
 
 

ส าเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก 
ประชุมสมัยวิสามัญ  สมัยที่ 3   ครั้งที่ 1/ 2561 

วันที่  17  ธันวาคม   2561 
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   ชัยดี  
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 าดับที่ 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 
-วันนี้ผมมีเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบคือ เรื่อง การป้องกันไฟป่า เป็นนโยบายของจังหวัดขอนแก่น
ที่จะด าเนินการไม่ให้เกิดฝุ่นควันเนื่องจากการเผาป่า หรือเผาอ้อย จึงต้องระมัดระวังไม่ให้
เกิดการลุกลามไปยังบ้านเรือนของราษฏรหรือชุมชน 

 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่อง  รับรองบันทึกรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (บันทึกรายงานการประชุมสภา 
 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2561  เม่ือวันที่  17 ธันวาคม   2561)  
 ประธานสภาฯ -  ต่อไปจะเป็นการรับรองบันทึกรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ซึ่งทางสภาฯได้จัดส่งส าเนา 
 บันทึกรายงานการประชุมให้ทุกท่านทราบแล้ว ก่อนจะให้สมาชิกเราได้รับรองรายงานนี้ 
 ผมขอให้เลขานุการสภาฯได้สรุปสาระส าคัญของรายงานการประชุม 
เลขานุการสภาฯ - ผมขอสรุปสาระส าคัญของการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 

19  ตุลาคม  2561  ให้ที่ประชุมรับทราบอีกครั้งก่อนจะขอมติที่ประชุมครับ ครั้งที่แล้ว
ระเบียบวาระท่ี 2 สภาฯของเรารับรองการประชุมของการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 
ครั้งที่ 1/2561  เมื่อวันที่  31 กรกฏาคม  2561 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง การติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า 
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ด้วย การจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 การรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ใน
ระเบียบวาระนี้มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบของการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จากปกติเป็นการรายงานปีละ 2 ครั้ง แต่เปลี่ยนแปลงเป็นการรายงาน
ปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคม จองทุกปี ดังนั้นเราจึงต้องมีการประชุมกันอีกในเดือน
ธันวาคม เพ่ือติดตามและรายงานการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งทุกท่านได้รับทราบ
แล้วโดยได้สรุปเป็นรูปเล่มแล้วที่แจกให้ทุกท่านแล้วครับ  ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องการ
พิจารณาให้ความช่วยเหลือหมู่บ้านที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนประจ าปี พ.ศ. 2561 
เป็นการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน ซึ่งตอนนี้เรามีเงินสะสมที่จะ
ช่วยเหลือประชาชนได้ในวงเงิน 5,900,000 บาท โดยมีการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 89 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ทั้งนี้การน า
เงินสะสมตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว6222 ลงวันที่ 31 
ตุลาคม 2559 ก าหนดหลักเกณฑ์ การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือ
สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่น ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กันยายน  2559 โดยเราจะน าเงิน 1,000,000 บาท จาก
ยอดเงิน 5,900,000 บาท เพื่อสนับสนุนงานเร่งด่วนและจ าเป็นที่สุดของแต่ละหมู่บ้านหรือ
ชุมชน โดยงบประมาณที่เหลือ 4,900,000 บาท โดย ที่ประชุมเห็นชอบให้แบ่งหมู่บ้านละ
เท่าๆ กัน คือ หมู่บ้านละ 350,000 บาท โดยโครงการที่จะน าเงินจ านวนนี้จะต้องมีอยู่ใน
แผนหรือถ้าไม่มีโครงการที่บรรจุไว้ในแผน จะต้องมีในรายงานการประชุมของแต่ละหมู่บ้าน
หรือชุมชน เพ่ือที่จะได้ขอเปิดประชุมสมัยวิสามัญ และถ้าจะประชุมภายในหมู่บ้านเพ่ือให้
โครงการได้บรรจุไว้ในแผนเพ่ิมเติม และขอให้น าส่งโครงการหรือรายงานการประชุมภายใน
หมู่บ้านให้กับทาง องค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก ภายในวันที่ 31  ตุลาคม  2561 
เพ่ือที่เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ด าเนินการ เพ่ิมเติมในแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งที่
ประชุม เห็นชอบ  21 เสียง งดออกเสียง 2  ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง อ่ืน ๆ ในระเบียบวาระ
นี้จะต้องเข้าร่วมพิธีน้อมร าลึกในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ในวันอังคารที่ 23  ตุลาคม 2561 โดยเข้าร่วมวางพวงมาลาในเวลา 
09.00 น. ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สนามหน้าที่ว่าการอ าเภอพล ขอให้ทุกท่าน
เข้าร่วมพิธีพร้อมกัน และอีกกิจกรรมคือ การจัดงานลอยกระทรงในวันที่  22 พฤศจิกายน  
2561 ซึ่งได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมกันด าเนินกิจกรรมเรียบร้อย 

 ประธานสภาฯ มีท่านใดจะเห็นแย้งหรือมีข้อเพ่ิมเติมในบันทึกการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่  
 1/2561 เมื่อวันที่ 19  ตุลาคม  2561 หรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอให้ทุกท่านยกมือรับรอง 
 ด้วยครับ 
ที่ประชุม - ไม่มี/ มีมติเห็นชอบด้วยคะแนน  20 เสียง  งดออกเสียง 2  ลา 1 
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ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่อง  การพิจารณา ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง หลักเกณฑ์การคัด
แยกมูลฝอย พ.ศ. 2561 เป็นไปตาม พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 มาตรา 
34/3 (2) 

นายก อบต. ในระเบียบวาระนี้ขอให้ท่านปลัดได้ชี้แจงให้กับท่ีประชุมได้ทราบด้วยครับ 
ปลัด อบต. -ครับ ในระเบียบวาระนี้ เป็นการพิจารณาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง

หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2561 โดยจะขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโจดหนองแก และนายอ าเภอพลจึงได้พิจารณาข้อบัญญัตินี้ โดยข้อบัญญัตินี้มี
ทั้งหมด 9 ข้อ ทุกท่านดูที่เอกสารที่แจกให้ครับ สืบเนื่องมาจากองค์การบริหารส่วนต าบล
โจดหนองแกได้ออกข้อบัญญัติว่าด้วยเรื่อง ขยะมูลฝอย ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติ
สาธารณสุข ปี พ.ศ. 2535 และยังมีหนังสือสั่งการมาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดคือเรื่อง  การ
จัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2561 เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคและเหตุเดือดร้อน
ร าคาญต่อประชาชน และป้องกันมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ. 2535 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 การพิจารณาข้อบัญญัติหลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย 
เป็นการรองรับข้อบัญญัติที่เราได้ตราเป็นข้อบัญญัติแล้ว ส่วนถังขยะที่ทางองค์การบริหาร
ส่วนต าบลได้แจกให้กับแต่ละหมู่บ้านนั้น งานสาธารณสุขได้ด าเนินการลงพื้นที่ชี้แจง และการ
ด าเนินการคัดแยกขยะมูลฝอยแล้ว ซึ่งแต่ละถังจะมีสีต่างกัน โดยการคัดแยกขยะนั้นแต่ละ
ครัวเรือนต้องคัดแยกขยะเอง และน ามาใส่ถังขยะที่มอบให้กับหมู่บ้าน การพิจารณา
ข้อบัญญัตินี้เป็นการสนองนโยบายของจังหวัดขอนแก่นเป็นเมืองสะอาดด้วยครับ เป็นการ
บังคับในพื้นที่ให้แต่ละครัวเรือนต้องคัดแยกขยะมูลฝอยเอง และน ามาทิ้งที่ถังขยะส่วนรวมซึ่ง
แต่ละครัวเรือนจะมี ขยะแห้งทั่วไป ขยะอินทรีย์ ขยะที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ ขยะที่เป็น
พิษหรืออันตราย ให้คัดแยกตามที่ทางองค์การบริหารส่วนต าบลได้ลงพ้ืนที่ชี้แจง และมี
ประกาศก าหนดจุดที่จะเข้าไปรับถังขยะเพ่ือจะได้น าไปท าลายในแต่ละหมู่บ้าน หากผู้ใดฝ่า
ฝืนข้อบัญญัตินี้ มีโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท และข้อที่ 9 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
โจดหนองแก เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้และให้มีอ านาจออกระเบียบ 
ประกาศ หรือค าสั่งเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ มีท่านใดสงสัย หรือจะเพ่ิมเติม
อีกหรือไม่ครับ 

นายสมบัติ ชัยดี กราบเรียนท่านประธานสภา ฝ่ายบริหารและสมาชิกสภาทุกท่ านครับ ผมเห็นด้วยกับ
ข้อบัญญัตินี้ แต่เป็นการยากที่แต่ละครัวเรือนจะต้องมาคัดแยกมูลฝอย เคยเห็นแต่ใส่ถุงรวม
แล้วเอามาใส่ที่ถังขยะเลย ถ้าจะให้แยกผมเกรงว่าคงยากที่ประชาชนในหมู่บ้านจะต้องมาคัด
แยก เราจะมีแนวทางไหนบ้างครับที่ประชาชนจะแยกขยะแต่ละชนิด 

เลขาสภาฯ ต้องขึน้อยู่กับวินัยของแต่ละคน ถึงประชาชนแต่ละครัวเรือนจะไม่คัดแยกหรือมีความยุ่งยาก 
ถึงอย่างไรก็ต้องมีข้อบัญญัติและมีโทษปรับไม่เกินห้าร้อยครับ ให้ทุกท่านดูในแต่ละข้อด้วย
ครับ 

นางวิภา ค าอินทร์ กราบเรียนท่านประธานสภา ฝ่ายบริหารและสมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉันขอถามว่าเรื่องค่าปรับ
นั้น ไม่เกินห้าร้อยบาทแล้วจะเป็นการปรับเท่าใด และจะปรับจริงหรือไม่คะ 
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เลขาสภาฯ ครับ จะต้องเป็นการปรับจริงแต่ไม่เกินห้าร้อยบาทครับ เพ่ือเป็นการรักษาความสะอาด
เรียบร้อยของบ้านเมือง หากเราคัดแยกขยะแล้วสามารถน ามาเปลี่ยนเป็นเงินได้ ถ้าทุก
ครัวเรือนมีการคัดแยกขยะ และมีธนาคารรับซื้อขยะในแต่ละหมู่บ้านแล้ว การคัดแยกขยะไม่
น่าจะเป็นเรื่องยากส าหรับประชาชนในต าบลของเรา 

นายปุ่น มะธิปิไข ครับ ผมขอถามว่าหากมีการคัดแยกขยะแล้ว ควรจะมีตลาดรองรับในการซื้อ ขาย ของเก่า
หรือไม่ครับ 

เลขาสภาฯ ครับ การด าเนินการในการหาตลาดรับซื้อของเก่านั้นทางองค์การบริหารส่วนต าบลของเราได้
ด าเนินการอย่างต่อเนื่องให้แต่ละหมู่บ้านมีธนาคารขยะมาแล้ว และข้อบัญญัตินี้ได้ออกมา
เพ่ือรองรับพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 อยู่แล้วครับ เป็นเรื่องง่ายที่จะ
ด าเนินการคัดแยกขยะภายในครัวเรือนให้ถูกวิธีที่ทางเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงไปแล้วครับ มีท่านใด
จะสอบถามอีกหรือไม่ครับ 

ที่ประชุม - ไม่มี 
 ประธานสภาฯ ครับ ผมจะขอมติเห็นชอบการพิจารณา ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง 

หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2561 เป็นไปตาม พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
มาตรา 34/3 (2) 

ทีป่ระชุม -  เห็นชอบ  20 เสียง  งดออกเสียง 2  ลา 1 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง  การแก้ไขการเพิ่มเติมหรือแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564)  เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี2) พ.ศ. 2559  ข้อ  22      

ประธานสภาฯ ตามที่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก ได้ยื่นเรื่องต่อสภาฯ เพ่ือขอให้สภา
องค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก พิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 
2561 – 2564) จ านวน 16 โครงการ เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน นั้น  
รายละเอียดขอให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ชี้แจงรายละเอียดครับ 

นักวิเคราะห์ฯ ครับ ตามที่ทุกท่านได้เห็นในเอกสารได้ขอพิจารณาเพ่ือบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี มี
จ านวนโครงการทั้งหมด  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 

         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 
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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 

เลขาสภาฯ ครับเป็นการปรับปรุงแผนที่ท่านได้เสนอมาเพ่ือขอพิจารณาจ่ายเงินสะสมให้ทุกท่านได้ดู  
รายละเอียดโครงการที่บรรจุเพ่ิมเติมไว้ในแผนทั้ง 16 โครงการ ว่าเป็นไปตามที่ท่านได้เสนอ
มาหรือไม่ และต้องแก้ไขให้ถูกต้องก่อนที่จะพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินสะสมในวาระที่ 5 เพราะ
ต้องให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเข้าไปแก้ไขในระบบ e-Plan ไปยังกรมบัญชีกลางให้
ถูกต้องก่อนครับ ทุกท่านได้พิจารณาและตรวจสอบแล้ว จะได้ขอมติจากท่ีประชุมเลยครับ 

 ประธานสภาฯ ครับ ผมจะขอมติเรื่อง การแก้ไขการเพ่ิมเติมหรือแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 -
2564)  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ. 2559  ข้อ  22 
จ านวน 16 โครงการ มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ 

ที่ประชุม  - เห็นชอบ  20 เสียง  งดออกเสียง 2  ลา  1   
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง  พิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (การด าเนินการครั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2548 ข้อ 89 เชิญฝ่ายบริหารได้ชี้แจงครับ 

นายก อบต. ครับ การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนนั้น 
จ าเป็นต้องขออนุมัติจากทางสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก ส าหรับรายละเอียด
ต่าง ๆ จะมอบให้กับเลขาสภาฯเป็นคนชี้แจงครับ 

เลขาสภาฯ เรื่อง  พิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (การด าเนินการครั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2548 ข้อ 89 เป็นการบอกว่าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจพิจารณาจ่ายขาดเงิน
สะสมได้เราจึงอาศัยระเบียบข้อนี้ในการด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
ทุกท่านดูรายละเอียดเงินสะสมของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีดังนี ้
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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 
 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 ตรวจสอบแล้วถูกต้องหรือไม่ครับ 
นายส าอาง ตุมา ครับ ถูกต้องตามท่ีเสนอครับ 
 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
ตามแบบที่ อบต.ก าหนด 
ท่านสมาชิกหมู่ท่ี 2 ตรวจสอบแล้วถูกต้องหรือไม่ครับ 
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นายชู สียางนอก ถูกต้องครับ 
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 
- ครับ ท่านสมาชิกหมู่ที่ 3 ถูกต้องหรือไม่ครับ 

นายพรมมา เพียรทะนี ถูกต้องตามท่ีเสนอครับ 
 

 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   
-สายที่4  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 
ครับ ท่านสมาชิกหมู่ที่ 4 ตรวจสอบแล้วถูกต้องตามท่ีเสนอหรือไม่ครับ 

นายวิโรจน์ ขาวพา - ถูกต้องครับ 
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 ถูกต้องหรือไม่ครับ 

นายสุรัตน์ บุส าโรง ถูกต้องตามท่ีเสนอครับ 
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 ตรวจสอบถูกต้องหรือไม่ครับ 

นางค าจันทร์ แสนสุข ถูกต้องตามท่ีเสนอคะ 
9.โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7  งบประมาณ   350,000.-บาท 
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-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 ตรวจสอบถูกต้องหรือไม่ครับ 

นายจิรวัฒน์ ข่าขันมาลี ถูกต้องตามท่ีเสนอครับ 
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 
ครับ ท่านสมาชิกหมู่ที่ 8 ตรวจสอบถูกต้องหรือไม่ครับ 

นายอดุลย์ ศรีษะนาราช ถูกต้องครับ 
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 ถูกต้องตามท่ีท่านเสนอหรือไม่ครับ 

นายลิ้นจี่ บรรเทา ถูกต้องตามเสนอครับ 
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 ตรวจสอบถูกต้องหรือไม่ครับ 

นายมีชัย สิทธิดา  ถูกต้องครับ 
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.  
พร้อมติดตั้งปา้ยโครงการ  รายละเอียดตามแบบที่  อบต. ก าหนด 
ท่านสมาชิกหมู่ท่ี 11 ตรวจสอบถูกต้องหรือไม่ครับ 

นายประสาท นันติ้ว ครับ ผมขอเรียนว่าตามที่ได้ประชุมกันกับชาวบ้านทีแรกบอกว่าจะซ่อมแซมถนนที่หัก แต่
ท าไม สายที่ 1    ถนนกว้าง  5  เมตร  ยาว  120  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนที ่
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 คสล.ไม่น้อยกว่า  600  ตารางเมตร อยู่ตรงไหนครับ ตอนประชุมผมไม่ทราบครับว่าอยู่เส้น

ไหน และอยู่ในโครงการที่เราประชุมหรือไม่ครับ 
 ประธานสภาฯ ครับ ผมขอเรียนชี้แจงว่า สายที่ 1 นั้น อยู่ด้านหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโจดหนองแก เป็น

การเชื่อมทางตอ่จากทางไปบ้านวังขอนพาด หมู่ที่ 2 ครับ 
นายประสาท นันติ้ว ครับ ผมเข้าใจแล้วและขอเรียนว่าถูกต้องตามท่ีเสนอทุกโครงการครับ 

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 
ครับ สมาชิกหมู่ที่ 12 ตรวจสอบแล้วถูกต้องหรือไม่ครับ 

นางวิภา ค าอินทร์ ถูกต้องตามท่ีเสนอคะ 
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 
ครับ ท่านสมาชิกหมู่ที่ 13 โครงการถูกต้องหรือไม่ครับ 

นายพิชิต ภูมิทัศน์ ถูกต้องตามท่ีเสนอครับ 
 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   
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-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 
ท่านสมาชิกหมู่ที่ 14 ตรวจสอบถูกต้องตามท่ีเสนอหรือไม่ครับ 

นายปุ่น มะธิปิไข  โครงการถูกต้องครับ 
เลขาสภาฯ  ครับ ทุกโครงการที่เสนอมาท้ัง 16 โครงการ เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 4,900,000 บาท 

และถูกต้องตามที่ท่านสมาชิกสภาได้เสนอมาทั้งหมดหากทางสภาอนุมัติตามที่เสนอมา ผมจะ
ได้ส่งเอกสารให้กับพัสดุเพ่ือจัดท า ตามระเบียบในระบบ e-GP คาดว่าในเดือนมกราคม 
2562 จะได้ด าเนินการในทุกๆ โครงการ ส าหรับโครงการปรับเกรดนั้นหลังจากโครงการทั้ง 
16 โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะได้ให้ช่างออกส ารวจในทุกพ้ืนที่ครับ 

 ประธานสภาฯ ทุกท่านได้ตรวจสอบโครงการแล้วใช่หรือไม่ครับ ถ้าไม่มีอะไรเพิ่มเติมผมจะขอมติ สมาชิก
ท่านใดเห็นชอบพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (การด าเนินการครั้งนี้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2548 ข้อ 89 ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ 

ที่ประชุม  -มีมติเห็นชอบ  21 เสียง  งดออกเสียง 1  ลา 1 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง อ่ืน ๆ 
 ประธานสภาฯ  มีท่านใดจะสอบถามเรื่องอ่ืนหรือไม่ครับ 
นางวิภา ค าอินทร์ คะ ดิฉันอยากจะฝากถามเรื่องการปรับเกรดท าไมล่าช้าและเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้าช้า  
เลขาสภาฯ ครับ เรื่องการปรับเกรดปีที่แล้วที่ท าได้เร็วเนื่องจากไม่มีการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมแต่ใน

ปีนี้มีการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมทั้ง 16 โครงการ การที่จะให้ทางกองช่างส ารวจและ
ประมาณการนั้น กลัวจะเป็นการทับซ้อนกันกับโครงการที่ขออนุมัติเงินจ่ายขาด ดังนั้นขอให้
ด าเนินการงานที่ขออนุมัติเงินจ่ายขาดเงินสะสมทั้ง 16 โครงการ ให้แล้วเสร็จก่อนเพ่ือที่สภา
จะได้อนุมัติ ส่วนงานปรับเกรดจะให้กองช่างออกส ารวจก่อนทางองค์การบริหารส่วนต าบล
ไม่ได้นิ่งนอนใจ แต่พยายามจะท าให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่และคุ้มค่าที่สุดครับ 
ส่วนงานจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนั้น ทางเราด าเนินการเร็วที่สุดแล้วผมมีเอกสารให้ตรวจสอบ
เราสามารถท าได้เร็วที่สุดแล้วครับ เราต าบลใหญ่เวลาที่จ่ายอาจจะมีคนเสียชีวิต ทางบัญชี
ต้องขอยืนยันสิทธิ์ก่อน และบางครั้งต้องยกเลิกเอกสารในระหว่างที่จะน าจ่ายซึ่งเนื่องจาก
การเสียชีวิตของผู้สูงอายุครับ มีท่านใดสงสัยหรือจะเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ 
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ทีป่ระชุม -ไม่มี 
 ประธานสภาฯ วันนี้เราได้ประชุมมาพอสมควรแล้ว และขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ได้ท าหน้าที่ของตนเอง

อย่างดีที่สุด และถ้าหากจะมีการประชุมอีกผมจะมีหนังสือแจ้งให้สมาชิกทราบต่อไปครับถ้า
หากสมาชิกสภาทุกท่านไม่มีเรื่องอะไรจะเพ่ิมเติม ผมขอปิดการประชุมครับ 

ปิดประชุมเวลา  12.30 น. 
  

  
 

                      (ลงชื่อ)      เกษม   ศรีล าดวน   ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
                                 (นายเกษม  ศรีล าดวน ) 

     ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก 
 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


