
 
 

ส าเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก 
ประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ 2   ครั้งที่ 1/ 2562 

วันที่  29  เมษายน   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 - ลา 
12 นายอุดม   ข่าขันมาลี สมาชิก อบต. ม.8 อุดม   ขา่ขันมาลี          
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  -  สกลุ 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 นางสาวอรอนงค์  ศิริโชติ ผู้อ านวยการกองคลัง อรอนงค์  ศิริโชติ  
6 นายพฤษภพ  เกิดศักดิ์ ผอ.กองช่าง พฤษภพ  เกิดศักดิ์  
7 นายไพฑูรย์  ศรีลาดหา หน.ส านักปลัด ไพฑูรย์ ศรีลาดหา  
8 นายนักลพ  ส่งกลิ่น นายช่างโยธา นักลพ  ส่งกลิ่น  
9 พ.จ.ต.ยงกิจ พุทธศานติ์บณัฑิต นักวิเคราะหฯ์ 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 

ประธานสภา อ่านประกาศอ าเภอพล เรื่อง ขยายเวลาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 

 ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก ได้ก าหนดให้มีการประชุมสภาสมัยสามัญ
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 เริ่มตั้งแต่วันที่  5 เมษายน 2562 โดยมีก าหนดประชุมไม่เกิน 
15 วัน แต่เนื่องจากในเดือนดังกล่าว มีวันหยุดติดต่อกันหลายวันเป็นเหตุให้การประชุมใน
ครั้งนี้ไม่สามารถประชุมได้ทันในสมัยประชุม จึงขออนุญาตจากนายอ าเภอพลขยายเวลา
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้ งที่ 1/2562 
นั้น 

 อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 53 วรรคท้าย นายอ าเภอพลจึงอนุญาตให้ขยายเวลา
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2562 ระหว่าง
วันที่ 22 เมษายน – 3 พฤษภาคม  2562 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ 
วันที่  22 เมษายน  2562  นายศิริวัฒน์  พินิจพานิชย์ นายอ าเภอพล 
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ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่อง  ประธานแจ้งให้ทราบ 
-วันนี้มีเรื่องแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการมีพายุฤดูร้อนในช่วงนี้ จึงขอให้แจ้งหรือประกาศให้
ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับทราบและป้องกันพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้นในช่วงนี้ครับ และขอ
แนะน าข้าราชการที่โอนย้ายมาใหม่ คือนางสาวอรอนงค์  ศิริโชติ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ
กองคลัง ครับ 

 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่อง  รับรองบันทึกรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (บันทึกรายงานการประชุมสภา 
 สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งที่ 1/2562  เมื่อวันที่  14  กุมภาพันธ์   2562)  
 ประธานสภาฯ -  ต่อไปจะเป็นการรับรองบันทึกรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ซึ่งทางสภาฯได้จัดส่งส าเนา 
 บันทึกรายงานการประชุมให้ทุกท่านทราบแล้ว ก่อนจะให้สมาชิกเราได้รับรองรายงานนี้ 
 ผมขอให้เลขานุการสภาฯได้สรุปสาระส าคัญของรายงานการประชุม 
เลขานุการสภาฯ - ผมขอสรุปสาระส าคัญของการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 

14  กุมภาพันธ์  2562  ให้ที่ประชุมรับทราบอีกครั้งก่อนจะขอมติที่ประชุมครับ ครั้งที่
แล้วระเบียบวาระที่ 2 สภาฯของเรารับรองการประชุมของการประชุมสภาสมัยวิสามัญ 
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2561  เมื่อวันที่  17  ธันวาคม  2561  มีมติเห็นชอบด้วยคะแนน 
19 เสียง งดออกเสียง 2 ลา 2 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เรื่อง การก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2562 และการก าหนด
ประชุมสภาสมยัแรกของปี 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 (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 53 ในปีหนึ่งให้มีสี่สมัยประชุมสามัญสอง
สมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย 
วันเริ่มประชุมประจ าปีให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด ในระเบียบวาระนี้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาเดิมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลได้มีการก าหนดสมัยประชุม
สามัญเป็นสามสมัย ประกอบด้วย สมัยที่ 1 เริ่ม 5 กุมภาพันธ์ สมัยที่ 2 เริ่ม 5 มิถุนายน 
สมัยที่ 3 เริ่ม 5 สิงหาคม และก าหนดให้มีการประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไปเป็น 5 
กุมภาพันธ์ แต่เนื่องจากปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขระเบียบหลายเรื่องท าให้การ
ประชุมสภาไม่เป็นไปตามก าหนด ต้องด าเนินการขอเปิดสมัยประชุมวิสามัญเพ่ิมเติม
บ่อยครั้ง โดยเฉพาะระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 29(3) 
และข้อ 30(5) เป็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ด าเนินการอย่างน้อยปีละ 2 
ครั้ง ครั้งแรกภายในเดือนเมษายน ครั้งที่ 2 ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ดังนั้นในการ
ก าหนดสมัยประชุมในปี 2563 จึงต้องก าหนดให้ครอบคลุมภารกิจตามระเบียบนี้ ซึ่งควร
ก าหนด 4 สมัย ดังนี้ 

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



สมัยที่ 4  เริ่ม 5 ตุลาคม (ติดตามแผนพัฒนาครั้งที่ 2 และรายงานผลการ    
ด าเนินงานผู้บริหารครั้งที่ 2) และก าหนดประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป เป็น 5 มกราคม  
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง อ่ืน ๆ  ครับ ในระเบียบวาระนี้ จะมีกิจกรรมที่จะน าเรียนให้
ทราบดังนี้ 

 

- 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  ทั้งนี้เพ่ือ
เป็นการสร้างเสริมให้ผู้สูงอายุมีความสุข มีโอกาสพบปะสังสรรค์กัน ทางองค์การบริหารส่วน
ต าบลโจดหนองแกจะได้ต่อยอดจากปีที่แล้ว และเราจะปรับเปลี่ยนรูปแบบในการท าให้
ผู้สูงอายุมีความสุขมากที่สุด  

- งานแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจ าปี 2562 โดยในปีนี้ผมจะขอให้สมาชิกสภาทุกท่าน
ได้เป็นผู้ก าหนด หรือหารือในเรื่องต่าง ๆครับ 

 ครับ จากข้อมูลที่รับฟังมาก็เห็นสมควรอยู่ เราจะไม่ยกเลิกกิจกรรมนี้เพราะเป็นกีฬาต้านยา
เสพติด เน้นความรัก ความสามัคคีในชุมชน จะยังคงมีอยู่ในแต่ละปีแต่ในปีนี้เนื่องจากใกล้
เลือกตั้งแล้วซึ่งในวันที่  24  มีนาคม  2562 ทุกท่าน หรือเยาวชนจะต้องไปใช้สิทธิ์
เลือกตั้ง ดังนั้นกิจกรรมนี้จ าเป็นต้องเลื่อนออกไป ทุกท่านจะเห็นเป็นอย่างไร ถ้าท่านใด
เห็นสมควรเลื่อนออกไปโปรดยกมือครับ ที่ประชุมเห็นชอบ 

ประธานสภา - ครับ ทุกท่านได้อ่านและตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว มีท่านใดเห็นแย้งหรือมี
ข้อพิจารณาเพิ่มเติมในบันทึกรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อ
วันที่ 14  กุมภาพันธ์  2562 หรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอให้ทุกท่านยกมือรับรองรายงาน
การประชุมด้วยครับ 

ที่ประชุม - ไม่มี / มีมติเห็นชอบด้วยคะแนน  20 เสียง  ลา  1  งดออกเสียง 2 
 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่อง สรุปผลการด าเนินงานของผู้บริหารครั้งที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 

26 เมษายน  2562.) เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 58/5 วรรคห้า 
ก าหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานผลการปฏิบัติงานให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลทราบ 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งนั้น  

 

ประธานสภา ครับ ผมขอให้ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงผลการด าเนินงานครับ 
นายก อบต. ครับ ผมจะให้ปลัดเป็นผู้อ่านรายงานที่ได้สรุปมาครับ 
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ปลัด อบต. ครับ สรุปผลการด าเนินงานของผู้บริหารครั้งที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 26 
เมษายน  2562.) เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 58/5 วรรคห้า ก าหนดให้
ผู้บริหารต้องรายงานผลการปฏิบัติงานให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลทราบ อย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้งนั้น ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปอย่างถูกต้อง จึงขอรายงานการ
ปฏิบัติงานดังนี้ (ตามเอกสารแนบท้าย) 

ประธานสภา ครับ รายงานผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ทุกท่านได้รับทราบแล้ว มีท่านใดมี
ข้อพิจารณาหรือสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ 

นายปุ่น มะธิปิไข กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านผู้บริหาร และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมสงสัยเรื่อง
เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโครงการป้องกันและลดอุบัติ เหตุช่วงสงกรานต์ 
งบประมาณท่ีแจ้งมา 120,000 บาท นั้น ได้ด าเนินการจริงหรือไม่อย่างไรครับ 

ปลัด อบต. ครับ ส าหรับเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วง
สงกรานต์ งบประมาณท่ีแจ้งมา 120,000 บาท นั้น ตามจริงจะมีเงินอุดหนุนงานกีฬาต้าน
ภัยยาเสพติดรวมอยู่ด้วย แต่ในเมื่องานกีฬาเรายังไม่ได้จัด จึงต้องอุดหนุนงานป้องกัน
อุบัติเหตุทางสงกรานต์ คือยอด 112,000 บาท ได้ แต่เงินอีก 8,000 บาท ยังคงอยู่ 

ประธานสภา ครับ มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ 
นายพิชิต ภูมิทัศน์ ครับ ส าหรับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ทางผู้รับเหมาได้ด าเนินการอยู่ใน

ช่วงเวลานี้ การที่ผู้รับเหมาได้ด าเนินการเอาเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ก่อสร้างมาลงในพ้ืนที่
ท าให้ประชาชนเดินทางล าบากที่ทางผู้รับเหมาได้น าท่อปูนซีเมนต์มาวางไว้กรีดขวางทาง
การจราจร ท าให้ประชาชนสัญจรไปมาล าบาก แล้วจะด าเนินการให้เสร็จตอนไหนครับ 

นายพฤษภพ เกิดศักดิ ์ ครับ ผมต้องขอโทษพ่ีน้องประชาชนเป็นอย่างสูงครับ การที่ผู้รับเหมาได้น าเครื่องจักรมา 
แล้วท าให้กรีดขวางการจราจร ผมจะเร่งให้ผู้รับเหมาได้แก้ไขและด าเนินการให้แล้วเสร็จใน
เวลาที่ก าหนดครับ 

ประธานสภา ครับ มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ 
ที่ประชุม - ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง  การเพิ่มเติม (ปรับปรุง) โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2/2561 ครั้งที่ 
1 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 22 (3) เม่ือ
ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เป็นไปตาม
กฏหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล ให้ผู้บริหารเสนอต่อสภา
ท้องถิ่นเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนพิจารณาอนุมัติและลงนามประกาศใช้ เพื่อ
ประกอบการจัดท าข้อบัญญัติปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 

ประธานสภา ครับ ในวาระนี้ผมขอให้เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ชี้แจงครับ 
นักวิเคราะห์ฯ กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านผู้บริหารและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ตามระเบียบ

กระทรวงมหาไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม 



(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ได้ก าหนดไว้ให้สามารถเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ โดยผ่าน
กระบวนการประชาคมหมู่บ้าน งานวิเคราะห์นโยบายและแผนจึงได้ท าหนังสือสอบถาม 
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 โครงการที่มีอยู่ในแผนทั้ง 14 หมู่บ้าน มีข้อมูลแจ้งยืนยันมาแล้วบางส่วน ขออนุญาต
น าเสนอดังนี้ครับ 

 หมู่ที่ 1  ขอเปลี่ยนแปลง จากโครงการขยายเขตไฟฟ้า เป็นขุดร่องระบายน้ าพร้อมบ่อพัก 
 หมู่ที่ 2  ยืนยันโครงการเดิม ปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตร 
 หมูที่ 3  ยืนยันโครงการเดิม โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
 หมู่ที่ 4  เพิ่มเติมโครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก 
 หมู่ที่ 5  รอการยืนยันโครงการเดิมเป็นก่อสร้างถนนดินเพ่ือการเกษตร 
 หมู่ที่ 6  โครงการเดิมขยายถนน คสล. ทางไปวัดสีสะปาวัน ยังรอหนังสือยืนยัน 
 หมู่ที่ 7  โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากหนองเรือ – หนองสิม ยังรอหนังสือยืนยัน 
 หมู่ที่ 8  ยืนยันโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 
 หมู่ที่ 9  ยืนยันโครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ 
 หมู่ที่ 10 เพิ่มเติมถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน 
 หมู่ที่ 11 ยืนยืนโครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตร 
 หมู่ที่ 12 เปลี่ยนแปลงจากโครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างเป็น 
            -ร่องระบายน้ า ซอย 91 
            - ก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมทางถนนมิตรภาพ 
            - ซ่อมแซมถนน คสล. เส้นศาลาประชาคม 
 หมู่ที่ 13  ยืนยันโครงการเดิมก่อสร้างถนนดินเพ่ือการเกษตร 
 หมู่ที่ 14  โครงการซ่อมแซมถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน ยังรอหนังสือยืนยัน 
  โครงการที่ได้ยืนยัน หรือยังไม่ได้ยืนยัน ภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ทางองค์การ   

บริหารส่วนต าบลโจดหนองแก ได้ประชุมเตรียมความพร้อมของประชาคมระดับต าบล
ในช่วงเช้า ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้น าชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน เพ่ือมายืนยันโครงการในปี พ.ศ. 
2563 หรือเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นการทบทวนแผน ก่อนที่จะมาประชุมยืนยันโครงการนั้น 
ทางหมู่บ้านต้องเปิดเวทีประชาคมเพ่ือเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมก่อน  

นายพฤษภพ เกิดศักดิ์     ครับ ผมขอชี้แจงในบางโครงการที่ได้ก่อสร้างในปี 2562 หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงโครงการ  
                             เป็นเพราะโครงการที่ท่านได้เสนอมายังไม่พร้อมที่จะด าเนินการเช่น หมู่ที่ 6 โครงการของปี  
 2562 ได้ด าเนินการแล้ว หรือหมู่ที่ 9 มีแผนในปี 2563 โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ บางโครงการไม่

สามารถด าเนินการได้ เพราะทางท่านไม่มีทีส่าธารณะ ที่จะด าเนินโครงการ จะมาอุทิศที่ดิน
โดยวาจาไม่ได้ครับ ต้องมีการวัดที่ดิน หรือมีหนังสือเซ็นยินยอมจากเจ้าของที่ดินก่อนครับ  

ปลัด อบต.                 ครับ ส าหรับระเบียบวาระนี้เป็นการยืนยันแผน เราจะมีการประชาคมระดับต าบลใน  วันที่ 3   
 พฤษภาคม 2562 เพ่ือเปลี่ยนแปลงแผน แต่ทางหมู่บ้านจะต้องประชาคมมาก่อน ก่อนที่

จะ  มาประชาคมระดับต าบล เพ่ือที่จะน าเข้าการประชุมสภาเพ่ือขอยกร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ก่อนที่จะท าข้อบัญญัติขึ้นมา  

นางวิภา  ค าอินทร์        ดิฉันขอเปลี่ยนแปลงโครงการปี 2563  กรณีก่อสร้างถนน คสล.นั้น ขอเป็นถนนลาดยาง  
                             ได้หรือไม่คะ จะได้ท าครั้งเดียวให้เสร็จและขอทราบงบประมาณท่ีจะด าเนินการด้วยคะ 
ปลัด อบต.                  สถานะการเงินการคลังของเรา บางโครงการได้ใช้จ่ายเงินสะสมไปแล้วบางส่วน ขอยืนยัน  



                              ตัวเลขตามงบประมาณ พ.ศ. 2562 เดิมครับ 
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ประธานสภา               ครับ มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีเราจะเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี 5          เรื่อง อ่ืน ๆ 
                               1.ตรวจสอบโครงการพัฒนาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ประธานสภา                 ขอให้ท่านผู้บริหารได้ชี้แจงกรณีท่ี นายสมบัติ ชัยดี ได้สอบถามก่อนหน้านี้ครับ 
นายก อบต.                  ครับ ส าหรับที่ท่านสมบัติ ได้สอบถามเรื่องการก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตรนั้น เส้นจาก 
                                ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโจดหนองแก ไป บ้านวังขอนพาด หมู่ที่ 2 นั้น กองช่างได้ไป 
                                ส ารวจแล้วปรากฏว่า ผู้ที่จะเซ็นยินยอมให้ที่ดินเพื่อก่อสร้างถนนนั้น ไม่สามารถอุทิศให้ด้วย 
                                วาจาได้ และเจ้าของที่ได้เสียชีวิตไปแล้วเหลือแต่ลูกหลาน ซึ่งไม่ได้อยู่ในพ้ืนที่ เพราะการก่อ 
                                สรา้งถนนนั้น จะต้องเป็นที่สาธารณะ    
ปลัด อบต.                    ส าหรับโครงการงบประมาณของปี 2562 ผมขอสอบถามและขอค ายืนยันครับ 
                              หมู่ที่ 1  มี 3 โครงการ  ท่านยืนยันหรือไม่ครับ 
นายส าอาง ตุมา ผมยืนยันครับ 
 ปลัด อบต. หมู่ที่ 2 งบประมาณ  370,000 บาท มี 3 โครงการ คือ 1. ขยายถนน คสล. 206,000 

บาท 2. ขุดบ่อบาดาล 102,000 บาท และ ซ่อมแซมถนนดินเพ่ือการเกษตร 62,000 
บาท รวมเป็น 370,000 บาท ท่านยืนยันหรือไม่ครับ 

นายชู  สียาง ผมยังไม่ยืนยันครับ ขอคุยกับผู้ใหญ่บ้านก่อนว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ 
ปลัด อบต. หมู่ที่ 3 อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า ท่านยืนยันหรือไม่ครับ 
นายพรมมา เพียรธานี ครับ ผมขอยืนยืนไม่เปลี่ยนแปลง 
ปลัด อบต. หมู่ที่ 4 งบประมาณ 370,000 บาท ก่อสร้างประปาหอถังสูง ท่านยืนยันหรือไม่ครับ 
นายวิโรจน์ ขาวพา ผมขอเปลี่ยนแปลง จากประปาหอถังสูงเป็น ท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก  
ปลัด อบต. ครับหมู่ที่ 4 เป็นการเปลี่ยนแปลง จะต้องน ารายละเอียดข้อสู่การประชุมสภาฯ 
 หมู่ที่ 5 อุดหนุนไฟฟ้า ยังยืนยันไหมครับ 
นายสุรัตน์ บุส าโรง ยังยืนยันครับ 
ปลัด อบต. หมู่ที่ 6 ขยายถนน คสล.ข้างนอกหมู่บ้านมาวัดสีสะปาวัน งบประมาณ 340,000 บาท 
นางค าจันทร์ แสนสุข ยืนยันค่ะ 
ปลัด อบต. หมู่ที่ 7 ยืนยันเหมือนเดิมไหมครับ 
นายจิรวัฒน์ ข่าขันมาลี ยืนยันครับ 
ปลัด อบต. หมู่ที่ 8 ขยายไหล่ทาง ยังยืนยันหรือไม่ครับ 
นายอุดม ข่าขันมาลี ยังยืนยันครับ 
ปลัด อบต. หมูที่ 9 ขยายถนน คสล. งบประมาณ 370,000 บาท 
นายลิ้นจี่ บรรเทา ยืนยันครับ 
ปลัด อบต. หมู่ที่ 10 ก่อสร้างถนน คสล. งบประมาณ 340,000 บาท 
นายชัยเดช สาระภี ยืนยันครับ  
ปลัด อบต. หมู่ที่ 11 อุดหนุนไฟฟ้า 
นายประสาท นันติ้ว ยืนยันครับ 



ปลัด อบต. หมู่ที่  12 มี 3 โครงการ ยืนยันหรือไม่ครับ 
นายประยงค์ สุขประเสริฐ ยืนยันครับ 
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ปลัด อบต. หมู่ที่ 13 ยืนยันหรือไม่ครับ 
นายพิชิต ภูมิทัศน์ ยืนยันครับ 
ปลัด อบต. หมู่ที่ 14 ซ่อมแซมถนนลูกรัง ยืนยันไหมครับ 
นายสมบัติ ชัยดี ยืนยันครับ 
ปลัด อบต. ครับ ส่วนมากยืนยันเหมือนเดิม ส่วนหมู่บ้านไหนที่มีการเปลี่ยนแปลงจะให้ทางกองช่างได้

ด าเนินการประมาณการครับ  
 2. การเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ โจดหนองแกปัจฉิมวิทย์ รุ่นที่ 2 
 ทางองค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก ได้ด าเนินการเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุมาแล้วรุ่นที่ 

1 ได้จบหลักสูตรไปแล้ว ส่วนรุ่นที่ 2 เราจะหารือกันในวันประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 
ครั้งที่ 2/2562 ในวันที่ 3  พฤษภาคม 2562 นี้ครับ 

ประธานสภา ครับ เราได้ยืนยันโครงการเรียบร้อยแล้ว และจะได้น าเข้าประชุมสภาในวันที่ 3 พฤษภาคม 
2562 ดังนั้น ผมจะขอแจ้งเป็นทางการไว้เลยโดยไม่มีหนังสือเชิญประชุมครับว่าทางสภา
อบค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก จะประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 
2/2562 ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 มีท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามอะไรเพ่ิมเติมอีก
หรือไมค่รับ 

ที่ประชุม - ไม่มี 
ประธานสภา - วันนี้เราได้ประชุมมาพอสมควรแล้ว และขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ได้ท าหน้าที่ของตนเอง

อย่างดีที่สุด  ผมขอปิดการประชุมในวันนี้ครับ 
 

 -ปิดประชุม  เวลา  13.00  น.  
 
 
  

      (ลงชื่อ)         สิรินันท์  นันตื้อ     ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                                              (นางสาวสิรินันท์  นนัตื้อ) 
                                           เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน 
  
 

 
 

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

 
 

          (ลงชื่อ)       โสภณ  ดีแป้น        ผู้รับรองบันทึกรายงานการประชุม 



                                                (นายโสภณ  ดีแปน้) 
                               ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


