
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสมาใหญ่ 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2 ครั้งที่ 1ประจ าปี  2563 

 วันที่  5 มิถุนายน  2563 
ณ    หอประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลเสมาใหญ่ 

......................................................... 
ผู้มาประชุม 
ล ำดับที ่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นำยพรเทพ  กิติกรวรำกุล ประธำนสภำฯ พรเทพ  กิติกรวรำกุล  

2 นำยมนตรี  พันธุวัฒนำ รองประธำนสภำฯ มนตรี  พันธุวัฒนำ  

3 นำยปวิทย์  เถียนนอก สมำชิก อบต. หมู่ที่ 1 ปวิทย์  เถียนนอก  

4 นำยวิชิต  กรวยสวัสดิ์ สมำชิก อบต. หมู่ที่ 1 วิชิต  กรวยสวสัดิ์  

5 นำยคำรมณ์  ศิริเวช สมำชิก อบต. หมู่ที่ 2 คำรมณ์  ศิริเวช  

6 นำงเพ็ญศิริ  กำรบรรจง สมำชิก อบต. หมู่ที่ 2 เพ็ญศิริ  กำรบรรจง  

7 นำยไพฑูรย์  สงครินทร์ สมำชิก อบต. หมู่ที่ 3 ไพฑูรย์  สงครินทร์  

8 นำยวิชัย  นำสะอำด สมำชิก อบต. หมู่ที่ 3 วิชัย  นำสะอำด  

9 นำงปรำณี  ไพรเขียว สมำชิก อบต. หมู่ที่ 4 ปรำณี  ไพรเขียว  

10 นำยสมชำย  กุลนอก สมำชิก อบต. หมู่ที่ 5 สมชำย  กุลนอก  

11 นำยประหยัด  ทองนอก สมำชิก อบต. หมู่ที่ 5 ประหยัด  ทองนอก  

12 นำยอดุลย์   กุพันธ์ สมำชิก อบต. หมู่ที่ 6 อดุลย์   กุพันธ์  

13 นำยศิริศักดิ์ อยู่บุรี สมำชิก อบต. หมู่ที่ 7 ศิริศักดิ์ อยู่บุรี  

14 นำยสนั่น    ไพรำม สมำชิก อบต. หมู่ที่ 8 - ลากิจ 

15 นำยพิชัย    นำใจคง สมำชิก อบต. หมู่ที่ 8 พิชัย    นำใจคง  

16 นำยนิคม    มหำหงส์ สมำชิก อบต. หมู่ที่ 9 นิคม    มหำหงส์  

17 นำยพร้อม   รักสุจริต สมำชิก อบต. หมู่ที่ 10 พร้อม   รักสุจริต  

18 นำยบุญชู  สบำยใจ เลขำนุกำรสภำ บุญชู  สบำยใจ  

ผู้ไม่มาประชุม 
  นำยสนั่น ไพรำม   ลำกิจ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล ำดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นำยอุเทน  ศรีนอก นำยก อบต. อุเทน  ศรีนอก  
2 นำยรุ่งโรจน์  บรรดำศักดิ์ไพศำล รองนำยก อบต. รุ่งโรจน์  บรรดำศดิ์ไพศำล  
3 นำยอุทิศ      จิตตะมำก เลขำนุกำรนำยก อบต. อุทิศ  จิตตะมำก  
4 นำยจักรกฤษ  เลไธสง ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำฯ จักรกฤษ  เลไธสง  
5 นำยสิงขรณ์  สิงขรอำสน์ ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง สิงขรณ์  สิงขรอำสน์  
6 นำยสมบัติ     ค ำลือชำ ผู้อ ำนวยกำรกองสวัสดิกำรสังคม สมบัติ     ค ำลือชำ  
7 นำยยุทธนำ   ศรีประภำพงศ์ หัวหน้ำส ำนักปลัด ยุทธนำ  ศรีประภำพงศ์  
8 น.ส.ณัฐกฤตำ เรื่องศรี นักทรัพยำกรบุคคล ณัฐกฤตำ เรื่องศรี  
9 น.ส. ผ่องศรี  ธรรมทอง นักวิเครำะห์ ฯ ผ่องศรี  ธรรมทอง  

10 นำงนลินภัสร์ ชนำธรศรีสมบตัิ ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง นลินภัสร์ ชนำธรศรีสมบัติ  
11 นำงภำวิณี  ไพรำม นักพัฒนำชุมชน ภำวิณี  ไพรำม  
12 นำยสมยันต์ พันธ์วง ผู้อ ำนวยกำรกองส่งเสริมกำรเกษตร สมยันต์ พันธ์วง  
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เริ่มประชุม  เวลา  09.30  น. 
นำยบุญชู  สบำยใจ ตรวจนับองค์ประชุมเม่ือครบองค์ประชุมแล้ว  กล่ำวเชิญประธำนสภำจุดธูปเทียน 
เลขำนุกำรสภำฯ  บูชำพระรัตนตรัย  นำยพรเทพ  กิติกรวรำกุล น ำกล่ำวสวดมนต์ 
นำยพรเทพ  กิติกรวรำกุล เรียนท่ำนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ท่ำนสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วน 
ประธำนสภำ ฯ  ต ำบลท่ำนปลัด ท่ำนหัวหน้ำส่วนรำชกำร และผู้เข้ำประชุมทุกท่ำน เมื่อท่ำนพร้อม 
   แล้ว  ผมขอเปิดกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสมำหญ่ สมัยสำมัญ สมัยที่ 2   
   ประจ ำปี 2563  ครั้งที่ 1 กอนที่จะด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระกำรประชุม 

 ขอเชิญทำนเลขำนุกำรสภำฯ อำนประกำศฯ เชิญครับ 
นำยบุญชู  สบำยใจ   กรำบเรียนทำนประธำนสภำฯ ที่เคำรพ และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
เลขำนุกำรสภำฯ เสมำใหญ่ทุกทำน กระผม นำยบุญชู  สบำยใจ ในฐำนะ เลขำนุกำรสภำฯ อ่ำน

ประกำศเรียกประชุมสภำ ฯ สมัยสำมัญ สมัยที่ 2 ประจ ำปี พ.ศ.2563 
ลงวันที่ 19 พฤษภำคม 2563   มีก ำหนด 15 วัน 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.ประกำศเจตจ ำนงต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประจ ำปีงบประมำณ 2563 

นำยพรเทพ  กิติกรวรำกุล  เรียนเชิญท่ำนนำยก อบต.เสมำใหญ่ ด ำเนินกิจกรรมประกำศเจตจ ำนงต่อต้ำนกำร 
ประธำนสภำ ฯ  ทุจริตของผู้บริหำร อปท.ประจ ำปีงบประมำณ 2563 
นำยอุเทน ศรีนอก  ข้ำพเจ้ำ นำยอุเทน ศรีนอก ต ำแหน่ง  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสมำใหญ่ ขอ 
นำยก อบต. แสดงเจตจ ำนงต่อสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสมำใหญ่  เจ้ำหน้ำที่และ

สำธำรณะชนว่ำ ข้ำพเจ้ำจะปฏิบัติหน้ำที่และบริหำรงำนของหน่วยงำน ตลอดจนกำร
อ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชน ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต ด้วยควำมตระหนักและ
ส ำนึกในควำมรับผิดชอบที่มีอยู่ จะตั้งในปฏิบัติหน้ำที่โดยเต็มก ำลังควำมสำมำรถ จะ
ใช้อ ำนำจหน้ำที่ด้วยสติปัญญำ รู้คิดพิจำรณำว่ำกำรกระท ำใดเป็นควำมเจริญ กำร
กระท ำในเป็นควำมเสื่อม กำระท ำใดที่ต้องท ำและกำรกระท ำใดที่ต้องละเว้น จะ
บริหำรงำนโดยยึดหลักธรรมำภิบำล จะด ำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง และจะยีนหยัดต่อต้ำนกำรทุจริตทุกรูปแบบ โดยมุ่งมั่นที่จะน ำหน่วยงำน ให้
ด ำเนินตำมภำรกิจ ด้วยควำมโปร่งใส บริหำรงำนด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม 
ปรำศจำกกำรทุจริต เพ่ือให้บรรลุตำมเจตนำรมณ์ดังกล่ำว 

นำยพรเทพ  กิติกรวรำกุล  2.แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 แก้ไขครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 เชิญท่ำนนำยก อบต. 
ประธำนสภำ ฯ   ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทรำบครับ 
นำยอุเทน ศรีนอก มอบหมำยให้นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนได้ชี้แจงรำยละเอียด  
น.ส.ผ่องศรี  ธรรมทอง ตำมท่ี อบต.เสมำใหญ่ ได้ด ำเนินกำรแก้ไขแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ2561-2565 )  

ฉบับที่ 1 พ.ศ.2563 โดยเป็นกำรแก้ไขปีที่ด ำเนินกำร โครงกำรก่อสร้ำงถนนหิน
คลุกบ้ำนไร่อ้อย หมู่ 9 บริเวณจำกหมู่บ้ำนไร่อ้อยไปบ้ำนโนนติ้ว  งบประมำณ
งบประมำณ 437,500 บำท เดิมบรรจุไว้ในปีงบประมำณ 2564  ขอแก้ไข 
โครงกำรดังกล่ำวเพ่ือบรรจุ ในปีงบประมำณ 2563 และแก้ไขชื่อโครงกำรจัดกำร
เลือกตั้งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
เสมำใหญ่ เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรเลือกตั้งท้องถิ่น กำรแก้ไขครั้งนี้เพ่ือให้ชื่อ
โครงกำรสอดคล้องกับหนั งสือสั่ งกำรที่ เกี่ ยวข้อง  ถือปฏิบั ติตำม ระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย กำรจัดท ำแผนพัฒนำของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน  ข้อ 21 เมื่อผู้บริหำรท้องถิ่นได้เห็นชอบ 
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แผนพัฒนำท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกำศให้ประชำชนทรำบโดยเปิดเผยไม่น้อย
กว่ำสำมสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหำรท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภำท้องถิ่น อ ำเภอ 
และจังหวัดทรำบด้วย งำนนโยบำยและแผน จึงได้จัดท ำเล่มแผน ฯ แก้ไขครั้งที่ 1 
พ.ศ.2563 เพ่ือแจกจ่ำยและแจ้งให้สมำชิกสภำ ฯ ทุกท่ำนทรำบค่ะ 
3.มีสมำชิกสภำ อบต. เสมำใหฯ ลำกิจ 1 ท่ำน คือ นำยสนั่น ไพรำม ส.อบต.หมู่ที่ 8 

ที่ประชุม รับทราบ  
ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม 

รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำสมัยวิสำมัญ  สมัยที ่2 ครั้งที่ 1 เมื่อวนัที่  16 มีนำคม  2563 
นำยพรเทพ  กิติกรวรำกุล    ขอให้ที่ประชุมสภำฯ  ได้ตรวจดูส ำเนำบันทึกรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำร 
ประธำนสภำ ฯ  ส่วนต ำบลเสมำใหญ่ สมัยวิสำมัญ สมัยที่   2   ครั้งที่  1 เมื่อวันที่  16 มีนำคม  

2563 ว่ำถูกต้องหรือไม่และมีท่ำนใดขอแก้ไข.... ถ้ำไม่มีขอให้ลงมติรับรองรำยงำน
กำรประชุมสภำฯ   

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมสภาฯ   เป็นเอกฉันท์  โดยคะแนนเสียง  16  เสียง   
   งดออกเสียง  1  เสียง  
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
   3.1 การคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา ฯ (แทนต าแหน่งที่ว่าง) 
นำยพรเทพ  กิตกิรวรำกุล  ตำมท่ี สภำ อบต.เสมำใหญ่ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมสภำ ฯ  
ประธำนสภำฯ  จ ำนวน 3 ท่ำน ได้แก่ นำยศิริศักดิ์   อยู่บุรี นำยสนั่น ไพรำม และนำยพรเทพ  

กิติกรวรำกุล ตำมที่ได้มีมติเห็นชอบในกำรประชุมสมัยสำมัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 เมื่อ
วันที่ 21 พฤศจิกำยน  2556 ไปแล้วนั้น เนื่องจำกขณะนี้มีคณะกรรมกำร ฯในชุด
ดังกล่ำว จ ำนวน  2 ท่ำนได้ยื่นขอลำออกจำกกำรเป็นคณะกรรมกำรตรวจรำยงำน
กำรประชุมสภำ ฯต่อประธำนสภำ ฯ ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
ข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน        
ข้อ 106 (1) ท ำให้ต ำแหน่งว่ำงลง จึงจ ำเป็นต้องด ำเนินกำรคัดเลือกคณะกรรมกำร
ตรวจรำยงำนกำรประชุมสภำ ฯ (แทนต ำแหน่งที่ว่ำง)  ส ำหรับคณะกรรมกำรรำย         
นำยศิริศักดิ์   อยู่บุรี ยังคงให้อยู่ในคณะกรรมกำร ฯต่อไป  

นำยยุทธนำ ศรีประภำพงศ์ ส ำหรับคณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมสภำ ฯ จำกที่ท่ำนประธำนพรเทพ  ได้รับกำร 
หัวหน้ำส ำนักปลัด แต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสมำใหญ่ และนำย

สนั่น ไพรำม ได้ยื่นหนังสือขอลำออกจำกกำรเป็นคณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำร
ประชุม ท ำให้องค์ประกอบของกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมไม่ครบ จึงต้อง
ด ำเนินกำรคัดเลือกคณะกรรมกำรที่ละ 1 คน ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำ
ด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒)    
พ.ศ. 2554 ข้อ 8 วิธีเลือกประธำนสภำท้องถิ่น ให้สมำชิกสภำท้องถิ่นแต่ละคนมี
สิทธิเสนอชื่อสมำชิกสภำท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่ำสมควรให้เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่ง
ประธำนสภำท้องถิ่น กำรเสนอนั้น ต้องมีสมำชิกสภำท้องถิ่น รับรองไม่น้อยกว่ำ      
สองคนโดยให้สมำชิกสภำท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอ
ไม่จ ำกัดจ ำนวนและให้สมำชิกสภำท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจำกชื่อเหล่ำนั้น  ซึ่งตำม
ระเบียบสำมำรถมีคณะกรรมกำร ฯ ได้ไม่น้อยกว่ำ 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน 

นำยพรเทพ  กิติกรวรำกุล  ตำมท่ีหัวหน้ำส ำนักปลัดได้ชี้แจงไป  มีท่ำนใดจะสอบถำมเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ประธำนสภำฯ ขอเชิญครับ ถ้ำไม่มีขอให้ที่ประชุมสภำ ฯ พิจำรณำกำรก ำหนดจ ำนวนคณะกรรมกำร

ตรวจรำยงำนกำรประชุม ครับ 
มติที่ประชุม ก าหนดคณะกรรมการ ฯ จ านวน 3 คน  
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นำยพรเทพ  กิติกรวรำกุล  ส ำหรับคณะกรรมกำร ฯรำย นำยศิริศักดิ์   อยู่บุรี นั้นให้อยู่ในคณะกรรมกำรตรวจ 
ประธำนสภำ ฯ  รำยงำนกำรประชุมสภำ ฯ ตำมมติกำรประชุมสมัยสำมัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 21  

พฤศจิกำยน  2556 ยังคงอยู่ต่อไป  โดยให้คัดเลือกเพ่ิมจ ำนวน 2 ท่ำน แทนต ำแหน่ง
ว่ำง โดยให้คัดเลือกคณะกรรมกำรที่ละ 1 คน และกำรเสนอชื่อต้องมีสมำชิกสภำ
รับรองไม่น้อยกว่ำสองคน โดยให้สมำชิกสภำท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียง   
ครั้งเดียว ขอเชิญสมำชิกสภำ อบต. เสนอชื่อสมำชิกสภำ อบต. ที่เห็นสมควรให้เป็น
คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมสภำ ฯ  สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสมำใหญ่ขอ
เชิญครับ 

นำยศิริศักดิ์  อยู่บุรี         ผมขอเสนอนำยอดุลย์ กุพันธ์   ส.อบต. หมู่ 6  
ส.อบต. หมู่ 7 
นำยพรเทพ  กิติกรวรำกุล   ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธำนสภำฯ 

 นำยประหยัด  ทองนอก     ส.อบต. หมู่ 5 รับรอง  
 นำยไพฑูรย์ สงครินทร์      ส.อบต. หมู่ 3 รับรอง 

นำยพรเทพ  กิติกรวรำกุล  มีใครจะเสนอชื่อสมำชิกสภำ อบต. ท่ำนอื่นอีกหรือไม่ 
ประธำนสภำฯ 
นำยอดุลย์ กุพันธ์    ผมขอเสนอ นำยคำรมณ์  ศิริเวช  ส.อบต. หมู่ 2 
   ส.อบต.หมู่ 6  
นำยพรเทพ  กิติกรวรำกุล  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธำนสภำฯ 

นำยวิชิต กรวยสวัสดิ์ ส.อบต.หมู่ 1 รับรอง 
นำยพร้อม รักสุจริต ส.อบต.หมู่ 10 รับรอง   

นำยพรเทพ  กิติกรวรำกุล  มีใครจะเสนอชื่อสมำชิกสภำ อบต. ท่ำนอื่นอีกหรือไม่ 
ประธำนสภำฯ 
ที่ประชุม ไม่มี 
นำยพรเทพ  กิติกรวรำกุล   เมื่อไม่มี ที่ประชุมสภำ ฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ผู้ถูกเสนอชื่อ  จ ำนวน   2   คน  
ประธำนสภำฯ  ดังนี้ 
 1. นำยอดุลย์ กุพันธ์   ส.อบต. หมู่ 6 
 2. นำยคำรมณ์  ศิริเวช  ส.อบต.หมู่ 2 
 เป็นคณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมสภำ ฯ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

3.2 ญัตติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการก่อสร้างและเปลี่ยนแปลงค า
ชี้แจงงบประมาณ ฯ โครงการขุดสระน้ าประปาหมู่บ้าน บ้านโนนสีสุก หมู่ที่ 10  
บริเวณป่าช้า 

นำยพรเทพ  กิติกรวรำกุล   -ขอเชิญนำยก อบต.ได้ชี้แจงรำยละเอียดต่อประชุม ขอเชิญครับ 
ประธำนสภำฯ  

นำยอุเทน ศรีนอก เนื่องจำกตอนนี้ได้มีกำรด ำเนินกำรโครงกำรในข้อบัญญัติงบประมำณประจ ำปี
นำยก อบต. งบประมำณ 2563 โดยได้ด ำเนินกำรก่อหนี้ผูกพันท ำสัญญำจ้ำงแล้ว ต่อมำช่ำง 
  และผู้รับจ้ำงได้ไปรังวัดสถำนที่ก่อสร้ำง แต่มีควำมคลำดเคลื่อนของพื้นที่จริง  
  เนื่องจำกพ้ืนที่ขำดไปประมำณ 1 ไร่ หรือควำมยำวประมำณ 50  เมตร จึงได้ 

ระงับกำรด ำเนินกำรไว้ก่อน จะต้องเปลี่ยนแปลงแบบแปลนให้สอดคล้องกับ
สภำพพ้ืนที่ โดยได้มอบหมำยให้ช่ำงออกไปด ำเนินกำรรังวัดและเขียนแบบใหม่ 
และได้ลงไปประชำคมหมู่บ้ำนว่ำยังจะให้ด ำเนินกำรขุดสระดังกล่ำวอยู่หรือไม่  
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ซึ่งทำงหมู่บ้ำนมีควำมต้องกำรให้ด ำเนินกำรโครงกำรดังกล่ำวอยู่ เนื่องจำกสระ
ดังกล่ำวมคีวำมตื้นเขิน จะกักเก็บน้ ำได้น้อย จึงยังมีควำมประสงค์ให้ด ำเนินกำรอยู่ และ
มอบหมำยให ้ผอ.ช่ำงได้ชี้แจงรำยละเอียดที่เปลี่ยนแปลงให้ที่ประชุมทรำบครับ 

นำยสิงขรณ์ สิงขรอำสน์ จำกที่ท่ำนนำยกได้แจ้งไป นั้น ขอแจ้งแก้ไขข้อควำม พ้ืนที่ที่ขำดหำยไปประมำณ  
ผอ.กองช่ำง 1 งำน ในส่วนของแบบแปลนที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้น คือ  

จากเดิม ขุดลอกสระ ขนำดปำกบนกว้ำงประมำณ 3,340 ตำรำงเมตร ปำกล่ำง
กว้ำงประมำณ 2,680 ตำรำงเมตร ลึกประมำณ 1.50 เมตร หรือมีปริมำณดิน
ขุดไม่น้อยกว่ำ 4,515 ลูกบำศก์เมตร พร้อมป้ำยโครงกำร 1 ป้ำย เป็นไปตำม 
พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 ปรำกฏตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 
2565) ยุทธศำสตร์กำรสำนต่อแนวทำงพระรำชด ำริ หน้ำ 74 
ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการงานก่อสร้างและแก้ไขเปลี่ยนแปลงค า
ชี้แจงงบประมาณฯ เป็น เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำก่อสร้ำงโครงกำรขุดสระน้ ำประปำ
หมู่บ้ำน  บ้ำนโนนสีสุก หมู่ที่ 10  บริเวณป่ำช้ำ ขนำดปำกบนกว้ำงประมำณ 
3,130 ตำรำงเมตร ปำกล่ำงกว้ำงประมำณ 2 ,361 ตำรำงเมตร ลึก 1.65 
เมตร หรือมีปริมำณดินขุดไม่น้อยกว่ำ 4 ,515 ลูกบำศก์เมตร พร้อมป้ำย
โครงกำร  1 ป้ำย รำยละเอียดตำมแบบแปลนที่ อบต.เสมำใหญ่ก ำหนด เป็นไป
ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่  7 พ.ศ. 2562 ปรำกฏตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น       
(พ.ศ. 2561- 2565) ยุทธศำสตร์กำรสำนต่อแนวทำงพระรำชด ำริ  หน้ำ 74 ล ำดับที่ 16 

  สรุปคือพ้ืนที่ปำกบนกว้ำงประมำณ 3,130 ตำรำงเมตร ลดลง 210 ตำรำงเมตร   
ปำกล่ำงกว้ำงประมำณ 2,361 ตำรำงเมตร ลดลง 319 ตำรำงเมตร ควำมลึก
ประมำณ 1.65 เมตร เพ่ิมข้ึน 0.15 เมตร  ปริมำณดินขุดเท่ำเดิมคือไม่น้อยกว่ำ 
4,515 ลูกบำศก์เมตร โดยจะน ำดินที่ขุดไปทิ้งท่ีสำธำรณะโนนขี้กลิ้ง
สำธำรณประโยชน์ (นสล.นม.196 ) ตำมรำยละเอียดแบบแปลนที่ได้แจกจ่ำยให้
สมำชิกท่ำนครับ 

นำยอุเทน ศรีนอก จำกทีไ่ปตรวจสอบสถำนที่จริง มันขุดไม่ได้ เมื่อได้ประชุมประชำคมชำวบ้ำนแล้ว  
นำยก อบต. ทำงหมู่บ้ำนยืนยันจะขุดเหมือนเดิม จึงได้มีกำรขอแก้ไขแบบรูปรำยกำรงำน 

ก่อสร้ำงและเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณ ฯ โครงกำรขุดสระน้ ำประปำหมู่บ้ำน 
บ้ำนโนนสีสุก หมู่ที่ 10  บริเวณป่ำช้ำ ก็ขอให้ทำงสภำ ฯได้พิจำรณำด้วยครับ 

นำยพรเทพ  กิติกรวรำกุล   ขอให้ท่ำนสมำชิกสภำฯทุกท่ำนได้พิจำรณำ มีท่ำนได้จะอภิปรำยหรือไม่ เชิญครับ 
     ประธำนสภำ ฯ ถ้ำไม่มี ผมขอมติที่ประชุมในกำรให้ควำมเห็นชอบกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูป

รำยกำรงำนก่อสร้ำงและเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณ ฯ โครงกำรขุดสระ
น้ ำประปำหมู่บ้ำน บ้ำนโนนสีสุก หมู่ที่ 10  บริเวณป่ำช้ำ 

  มติที่ประชุม          เห็นชอบตามท่ีเสนอ เป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง 16 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
3.3 ญัตติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 8 

นำยพรเทพ  กิติกรวรำกุล      ขอไล่เรียงตำมวำระเลยนะครับ เริ่มจำก ส านักปลัด 
ประธำนสภำ ฯ        1.  ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จ านวน 1 ตู้   ขอเชิญท่ำนำยก อบต.ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทรำบครับ
นำยอุเทน ศรีนอก         เนื่องจำกเอกสำรทำงรำชกำรที่ต้องเก็บส ำหรับรอรับกำรตรวจมีเยอะมำก  ซึ่งเอกสำรต้องเก็บ 
นำยก อบต.                ไว้อย่ำงน้อย 10 ปี จึงจ ำเป็นจะต้องด ำเนินกำรซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บำน ไว้ใช้เก็บเอกสำร  
          โดยมีลักษณะพ้ืนฐำน  ดังนี้ 1) มีมือจับชนิดบิด 2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น  
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              3) คุณสมบัติตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม(มอก.) เป็นไปตำมบัญชีรำคำ 
       มำตรฐำนครภุัณฑ์ฉบับเดือน ธันวำคม  2562  โดยขอโอนลด (จากส านักปลัด   

 (ข้อบัญญัติฯหน้า 5/25 )แผนงำนบริหำรงำนทั่วไปงำนบริหำรทั่วไปงบด ำเนินงำน 
หมวด ค่ำใช้สอยประเภท โครงกำรพัฒนำศักยภำพส ำหรับผู้บริหำรท้องถิ่น รอง
ผู้บริหำรท้องถิ่นเลขำนุกำรผู้บริหำรท้องถิ่น ประธำนสภำ ฯ รองประธำน ฯ สมำชิก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พนักงำนส่วนต ำบลพนักงำนจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ 
2563  ตั้งจ่ำยไว้ 300,000.-บำท งบประมำณคงเหลือก่อนโอน 47,590.-บำท 

โอนลด 5,500 บำท คงเหลือ 42,090   บำท 
2. โต๊ะพับอเนกประสงค์  หน้าฟอเมก้าสีขาว  เหตุที่ขอโอนตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่        
ก็เนื่องจำกเวลำที่ทำง อบต.จัดงำนนอกสถำนที่ แล้ว โต๊ะพับมีไม่เพียงพอ จึงขอ
อนุมัติโอนตั้งจ่ำย ฯ จ ำนวน  6  ตัว  ๆละ 2,500 บำท เป็นเงิน 15,000 บำท โดย
มีคุณลักษณะพ้ืนฐำน ดังนี้    

   -โครงขำเหล็กพับได้ ขำโต๊ะท ำด้วยเหล็กกลวงเหลี่ยม ชุบโครเมี่ยม 
   -พ้ืนโต๊ะท ำด้วยวัสดุฟอเมก้ำ สีขำว มีควำมหนำไม่น้อยกว่ำ 20 มม. 
   -ขนำด กว้ำง 75 ซม. ยำว  180 ซม สูง 75 ซม.หรือไม่น้อยกว่ำนี้ 

เป็นครุภัณฑ์ที่ ไม่มีก ำหนดไว้ในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จัดซื้อตำมรำคำ
ท้องตลำด โดยขอโอนลด (จากส านักปลัด  (ข้อบัญญัติฯหน้า 5/25 )แผนงำน
บริหำรงำนทั่วไปงำนบริหำรทั่วไปงบด ำเนินงำน หมวด ค่ำใช้สอยประเภท โครงกำร
พัฒนำศักยภำพส ำหรับผู้บริหำรท้องถิ่น รองผู้บริหำรท้องถิ่นเลขำนุกำรผู้บริหำร
ท้องถิ่น ประธำนสภำ ฯ รองประธำน ฯ สมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พนักงำน
ส่วนต ำบลพนักงำนจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ 2563  ตั้งจ่ำยไว้ 300,000.-บำท 
งบประมำณคงเหลือก่อนโอน 42,090.-บำท โอนลด 15,000 บำท คงเหลือ 27,090   บำท 

3. โต๊ะพับอเนกประสงค์ พลาสติกไฟเบอร์  จ ำนวน 6 ตัว ๆละ 4,500 บำท เป็นเงิน  
27,000 บำท  โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐำน ดังนี้    

   -โครงขำเหล็กพับได้  
   -พ้ืนโต๊ะท ำด้วยพลำสติกไฟเบอร์   
   -ขนำดกว้ำง 75 ซม. ยำว  180 ซม สูง 75 ซม.หรือไม่น้อยกว่ำนี้ 

เป็นครุภัณฑ์ที่ ไม่มีก ำหนดไว้ในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จัดซื้อตำมรำคำ
ท้องตลำด โดยขอโอนลด (จากส านักปลัด  (ข้อบัญญัติฯหน้า 5/25 )แผนงำน
บริหำรงำนทั่วไปงำนบริหำรทั่วไปงบด ำเนินงำน หมวด ค่ำใช้สอยประเภท โครงกำร
พัฒนำศักยภำพส ำหรับผู้บริหำรท้องถิ่น รองผู้บริหำรท้องถิ่นเลขำนุกำรผู้บริหำร
ท้องถิ่น ประธำนสภำ ฯ รองประธำน ฯ สมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พนักงำน
ส่วนต ำบลพนักงำนจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ 2563  ตั้งจ่ำยไว้ 300,000.-บำท 
งบประมำณคงเหลือก่อนโอน 27,090.-บำท โอนลด 15,000 บำท คงเหลือ 90   บำท 

4. ถังน้ า แบบไฟเบอร์กลาส   จ านวน 1 ถัง  ก็เนื่องจำกห้องน้ ำ อบต.น้ ำไหลไม่ทัน  
จึงต้องกำรกักเก็บน้ ำไว้ใช้ อย่ำงเวลำจัดกิจกรรมหรือมีแขกมำเยี่ยมเยือน ก็อยำกให้
ห้องน้ ำเรำมีควำมพร้อม จึงขออนุมัติขอโอนตั้งจ่ำย จ ำนวน  1 ถังๆ8,300 บำท เป็นเงิน  
8,300 บำทโดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐำน ดังนี้    

   -แบบไฟเบอร์กลำส   
   1)ขนำดที่ก ำหนดเป็นขนำดที่จุน้ ำได้ไม่น้อยกว่ำ 2,000 ลิตร 
   2)คุณสมบัติตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม 
   3)รำคำไม่รวมขำตั้งและไม่รวมค่ำติดตั้ง 
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เป็นไปตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครภุัณฑ์  ฉบับเดือน  ธันวำคม  2562 
โอนลด (จากส านักปลัด  (ข้อบัญญัติฯหน้ำ 2/25 )แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 
งำนบริหำรทั่วไป   งบบุคลำกร หมวด เงินเดือน (ฝ่ำยกำรเมือง) ประเภท เงิน
ค่ำตอบแทนสมำชิกสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ำยไว้ 1,972,800.-บำท 

     งบประมำณคงเหลือก่อนโอน 755,284 บำทโอนลด 8,300บำท คงเหลือ 746,984บำท 
       5.ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์การเกษตร  รายการปั๊มน้ าอัตโนมัติ จ ำนวน 1 เครื่องๆละ  

       20,000 บำท   มีลักษณะพ้ืนฐำน  ดังนี้  
   1.เป็นเครื่องปั๊มน้ ำอัตโนมัติ   ขนำดมอเตอร์ไม่น้อยกว่ำ 350 วัตต์ 
   2.ชุดหัวปั๊มท ำจำกทองแดง หรือทองแดงผสม 
   3.ตัวถังควำมดันเคลือบด้วยสีพิเศษ ทั้งภำยใน และภำยนอกป้องกันสนิมปลอดสำรพิษ 
   4.ฝำครอบพลำสติกเนื้อหนำ ใช้วัสดุไม่ลุกลำมไฟ ทนทุกสภำวะ 

เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก ำหนดไว้ในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จัดซื้อตำมรำคำท้องตลำด เพ่ือเอำ
มำใช้ในกำรดันน้ ำให้แรงขึ้น โอนลด (จากส านักปลัด  (ข้อบัญญัติฯหน้ำ 2/25 )
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไปงำนบริหำรทั่วไป   งบบุคลำกร หมวด เงินเดือน (ฝ่ำย
กำรเมือง) ประเภท เงินค่ำตอบแทนสมำชิกสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ำย
ไว้ 1,972,800.-บำทงบประมำณคงเหลือก่อนโอน 746,984  บำทโอนลด 
20,000 บำท คงเหลือ 726,984.-บำท 

        6.ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ   รายการชุดไมค์ประชุมพร้อมระบบ 
         ควบคุมและอุปกรณ์ต่อพ่วง จ ำนวน  1 ชุด ๆละ 38,000 บำท เดิมได้มีกำรตั้งซื้อ 

       ชุดไมค์ไว้ในข้อบัญญัติแล้วงบประมำณ 20,000บำทแต่พอไปสืบรำคำแล้วมันซื้อได้ 
        ไม่ครบจึงขออนุมัติโอนไปตั้งรำยกำรใหม่เพ่ือเพ่ิมในรำยละเอียดของครุภัณฑ์ ประกอบด้วย  

   (1)ชุดควบคุมและจ่ายไฟ จ ำนวน  1  ชุด  มีลักษณะพ้ืนฐำน  ดังนี้ 
- สวิตช์เปิด -ปิดและสัญญำณไฟแสดงกำรท ำงำนของระบบ 
- มีสำยพร้อมปลั๊กยำว 12 เมตรส ำหรับต่อไปยังชุดประชุม 
- มีวอลลุ่มควบคุมกำรต่อใช้งำนจำกไมโครโฟนภำยนอกได้ไม่น้อยกว่ำ 1 ตัว 
- มีวอลลุ่มควบคุมกำรต่อใช้งำนจำกสัญญำณเทป ซีดีและอ่ืนๆ ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 
-สำมำรถต่อชุดร่วมประชุมได้ไม่น้อยกว่ำ 20 ชุด 

   (2)ไมโครโฟนประชุมส าหรับประธาน จ ำนวน  1 เครื่อง มีลักษณะพ้ืนฐำน  ดังนี้ 
-เป็นไมโครโฟนคออ่อน พร้อมมีไฟวงแหวนแสดงกำรท ำงำน 
-ก้ำนไมโครโฟนแข็งแรง มีควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 40 ซม. 
-มีล ำโพงติดตั้งมำในตัว  
- มีสวิทซ์ตัดกำรใช้งำนของไมโครโฟนผู้ร่วมประชุมได้  
- มีช่องส ำหรับต่อหูฟังจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง  
-,มีไฟแสดงกำรใช้งำนที่ฐำนของตัวไมโครโฟน 
- ช่องควำมถี่ตอบสนอง ไม่น้อยกว่ำ  100 Hz - 20 kHz 
-ล ำโพงทนก ำลังขับ ไม่น้อยกว่ำ  3 Watt 8 Ohm 
-มีช่องส ำหรับต่อพ่วงสำยไมโครโฟน ไม่น้อยกว่ำ  1 ช่อง 

   (3)ไมโครโฟนประชุมส าหรับผู้ประชุม จ ำนวน  8 เครื่อง มีลักษณะพ้ืนฐำน  ดังนี้ 
   -เป็นชุดไมค์ส ำหรับผู้ร่วมประชุม 

-เป็นไมโครโฟนคออ่อน พร้อมมีไฟวงแหวนแสดงกำรท ำงำน 
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-ก้ำนไมโครโฟนแข็งแรง มีควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 40 ซม. 
-มีล ำโพงติดตั้งมำในตัว  
- มีช่องส ำหรับต่อหูฟังจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง  
-,มีไฟแสดงกำรใช้งำนที่ฐำนของตัวไมโครโฟน 
- ช่องควำมถี่ตอบสนอง ไม่น้อยกว่ำ  100 Hz - 20 kHz 
-ล ำโพงทนก ำลังขับ ไม่น้อยกว่ำ  3 Watt 8 Ohm 
-มีช่องส ำหรับต่อพ่วงสำยไมโครโฟน ไม่น้อยกว่ำ  1 ช่อง 

   (4)สายสัญญาณไมค์ประชุม จ านวน  8 เส้น 
-สำยสัญญำณมีควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 5 เมตร พร้อมปลั๊ก-แจ๊ค หัว-ท้ำย 
-พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก ำหนดไว้ในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ 
จัดซื้อตำมรำคำท้องตลำด โดยขอโอนลด (จากส านักปลัด(ข้อบัญญัติฯหน้ำ7/25 )
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป  งบลงทุน  หมวด ค่ำครุภัณฑ์ประเภท 
ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ รำยกำร จัดซื้อไมค์ประชุม  ตั้งจ่ำยไว้ 20,000.-บำท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 20,000.-บาท  โอนลด 20,000 บาท คงเหลือ 0  
บาท และโอนลด (จากส านักปลัด  (ข้อบัญญัติฯหน้ำ 2/25 )แผนงำนบริหำรงำน
ทั่วไป งำนบริหำรทั่วไปงบบุคลำกร  หมวด เงินเดือน (ฝ่ำยกำรเมือง)  ประเภท เงินค่ำตอบแทน
สมำชิกสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ำยไว้ 1,972,800.-บำท งบประมาณคงเหลือก่อน
โอน 726,984 บาท  โอนลด 18,000 บาท คงเหลือ 708,984.- บาท 

 

 กองคลัง  ขอโอนงบประมำณเพ่ือซื้อเครื่องปรับอำกำศ เนื่องจำกเครื่องที่มีอยู่ เสีย
ซ่อมไม่ได้ เพ่ือรองรับผู้ปฏิบัติงำนฯ และระบบซอฟแวร์ต่ำง ๆ แผนงำนบริหำรงำน
ทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง โอนตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่งบลงทุน   หมวดรายจ่าย 
ครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์ส านักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ แบบแยก
ส่วนชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน เป็นเงิน 32,400 บำท แบบแยกส่วนชนิดตั้งพ้ืนหรือ
ชนิดแขวน  ขนำด 24,000 บีทียู มีคุณลักษณะเฉพำะ  ดังนี้  
1)ขนำดที่ก ำหนดเป็นขนำดไม่ต่ ำกว่ำ 24,000 บีทียู  
2)รำคำที่ก ำหนดเป็นรำคำที่รวมค่ำติดตั้ง  
3) เครื่องปรับอำกำศที่มีควำมสำมำรถในกำรท ำควำมเย็นขนำดไม่เกิน 40,000บีทียู 
ต้องได้รับกำรรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม 
4)ต้องเป็นเครื่องปรับอำกำศที่ประกอบส ำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งควำมเย็นและ
หน่วยระบำยควำมร้อนจำกโรงงำนเดียวกัน 
5)มีควำมหน่วงเวลำกำรท ำงำนของคอมเพรสเซอร์ 
6)กำรจัดซื้อเครื่องปรับอำกำศขนำดอ่ืน ๆ (นอกจำกข้อ 3) นอกเหนือจำกกำร
พิจำรณำด้ำยรำคำแล้วเพ่ือเป็นกำรประหยัดพลังงำนควรพิจำรณำจัดซื้อเครื่องปรับอำกำศ
ที่มีค่ำประสิทธิภำพพลังงำนตำมฤดูกำล (SEER)สูงกว่ำ 
7) กำรติดตั้งเครื่องปรับอำกำศ 

(1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวน
ยำว 4 เมตร สำยไฟยำวไม่เกิน 15 เมตร 
8)ค่ำติดตั้งเครื่องปรับอำกำศ (กรณีต้องกำรแสดงค่ำติดตั้งแยกจำกรำคำเครื่องปรับอำกำศ ) 
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 (1) ชนิดติดผนัง 
  ขนำด 12,000 – 24,000 บีทียู 3,000  บำท 

เป็นไปตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครภุัณฑ์  ฉบับเดือน  ธันวำคม  2562 
โอนลด (จากส านักปลัด  (ข้อบัญญัติฯหน้ำ 2/25 ) แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 
งำนบริหำรทั่วไป  งบบุคลำกร หมวด เงินเดือน (ฝ่ำยกำรเมือง) 
ประเภท เงินค่ำตอบแทนสมำชิกสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตั้งจ่ำยไว้ 
1,972,800.-บำทงบประมาณคงเหลือก่อนโอน 708,984.-บาท  โอนลด  
32,400  บาท คงเหลือ 676,584 .- บาท 
ในส่วนของเงินที่โอนมำ มอบหมำยให้ผู้อ ำนวยกำรกองคลังได้ชี้แจงเพ่ิมเติมครับ 

นำงนลินภัสร์   ชนำธรศรีสมบัติ ขอชี้แจ้งเพ่ิมเติมค่ะจ ำนวนเงินที่โอนลดมำนั้น มำจำกโครงกำรพัฒนำศักยภำพ 
ผอ.กองคลัง  ส ำหรับผู้บริหำรท้องถิ่น รองผู้บริหำรท้องถิ่นเลขำนุกำรผู้บริหำรท้องถิ่น ประธำนสภำฯ  
   รองประธำน ฯ สมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พนักงำนส่วนต ำบล พนักงำนจ้ำง  

 ประจ ำปีงบประมำณ 2563 ซึ่งเป็นเงินเหลือจ่ำย หลังจำกด ำเนินกำรโครงกำรแล้ว  
และอีกรำยกำรคือมำจำกเงินค่ำตอบแทนสมำชิกสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ส่วนของค่ำตอบแทนต ำแหน่งทีว่่ำง ค่ะ 

นำยยุทธนำ ศรีประภำพงศ์  ขอชี้แจงเพ่ิมเติมครับ บำงรำยกำรจะมีรำคำกลำงตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ ์
   ของส ำนักงำนประมำณ ซึ่งเรำก็จะต้องก ำหนดตำมนั้น แต่ตัวไหนไม่มีรำคำกลำง 

 ก็จะต้องสืบรำคำก่อนเพื่อมำตั้งงบประมำณ แต่กำรจัดซื้อก็ไม่ใช่ว่ำต้องซื้อใน 
รำคำเต็ม  กำรโอนงบประมำณหมวดครุภัณฑ์ เป็นอ ำนำจของสภำท้องถิ่น 

นำยพรเทพ  กิติกรวรำกุล  จ ำนวนเงินเหลือจ่ำยถ้ำเรำไม่ได้โอนมำเพ่ือซื้อครุภัณฑ์ที่จ ำเป็น สิ้นปีงบประมำณ  
ประธำนสภำ ฯ  เงินก็จะตกเป็นเงินสะสม ถ้ำไม่ซื้อปีนี้ ปีหน้ำก็ต้องตั้งงบประมำณซื้อ ก็ขอให้ท่ำน 

สมำชิกสภำ ฯทุกท่ำนได้พิจำรณำว่ำรำยกำรไหนจ ำเป็น รำคำเป็นอย่ำงไร ขอให้ท่ำน
อภิปรำยได้เลยครับ  

นำยพรเทพ  กิติกรวรำกุล  ตำมท่ีนำยกได้แถลงต่อท่ีประชุม....มีท่ำนใดจะอภิปรำยหรือสอบถำมหรือไม่ เมื่อไม่มี 
     ประธำนสภำฯ ผู้ใดอภิปรำย ผมขอมติที่ประชุมครับ สมำชิกสภำ อบต.ท่ำนใดเห็นชอบตำมเสนอ  

ขอให้ยกมือ โดยไล่เรียงเป็นรำยกำร ดังนี้ 
1. ตู้เหล็ก แบบ 2 บำน จ ำนวน 1 ตู้   

มติที่ประชุม   มติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์  โดยคะแนนเสียง  16  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง  
2. โต๊ะพับอเนกประสงค์  หน้ำฟอเมก้ำสีขำว  จ ำนวน 6 ตัว  

มติที่ประชุม   มติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์  โดยคะแนนเสียง  16  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง  
  3. โต๊ะพับอเนกประสงค์ พลำสติกไฟเบอร์   จ ำนวน 6 ตัว  

มติที่ประชุม   มติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์  โดยคะแนนเสียง  16  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง  
  4. ถังน้ ำ แบบไฟเบอร์กลำส   จ ำนวน 1 ถัง  

มติที่ประชุม   มติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์  โดยคะแนนเสียง  16  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง  
5  เครื่องปั๊มน้ ำอัตโนมัติ จ ำนวน 1 เครื่อง  

มติที่ประชุม   มติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์  โดยคะแนนเสียง  16  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง  
   6. ชุดไมค์ประชุมพร้อมระบบควบคุมและอุปกรณ์ต่อพ่วง จ ำนวน  1 ชุด  
มติที่ประชุม   มติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์  โดยคะแนนเสียง  16  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง  
   7.  เครื่องปรับอำกำศ จ ำนวน  1 เครื่อง  
มติที่ประชุม    มติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์  โดยคะแนนเสียง  16  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง  
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นำยพรเทพ  กิติกรวรำกุล  การขอโอบงบประมาณของกองช่าง  
ประธำนสภำ ฯ  1. โครงกำรก่อสร้ำงถนนหินคลุก บ้ำนไร่อ้อย หมู่ที่ 9 บริเวณจำกหมู่บ้ำนไร่อ้อยไปบ้ำนโนนติ้ว  
   ขอให้ท่ำนนำยก อบต. ได้แจ้งรำยละเอียดต่อที่ประชุมครับ 
นำยอุเทน ศรีนอก ตำมท่ี อบต.เสมำใหญ่ได้ตั้งงบประมำณรำยจ่ำยในข้อบัญญัติงบประมำณ โครงกำร 
   ก่อสร้ำงถนนดิน หมู่ที่ 9 นั้น ได้รับรำยงำนจำกกองช่ำงว่ำ ได้ลงไปตรวจสอบพื้นท่ีแล้ว  
   ปรำกฏว่ำไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ เนื่องจำกติดปัญหำเรื่องท่ีข้ำงเคียง  จึงได้พิจำรณำจะ 
   ด ำเนินกำรโครงกำรก่อสร้ำงถนนเพื่อแก้ไขปัญหำควำมเดือนร้อนของประชำชนในกำร 
   สัญจร เส้นใหม่ จึงได้คัดเลือกโครงกำรเสนอเพ่ือจะด ำเนินกำรในปี 2563 นี้  
   โดยโครงกำรที่ด ำเนินกำรนั้น คือโครงกำรก่อสร้ำงถนนหินคลุก บ้ำนไร่อ้อย หมู่ 9  
   บริเวณจำกหมู่บ้ำนไร่อ้อย เดิมอยู่ในแผนพัฒนำ ฯ ทีด่ ำเนินกำรในปี 2564   

กองช่ำงจึงได้แจ้งขอแก้ไขแผน โดยกำรขอย้ำยปีด ำเนินกำรจำกปี 2564 มำไว้ในปี 
2563เพ่ือจะด ำเนินกำรโครงกำรดังกล่ำว จึงขอเสนออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่าย
รายการใหม่ 
แผนงำนเคหะและชุมชน  งำนไฟฟ้ำถนน  งบลงทุน หมวด ค่ำท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง 
ประเภท โครงกำรก่อสร้ำงถนนหินคลุก บ้ำนไร่อ้อย หมู่ 9 บริเวณจำกหมู่บ้ำนไร่อ้อย  

จ ำนวนเงิน 241,700.-บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนหินคลุกบ้ำนไร่อ้อย หมู่ 9 
บริเวณจำกหมู่บ้ำนไร่อ้อย ไปบ้ำนโนนติ้ว    ขนำดกว้ำงประมำณ 4 เมตร ยำว
ประมำณ 333 เมตร หนำเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมำณหินคลุกไม่น้อยกว่ำ 
199.80 ลูกบำศก์ เมตร   พร้อมติดตั้ งป้ ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร 1 ป้ำย 
รำยละเอียดตำมแบบแปลน อบต.เสมำใหญ่ก ำหนด  เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติสภำ
ต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ .2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่7)พ.ศ.
2562 มำตรำ 67(1) ปรำกฎในแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)  ฉบับ
แก้ไขครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท ที่  1 กำรพัฒนำด้ำน
โครงสร้ำงพื้นฐำน ล ำดับที ่1 

โอนลด (จากกองช่าง  (ข้อบัญญัติฯหน้ำ 19/25 ) แผนงำนเคหะและชุมชน 
งำนไฟฟ้ำถนน  งบลงทุน  หมวด ค่ำท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง  ประเภท โครงกำรก่อสร้ำง
ถนนดิน  บ้ำนไร่อ้อย  หมู่ที่ 9  ตั้งจ่ำยไว้ 242,000.-บำทงบประมำณคงเหลือก่อน
โอน 242,000.-บำท  โอนลด  241,700บำท คงเหลือ   300 .- บำท 

นำยพรเทพ  กิติกรวรำกุล  ตำมท่ีนำยกได้แถลงต่อท่ีประชุม....มีท่ำนใดจะอภิปรำยหรือสอบถำมหรือไม่ เมื่อไม่มี 
     ประธำนสภำฯ ผู้ใดอภิปรำย ผมขอมติที่ประชุมครับ สมำชิกสภำ อบต.ท่ำนใดเห็นชอบตำมเสนอ  

ขอให้ยกมือครับ 
มติที่ประชุม   มติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์  โดยคะแนนเสียง  16  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง  
   3.4  ญัตติขอควำมเห็นชอบบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ (MOU) กำรก ำจัดขยะมูลฝอย 
นำยพรเทพ  กิติกรวรำกุล  กำรขอควำมเห็นชอบบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ (MOU) กำรก ำจัดขยะมูลฝอย  
ประธำนสภำฯ   ขอให้ท่ำนนำยก อบต. ได้แจ้งรำยละเอียดต่อที่ประชุมครับ 
นำยอุเทน ศรีนอก สืบเนื่องจำกคณะกรรมกำรจัดกำรสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดนครรำชสีมำ  
นำยก อบต.   ได้จัดแบ่งกลุ่ม Cluster ในกำรก ำจัดขยะมูลฝอย โดยก ำหนดให้กลุ่ม Cluster คง  
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ประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 142 แห่ง ในเขต 17 อ ำเภอ 
ได้แก่ อ ำเภอคง อ ำเภอโนนสูง อ ำเภอโนนไทย อ ำเภอเฉลิมพระเกียรติ อ ำเภอจักรำช 
อ ำเภอพระทองค ำ อ ำเภอขำมสะแกแสง อ ำเภอบ้ำนเหลื่อม อ ำเภอแก้งสนำมนำง 
อ ำเภอบัวใหญ่ อ ำเภอบัวลำย อ ำเภอสีดำ อ ำเภอโนนแดง อ ำเภอประทำย อ ำเภอ 
ชุมพวง อ ำเภอเมืองยำง และอ ำเภอล ำทะเมนชัย ซึ่ง อบต.เมืองคง มีพ้ืนที่เหมำะสม
ในกำรด ำเนินกำรก่อตั้งสถำนที่ด ำเนินกำร ซึ่งเรื่องกำรจัดกำรขยะนี้ เป็นวำระ
แห่งชำติ รัฐบำลได้มอบหมำยให้ คณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำน (กกพ.) ได้
ศึกษำว่ำจะท ำอย่ำงไรให้บ้ำนเมืองสะอำดและได้ประโยชน์ไปพร้อมๆกัน กำรที่จะเข้ำ
ร่วมเป็นกำรรวมกลุ่ม Cluster ในกำรจัดกำรสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  
โดยมีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองคงเป็นเจ้ำภำพหลักนั้น องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลเสมำใหญ่ จะต้องท ำข้อตกลงร่วมมือในกำรด ำเนินโครงกำรก ำจัดขยะมูลฝอย
ชุมชนด้วยกำรน ำไปใช้ในกำรผลิตไฟฟ้ำในโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกขยะชุมชน โดย
ต้องผ่ำนควำมเห็นชอบจำกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสมำใหญ่ในกำรจัดกำร
ขยะมูลฝอยร่วมกันและจัดท ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือในกำรจัดท ำบริกำร
สำธำรณะด้ำนกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอย ระหว่ำง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
เสมำใหญ่ กับ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองคง 

นำยพรเทพ  กิติกรวรำกุล   ในส่วนของสภำต้องพิจำรณำเรื่องผลกระทบด้วย ถ้ำต้องด ำเนินกำรโครงกำรดังกล่ำว 
ประธำนสภำ ฯ                จะต้องน ำขยะมำท้ิงที่นี้ มีขบวนกำรคัดแยก กำรก ำจัดอย่ำงไร  
 นำยอดุลย์ กุพันธ์            เรำก็ได้ใช้เวลำประชุมมำพอสมควรแล้ว  ผมเสนอให้พักกำรประชุมก่อนครับ  
 ส.อบต.ม.6 
นำยพรเทพ  กิติกรวรำกุล   พักกำรประชุม  15  นำทีครับ 
ประธำนสภำ ฯ 
นำยบุญชู สบำยใจ เชิญสมำชิกทุกท่ำน เข้ำห้องประชุมเมื่อหมดเวลำพักกำรประชุมและกล่ำวเชิญประธำนสภำ 
เลขำนุกำร  ด ำเนินกำรประชุมต่อ 
นำยพรเทพ  กิติกรวรำกุล   เชิญท่ำนนำยก อบต.ชี้แจงต่อครับ 
ประธำนสภำ ฯ 
นำยอุเทน ศรีนอก ครับจำกที่ผมได้โทรสอบถำมข้อมูลเบื้องต้นจำกเจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบแล้ว เรำ 
นำยก อบต.  จะต้องมีรถขยะเพ่ือน ำขยะในพ้ืนที่ไปส่ง เพ่ือก ำจัดขยะ โดยจะเป็นกำรก ำจัดวัน 

ต่อวัน บ่ขยะอยู่ที่ บ้ำนโนนพัฒนำ เทศบำลเมือคง รัศมีที่อำจจะได้รับกระทบเรื่อง
กลิ่น ประมำณ 700 เมตร อนำคตเรำจะมีค่ำใช้จ่ำยเพิ่มขึ้นต้องมีรถขยะ มีถังขยะให้
หมู่บ้ำน ถ้ำต้องมีรถขยะก็ไม่ต่ ำกว่ำ 2 ล้ำน และต้องมีคนเก็บขยะ คนขับรถขยะอีก  
เขำจะมีกำรรณรงค์กำรคัดแยกขยะจำกต้นทำงก่อน ถ้ำ อบต.ให้เข้ำร่วมก็จะมีกำรประชำ
วิจำรณ์และไปศึกษำดูงำนที่จังหวัดภูเก็ต ก็ขอให้ท่ำนประธำนสภำได้ให้สมำชิกสภำได้
อภิปรำยครับ 

นำยพรเทพ  กิติกรวรำกุล   ขอให้สมำชิกสภำทุกท่ำนได้พิจำรณำ มีท่ำนได้จะอภิปรำยหรือไม่ เชิญครับ 
ประธำนสภำ ฯ 
นำยวิชิต กรวยสวัสดิ์ เรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่ น่ำจะท ำประชำคม เรียกประชุมชำวบ้ำนเพื่อรับฟังควำม 
ส.อบต. ม.1  คิดเห็นก่อนครับ 
นำยอดุลย์ กุพันธ์  ถ้ำเรำไม่เข้ำร่วม เรำไม่สำมำรถน ำขยะในพ้ืนที่ของเรำไปทิ้งได้ใช่ไหมครับ 
ส.อบต.ม.6 
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นำยสมชำย กุลนอก ข้อมูลยังไม่ชัดเจน เห็นด้วยกับท่ำนวิชิต กรวยสวัสดิ์ที่จะให้ชำวบ้ำนเข้ำมำร่วมคิด 
ส.อบต.ม.5  ในส่วนของค่ำใช้จ่ำยที่จะตำมมำนั้นก็จะต้องมีอยู่แน่นอนครับ ส่วนข้อดีของกำร 

เข้ำร่วมก็คือ อบต.เรำเป็นพื้นที่ใกล้ ค่ำใช้จ่ำยอำจจะไม่เยอะ 
นำยคำรมณ์ ศิริเวช ที่จริงก็เป็นเรื่องที่ดี แต่ทำงคณะผู้บริหำรศึกำข้อมูลให้ชัดเจนก่อน ถึงข้อดี ข้อเสีย  
   แล้วค่อยมำพิจำรณำกันอีกรอบ 
นำยอุเทน ศรีนอก จำกที่สมำชิกทุกท่ำนได้อภิปรำยมำนั้นก็เป็นข้อดี ข้อมูลที่รับทรำบมำตอนนี้ก็มำตำม 
นำยก อบต.  เอกสำรและที่ได้โทรสอบถำมเจ้ำหน้ำที่ครับ และทำงท้องถิ่นอ ำเภอก็ตำมเรื่องนี้อยู่  
   อบต.ไหนยังไม่เอำเข้ำท่ีประชุมก็ให้เร่งด ำเนินกำร  ถ้ำเช่นนั้นผมก็จะเชิญท่ำนท้องถิ่น 
   และเจ้ำหน้ำที่ที่เก่ียวข้องมำร่วมประชุมกันอีกรอบได้หรือไม่ครับ 
นำยพรเทพ  กิติกรวรำกุล   ให้ศึกษำข้อมูลเพิ่มเติมก่อนเพ่ือควำมชัดเจน มีสมำชิกสภำท่ำนใดจะอภิปรำยอีก 
ประธำนสภำ ฯ  หรือไม่ครับ ถ้ำไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมเพ่ือเลื่อนญัตตินี้ไปก่อน เพ่ือศึกษำข้อมูล 

 เพ่ิมเติมและให้เจ้ำหน้ำที่ที่เก่ียวข้องมำให้ข้อมูลเพิ่มเติมครับ ขอให้ยกมือครับ 
มติที่ประชุม   มติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์  โดยคะแนนเสียง  16  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง  
ระเบียบวาระท่ี ๕         เรื่องอ่ืนๆ 
นำยพรเทพ  กิติกรวรำกุล   ตอนนี้ทำง อบต.เสมำใหญ่ได้มีพนักงำนส่วนต ำบลย้ำยมำด ำรงต ำแหน่งใหม่ ก็
ประธำนสภำ ฯ               ขอให้ได้เแนะน ำตัวต่อที่ประชุมเชิญครับ 
น.ส.ผ่องศรี ธรรมทอง       ก็ขอแนะน ำตัวอย่ำงเป็นทำงกำรนะค่ะ ชื่อ น.ส.ผ่องศรี  ธรรมทอง ต ำแหน่ง 
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ก็ได้โอนย้ำยมำด ำรงต ำแหน่งนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน เมื่อวันที่ 18 พ.ค.2563  
  เดิมนั้นด ำรงต ำแหน่ง นักทรัพยำกรบุคคล อบต.เมืองพะไล อ ำเภอบัวลำย ค่ะ 
ที่ประชุม รับทรำบ 
นำยพรเทพ  กิติกรวรำกุล เชิญนักพัฒนำชุมชนได้แจ้งรำละเอียดงำนพัฒนำชุมชนให้ที่ประชุมทรำบครับ 
ประธำนสภำ ฯ  
นำงภำวิณี ไพรำม -ขอแจ้งประกำศกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์  
นักพัฒนำชุมชน เรื่อง กำรสนับสนุนกำรสงเครำะห์ในกำรจัดกำรศพตำมประเพณี ซึ่งประกำศ 
  รำชกิจำนุเบกษำเมื่อวันที่ 19 พ.ค.2563 กำรช่วยเหลือเป็นเงินในกำรจัดกำร 
  ศพผู้สูงอำยุตำมประเพณีรำยละสำมพันบำท ซึ่งหลักเกณฑ์เดิมนั้น ผู้ที่จะได้รับ 

เงินค่ำจัดกำรศพนั้นจะต้องตกเกณฑ์ จปฐ ตอนนี้กำรสงเครำะห์ในกำรจัดกำร
ศพตำมประเพณีนั้น ผู้สูงอำยุที่ตำยต้องเข้ำหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ (๑) อำยุเกิน
หกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป (๒) สัญชำติไทย (๓) ผู้สูงอำยุที่มีบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ 
เว้นแต่ผู้สูงอำยุที่มีคุณสมบัติตำมเกณฑ์บัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ  แต่ยังไม่มีบัตร
สวัสดิกำรแห่งรัฐหรือยังไม่ได้ลงทะเบียน ให้ผู้อ ำนวยกำรเขต หรือนำยอ ำเภอ 
หรือก ำนัน หรือผู้ใหญ่บ้ำน หรือนำยกเทศมนตรี หรือนำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล หรือนำยกเมืองพัทยำ หรือ ประธำนชุมชน เป็นผู้ออกหนังสือรับรอง ตำม
แบบที่อธิบดีกรมกิจกำรผู้สูงอำยุก ำหนด ส ำหรับผู้ที่จะยื่นขอรับเงินนั้นต้องเป็น
หลังวันที่ 19 พ.ค.2563ถึงจะได้ แต่ถ้ำกรณีเสียชีวิตก่อนนั้นจะไม่ได้รับ จะไม่
ใช้รับเป็นเงินสด จะเป็นกำรโอนเงินเข้ำบัญชี นับตั้งแต่เสียชีวิต ผู้ยื่นค ำขอรับ
กำรสงเครำะห์ในกำรจัดกำรศพตำมประเพณี ต้องยื่นค ำขอ ภำยในก ำหนด 6 
เดือนนับตั้งแต่วันที่ออกใบมรณบัตร สำมำรถยื่นค ำขอได้ที่ อบต. 
-แจ้งเรื่องเบี้ ยยั งชีพผู้ พิกำร จำกนโยบำยรัฐบำลรำยละ 1,000 บำท 
กรมบัญชีกลำงจะโอนเงินเข้ำบัญชีโดยใช้ข้อมูลเดือน มีนำคม 2563 มีจ ำนวน 
106 รำย ส่วนเงยสด อบต.จะออกให้บริกำรจ่ำยนอกสภำนที่ จ ำนวน 204 
รำย และมีผู้พิกำรเสียชีวิต จ ำนวน 2 รำยค่ะ 
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นำยอุเทน ศรีนอก วันที่ 8 มิ.ย.2563 เจ้ำหน้ำที่จะลงส ำรวจเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง 
นำยก อบต. ผู้ลงทะเบียนของกำรช่วยเหลือ มีผลกระทบจำกโควิด  ม.1 ก็ขอให้ท่ำน ส.อบต. 
  ออกมำร่วมด ำเนินกำร อ ำนวยควำมสะดวกให้เจ้ำหน้ำที่ด้วยนะครับ 
  วันที่ 9 มิ.ย.2563 ทงอ ำเภอจะออกมำประชุมสัญจร 
  วันที่ 10 มิ.ย.2563 จ่ำยเบี้ยยังชีพ 
  วันที่ 11 มิ.ย.2563 ลงส ำรวจ ม.3 ม.4 
  วันที่ 12 มิ.ย.2563 ลงส ำรวจ ม.5 ม.11 
  วันที่ 15 มิ.ย.2563 ลงส ำรวจ ม.2 
  ส่วนแนวทำงกำรช่วยเหลือจะแจ้งให้ที่ประชุมทรำบในกำรประชุมครั้งต่อไปครับ 
นำยยุทธนำ ศรีประภำพงศ์ - แจ้งเรื่องกำรเกิดเหตุวำตภัย มีประชำชนเดือดร้อนประมำณ 40 ครัวเรือน  
หัวหน้ำส ำนักปลัด คณะกรรมกำรช่วยเหลือ ฯได้มีกำรประชุมพิจำรณำให้ควำมช่วยเหลือ แล้วเมื่อ 
  วันที่ 29 พ.ค.2563 โดยได้มีกำรประกำศรำยชื่อฯ ผู้ที่ได้รับกำรช่วยเหลือ  
  โดยเปิดเผย 15 วัน ก่อนถึงจะด ำเนินกำรช่วยเหลือได้ ซึ่งก็จะมีบำงรำยที่จะ 
  ไม่ได้รับกำรช่วยเหลือ ไม่เข้ำหลักเกณฑ์ฯที่จะได้รับกำรช่วยเหลือ และมีอีก 2 รำย  
  ที่จะต้องน ำเข้ำท่ีประชุมในรอบหน้ำ ตอนนี้รอให้ทำง อบต.ลงตรวจสอบก่อนครับ 
  จ ำนวนเงินที่ต้องจ่ำยเพื่อให้กำรช่วยเหลือในรอบนนี้ประมำณ 54,335 บำท 
 

  - ได้รับกำรประสำนจำกทำงอ ำเภอว่ำจะให้ด ำเนินกำรจัดอบรมจิตอำสำภัยพิบัติ  
โดย อบต.เสมำใหญ่ จะอยู่ในรุ่นที่ 3 ระหว่ำงวันที่ 28 -30  มิถุนำยน  2563  
สถำนที่จะใช้ของเทศบำลเมืองบัวใหญ่ครับ 

นำยศิริศักดิ์ อยู่บุรี ตอนนี้ทำงหมู่ที่ 7 มีปัญหำภัยแล้ง น้ ำประปำไม่ไหล น้ ำน้อยไม่เพียงพอในกำร 
ส.อบต. ม.7 ผลิตน้ ำประปำ อยำกจะให้ทำง อบต.สนับสนุนงบประมำณเพ่ือขุดลอกดินโคลน 
  และวัชพืชที่ท ำให้หน้ำฝำยตื้นเขินเพ่ือให้ไดน้้ ำที่จะน ำมำผลิตน้ ำประปำเพ่ิมขึ้น 
นำยพร้อม   รักสุจริต หมู่ที่ 10 ก็ประสบปัญหำภัยแล้ง อยำกจะขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณเพ่ือ 
ส.อบต.ม.10 กำรขุดบ่อบำดำลพร้อมอุปกรณ์ เพ่ือส ำรองแหล่งน้ ำไว้ใช้ครับ 
นำยพรเทพ  กิติกรวรำกุล ส ำหรับหมู่ที่ 11  มีปัญหำคือบ่อบำดำลเดิมมี 2 บ่อแต่ตอนนี้ใช้ได้เพียง 1 บ่อ 
ประธำนสภำ ฯ 
นำยอุเทน  ศรีนอก จะนัดหมำยประชำชนเพื่อประชำคมรับฟังปัญหำควำมต้องกำรทั้ง 3 หมู่บ้ำน   
นำยก อบต. เพ่ือเสนอโครงกำร 
นำยพรเทพ  กิติกรวรำกุล สอบถำมเรื่องโครงกำรอบรม อปพร.ที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมำณ  
ประธำนสภำ ฯ 50,000 บำท เรำจะมีกำรอบรมหรือไม่ ถ้ำจะมีกำรอบรมอยู่ก็ให้อบรมไปแต่ 
  ถ้ำไม่มีกำรอบรม ก็อยำกจะให้มีกำรตัดชุดให้ อปพร. แต่คุยเบื้องต้นกับหัวหน้ำ 
  ส ำนักปลัด ว่ำอยำกจะซื้ออุปกรณ์ที่จ ำเป็น 
นำยอุเทน ศรีนอก กำรจัดอบรมต่ำงๆหรือจัดกิจกรรม ตอนนี้ก็ติดโควิด จึงไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้  
นำยก อบต. ผมจึงได้ปรึกษำหำรือกับ ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ ฯ ที่ดูแลงำน อปพร. อยู่ว่ำ 

จะเป็นกำรซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในกำรท ำงำนดีหรือไม่ ขอให้ ผู้อ ำนวยกำรกอง
กำรศึกษำและหัวหน้ำส ำนักปลัดไปดูระเบียบ ฯ  ว่ำจะท ำอย่ำงไร 

นำยพรเทพ  กิติกรวรำกุล ส ำหรับชุด อปพร.ที่เคยมอบให้ อปพร.ใว้ใส่ในกำรปฏิบัติงำนนั้น ตอนนี้บำงคนก็ 
ประธำนสภำ ฯ ช ำรุดใช้งำนไม่ได้แล้ว 
นำยอุเทน ศรีนอก ถ้ำเรำไม่จัดอบรม ก็ขอให้ท่ำนสมำชิกสภำ ฯ ไปสอบถำม อปพร.ของแต่ละ 
นำยก อบต.  หมู่บ้ำนว่ำคนไหนที่พร้อมจะท ำงำนจริง ๆ เรำจะเอำข้อมูลมำประกอบกำร 
  พิจำรณำว่ำจะต้องด ำเนินกำรตัดชุดจ ำนวนเท่ำไหร่ ต้องมอบให้ใครบ้ำง 
 นำยพรเทพ  กิติกรวรำกุล สอบถำมท่ำนหัวหน้ำส ำนักปลัด ถ้ำตัดชุดแล้วมีเงินเหลือจ่ำยเรำจะสำมำรถซ้ือ 
ประธำนสภำ ฯ อุปกรณ์ได้ไหม 
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นำยยุทธนำ ศรีประภำพงศ์ เบื้องต้นก็ว่ำจะไม่มีกำรอบรม อปพร.เพรำะดูซ้ ำซ้อนกับอบรมจิตอำสำภัยพิบัติ
หัวหน้ำส ำนักปลัด แต่ว่ำถ้ำจะซื้อชุด อปพร.ก็ต้องดูว่ำจะใช้จ ำนวนกี่ชุด เพรำะเดิมที่คิดไว้คือว่ำจะ 
  ซื้อถังดับเพลิงเคมีไว้ให้แต่ละหมู่บ้ำน ถ้ำมีเงินเหลือก็จะซื้อเป็นเสือ้สะท้องแสง และกระบอง  
นำยอุเทน  ศรีนอก สรุปคือจะตัดชุดบำงส่วนเหลือแล้วจะซื้ออุปกรณ์ เบื้องต้นให้ส ำรวจจ ำนวนชุด 
นำยก อบต. ว่ำต้องใช้กี่ชุด รำคำชุดละกี่บำท อุปกรณ์ท่ีจะต้องกำรใช้มีอะไรบ้ำง   
นำยพรเทพ  กิติกรวรำกุล    มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอเรื่องในวำระอ่ืน ๆ อีกหรือไม่  ถ้ำไม่มีผมขอขอบคุณ  
ประธำนสภำ ฯ    ทุกท่ำนที่เข้ำประชุม  และขอปิดกำรประชุม 
เลิกประชุมเวลา  12.20  น. 

    ลงชื่อ                  ผู้จดรำยงำนกำรประชุม 
   (นำยบุญชู    สบำยใจ) 

                   เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสมำใหญ่  
..................................................................... .........................................................................................................  

เสนอคณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสมำใหญ่ 
เพ่ือพิจำรณำตรวจสอบบันทึกรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสมำใหญ่   
สมัยสำมัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  1  ประจ ำปี  พ.ศ.  2563  เมื่อวันที่  5 มิถุนำยน  2563 

 
ลงชื่อ                  ผู้จดบันทึกรำยงำนกำรประชุม 

   (นำยบุญชู    สบำยใจ) 
        เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสมำใหญ่  
 

บันทึกรำยงำนกำรประชุมนี้   ได้ผ่ำนกำรตรวจจำกคณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมสภำฯ แล้ว   
เห็นว่ำถูกต้อง   เมื่อวันที่ ..................................................................... 

 
 

ลงชื่อ            ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
(นำยคำรมณ์  ศิริเวช ) 

       ประธำนคณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
 

 

ลงชื่อ            ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
     (นำยอดุลย์  กุพันธ์) 
    คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
 
 

ลงชื่อ            ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
       (นำยศิริศักดิ์   อยู่บุรี) 

    คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม/เลขำนุกำร 
........................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................. .............................................. 

รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสมำใหญ่  
สมัยสำมัญ  สมัยที่  2   ครั้งที่  1  ประจ ำปี  2563   เมื่อวันที่ 5 มิถุนำยน  2563  

ได้ผ่ำนกำรรับรองรำยงำนกำรประชุมจำกสภำท้องถิ่นแล้วในกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสมำใหญ่   
สมัยสำมัญ  สมัยที่ ....................ครั้งที่ ............. เมื่อวันที่  .................................................. ........... 

 
 ลงชื่อ            ผู้รับรองรำยงำนกำรประชุม 

          (นำยพรเทพ   กิติกรวรำกุล) 
          ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสมำใหญ่ 


