นแย้งหรือมีข้อเพ่ิมเติมในบันทึกการประชุม
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่  1/2561 เมื่อวันที่  17  ธันวาคม  2561 หรือไม่ครับ ถ้า
ไม่มีผมขอให้ทุกท่านยกมือรับรองรายงานการประชุมด้วยครับ 

ที่ประชุม  -ไม่มี/ มีมติเห็นชอบด้วยคะแนน ๒๑  เสียง งดออกเสียง 2   
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง การก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2562 และการก าหนด
ประชุมสภาสมัยแรกของปี 2563 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 11,21 
และเป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 53 ในปีหนึ่งให้มีสี่สมัยประชุมสามัญสอง
สมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วัน
เริ่มประชุมประจ าปีให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด 

ประธานสภาฯ ข้อมูลประกอบการพิจารณา เดิมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลได้มีการก าหนดสมัยประชุม
สามัญเป็นสามสมัย ประกอบด้วย สมัยที่ 1 เริ่ม 5 กุมภาพันธ์ สมัยที่ 2 เริ่ม 5  มิถุนายน 
สมัยที่ 3 เริ่ม 5 สิงหาคม และก าหนดให้มีการประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไปเป็น 5  
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กุมภาพันธ์ แต่เนื่องจากปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขระเบียบหลายเรื่องท าให้การ
ประชุมสภาไม่เป็นไปตามก าหนด ต้องด าเนินการขอเปิดสมัยประชุมวิสามัญเพ่ิมเติมบ่อยครั้ง 
โดยเฉพาะระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 29(3) และข้อ 30(5) 
เป็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ด าเนินการอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ครั้งแรก
ภายในเดือนเมษายน ครั้งที่ 2 ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ดังนั้นในการก าหนดสมัย
ประชุมในปี 2563 จึงต้องก าหนดให้ครอบคลุมภารกิจตามระเบียบนี้ ซึ่งควรก าหนด 4 
สมัย ดังนี้ 

 

  สมัยที่ 1  เริ่ม 5 กุมภาพันธ์ (รายงานผลการด าเนินงานผู้บริหารครั้งที่ 1) 
  สมัยที่ 2  เริ่ม 5 เมษายน  (ติดตามแผนพัฒนาครั้งที่ 1) 
  สมัยที่ 3  เริ่ม 5 กรกฎาคม (ร่างงบประมาณ) 

สมัยที่ 4  เริ่ม 5 ตุลาคม (ติดตามแผนพัฒนาครั้งที่ 2 และรายงานผลการด าเนินงาน
ผู้บริหารครั้งที่ 2) และก าหนดประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป เป็น 5 มกราคม 2563 มี
ท่านใดอยากเสนอเพ่ิมเติมไหมครับ เชิญครับ 

นางวิภา ค าอินทร์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารทุกท่าน ดิฉันเห็นด้วยกับการ
ก าหนดสมัยประชุมที่กล่าวมาแล้วค่ะ 

นายสมบัติ  ชัยดี กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารทุกท่าน ผมเห็นด้วยกับการ
ก าหนดสมัยประชุมที่กล่าวมาแล้วครับ 

ประธานสภา มีท่านใดจะเสนอเพ่ิมหรือเห็นสมควรอย่างไรหรือไม่ครับ 

ที่ประชุม - ไม่มี 
ประธานสภา - ครับ ถ้าไม่มีท่านใดเสนอเพ่ิมเติมผมจะขอมติเพ่ือเห็นชอบการก าหนดสมัยประชุมสภาโดย

อ้างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 11 ,21 และเป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 
53 ตามที่กล่าวมาข้างต้นน่ะครับ เพ่ือจะได้จัดท าประกาศก าหนดการประชุมสภาสมัยสามัญ 
ขอมติด้วยครับ 

 

ที่ประชุม เห็นชอบ/มติเป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ ๒๓ เสียง) 
 

ประธานสภา ครับเป็นอันว่าเราได้ก าหนดสมัยประชุมสภาฯ เรียบร้อยแล้วน่ะครับ 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง อ่ืน ๆ 
 

ประธานสภา ครับ ตามระเบียบวาระนี้ มีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายระเบียบวาระ เชิญปลัดได้
ชี้แจงครับ 

ปลัด อบต. ครับ ในระเบียบวาระนี้ จะมีกิจกรรมที่จะน าเรียนให้ทราบดังนี้ 
- งานเข้าค่ายเยาวชนต่อต้านยาเสพติดประจ าปี 2562 จะจัดกิจกรรมภายในวันที่ 18-
20  กุมภาพันธ์  2562  ณ ค่ายสุนิตาแคมป์ ต าบลท่าเยี่ยม อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัด
นครราชสีมา  ซึ่งเราเคยจัดกิจกรรมเข้าค่ายเยาวชนต่อต้านยาเสพติดในปี 2561 มาแล้ว  
โดยได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนภายในต าบลโจดหนองแก ทั้ง 5 โรงเรียนครับ เป้าหมาย
คือเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

- การเปิดรับสมัครโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2 โรงเรียนโจดหนองแกปัจฉิมวิทย์ จะเปิดรับ
สมัครนักเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2 ได้ในวันที่ 1 – 27 มีนาคม  2562 และจะประกาศรายชื่อ
นักเรียน วันที่  29 มีนาคม  2562  ปฐมนิเทศวันที่  1  พฤษภาคม  2562  ทั้งนี้เพ่ือเป็น
การสร้างเสริมให้ผู้สูงอายุมีความสุข มีโอกาสพบปะสังสรรค์กัน ทางองค์การบริหารส่วน
ต าบลโจดหนองแกจะได้ต่อยอดจากปีที่แล้ว และเราจะปรับเปลี่ยนรูปแบบในการท าให้
ผู้สูงอายุมีความสุขมากท่ีสุด มีท่านใดจะเพ่ิมเติมหรือส่งเสริมในด้านใดบ้างครับ 

นางวิภา ค าอินทร์ ดิฉันเห็นด้วยกับการเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ และได้รับความพึงพอใจที่องค์การบริหารส่วน 
ต าบลของเราได้มีกิจกรรมดี ๆ แบบนี้ ดิฉันอยากเสนอให้มีรถรับส่งได้หรือไม่คะ เพราะ
นักเรียนที่จะเดินทางมาร่วมกิจกรรมจริง ๆ แล้วอยากมาแต่ติดขัดในเรื่องการเดินทาง เพราะ
จะให้มาเอง ลูกหลานอาจจะไม่สะดวกท่ีจะมารับมาส่ง ดิฉันจึงอยากเสนอให้มีรถรับส่งคะ 

ปลัด อบต. ครับ เป็นเรื่องที่ดี แต่เรายังติดปัญหาเกี่ยวกับระเบียบ และงบประมาณ ผมจะด าเนินการให้
ท่านผู้บริหารได้พิจารณาครับ ผมขอให้สมาชิกสภาทุกท่านได้ประชาสัมพันธ์เรื่องนี้ด้วยครับ 

 

- งานแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจ าปี 2562 โดยในปีนี้ผมจะขอให้สมาชิกสภาทุกท่าน
ได้เป็นผู้ก าหนด หรือหารือในเรื่องต่าง ๆครับ 

นายประสาท นันติ้ว ครับ งานกีฬาต้านภัยยาเสพติดที่จัดขึ้นเป็นประจ าทุกปี แต่ในปีนี้ผมเห็นว่าน่าจะงดเพราะ
ใกล้เลือกตั้งแล้ว การจัดการงานต่างๆ ก็คงจะไม่ทัน 

นางค าจันทร์ แสนสุข ดิฉันก็ขอให้เลื่อนออกไปอีกจะได้หรือไม่คะ เพราะใกล้เลือกตั้งแล้วการจัดการงานคงไม่
สะดวกเท่าท่ีควร 

นายประยงค์ สุขประเสริฐ  ครับ ส าหรับงานกีฬาผมเห็นสมควรว่าปีนี้ งดได้หรือไม่ครับ ความไม่พร้อมในด้านต่างๆ ไม่
ว่าจะเป็นนักกีฬา หรือสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งงบประมาณด้วย
ครับ 

ปลัด อบต. ครับ จากข้อมูลที่รับฟังมาก็เห็นสมควรอยู่ เราจะไม่ยกเลิกกิจกรรมนี้เพราะเป็นกีฬาต้านยา
เสพติด เน้นความรัก ความสามัคคีในชุมชน จะยังคงมีอยู่ในแต่ละปีแต่ในปีนี้เนื่องจากใกล้
เลือกตั้งแล้วซึ่งในวันที่  24  มีนาคม  2562 ทุกท่าน หรือเยาวชนจะต้องไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 
ดังนั้นกิจกรรมนี้จ าเป็นต้องเลื่อนออกไป ทุกท่านจะเห็นเป็นอย่างไร ถ้าท่านใดเห็นสมควร
เลื่อนออกไปโปรดยกมือครับ 

ที่ประชุม เห็นชอบ 
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ประธานสภาฯ - วันนี้เราได้ประชุมมาพอสมควรแล้ว และขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ได้ท าหน้าที่ของตนเอง
อย่างดีที่สุด และถ้าหากจะมีการประชุมอีกผมจะมีหนังสือแจ้งให้สมาชิกทราบต่อไปครับ 

 

 -ปิดประชุม  เวลา  13.00  น.  

 
 

 
                      (ลงชื่อ)      เกษม   ศรีล าดวน   ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                 (นายเกษม  ศรีล าดวน) 

     ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก 
 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


