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    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   ศรวีิชา  
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 นายไพบูรณ์  คำภาเกะ เลขาฯนายก อบต. ไพบูรณ์ คำภาเกะ  
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 
- แจ้งเรื่องให้ระวังโรคระบาดไวรัสโคโรน่า ช่วงหน้าฝนจะระบาดหนักกว่าเดิม และอาจมี

สายพันธ์ใหม่ขึ้นมา ให้ระวังควรใส่หน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้านและระวังวาตภัย 
ฤดูฝนอาจเกิดฟ้าผ่า หรือลมกรรโชก และให้ระวังสัตว์เลี้ยงโค กระบือที่มีโรคระบาด
Lumpy skin disease ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก ได้ลงพ้ืนที่ฉีดพ่น
ยาฆ่าแมลงวัน ยุง เหลือบ ที่เป็นพาหะนำโรคโดยได้ดำเนินการฉีดทั้ง 14 หมู่บ้าน 

-  

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่อง  รับรองบันทึกรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (บันทึกรายงานการประชุมสภา 
 สมัยสามัญ สมัยท่ี 2  ครั้งที่ 1/2564  เมื่อวันที่  7  มิถุนายน  2563) 
  

 ประธานสภาฯ -  ต่อไปจะเป็นการรับรองบันทึกรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ซึ่งทางสภาฯได้จัดส่งสำเนา
บันทึกรายงานการประชุมให้ทุกท่านทราบแล้ว ก่อนจะให้สมาชิกเราได้รับรองรายงานนี้ 

 ผมขอให้เลขานุการสภาฯได้สรุปสาระสำคัญของรายงานการประชุม 
เลขานุการสภาฯ - ผมขอสรุปสาระสำคัญของการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 

7  มิถุนายน  2564  ให้ที่ประชุมรับทราบอีกครั้งก่อนจะขอมติที่ประชุมครับ ครั้งที่แล้ว 
ระเบียบวาระที่ 2  สภาฯของเรารับรองการประชุมของการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 
4  ครั้งที่ 1/2563  เมื่อวันที่ 25  ธันวาคม  2563  มีมติเห็นชอบด้วยคะแนน 19 
เสียง งดออกเสียง 2  เสียง  ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง  การกำหนดสมัยประชุมสภาสมัย
สามัญ ประจำปี  2564  และ  การกำหนดประชุมสภาสามัญสมัยแรกของปี  2565       
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  2547  
แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.  2554  ข้อ 11,  21  และเป็นไปตาม พ.ร.บ. สภา
ตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.  2537  แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับท่ี6) พ.ศ.   
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2552  มาตรา  53  ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภา
องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด  แต่ต้องไม่เกิน สี่ สมัย    วันเริ่มประชุมประจำปีให้
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา      
เดิมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้มีการกำหนดสมัยประชุมสามัญปี 2563 เป็นสี่สมัย   
เนื่องจากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.  2559  ข้อ  29(3)  และ ข้อ 
30(5)  เป็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ดำเนินการอย่างน้อยปีละ 2  ครั้ง  
ครั้งแรกภายในเดือนเมษายน  ครั้งที่สองภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   ดังนั้น ในการกำหนด
สมัยประชุมในปี2563 จึงต้องกำหนดให้ครอบคลุมภารกิจตามระเบียบนี้   ซึ่งควรกำหนดไป  
สี่สมัย ดังนี้ 

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

สมัยที่  4  เริ่ม5  ตุลาคม   (ติดตามแผนพัฒนาครั้งที่2และรายงานผลการ
ดำเนินงานผู้บริหารครั้งที่2)   และ กำหนดประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไปเป็น 5 
กุมภาพันธ์ ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  
2563  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.  2548  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที 3)  พ.ศ.  2561  ข้อ 29  (3)   รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายใน 15 วัน  
นับตั้งแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน  อย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง ภายในเดือนธันวาคม (เพ่ือให้สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติงานประจำปี  2564  สภาฯ สามารถกำหนดสมัยประชุมเป็นสี่สมัยได้ ดังนี้   
ก.พ./มิ.ย./ส.ค./ธ.ค.) เลขานุการสภาฯ การกำหนดสมัยประชุมปี 2564 และกำหนด
สมัยแรกของปี 2565 เป็นการกำหนดตามปีปฏิทิน ถ้ามีความจำเป็นต้องเปิดประชุมสภา
สมัยวิสามัญ โดยนายอำเภออนุญาต ส่วนการกำหนดสมัยประชุมทางสภาของเราต้องทำเป็น
ประกาศเพ่ือแจ้งให้กับสมาชิก ประชาชนทั่วไปได้ทราบ การประชุมในปี 2563 เป็นการ
ประชุมการรายงานผลแผน 2 ครั้ง คือในช่วงเดือนเมษายน 2563 และเดือน ตุลาคม 
2563 จึงเป็นเหตุให้ต้องขอเปิดประชุมสมัยวิสามัญในวันที่  25  ธันวาคม  2563 แน่ในปี 
2564 ต้องรายงานผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในเดือนตุลาคม 2564 และให้สภากำหนดสมัย
ประชุม ในเดือนมิถุนายน ต้องประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือทำข้อบัญญัติงบประมาณ 
แผนมีทั้งหมด 5 และจะต้องทำการปรับปรุงทุกๆปี หลังจากในเดือนมิถุนายน ประชาคม
แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว ในเดือนสิงหาคม ต้องเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ภายใน
วันที่ 15 สิงหาคม และภายในเดือนธันวาคม ต้องติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้
สภาทราบ  ต่อไปเป็นการกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก 
ขอให้สมาชิกทุกท่านโปรดยกมือเพ่ือขอกำหนดการประชุมสภาในปี 2564 โปรดเสนอเลย 
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นายสำอาง ตุมา ขอกำหนดสมัยประชุมสภาเป็นกำหนดดังนี้ 
1. กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ  เป็นวันที่  5 กุมภาพันธ์ 
2. กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ  เป็นวันที่  5 มิถุนายน 
3. กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ  เป็นวันที่  5 สิงหาคม 
4. กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ  เป็นวันที่  5 ธันวาคม 
โดยมีกำหนดไมเ่กิน 15 วัน และปีถัดไปเป็น 5 กุมภาพันธ์ 
นายปุ่น มะธิปิไข  ขอเสนอเป็น 3 สมัยดังนี้ 
1. กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ  เป็นวันที่  5 กุมภาพันธ์ 
2. กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ  เป็นวันที่  5 กรกฏาคม 
3. กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ  เป็นวันที่  5 ตุลาคม 
โดยมีกำหนดไม่เกิน 15 วัน และปีถัดไปเป็น  5 กุมภาพันธ์ 
เลขานุการสภา มีสองยัตติ สภาต้องขอความเห็นชอบ ท่านใดเห็นชอบให้ประชุมสภาสมัย
สามัญตามที่ท่านสำอาง ตุมา ที่ประชุม เห็นชอบ 18 เสียง งดออกเสียง 3 เสียง 
และสภาได้ยกมือเห็นชอบ นายปุ่น มะธิปิไข  ที่ประชุม เห็นชอบ 1 เสียง ไม่เห็นชอบ 18 
เสียง งดออกเสียง 2 เสียง  
เลขานุการสภา เป็นอันว่าเราได้เห็นชอบการกำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โจดหนองแกแล้ว โดยมติเห็นชอบจากที่ประชุมสภา ดังนี้ 
1. กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี 1 เริ่มสมัยประชุมตั้งแต่ วันที่  5 กุมภาพันธ์  
2. กำหนดสมัยประชุมสมัยสามญั สมัยท่ี 2 เริ่มสมัยประชุมตั้งแต่ วันที่  5 มิถุนายน   
3. กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 เริ่มสมัยประชุมตั้งแต่ วันที่  5 สิงหาคม   
4. กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี 4 เริ่มสมัยประชุมตั้งแต่ วันที่  5 ธันวาคม   
โดยมีกำหนดไม่เกิน 15 วัน และปีถัดไปเป็น 5 กุมภาพันธ์ 
ในครั้งถัดไปปี 2564 ต้องเป็น 5 มิถุนายน 2564 เป็นสมัยประชุมสามัญ ครั้งที่ 2 และจะ
ทำเป็นประกาศเพ่ือแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่ อ ง   ก าร เพ่ิ ม เติ ม 
(ปรับปรุง) โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น  ฉบับที่ 1/2564    ครั้งที่  1 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  
2548  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.  2559  ข้อ 22 (3) เมื่อผู้บริหารพิจารณา
อนุมัติร่างแผนพัฒนาเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง  เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาตำบล
และองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ผู้บริหารเสนอต่อสภาท้องถิ่นเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อน
พิจารณาอนุมัติและลงนามประกาศใช้  เป็นการปรับให้สอดคล้องกับปัญหาความต้องการใน
ปัจจุบัน  นักวิเคราะหฯ์ ทุกท่านดูที่หน้าแรกของร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 – 2565) 
ฉบับที่ 1/2564 เพ่ิมเติมแก้ไขและเปลี่ยนแปลง หน้าที่ 1 เป็นการเพ่ิมเติมเข้ามาในช่วงโรค
ระบาด โควิด 19  
เพิ่มเติมที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนามนุษย์และสังคมให้มีคุณภาพ แผนงานสาธารณสุข 
เรื่องการควบคุมโรคระบาด โควิด 19 เพ่ือป้องกันโรคระบาด โควิด 19 ในพื้นที่ งบประมาณ
คือ 178,500 บาท คือการสนับสนุนฝ่าย อสม. ให้ดำเนินการเป็นการลดความเสี่ยงของโรค
ระบาดและป้องกันได้ในระดับหนึ่ง  

 เพิ่มเติมที่ 2  โครงการจัดซื้อเครื่องวิทยุสื่อสารแบบติดตั้งกับรถยนต์ เพ่ือระงับเหตุได้ทัน โดย
ผู้ปฏิบัติงานในยามที่เกิดเหตุไฟไหม้ หรืองานอย่างอ่ืน จำเป็นจะต้องมีวิทยุติดตั้งในตัวรถยนต ์
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หรอืรถน้ำเพ่ือสะดวกในการสื่อสาร เลขานุการสภา ส รุ ป แ ล้ ว ที่ จ ะ เ พ่ิ ม เติ ม เข้ า ไป ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นมีอยู่ 2 โครงการคือ 
1. โครงการควบคุมโรคระบาดโควิด 19 
2. โครงการจัดซื้อเครื่องวิทยุสื่อสารแบบติดตั้งกับรถยนต์ 
นางวิภา คำอินทร์ ได้สอบถามโครงการที่เพ่ิมเติมได้ดำเนินการแล้วหรือยัง กรณีเงิน 8,000 
บาท เป็นค่าอะไร เลขานุการสภา ครับ สำหรับเงิน 8,000 บาท ที่สนับสนุนหมู่บ้านไปแล้ว
นั้นก็เพ่ือให้ดำเนินจัดซื้อเจล และแอลกอฮอร์ และสนับสนุนการเข้าจุดสกัดโรคระบาดโควิด 
19 ประธานสภา ผมขอมติเพ่ือขอความเห็นชอบในการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิน่ 5 ปี โดยมี 

 1. โครงการควบคุมโรคระบาดโควิด 19 
2. โครงการจัดซื้อเครื่องวิทยุสื่อสารแบบติดตั้งกับรถยนต์ 
ที่ประชุม เห็นชอบ 19 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง  อื่นๆ 
-  การดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  2564 
-  การดำเนนิงานตามงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี  2564 
ปลัด อบต. สำหรับการดำเนินงานตามงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี  2564 ดังนี้ 

   1.  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2563 
- ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 
- ก่อสร้างถนน หมู่ที่ 11 - หมู่ที่ 2  
- ซ่อมแซมถนนจากหมู่ท่ี 2 - บ้านโคกล่าม ต.โสกนกเต็น โดยลาดยางแอดฟัลติกซ์ 
- ก่อสร้างศูนย์คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ กำลังอยู่ในช่วง e-bidding  
โดยทั้งหมดต้องทำเรื่องเบิกจ่ายจากจังหวัด 

2.จ่ายขาดเงินสะสม ปี 2563 มี 2 โครงการ 
- ซ่อมแซมอาคารหลังเดิม เนื่องจากหลังคารั่ว อาคารเก่าชำรุดเสียหายหลายอย่างต้องทำ
การรือ้แล้วปรับปรุงใหม่เพ่ือเป็นห้องเรียนสำหรับโรงเรียนผู้สูงอายุ 
- โครงการจัดซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ เพ่ือเก็บขนสิ่งปฏิกูล มูลฝอย กำลังอยู่ในช่วง e-
bidding  
สำหรับการดำเนินงานตามงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี  2564 มีทั้งหมด 20 
โครงการ กองช่างได้ดำเนินการออกแบบแล้ว 7 โครงการ และจะแบ่งเป็นสามช่วงดังนี้  

ช่วงท่ี 1 
 -โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 12 หมู่ที่ 11 และหมู่ที่ 14 
 -โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 หมู่ที่ 11 และหมู่ที่ 12 (เป็นการขยายถนน     
คสล.) 
     ช่วงที่ 2 
-โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะภายในบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก 
-โครงการล้อมรั้วลวดหนามของทางองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก 
-โครงการถนนดิน หมู่ที่ 1 
-โครงการถนนดิน หมู่ที่ 4 
-โครงการปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ 9 
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ซึ่งหมู่ที่ 9 กำลังดำเนินการเนื่องรถเครื่องจักรเป็นรถขนาดใหญ่เคลื่อนย้ายลำบาก หลังจากที่
ได้ทำถนนลาดยางแอดฟัลติกซ์ ช่วงระหว่างหมู่ที่ 2 – บ้านโคกล่าม ต.โสกนกเต็น แล้ว ทาง
ฝ่ายบริหารจึงต้องขอให้ไปดำเนินการในหมู่ที่ 9 ก่อนโครงการอื่น 

      ช่วงท่ี 3  
  -โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 
  -โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 
  -โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 
  -โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 13 
  -โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 
  -โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 
  -โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 
  -โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 
รวมทั้งหมดเป็น 20 โครงการ 

เลขานุการสภา สำหรับ ในส่วนของไฟฟ้าขยายเขตทางไฟฟ้าบอกว่าเป็ นการค่อม
ปีงบประมาณจึงขอ  ดำเนินการใหม่และประมาณการใหม่ทั้งหมดแต่งบประมาณยังคงมีอยู่
เช่นเดิม นางคำจันทร์ แสนสุข สอบถามเรื่องโครงการก่อสร้างถนน คสล. ของหมู่ที่ 5 จะ
เริ่มลงมือตอนไหน เลขานุการสภา ตอนนี้กำลังทำสัญญาเพ่ือที่จะลงมือทำงาน นายปุ่น 
มะธิปิไข  สอบถามเรื่องการเขียนคำร้องที่ทางหมู่บ้าน หรือผู้นำ เขียนเข้ามาท่านได้ดำเนินการ
ตามคำร้องหรือไม่ อยากให้ฝ่ายบริหารได้ตรวจสอบ เลขานุการสภา สำหรับคำร้องที่เขียน
เข้ามาทางสำนักงานได้จัดทำหนังสือรับและแจ้งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบเพ่ือ
ดำเนินการทุกเรื่อง  อาจจะช้าไปบ้างเนื่องจากประชาชนหลายหมู่บ้านได้เขียนคำร้องเข้ามา 
ทางองค์การบริหารส่วนตำบลได้จัดวางคิวไว้แล้ว อาจจะช้าไปบ้างต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย 

ประธานสภา ครับ สำหรับรายงานการบันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1  ครั้ง 1/2564 
เมื่อวันที่  11  กุมภาพันธ์  2564 มีท่านใดเห็นแย้งหรือมีเรื่องอ่ืนเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ หากไม่
มีผมขอมติรับรองรายงานการประชุม 

ที่ประชุม -ไม่มี / เห็นชอบ 19 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง    การพิจารณาโอนงบประมาณประจำปี  2564  หมวดค่ าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง(งบลงทุน)   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3) พ.ศ.2563  ข้อ 27 
ข้อ  29 
ข้อความเดิม 

 -โครงการก่อสร้างถนนดินปรับระดับเพ่ือการเกษตร หมู่ที่ 4   จำนวน  300,000.-บาท 
ขนาดถนนกว้าง  4 เมตร  ยาว 550 เมตร หรือมีพ้ืนที่ดินถมไม่น้อยกว่า  3,878  ลูกบาศก์
เมตร พร้อมเกรดปรับเรียบ  รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด    ลงหินลูกรังผิวจราจร
กว้าง  4  เมตร  ยาว  550 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร  หรือ มีปริมาณดินลูกรังไม่น้อย
กว่า  572  ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรับเกลี่ยเรียบ และวางท่อ คสค.ขนาด 0.60x1.00
เมตร จำนวน 4 จุดๆละ 6 ท่อน และยาแนวรอยต่อทั้งหมด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด  เป็นไปตามฐานอำนาจพระราชบัญญัติสภาตำบลและ
องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537  ประกอบกับพระราชกำหนดแผนและขั้นตอนการ 
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กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2542  ปรากฏในแผนพัฒนา อบต.
(พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 49  ลำดับที่  31 
ข้อความใหม่ 

 -โครงการก่อสร้างถนนดินปรับระดับเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 4   จำนวน  223,200.-บาท 
ขนาดถนนกว้าง  4 เมตร  ยาว 550 เมตร หรือมีพ้ืนที่ดินถมไม่น้อยกว่า  3,430  ลูกบาศก์
เมตร พร้อมเกรดปรับเรียบ  รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด   ลงหินลูกรังผิวจราจร
กว้าง  4  เมตร  ยาว  550 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร  หรือ มีปริมาณดินลูกรังไม่น้อย
กว่า  506  ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรับเกลี่ยเรียบ และวางท่อ คสค.ขนาด 0.60x1.00
เมตร จำนวน 4 จุดๆละ 6 ท่อน และยาแนวรอยต่อทั้งหมด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด  เป็นไปตามฐานอำนาจพระราชบัญญัติสภาตำบลและ
องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537  ประกอบกับพระราชกำหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2542  ปรากฏในแผนพัฒนา อบต.
(พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 49  ลำดับที่  31 

ประธานสภา  สำหรับวาระท่ีสามนี้ ขอให้ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงครับ 
นายก อบต.  ให้เลขานุการสภา เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดของวาระนี้ ครับ 
เลขานุการสภา สำหรับการโอนเปลี่ยนแปลงของโครงการก่อสร้างถนนดินปรับระดับเพ่ือการเกษตร ของหมู่ที่ 

4 นี้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ทำให้ปริมาณงานและงบประมาณเปลี่ยนไป จำเป็นต้อง
ให้สภาอนุมัติให้ดำเนินโครงการได้ จากวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ได้ยกเลิกระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2541 
ทุกฉบับที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ให้เปลี่ยนมาใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2563 หลังจากที่เราใช้ระเบียบเดิมมาประมาณ 20 
ปี จึงขอยกเลิก ดังนั้นในห้วงของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เราจะเปลี่ยนมาใช้ระเบียบของปี 
2563 ทั้งหมด สำหรับโครงการหมู่ที่ 4 โครงการเดิมที่ทางช่างได้ประมาณการไปนั้นขนาด
ถนนกว้าง  4 เมตร  ยาว 550 เมตร หรือมีพื้นที่ดินถมไม่น้อยกว่า  3 ,878  ลูกบาศก์
เมตร พร้อมเกรดปรับเรียบ  รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด    ลงหินลูกรังผิวจราจร
กว้าง  4  เมตร  ยาว  550 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร  หรือ มีปริมาณดินลูกรังไม่น้อย
กว่า  572  ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรับเกลี่ยเรียบ และวางท่อ คสค.ขนาด 0.60x1.00
เมตร จำนวน 4 จุดๆละ 6 ท่อน และยาแนวรอยต่อทั้งหมด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 
รายละเอียดตามแบบที่ อบต. งบประมาณ 300,000 บาท แต่เนื่องจากก่อนจะดำเนินการ
ทางกองช่างได้ลงไปดูพ้ืนที่ที่จะดำเนินงานปรากฏว่า มีการโอนเปลี่ยนแปลงโครงการเป็น 
ขนาดถนนกว้าง  4 เมตร  ยาว 550 เมตร หรือมีพื้นที่ดินถมไม่น้อยกว่า  3 ,430  
ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรับเรียบ  รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด   ลงหินลูกรังผิว
จราจรกว้าง  4  เมตร  ยาว  550 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร  หรือ มีปริมาณดินลูกรัง
ไม่น้อยกว่า  506  ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรับเกลี่ยเรียบ และวางท่อ คสค.ขนาด 
0.60x1.00เมตร จำนวน 4 จุดๆละ 6 ท่อน และยาแนวรอยต่อทั้งหมด พร้อมติดตั้ งป้าย
โครงการ รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด งบประมาณ 223,200 บาท งบประมาณ
คงเหลือ งบประมาณคงเหลือ  76,800 บาท ดังนั้นจึงต้องขอสภาอนุมัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยว่าด้วยการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี พ.ศ.  
2563 ข้อ 27 ข้อ 29 แต่เงินโครงการทีเ่หลือจำนวน 76,800 บาท จะยังอยู่ในหมู่ที่ 4  
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จนกว่าทางหมู่ที่ 4 จะมีโครงการเพ่ิมมาโดยต้องทำประชาคมเข้าแผนพัฒนา แต่ถ้าไม่มี
โครงการเงินส่วนนี้จะตกเป็นเงินสะสม สำหรับวันนี้จะให้ท่านสมาชิกได้สอบถาม หรื อมีข้อ
สงสัยอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ครับ 

นายวิโรจน์ ขาวพา กราบเรียนท่านประธานสภา ฝ่ายบริหารและสมาชิกสภาทุกท่าน ผมมีข้อสงสัยว่า เงินส่วนที่
เหลือจากโครงการของหมู่ที่ 4 จำนวน 76,800 บาท จะขอไปทำโครงการไฟฟ้าแสงสว่างได้
หรือไม่ครับ  

เลขานุการสภา สามารถทำได้ หรือถ้าจะทำโครงการอ่ืนจะต้องมีในแผนและให้ประชาคมทำเรื่องเข้าสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก ตอนนี้เงินยังอยู่ในโครงการนี้อยู่ 

นายปุ่น มะธิปิไข กราบเรียนท่านประธานสภา ฝ่ายบริหารและสมาชิกสภาทุกท่าน ผมมีข้อสงสัยเรื่องตอนทำ
เรื่องสำรวจหรือการประมาณการต้องขึ้นอยู่กับกองช่าง โครงการโอนเปลี่ยนแปลงของหมู่ที่ 4 
ที่ขอเปลี่ยนแปลงในสภานี้ ถือเป็นความผิดพลาดของทางช่าง ว่าควรจะหารือกับทางฝ่าย
ปกครอง ผู้นำหมู่บ้าน หรือคณะกรรมการหมู่บ้าน เพ่ือจะได้รับทราบปัญหาของชาวบ้านเวลา
ทำงานจะได้ไม่ต้องเสียเวลา 

ผอ.กองช่าง ผมขอชี้แจงโครงการโอนเปลี่ยนแปลงของหมู่ที่ 4 ครับ เนื่องจากตอนประมาณการครั้งแรกได้
สำรวจที่ดินแล้ว พอจะเริ่มดำเนินการได้ลงไปสถานที่จริงและได้คุยกับเจ้าของที่นา ทาง
เจ้าของที่นาไม่ยอมให้ดินล้ำเข้าที่นาตัวเอง จึงต้องขอปรับลดดินลง รวมถึงดินลูกรังด้วย ทำให้
งบประมาณของโครงการลดลง  

นางวิภา คำอินทร์ กราบเรียนท่านประธานสภา ฝ่ายบริหารและสมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉันเห็นว่าทางช่างควรจะ
ตรวจสอบหน้างานหรือการหารือกับผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้านเสียก่อนจึงค่อย
ประมาณการ ทางกองช่างควรจะทำงานให้ละเอียดมากกว่านี้ 

เลขานุการสภา ครับ สำหรับเรื่องนี้ผมต้องขอรับไว้และจะปรับปรุงให้รอบครอบ ละเอียด มีประสิทธิภาพ
มากกว่านี้  

นายอุดม ข่าขันมาลี ผมขอสนับสนุนโครงการโอนเปลี่ยนแปลงของหมู่ที่ 4 เนื่องจากการจะทำถนนเพ่ือการสัญจร
ไปมาในครั้งแรกมักจะมีปัญหากับเจ้าของที่ดิน แต่นั่นถือเป็นการบุกเบิก ผมเห็นสมควรโอน
เปลี่ยนแปลงครบั 

ประธานสภา มีท่านอ่ืนจะสอบถามอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติจากที่ประชุม ท่านใดเห็นสมควรโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณโครงการหมู่ที่ 4 โปรดยกมือ 

ที่ประชุม -ไม่มี/เห็นชอบ 19 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง อ่ืน ๆ 
เลขานุการสภา สำหรับวาระอ่ืน ๆ ผมจะขอชี้แจงเรื่องโครงการช่วงที่ 2 ได้ทำสัญญาเสร็จเรียบร้อยหมดแล้ว 

จะเหลือก็เฉพาะโครงการของหมู่ที่  4 ที่ ได้ยื่นเรื่องเข้าสภาในวันนี้ ถ้าหากทางหมู่ที่  4 
เห็นสมควรเรื่องเงินคงเหลือ 76,800 บาท จะนำไปทำโครงการไฟฟ้าแสงสว่างก็ทำได้แต่
ต้องยื่นเรื่องเข้าสภาเสียก่อน เพราะตอนนี้เงินยังอยู่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

 สำหรับโครงการซ่อมแซมถนนในหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 11 ได้ทำโครงการเรียบร้อยแล้ว 
ส่วนในรอบที่ 3 ซึ่งมีกำหนดการเดิมอยู่ในห้วงวันที่ 18  มิถุนายน 2564 จะมีโครงการ
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่  6 ,7,8,10 และหมู่ที่  13 แต่ในวันนี้ ได้รับหนังสือขอโอน
เปลี่ยนแปลงโครงการของหมู่ที่ 7 จากโครงการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 174 
เมตร จะขอเปลี่ยนเป็น กว้าง 4 เมตร ส่วนความยาวต้องรอทางกองช่างเข้าสำรวจเสียก่อน 
จึงอาจทำให้การทำสัญญาในช่วงวันที่ 18 มิถุนายน 2564 อาจจะล่าช้าไปบ้าง โครงการโอน 
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เปลี่ยนแปลงของหมู่ที่ 7 นี้ จะต้องนำเข้าสภาในวันที่  11 มิถุนายน  2564 ซึ่งจะเป็นการ
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2564 จึงขอแจ้งหมู่บ้านที่จะทำโครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. ให้ท่านรีบสำรวจความต้องการของประชาชนว่ามีโครงการใดที่เร่งด่วนหรือจำเป็น
มากกว่านี้ ขอให้ท่านได้จัดทำประชาคมแล้วยื่นหนังสือผ่านมาทางกองช่างให้ทัน แต่ถ้าไม่มี  
ทางองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก จะดำเนินการตามโครงการที่วางแผนไว้แล้ว 

ประธานสภาฯ -  ครับวันนี้เราได้ดำเนินการประชุมจนครบทุกวาระแล้ว ซึ่งสมาชิกทุกท่านได้ทำหน้าที่ของ
ตนเองอย่างดีที่สุดแล้ว  สำหรับการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2564 เวลา 
09.00 น.  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก ในวันที่   11  
มิถุนายน  2564  ขอให้ทุกท่านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  

 
-  ปิดประชุมเวลา  13.00 น. 

 
  

       (ลงชื่อ                                       ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
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