
รายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเสมาใหญ� 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2 คร้ังท่ี 1ประจําป%  2563 

 วันท่ี  5 มิถุนายน  2563 
ณ    หอประชุมองค�การบริหารส�วนตําบลเสมาใหญ� 

......................................................... 
ผู.มาประชุม 
ลําดับท่ี ช่ือ  -  สกุล ตําแหน�ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 นายพรเทพ  กิติกรวรากลุ ประธานสภาฯ พรเทพ  กิติกรวรากลุ  

2 นายมนตรี  พันธุวัฒนา รองประธานสภาฯ มนตรี  พันธุวัฒนา  

3 นายปวิทย"  เถียนนอก สมาชิก อบต. หมู(ที่ 1 ปวิทย"  เถียนนอก  

4 นายวิชิต  กรวยสวัสด์ิ สมาชิก อบต. หมู(ที่ 1 วิชิต  กรวยสวัสด์ิ  

5 นายคารมณ"  ศิริเวช สมาชิก อบต. หมู(ที่ 2 คารมณ"  ศิริเวช  

6 นางเพ็ญศิริ  การบรรจง สมาชิก อบต. หมู(ที่ 2 เพ็ญศิริ  การบรรจง  

7 นายไพฑูรย"  สงครินทร" สมาชิก อบต. หมู(ที่ 3 ไพฑูรย"  สงครินทร"  

8 นายวิชัย  นาสะอาด สมาชิก อบต. หมู(ที่ 3 วิชัย  นาสะอาด  

9 นางปราณี  ไพรเขียว สมาชิก อบต. หมู(ที่ 4 ปราณี  ไพรเขียว  

10 นายสมชาย  กุลนอก สมาชิก อบต. หมู(ที่ 5 สมชาย  กุลนอก  

11 นายประหยัด  ทองนอก สมาชิก อบต. หมู(ที่ 5 ประหยัด  ทองนอก  

12 นายอดุลย"   กุพันธ" สมาชิก อบต. หมู(ที่ 6 อดุลย"   กุพันธ"  

13 นายศิริศักด์ิ อยู(บุร ี สมาชิก อบต. หมู(ที่ 7 ศิริศักด์ิ อยู(บุร ี  

14 นายสน่ัน    ไพราม สมาชิก อบต. หมู(ที่ 8 - ลากิจ 

15 นายพิชัย    นาใจคง สมาชิก อบต. หมู(ที่ 8 พิชัย    นาใจคง  

16 นายนิคม    มหาหงส" สมาชิก อบต. หมู(ที่ 9 นิคม    มหาหงส"  

17 นายพร<อม   รักสจุริต สมาชิก อบต. หมู(ที่ 10 พร<อม   รักสุจริต  

18 นายบุญชู  สบายใจ เลขานุการสภา บุญชู  สบายใจ  

ผู.ไม�มาประชุม 
  นายสน่ัน ไพราม   ลากิจ 
ผู.เข.าร�วมประชุม 

ลําดับที ่ ชื่อ  -  สกุล ตําแหน�ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายอุเทน  ศรีนอก นายก อบต. อุเทน  ศรีนอก  
2 นายรุ(งโรจน"  บรรดาศักด์ิไพศาล รองนายก อบต. รุ(งโรจน"  บรรดาศด์ิไพศาล  
3 นายอุทิศ      จิตตะมาก เลขานุการนายก อบต. อุทิศ  จิตตะมาก  
4 นายจักรกฤษ  เลไธสง ผู<อํานวยการกองการศึกษาฯ จักรกฤษ  เลไธสง  
5 นายสิงขรณ"  สิงขรอาสน" ผู<อํานวยการกองช(าง สิงขรณ"  สิงขรอาสน"  
6 นายสมบัติ     คําลือชา ผู<อํานวยการกองสวัสดิการสงัคม สมบัติ     คําลือชา  
7 นายยุทธนา   ศรีประภาพงศ" หัวหน<าสํานักปลัด ยุทธนา  ศรีประภาพงศ"  
8 น.ส.ณัฐกฤตา เรื่องศร ี นักทรัพยากรบุคคล ณัฐกฤตา เรื่องศร ี  
9 น.ส. ผ(องศรี  ธรรมทอง นักวิเคราะห" ฯ ผ(องศรี  ธรรมทอง  

10 นางนลินภัสร" ชนาธรศรีสมบัติ ผู<อํานวยการกองคลงั นลินภัสร" ชนาธรศรสีมบัติ  
11 นางภาวิณี  ไพราม นักพัฒนาชุมชน ภาวิณี  ไพราม  
12 นายสมยันต" พันธ"วง ผู<อํานวยการกองส(งเสริมการเกษตร สมยันต" พันธ"วง  
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เร่ิมประชุม  เวลา  09.30  น. 
นายบุญชู  สบายใจ ตรวจนับองค"ประชุมเมื่อครบองค"ประชุมแล<ว  กล(าวเชิญประธานสภาจุดธูปเทียน 
เลขานุการสภาฯ  บูชาพระรัตนตรัย  นายพรเทพ  กิติกรวรากุล นํากล(าวสวดมนต" 
นายพรเทพ  กิติกรวรากลุ เรียนท(านนายกองค"การบรหิารส(วนตําบล  ท(านสมาชิกสภาองค"การบรหิารส(วน 
ประธานสภา ฯ  ตําบลท(านปลัด ท(านหัวหน<าส(วนราชการ และผู<เข<าประชุมทกุท(าน เมื่อท(านพร<อม 
   แล<ว  ผมขอเปEดการประชุมสภาองค"การบริหารส(วนตําบลดงบัง  สมัยสามญั สมัยที่ 2   
   ประจําปF 2563  ครั้งที่ 1 ก(อนที่จะดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

 ขอเชิญท(านเลขานุการสภาฯ อ(านประกาศฯ เชิญครับ 
นายบุญชู  สบายใจ   กราบเรียนท(านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาองค"การบริหารส(วนตําบล 
เลขานุการสภาฯ เสมาใหญ(ทุกท(าน กระผม นายบุญชู  สบายใจ ในฐานะ เลขานุการสภาฯ อ(าน

ประกาศเรียกประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปF พ.ศ.2563 
ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2563   มีกําหนด 15 วัน 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เร่ืองท่ีประธานแจ.งให.ท่ีประชุมทราบ 
1.ประกาศเจตจํานงต(อต<านการทจุริตของผู<บรหิารองค"กรปกครองส(วนท<องถ่ิน 
ประจําปFงบประมาณ 2563 

นายพรเทพ  กิติกรวรากลุ  เรียนเชิญท(านนายก อบต.เสมาใหญ( ดําเนินกจิกรรมประกาศเจตจํานงต(อต<านการ 
ประธานสภา ฯ  ทุจริตของผู<บรหิาร อปท.ประจําปFงบประมาณ 2563 
นายอุเทน ศรีนอก  ข<าพเจ<า นายอุเทน ศรีนอก ตําแหน(ง  นายกองค"การบริหารส(วนตําบลเสมาใหญ( ขอ 
นายก อบต. แสดงเจตจํานงต(อสมาชิกสภาองค"การบริหารส(วนตําบลเสมาใหญ(  เจ<าหน<าที่และ

สาธารณะชนว(า ข<าพเจ<าจะปฏิบัติหน<าที่และบริหารงานของหน(วยงาน ตลอดจนการ
อํานวยความสะดวกแก(ประชาชน ด<วยความซื่อสัตย"สุจริต ด<วยความตระหนักและ
สํานึกในความรับผิดชอบที่มีอยู( จะต้ังในปฏิบัติหน<าที่โดยเต็มกําลังความสามารถ จะ
ใช<อํานาจหน<าที่ด<วยสติปJญญา รู<คิดพิจารณาว(าการกระทําใดเปKนความเจริญ การ
กระทําในเปKนความเสื่อม การะทําใดที่ต<องทําและการกระทําใดที่ต<องละเว<น จะ
บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล จะดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และจะยีนหยัดต(อต<านการทุจริตทุกรูปแบบ โดยมุ(งมั่นที่จะนําหน(วยงาน ให<
ดําเนินตามภารกิจ ด<วยความโปร(งใส บริหารงานด<วยความซื่อสัตย" สุจริต มีคุณธรรม 
ปราศจากการทุจริต เพ่ือให<บรรลุตามเจตนารมณ"ดังกล(าว 

นายพรเทพ  กิติกรวรากลุ  2.แผนพัฒนาท<องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 แก<ไขครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 เชิญท(านนายก อบต. 
ประธานสภา ฯ   ได<ช้ีแจงให<ที่ประชุมทราบครับ 
นายอุเทน ศรีนอก มอบหมายให<นักวิเคราะห"นโยบายและแผนได<ช้ีแจงรายละเอียด  
น.ส.ผ(องศรี  ธรรมทอง ตามที่ อบต.เสมาใหญ( ได<ดําเนินการแก<ไขแผนพัฒนาท<องถ่ิน (พ.ศ2561-2565 )  

ฉบับที่ 1 พ.ศ.2563 โดยเปKนการแก<ไขปFที่ดําเนินการ โครงการก(อสร<างถนนหิน
คลุกบ<านไร(อ<อย หมู( 9 บริเวณจากหมู(บ<านไร(อ<อยไปบ<านโนนต้ิว  งบประมาณ
งบประมาณ 437,500 บาท เดิมบรรจุไว<ในปFงบประมาณ 2564  ขอแก<ไข 
โครงการดังกล(าวเพ่ือบรรจุ ในปFงบประมาณ 2563 และแก<ไขช่ือโครงการจัดการ
เลือกต้ังนายกองค"การบริหารส(วนตําบลและสมาชิกสภาองค"การบริหารส(วนตําบล
เสมาใหญ( เปKนค(าใช<จ(ายในการจัดการเลือกต้ังท<องถ่ิน การแก<ไขครั้งน้ีเพ่ือให<ช่ือ
โครงการสอดคล<องกับห นังสือสั่ งการที่ เกี่ ยวข<อง  ถือปฏิบั ติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว(าด<วย การจัดทําแผนพัฒนาของ องค"กรปกครองส(วนท<องถ่ิน 
พ.ศ.2548 และที่แก<ไขเพ่ิมเติมถึงปJจจุบัน  ข<อ 21 เมื่อผู<บริหารท<องถ่ินได<เห็นชอบ 
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แผนพัฒนาท<องถ่ินที่แก<ไขแล<ว ให<ปEดประกาศให<ประชาชนทราบโดยเปEดเผยไม(น<อย
กว(าสามสิบวันนับแต(วันที่ผู<บริหารท<องถ่ินเห็นชอบ พร<อมทั้งแจ<งสภาท<องถ่ิน อําเภอ 
และจังหวัดทราบด<วย งานนโยบายและแผน จึงได<จัดทําเล(มแผน ฯ แก<ไขครั้งที่ 1 
พ.ศ.2563 เพ่ือแจกจ(ายและแจ<งให<สมาชิกสภา ฯ ทุกท(านทราบค(ะ 
3.มีสมาชิกสภา อบต. เสมาใหฯ ลากิจ 1 ท(าน คือ นายสน่ัน ไพราม ส.อบต.หมู(ที่ 8 

ท่ีประชุม รับทราบ  
ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม 

รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่  16 มีนาคม  2563 
นายพรเทพ  กิติกรวรากลุ    ขอให<ที่ประชุมสภาฯ  ได<ตรวจดูสําเนาบันทกึรายงานการประชุมสภาองค"การบริหาร 
ประธานสภา ฯ  ส(วนตําบลเสมาใหญ( สมัยวิสามญั สมัยที่   2   ครั้งที่  1 เมื่อวันที่  16 มีนาคม  

2563 ว(าถูกต<องหรือไม(และมที(านใดขอแก<ไข.... ถ<าไม(มีขอให<ลงมติรบัรองรายงาน
การประชุมสภาฯ   

มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมสภาฯ   เป:นเอกฉันท�  โดยคะแนนเสียง  16  เสียง   
   งดออกเสียง  1  เสียง  
ระเบียบวาระท่ี ๓ เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 
   3.1 การคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา ฯ (แทนตําแหน�งท่ีว�าง) 
นายพรเทพ  กิติกรวรากุล  ตามที่ สภา อบต.เสมาใหญ(ได<แต(งต้ังคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา ฯ  
ประธานสภาฯ  จํานวน 3 ท(าน ได<แก( นายศิริศักด์ิ   อยู(บุรี นายสน่ัน ไพราม และนายพรเทพ  

กิติกรวรากุล ตามที่ได<มีมติเห็นชอบในการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 เมื่อ
วันที่ 21 พฤศจิกายน  2556 ไปแล<วน้ัน เน่ืองจากขณะน้ีมีคณะกรรมการ ฯในชุด
ดังกล(าว จํานวน  2 ท(านได<ย่ืนขอลาออกจากการเปKนคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมสภา ฯต(อประธานสภา ฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว(าด<วย
ข<อบังคับการประชุมสภาท<องถ่ิน พ.ศ.2547 และที่แก<ไขเพ่ิมเติมถึงปJจจุบัน        
ข<อ 106 (1) ทําให<ตําแหน(งว(างลง จึงจําเปKนต<องดําเนินการคัดเลือกคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุมสภา ฯ (แทนตําแหน(งที่ว(าง)  สําหรับคณะกรรมการราย         
นายศิริศักด์ิ   อยู(บุรี ยังคงให<อยู(ในคณะกรรมการ ฯต(อไป  

นายยุทธนา ศรีประภาพงศ" สําหรับคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา ฯ จากที่ท(านประธานพรเทพ  ได<รับการ 
หัวหน<าสํานักปลัด แต(งต้ังให<ดํารงตําแหน(งประธานสภาองค"การบริหารส(วนตําบลเสมาใหญ( และนาย

สน่ัน ไพราม ได<ย่ืนหนังสือขอลาออกจากการเปKนคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุม ทําให<องค"ประกอบของการตรวจรายงานการประชุมไม(ครบ จึงต<อง
ดําเนินการคัดเลือกคณะกรรมการที่ละ 1 คน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว(า
ด<วยข<อบังคับการประชุมสภาท<องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก<ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒)    
พ.ศ. 2554 ข<อ 8 วิธีเลือกประธานสภาท<องถ่ิน ให<สมาชิกสภาท<องถ่ินแต(ละคนมี
สิทธิเสนอช่ือสมาชิกสภาท<องถ่ินคนหน่ึงที่ตนเห็นว(าสมควรให<เปKนผู<ดํารงตําแหน(ง
ประธานสภาท<องถ่ิน การเสนอน้ัน ต<องมีสมาชิกสภาท<องถ่ิน รับรองไม(น<อยกว(า      
สองคนโดยให<สมาชิกสภาท<องถ่ินแต(ละคนมีสิทธิรับรองได<เพียงครั้งเดียว ช่ือที่เสนอ
ไม(จํากัดจํานวนและให<สมาชิกสภาท<องถ่ินลงคะแนนเลือกจากช่ือเหล(าน้ัน  ซึ่งตาม
ระเบียบสามารถมีคณะกรรมการ ฯ ได<ไม(น<อยกว(า 3 คน แต(ไม(เกิน 7 คน 

นายพรเทพ  กิติกรวรากุล  ตามที่หัวหน<าสํานักปลัดได<ช้ีแจงไป  มีท(านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม( 
ประธานสภาฯ ขอเชิญครับ ถ<าไม(มีขอให<ที่ประชุมสภา ฯ พิจารณาการกําหนดจํานวนคณะกรรมการ

ตรวจรายงานการประชุม ครับ 
มติท่ีประชุม กําหนดคณะกรรมการ ฯ จํานวน 3 คน  
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นายพรเทพ  กิติกรวรากุล  สําหรับคณะกรรมการ ฯราย นายศิริศักด์ิ   อยู(บุรี น้ันให<อยู(ในคณะกรรมการตรวจ 
ประธานสภา ฯ  รายงานการประชุมสภา ฯ ตามมติการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 21  

พฤศจิกายน  2556 ยังคงอยู(ต(อไป  โดยให<คัดเลือกเพ่ิมจํานวน 2 ท(าน แทนตําแหน(ง
ว(าง โดยให<คัดเลือกคณะกรรมการที่ละ 1 คน และการเสนอช่ือต<องมีสมาชิกสภา
รับรองไม(น<อยกว(าสองคน โดยให<สมาชิกสภาท<องถ่ินแต(ละคนมีสิทธิรับรองได<เพียง   
ครั้งเดียว ขอเชิญสมาชิกสภา อบต. เสนอช่ือสมาชิกสภา อบต. ที่เห็นสมควรให<เปKน
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา ฯ  สภาองค"การบริหารส(วนตําบลเสมาใหญ(ขอ
เชิญครับ 

นายศิริศักด์ิ  อยู(บุรี         ผมขอเสนอนายอดุลย" กุพันธ"   ส.อบต. หมู( 6  
ส.อบต. หมู( 7 
นายพรเทพ  กิติกรวรากุล  ขอผู<รับรองด<วยครับ 
ประธานสภาฯ 

 นายประหยัด  ทองนอก     ส.อบต. หมู( 5 รับรอง  
 นายไพฑูรย" สงครินทร"      ส.อบต. หมู( 3 รับรอง 

นายพรเทพ  กิติกรวรากุล  มีใครจะเสนอช่ือสมาชิกสภา อบต. ท(านอื่นอีกหรือไม( 
ประธานสภาฯ 
นายอดุลย" กุพันธ"    ผมขอเสนอ นายคารมณ"  ศิริเวช  ส.อบต. หมู( 2 
   ส.อบต.หมู( 6  
นายพรเทพ  กิติกรวรากุล  ขอผู<รับรองด<วยครับ 
ประธานสภาฯ 

นายวิชิต กรวยสวัสด์ิ ส.อบต.หมู( 1 รับรอง 
นายพร<อม รักสุจริต ส.อบต.หมู( 10 รับรอง   

นายพรเทพ  กิติกรวรากุล  มีใครจะเสนอช่ือสมาชิกสภา อบต. ท(านอื่นอีกหรือไม( 
ประธานสภาฯ 
ท่ีประชุม ไม�มี 
นายพรเทพ  กิติกรวรากุล   เมื่อไม(มี ที่ประชุมสภา ฯ มีมติเปKนเอกฉันท"ให<ผู<ถูกเสนอช่ือ  จํานวน   2   คน  
ประธานสภาฯ  ดังน้ี 
 1. นายอดุลย" กุพันธ"   ส.อบต. หมู( 6 
 2. นายคารมณ"  ศิริเวช  ส.อบต.หมู( 2 
 เปKนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา ฯ 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

3.2 ญัตติการแก.ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการก�อสร.างและเปลี่ยนแปลงคํา
ชี้แจงงบประมาณ ฯ โครงการขุดสระนํ้าประปาหมู�บ.าน บ.านโนนสีสุก หมู�ท่ี 10  
บริเวณปBาช.า 

นายพรเทพ  กิติกรวรากุล   -ขอเชิญนายก อบต.ได<ช้ีแจงรายละเอียดต(อประชุม ขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ  

นายอุเทน ศรีนอก เน่ืองจากตอนน้ีได<มีการดําเนินการโครงการในข<อบัญญัติงบประมาณประจําปF
นายก อบต. งบประมาณ 2563 โดยได<ดําเนินการก(อหน้ีผูกพันทําสัญญาจ<างแล<ว ต(อมาช(าง 
  และผู<รับจ<างได<ไปรังวัดสถานทีก่(อสร<าง แต(มีความคลาดเคลือ่นของพ้ืนทีจ่รงิ  
  เน่ืองจากพ้ืนที่ขาดไปประมาณ 1 ไร( หรือความยาวประมาณ 50  เมตร จึงได< 

ระงบัการดําเนินการไว<ก(อน จะต<องเปลี่ยนแปลงแบบแปลนให<สอดคล<องกับ
สภาพพ้ืนที่ โดยได<มอบหมายให<ช(างออกไปดําเนินการรงัวัดและเขียนแบบใหม( 
และได<ลงไปประชาคมหมู(บ<านว(ายังจะให<ดําเนินการขุดสระดังกล(าวอยู(หรือไม(  
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ซึ่งทางหมู(บ<านมีความต<องการให<ดําเนินการโครงการดังกล(าวอยู( เน่ืองจากสระ
ดังกล(าวมีความต้ืนเขิน จะกกัเก็บนํ้าได<น<อย จงึยังมีความประสงค"ให<ดําเนินการอยู( และ
มอบหมายให< ผอ.ช(างได<ช้ีแจงรายละเอียดทีเ่ปลี่ยนแปลงให<ที่ประชุมทราบครับ 

นายสิงขรณ" สงิขรอาสน" จากที่ท(านนายกได<แจ<งไป น้ัน ขอแจ<งแก<ไขข<อความ พ้ืนที่ทีข่าดหายไปประมาณ  
ผอ.กองช(าง 1 งาน ในส(วนของแบบแปลนที่ขอแก<ไขเปลี่ยนแปลงน้ัน คือ  

จากเดิม ขุดลอกสระ ขนาดปากบนกว<างประมาณ 3,340 ตารางเมตร ปากล(าง
กว<างประมาณ 2,680 ตารางเมตร ลึกประมาณ 1.50 เมตร หรือมีปริมาณดิน
ขุดไม(น<อยกว(า 4,515 ลูกบาศก"เมตร พร<อมปQายโครงการ 1 ปQาย เปKนไปตาม 
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค"การบรหิารส(วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก<ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 ปรากฏตามแผนพัฒนาท<องถ่ิน (พ.ศ. 2561- 
2565) ยุทธศาสตร"การสานต(อแนวทางพระราชดําร ิหน<า 74 
ขอแก.ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการงานก�อสร.างและแก.ไขเปลี่ยนแปลงคํา
ชี้แจงงบประมาณฯ เป:น เพ่ือจ(ายเปKนเงินค(าก(อสร<างโครงการขุดสระนํ้าประปา
หมู(บ<าน  บ<านโนนสีสุก หมู(ที่ 10  บริเวณปUาช<า ขนาดปากบนกว<างประมาณ 
3,130 ตารางเมตร ปากล(างกว<างประมาณ 2,361 ตารางเมตร ลึก 1.65 
เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม(น<อยกว(า 4,515 ลูกบาศก"เมตร พร<อมปQาย
โครงการ  1 ปQาย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เสมาใหญ(กําหนด เปKนไป
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค"การบริหารส(วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และ
แก<ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่  7 พ.ศ. 2562 ปรากฏตามแผนพัฒนาท<องถ่ิน       
(พ.ศ. 2561- 2565) ยุทธศาสตร"การสานต(อแนวทางพระราชดําริ  หน<า 74 ลําดับที่ 16 

  สรปุคือพ้ืนทีป่ากบนกว<างประมาณ 3,130 ตารางเมตร ลดลง 210 ตารางเมตร   
ปากล(างกว<างประมาณ 2,361 ตารางเมตร ลดลง 319 ตารางเมตร ความลึก
ประมาณ 1.65 เมตร เพ่ิมข้ึน 0.15 เมตร  ปริมาณดินขุดเท(าเดิมคือไม(น<อยกว(า 
4,515 ลูกบาศก"เมตร โดยจะนําดินที่ขุดไปทิ้งทีส่าธารณะโนนข้ีกลิ้ง
สาธารณประโยชน" (นสล.นม.196 ) ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ได<แจกจ(ายให<
สมาชิกท(านครบั 

นายอุเทน ศรีนอก จากที่ไปตรวจสอบสถานที่จริง มันขุดไม(ได< เมื่อได<ประชุมประชาคมชาวบ<านแล<ว  
นายก อบต. ทางหมู(บ<านยืนยันจะขุดเหมือนเดิม จึงได<มกีารขอแก<ไขแบบรูปรายการงาน 

ก(อสร<างและเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณ ฯ โครงการขุดสระนํ้าประปาหมู(บ<าน 
บ<านโนนสสีุก หมู(ที่ 10  บริเวณปUาช<า ก็ขอให<ทางสภา ฯได<พิจารณาด<วยครับ 

นายพรเทพ  กิติกรวรากลุ   ขอให<ท(านสมาชิกสภาฯทุกท(านได<พิจารณา มีท(านได<จะอภิปรายหรือไม( เชิญครบั 
     ประธานสภา ฯ ถ<าไม(มี ผมขอมติทีป่ระชุมในการให<ความเห็นชอบการแก<ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูป

รายการงานก(อสร<างและเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณ ฯ โครงการขุดสระ
นํ้าประปาหมู(บ<าน บ<านโนนสีสกุ หมู(ที่ 10  บรเิวณปUาช<า 

  มติท่ีประชุม          เห็นชอบตามท่ีเสนอ เป:นเอกฉันท�ด.วยคะแนนเสียง 16 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
3.3 ญัตติการโอนงบประมาณรายจ�ายประจําป%งบประมาณ พ.ศ.2563 คร้ังท่ี 8 

นายพรเทพ  กิติกรวรากลุ      ขอไล(เรียงตามวาระเลยนะครับ เริ่มจาก สาํนักปลัด 
ประธานสภา ฯ        1.  ตู.เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 1 ตู.   ขอเชิญท(านายก อบต.ได<ช้ีแจงให<ที่ประชุมทราบครับ
นายอุเทน ศรีนอก         เน่ืองจากเอกสารทางราชการที่ต<องเก็บสําหรับรอรับการตรวจมีเยอะมาก  ซึ่งเอกสารต<องเก็บ 
นายก อบต.                ไว<อย(างน<อย 10 ปF จึงจําเปKนจะต<องดําเนินการซื้อตู<เหล็ก แบบ 2 บาน ไว<ใช<เก็บเอกสาร  
          โดยมีลักษณะพ้ืนฐาน  ดังน้ี 1) มีมือจับชนิดบิด 2) มีแผ(นช้ันปรับระดับ 3 ช้ิน  
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              3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ"อุตสาหกรรม(มอก.) เปKนไปตามบัญชีราคา 
       มาตรฐานครุภัณฑ"ฉบับเดือน ธันวาคม  2562  โดยขอโอนลด (จากสํานักปลัด   

 (ข.อบัญญัติฯหน.า 5/25 )แผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหารทั่วไปงบดําเนินงาน 
หมวด ค(าใช<สอยประเภท โครงการพัฒนาศักยภาพสําหรับผู<บริหารท<องถ่ิน รอง
ผู<บริหารท<องถ่ินเลขานุการผู<บริหารท<องถ่ิน ประธานสภา ฯ รองประธาน ฯ สมาชิก
องค"การบริหารส(วนตําบล พนักงานส(วนตําบลพนักงานจ<าง ประจําปFงบประมาณ 
2563  ต้ังจ(ายไว< 300,000.-บาท งบประมาณคงเหลือก(อนโอน 47,590.-บาท 

โอนลด 5,500 บาท คงเหลือ 42,090   บาท 
2. โตGะพับอเนกประสงค�  หน.าฟอเมก.าสีขาว  เหตุที่ขอโอนต้ังจ(ายเปKนรายการใหม(        
ก็เน่ืองจากเวลาที่ทาง อบต.จัดงานนอกสถานที่ แล<ว โตVะพับมีไม(เพียงพอ จึงขอ
อนุมัติโอนต้ังจ(าย ฯ จํานวน  6  ตัว  ๆละ 2,500 บาท เปKนเงิน 15,000 บาท โดย
มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังน้ี    

   -โครงขาเหล็กพับได< ขาโตVะทําด<วยเหล็กกลวงเหลี่ยม ชุบโครเมี่ยม 
   -พ้ืนโตVะทําด<วยวัสดุฟอเมก<า สีขาว มีความหนาไม(น<อยกว(า 20 มม. 
   -ขนาด กว<าง 75 ซม. ยาว  180 ซม สูง 75 ซม.หรือไม(น<อยกว(าน้ี 

เปKนครุภัณฑ"ที่ ไม(มีกําหนดไว<ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ" จัดซื้อตามราคา
ท<องตลาด โดยขอโอนลด (จากสํานักปลัด  (ข.อบัญญัติฯหน.า 5/25 )แผนงาน
บริหารงานทั่วไปงานบริหารทั่วไปงบดําเนินงาน หมวด ค(าใช<สอยประเภท โครงการ
พัฒนาศักยภาพสําหรับผู<บริหารท<องถ่ิน รองผู<บริหารท<องถ่ินเลขานุการผู<บริหาร
ท<องถ่ิน ประธานสภา ฯ รองประธาน ฯ สมาชิกองค"การบริหารส(วนตําบล พนักงาน
ส(วนตําบลพนักงานจ<าง ประจําปFงบประมาณ 2563  ต้ังจ(ายไว< 300,000.-บาท 
งบประมาณคงเหลือก(อนโอน 42,090.-บาท โอนลด 15,000 บาท คงเหลือ 27,090   บาท 

3. โตGะพับอเนกประสงค� พลาสติกไฟเบอร�  จํานวน 6 ตัว ๆละ 4,500 บาท เปKนเงิน  
27,000 บาท  โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังน้ี    

   -โครงขาเหล็กพับได<  
   -พ้ืนโตVะทําด<วยพลาสติกไฟเบอร"   
   -ขนาดกว<าง 75 ซม. ยาว  180 ซม สูง 75 ซม.หรือไม(น<อยกว(าน้ี 

เปKนครุภัณฑ"ที่ไม(มีกําหนดไว<ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ" จัดซื้อตามราคา
ท<องตลาด โดยขอโอนลด (จากสํานักปลัด  (ข.อบัญญัติฯหน.า 5/25 )แผนงาน
บริหารงานทั่วไปงานบริหารทั่วไปงบดําเนินงาน หมวด ค(าใช<สอยประเภท โครงการ
พัฒนาศักยภาพสําหรับผู<บริหารท<องถ่ิน รองผู<บริหารท<องถ่ินเลขานุการผู<บริหาร
ท<องถ่ิน ประธานสภา ฯ รองประธาน ฯ สมาชิกองค"การบริหารส(วนตําบล พนักงาน
ส(วนตําบลพนักงานจ<าง ประจําปFงบประมาณ 2563  ต้ังจ(ายไว< 300,000.-บาท 
งบประมาณคงเหลือก(อนโอน 27,090.-บาท โอนลด 15,000 บาท คงเหลือ 90   บาท 

4. ถังนํ้า แบบไฟเบอร�กลาส   จํานวน 1 ถัง  ก็เน่ืองจากห<องนํ้า อบต.นํ้าไหลไม(ทัน  
จึงต<องการกักเก็บนํ้าไว<ใช< อย(างเวลาจัดกิจกรรมหรือมีแขกมาเย่ียมเยือน ก็อยากให<
ห<องนํ้าเรามีความพร<อม จึงขออนุมัติขอโอนต้ังจ(าย จํานวน  1 ถังๆ8,300 บาท เปKนเงิน  
8,300 บาทโดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังน้ี    

   -แบบไฟเบอร"กลาส   
   1)ขนาดที่กําหนดเปKนขนาดที่จุนํ้าได<ไม(น<อยกว(า 2,000 ลิตร 
   2)คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ"อุตสาหกรรม 
   3)ราคาไม(รวมขาต้ังและไม(รวมค(าติดต้ัง 
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เปKนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ"  ฉบับเดือน  ธันวาคม  2562 
โอนลด (จากสาํนักปลัด  (ข<อบัญญัติฯหน<า 2/25 )แผนงานบรหิารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป   งบบุคลากร หมวด เงินเดือน (ฝUายการเมือง) ประเภท เงิน
ค(าตอบแทนสมาชิกสภาองค"กรปกครองส(วนท<องถ่ิน ต้ังจ(ายไว< 1,972,800.-บาท 

     งบประมาณคงเหลือก(อนโอน 755,284 บาทโอนลด 8,300บาท คงเหลือ 746,984บาท 
       5.ประเภทรายจ�าย ครุภัณฑ�การเกษตร  รายการปLMมนํ้าอัตโนมัติ จํานวน 1 เครื่องๆละ  

       20,000 บาท   มีลักษณะพ้ืนฐาน  ดังน้ี  
   1.เปKนเครื่องปJ[มนํ้าอัตโนมัติ   ขนาดมอเตอร"ไม(น<อยกว(า 350 วัตต" 
   2.ชุดหัวปJ[มทําจากทองแดง หรือทองแดงผสม 
   3.ตัวถังความดันเคลือบด<วยสีพิเศษ ทั้งภายใน และภายนอกปQองกันสนิมปลอดสารพิษ 
   4.ฝาครอบพลาสติกเน้ือหนา ใช<วัสดุไม(ลุกลามไฟ ทนทุกสภาวะ 

เปKนครุภัณฑ"ที่ไม(มีกําหนดไว<ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ" จัดซื้อตามราคาท<องตลาด เพ่ือเอา
มาใช<ในการดันนํ้าให<แรงข้ึน โอนลด (จากสํานักปลัด  (ข<อบัญญัติฯหน<า 2/25 )
แผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหารทั่วไป   งบบุคลากร หมวด เงินเดือน (ฝUาย
การเมือง) ประเภท เงินค(าตอบแทนสมาชิกสภาองค"กรปกครองส(วนท<องถ่ิน ต้ังจ(าย
ไว< 1,972,800.-บาทงบประมาณคงเหลือก(อนโอน 746,984 บาทโอนลด 
20,000 บาท คงเหลือ 726,984.-บาท 

        6.ประเภทรายจ�าย ครุภัณฑ�ไฟฟNาและวิทยุ   รายการชุดไมค�ประชุมพร.อมระบบ 
         ควบคุมและอุปกรณ�ต�อพ�วง จํานวน  1 ชุด ๆละ 38,000 บาท เดิมได<มีการต้ังซื้อ 

       ชุดไมค"ไว<ในข<อบัญญัติแล<วงบประมาณ 20,000บาทแต(พอไปสืบราคาแล<วมันซื้อได< 
        ไม(ครบจึงขออนุมัติโอนไปต้ังรายการใหม(เพ่ือเพ่ิมในรายละเอียดของครุภัณฑ" ประกอบด<วย  

   (1)ชุดควบคุมและจ�ายไฟ จํานวน  1  ชุด  มีลักษณะพ้ืนฐาน  ดังน้ี 
- สวิตช"เปEด -ปEดและสัญญาณไฟแสดงการทํางานของระบบ 
- มีสายพร<อมปลัก๊ยาว 12 เมตรสําหรับต(อไปยังชุดประชุม 
- มีวอลลุ(มควบคุมการต(อใช<งานจากไมโครโฟนภายนอกได<ไม(น<อยกว(า 1 ตัว 
- มีวอลลุ(มควบคุมการต(อใช<งานจากสญัญาณเทป ซีดีและอืน่ๆ ไม(น<อยกว(า 1 ช(อง 
-สามารถต(อชุดร(วมประชุมได<ไม(น<อยกว(า 20 ชุด 

   (2)ไมโครโฟนประชุมสําหรับประธาน จํานวน  1 เครื่อง มีลักษณะพ้ืนฐาน  ดังน้ี 
-เปKนไมโครโฟนคออ(อน พร<อมมีไฟวงแหวนแสดงการทํางาน 
-ก<านไมโครโฟนแข็งแรง มีความยาวไม(น<อยกว(า 40 ซม. 
-มีลําโพงติดต้ังมาในตัว  
- มีสวิทซ"ตัดการใช<งานของไมโครโฟนผู<ร(วมประชุมได<  
- มีช(องสําหรบัต(อหูฟJงจํานวนไม(น<อยกว(า 1 ช(อง  
-,มีไฟแสดงการใช<งานที่ฐานของตัวไมโครโฟน 
- ช(องความถ่ีตอบสนอง ไม(น<อยกว(า  100 Hz - 20 kHz 
-ลําโพงทนกําลงัขับ ไม(น<อยกว(า  3 Watt 8 Ohm 
-มีช(องสําหรับต(อพ(วงสายไมโครโฟน ไม(น<อยกว(า  1 ช(อง 

   (3)ไมโครโฟนประชุมสําหรับผู.ประชุม จํานวน  8 เครื่อง มีลักษณะพ้ืนฐาน  ดังน้ี 
   -เปKนชุดไมค"สําหรับผู<ร(วมประชุม 

-เปKนไมโครโฟนคออ(อน พร<อมมีไฟวงแหวนแสดงการทํางาน 
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-ก<านไมโครโฟนแข็งแรง มีความยาวไม(น<อยกว(า 40 ซม. 
-มีลําโพงติดต้ังมาในตัว  
- มีช(องสําหรบัต(อหูฟJงจํานวนไม(น<อยกว(า 1 ช(อง  
-,มีไฟแสดงการใช<งานที่ฐานของตัวไมโครโฟน 
- ช(องความถ่ีตอบสนอง ไม(น<อยกว(า  100 Hz - 20 kHz 
-ลําโพงทนกําลงัขับ ไม(น<อยกว(า  3 Watt 8 Ohm 
-มีช(องสําหรับต(อพ(วงสายไมโครโฟน ไม(น<อยกว(า  1 ช(อง 

   (4)สายสัญญาณไมค�ประชุม จํานวน  8 เส.น 
-สายสัญญาณมีความยาวไม(น<อยกว(า 5 เมตร พร<อมปลั๊ก-แจVค หัว-ท<าย 
-พร<อมอุปกรณ"ต(อพ(วง เปKนครุภัณฑ"ที่ไม(มีกําหนดไว<ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ" 
จัดซื้อตามราคาท<องตลาด โดยขอโอนลด (จากสํานักปลัด(ข<อบัญญัติฯหน<า7/25 )
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน  หมวด ค(าครุภัณฑ"ประเภท 
ครุภัณฑ"ไฟฟQาและวิทยุ รายการ จัดซื้อไมค"ประชุม  ต้ังจ(ายไว< 20,000.-บาท 
งบประมาณคงเหลือก�อนโอน 20,000.-บาท  โอนลด 20,000 บาท คงเหลือ 0  
บาท และโอนลด (จากสํานักปลัด  (ข<อบัญญัติฯหน<า 2/25 )แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารทั่วไปงบบุคลากร  หมวด เงินเดือน (ฝUายการเมือง)  ประเภท เงินค(าตอบแทน
สมาชิกสภาองค"กรปกครองส(วนท<องถ่ิน ต้ังจ(ายไว< 1,972,800.-บาท งบประมาณคงเหลือก�อน
โอน 726,984 บาท  โอนลด 18,000 บาท คงเหลือ 708,984.- บาท 

 

 กองคลัง  ขอโอนงบประมาณเพ่ือซื้อเครื่องปรับอากาศ เน่ืองจากเครื่องที่มีอยู( เสีย

ซ(อมไม(ได< เพ่ือรองรับผู<ปฏิบัติงานฯ และระบบซอฟแวร"ต(าง ๆ แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารงานคลัง โอนต้ังจ(ายเปKนรายการใหม(งบลงทุน   หมวดรายจ�าย 
ครุภัณฑ� ประเภทรายจ�าย ครุภัณฑ�สํานักงาน รายการเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยก
ส�วนชนิดต้ังพ้ืนหรือชนิดแขวน เปKนเงิน 32,400 บาท แบบแยกส�วนชนิดต้ังพ้ืนหรือ
ชนิดแขวน  ขนาด 24,000 บีทียู มีคุณลักษณะเฉพาะ  ดังน้ี  
1)ขนาดที่กําหนดเปKนขนาดไม(ตํ่ากว(า 24,000 บีทียู  
2)ราคาที่กําหนดเปKนราคาที่รวมค(าติดต้ัง  
3) เครื่องปรับอากาศที่มคีวามสามารถในการทาํความเย็นขนาดไม(เกิน 40,000บีทียู 
ต<องได<รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ"อุตสาหกรรม 
4)ต<องเปKนเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน(วยส(งความเย็นและ
หน(วยระบายความร<อนจากโรงงานเดียวกัน 
5)มีความหน(วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร" 
6)การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ (นอกจากข<อ 3) นอกเหนือจากการ
พิจารณาด<ายราคาแล<วเพ่ือเปKนการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
ที่มีค(าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER)สูงกว(า 
7) การติดต้ังเครื่องปรับอากาศ 

(1) แบบแยกส(วน ประกอบด<วยอุปกรณ" ดังน้ี สวิตซ" 1 ตัว ท(อทองแดงไปกลับหุ<มฉนวน
ยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม(เกิน 15 เมตร 
8)ค(าติดต้ังเครื่องปรับอากาศ (กรณีต<องการแสดงค(าติดต้ังแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ ) 
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 (1) ชนิดติดผนัง 
  ขนาด 12,000 – 24,000 บีทียู 3,000  บาท 

เปKนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ"  ฉบับเดือน  ธันวาคม  2562 
โอนลด (จากสาํนักปลัด  (ข<อบัญญัติฯหน<า 2/25 ) แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป  งบบุคลากร หมวด เงินเดือน (ฝUายการเมือง) 
ประเภท เงินค(าตอบแทนสมาชิกสภาองค"กรปกครองส(วนท<องถ่ิน ต้ังจ(ายไว< 
1,972,800.-บาทงบประมาณคงเหลือก�อนโอน 708,984.-บาท  โอนลด  
32,400  บาท คงเหลือ 676,584 .- บาท 
ในส(วนของเงินที่โอนมา มอบหมายให<ผู<อํานวยการกองคลังได<ช้ีแจงเพ่ิมเติมครับ 

นางนลินภัสร"   ชนาธรศรีสมบัติ ขอช้ีแจ<งเพ่ิมเติมค(ะจํานวนเงินที่โอนลดมาน้ัน มาจากโครงการพัฒนาศักยภาพ 
ผอ.กองคลัง  สําหรับผู<บริหารท<องถ่ิน รองผู<บริหารท<องถ่ินเลขานุการผู<บริหารท<องถ่ิน ประธานสภาฯ  
   รองประธาน ฯ สมาชิกองค"การบริหารส(วนตําบล พนักงานส(วนตําบล พนักงานจ<าง  

 ประจําปFงบประมาณ 2563 ซึ่งเปKนเงินเหลือจ(าย หลังจากดําเนินการโครงการแล<ว  
และอีกรายการคือมาจากเงินค(าตอบแทนสมาชิกสภาองค"กรปกครองส(วนท<องถ่ินใน
ส(วนของค(าตอบแทนตําแหน(งที่ว(าง ค(ะ 

นายยุทธนา ศรีประภาพงศ"  ขอช้ีแจงเพ่ิมเติมครับ บางรายการจะมีราคากลางตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ" 
   ของสํานักงานประมาณ ซึ่งเราก็จะต<องกําหนดตามน้ัน แต(ตัวไหนไม(มีราคากลาง 

 ก็จะต<องสืบราคาก(อนเพ่ือมาต้ังงบประมาณ แต(การจัดซื้อก็ไม(ใช(ว(าต<องซื้อใน 
ราคาเต็ม  การโอนงบประมาณหมวดครุภัณฑ" เปKนอํานาจของสภาท<องถ่ิน 

นายพรเทพ  กิติกรวรากุล  จํานวนเงินเหลือจ(ายถ<าเราไม(ได<โอนมาเพ่ือซื้อครุภัณฑ"ที่จําเปKน สิ้นปFงบประมาณ  
ประธานสภา ฯ  เงินก็จะตกเปKนเงินสะสม ถ<าไม(ซื้อปFน้ี ปFหน<าก็ต<องต้ังงบประมาณซื้อ ก็ขอให<ท(าน 

สมาชิกสภา ฯทุกท(านได<พิจารณาว(ารายการไหนจําเปKน ราคาเปKนอย(างไร ขอให<ท(าน
อภิปรายได<เลยครับ  

นายพรเทพ  กิติกรวรากุล  ตามที่นายกได<แถลงต(อที่ประชุม....มีท(านใดจะอภิปรายหรือสอบถามหรือไม( เมื่อไม(มี 
     ประธานสภาฯ ผู<ใดอภิปราย ผมขอมติที่ประชุมครับ สมาชิกสภา อบต.ท(านใดเห็นชอบตามเสนอ  

ขอให<ยกมือ โดยไล(เรียงเปKนรายการ ดังน้ี 
1. ตู<เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 1 ตู<   

มติท่ีประชุม   มติเห็นชอบเป:นเอกฉันท�  โดยคะแนนเสียง  16  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง  
2. โตVะพับอเนกประสงค"  หน<าฟอเมก<าสีขาว  จํานวน 6 ตัว  

มติท่ีประชุม   มติเห็นชอบเป:นเอกฉันท�  โดยคะแนนเสียง  16  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง  
  3. โตVะพับอเนกประสงค" พลาสติกไฟเบอร"   จํานวน 6 ตัว  

มติท่ีประชุม   มติเห็นชอบเป:นเอกฉันท�  โดยคะแนนเสียง  16  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง  
  4. ถังนํ้า แบบไฟเบอร"กลาส   จํานวน 1 ถัง  

มติท่ีประชุม   มติเห็นชอบเป:นเอกฉันท�  โดยคะแนนเสียง  16  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง  
5  เครื่องปJ[มนํ้าอัตโนมัติ จํานวน 1 เครื่อง  

มติท่ีประชุม   มติเห็นชอบเป:นเอกฉันท�  โดยคะแนนเสียง  16  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง  
   6. ชุดไมค"ประชุมพร<อมระบบควบคุมและอุปกรณ"ต(อพ(วง จํานวน  1 ชุด  
มติท่ีประชุม   มติเห็นชอบเป:นเอกฉันท�  โดยคะแนนเสียง  16  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง  
   7.  เครื่องปรับอากาศ จํานวน  1 เครื่อง  
มติท่ีประชุม    มติเห็นชอบเป:นเอกฉันท�  โดยคะแนนเสียง  16  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง  
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นายพรเทพ  กิติกรวรากุล  การขอโอบงบประมาณของกองช�าง  
ประธานสภา ฯ  1. โครงการก(อสร<างถนนหินคลุก บ<านไร(อ<อย หมู(ที่ 9 บริเวณจากหมู(บ<านไร(อ<อยไปบ<านโนนต้ิว  
   ขอให<ท(านนายก อบต. ได<แจ<งรายละเอียดต(อที่ประชุมครับ 
นายอุเทน ศรีนอก ตามที่ อบต.เสมาใหญ(ได<ต้ังงบประมาณรายจ(ายในข<อบัญญัติงบประมาณ โครงการ 
   ก(อสร<างถนนดิน หมู(ที่ 9 น้ัน ได<รับรายงานจากกองช(างว(า ได<ลงไปตรวจสอบพ้ืนที่แล<ว  
   ปรากฏว(าไม(สามารถดําเนินการได< เน่ืองจากติดปJญหาเรื่องที่ข<างเคียง  จึงได<พิจารณาจะ 
   ดําเนินการโครงการก(อสร<างถนนเพ่ือแก<ไขปJญหาความเดือนร<อนของประชาชนในการ 
   สัญจร เส<นใหม( จึงได<คัดเลือกโครงการเสนอเพ่ือจะดําเนินการในปF 2563 น้ี  
   โดยโครงการที่ดําเนินการน้ัน คือโครงการก(อสร<างถนนหินคลุก บ<านไร(อ<อย หมู( 9  
   บริเวณจากหมู(บ<านไร(อ<อย เดิมอยู(ในแผนพัฒนา ฯ ที่ดําเนินการในปF 2564   

กองช(างจึงได<แจ<งขอแก<ไขแผน โดยการขอย<ายปFดําเนินการจากปF 2564 มาไว<ในปF 
2563เพ่ือจะดําเนินการโครงการดังกล(าว จึงขอเสนออนุมัติโอนงบประมาณต้ังจ�าย
รายการใหม� 
แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟQาถนน  งบลงทุน หมวด ค(าที่ดินและสิง่ก(อสร<าง 
ประเภท โครงการก(อสร<างถนนหินคลกุ บ<านไร(อ<อย หมู( 9 บริเวณจากหมู(บ<านไร(อ<อย  

จํานวนเงิน 241,700.-บาท เพ่ือจ(ายเปKนค(าก(อสร<างถนนหินคลุกบ<านไร(อ<อย หมู( 9 
บริเวณจากหมู(บ<านไร(อ<อย ไปบ<านโนนต้ิว   ขนาดกว<างประมาณ 4 เมตร ยาว
ประมาณ 333 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม(น<อยกว(า 
199.80 ลูกบาศก" เมตร  พร<อมติด ต้ังปQ ายประชาสัมพันธ"โครงการ 1 ปQ าย 
รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.เสมาใหญ(กําหนด  เปKนไปตามพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองค"การบริหารส(วนตําบล พ.ศ .2537 แก<ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่7)พ.ศ.
2562 มาตรา 67(1) ปรากฎในแผนพัฒนาท<องถ่ิน(พ.ศ.2561–2565)  ฉบับ
แก<ไขครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 ยุทธศาสตร"การพัฒนาของ อปท ที่  1 การพัฒนาด<าน
โครงสร<างพ้ืนฐาน ลําดับที่ 1 

โอนลด (จากกองช�าง  (ข<อบัญญัติฯหน<า 19/25 ) แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟQาถนน  งบลงทุน  หมวด ค(าที่ดินและสิ่งก(อสร<าง  ประเภท โครงการก(อสร<าง
ถนนดิน  บ<านไร(อ<อย  หมู(ที่ 9  ต้ังจ(ายไว< 242,000.-บาทงบประมาณคงเหลือก(อน
โอน 242,000.-บาท  โอนลด  241,700บาท คงเหลือ   300 .- บาท 

นายพรเทพ  กิติกรวรากุล  ตามที่นายกได<แถลงต(อที่ประชุม....มีท(านใดจะอภิปรายหรือสอบถามหรือไม( เมื่อไม(มี 
     ประธานสภาฯ ผู<ใดอภิปราย ผมขอมติที่ประชุมครับ สมาชิกสภา อบต.ท(านใดเห็นชอบตามเสนอ  

ขอให<ยกมือครับ 
มติท่ีประชุม   มติเห็นชอบเป:นเอกฉันท�  โดยคะแนนเสียง  16  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง  
   3.4  ญัตติขอความเห็นชอบบันทึกข<อตกลงความร(วมมือ (MOU) การกําจัดขยะมูลฝอย 
นายพรเทพ  กิติกรวรากุล  การขอความเห็นชอบบันทึกข<อตกลงความร(วมมือ (MOU) การกําจัดขยะมูลฝอย  
ประธานสภาฯ   ขอให<ท(านนายก อบต. ได<แจ<งรายละเอียดต(อที่ประชุมครับ 
นายอุเทน ศรีนอก สืบเน่ืองจากคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดนครราชสีมา  
นายก อบต.   ได<จัดแบ(งกลุ(ม Cluster ในการกําจัดขยะมูลฝอย โดยกําหนดให<กลุ(ม Cluster คง  
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ประกอบด<วย องค"กรปกครองส(วนท<องถ่ิน จํานวน 142 แห(ง ในเขต 17 อําเภอ 
ได<แก( อําเภอคง อําเภอโนนสูง อําเภอโนนไทย อําเภอเฉลิมพระเกยีรติ อําเภอจักราช 
อําเภอพระทองคํา อําเภอขามสะแกแสง อําเภอบ<านเหลื่อม อําเภอแก<งสนามนาง 
อําเภอบัวใหญ( อําเภอบัวลาย อําเภอสีดา อําเภอโนนแดง อําเภอประทาย อําเภอ 
ชุมพวง อําเภอเมืองยาง และอําเภอลําทะเมนชัย ซึ่ง อบต.เมืองคง มีพื้นที่เหมาะสม
ในการดําเนินการก(อต้ังสถานที่ ดําเนินการ ซึ่งเรื่องการจัดการขยะน้ีเปKนวาระ
แห(งชาติ รัฐบาลได<มอบหมายให< คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได<
ศึกษาว(าจะทําอย(างไรให<บ<านเมืองสะอาดและได<ประโยชน"ไปพร<อมๆกัน การที่จะเข<า
ร(วมเปKนการรวมกลุ(ม Cluster ในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  
โดยมีองค"การบริหารส(วนตําบลเมืองคงเปKนเจ<าภาพหลักน้ัน องค"การบริหารส(วน
ตําบลเสมาใหญ( จะต<องทําข<อตกลงร(วมมือในการดําเนินโครงการกําจัดขยะมูลฝอย
ชุมชนด<วยการนําไปใช<ในการผลิตไฟฟQาในโครงการผลิตไฟฟQาจากขยะชุมชน โดย
ต<องผ(านความเห็นชอบจากสภาองค"การบริหารส(วนตําบลเสมาใหญ(ในการจัดการ
ขยะมูลฝอยร(วมกันและจัดทําบันทึกข<อตกลงความร(วมมือในการจัดทําบริการ
สาธารณะด<านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ระหว(าง องค"การบริหารส(วนตําบล
เสมาใหญ( กับ องค"การบริหารส(วนตําบลเมืองคง 

นายพรเทพ  กิติกรวรากุล   ในส(วนของสภาต<องพิจารณาเรื่องผลกระทบด<วย ถ<าต<องดําเนินการโครงการดังกล(าว 
ประธานสภา ฯ                จะต<องนําขยะมาทิ้งที่น้ี มีขบวนการคัดแยก การกําจัดอย(างไร  
 นายอดุลย" กุพันธ"            เราก็ได<ใช<เวลาประชุมมาพอสมควรแล<ว  ผมเสนอให<พักการประชุมก(อนครับ  
 ส.อบต.ม.6 
นายพรเทพ  กิติกรวรากุล   พักการประชุม  15  นาทีครับ 
ประธานสภา ฯ 
นายบุญชู สบายใจ เชิญสมาชิกทกุท(าน เข<าห<องประชุมเมื่อหมดเวลาพักการประชุมและกล(าวเชิญประธานสภา 
เลขานุการ  ดําเนินการประชุมต(อ 
นายพรเทพ  กิติกรวรากุล   เชิญท(านนายก อบต.ช้ีแจงต(อครับ 
ประธานสภา ฯ 
นายอุเทน ศรีนอก ครับจากที่ผมได<โทรสอบถามข<อมูลเบื้องต<นจากเจ<าหน<าที่ที่รับผิดชอบแล<ว เรา 
นายก อบต.  จะต<องมีรถขยะเพ่ือนําขยะในพ้ืนที่ไปส(ง เพ่ือกําจัดขยะ โดยจะเปKนการกําจัดวัน 

ต(อวัน บ(ขยะอยู(ที่ บ<านโนนพัฒนา เทศบาลเมือคง รัศมีที่อาจจะได<รับกระทบเรื่อง
กลิ่น ประมาณ 700 เมตร อนาคตเราจะมีค(าใช<จ(ายเพ่ิมข้ึนต<องมีรถขยะ มีถังขยะให<
หมู(บ<าน ถ<าต<องมีรถขยะก็ไม(ตํ่ากว(า 2 ล<าน และต<องมีคนเก็บขยะ คนขับรถขยะอีก  
เขาจะมีการรณรงค"การคัดแยกขยะจากต<นทางก(อน ถ<า อบต.ให<เข<าร(วมก็จะมีการประชา
วิจารณ"และไปศึกษาดูงานที่จังหวัดภูเก็ต ก็ขอให<ท(านประธานสภาได<ให<สมาชิกสภาได<
อภิปรายครับ 

นายพรเทพ  กิติกรวรากุล   ขอให<สมาชิกสภาทุกท(านได<พิจารณา มีท(านได<จะอภิปรายหรือไม( เชิญครับ 
ประธานสภา ฯ 
นายวิชิต กรวยสวัสด์ิ เรื่องน้ีมันเปKนเรื่องใหญ( น(าจะทําประชาคม เรียกประชุมชาวบ<านเพ่ือรับฟJงความ 
ส.อบต. ม.1  คิดเห็นก(อนครับ 
นายอดุลย" กุพันธ"  ถ<าเราไม(เข<าร(วม เราไม(สามารถนําขยะในพ้ืนที่ของเราไปทิ้งได<ใช(ไหมครับ 
ส.อบต.ม.6 
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นายสมชาย กุลนอก ข<อมูลยังไม(ชัดเจน เห็นด<วยกับท(านวิชิต กรวยสวัสด์ิที่จะให<ชาวบ<านเข<ามาร(วมคิด 
ส.อบต.ม.5  ในส(วนของค(าใช<จ(ายที่จะตามมาน้ันก็จะต<องมีอยู(แน(นอนครับ ส(วนข<อดีของการ 

เข<าร(วมก็คือ อบต.เราเปKนพ้ืนที่ใกล< ค(าใช<จ(ายอาจจะไม(เยอะ 
นายคารมณ" ศิริเวช ที่จริงก็เปKนเรื่องที่ดี แต(ทางคณะผู<บริหารศึกาข<อมูลให<ชัดเจนก(อน ถึงข<อดี ข<อเสีย  
   แล<วค(อยมาพิจารณากันอีกรอบ 
นายอุเทน ศรีนอก จากที่สมาชิกทุกท(านได<อภิปรายมาน้ันก็เปKนข<อดี ข<อมูลที่รับทราบมาตอนน้ีก็มาตาม 
นายก อบต.  เอกสารและที่ได<โทรสอบถามเจ<าหน<าที่ครับ และทางท<องถ่ินอําเภอก็ตามเรื่องน้ีอยู(  
   อบต.ไหนยังไม(เอาเข<าที่ประชุมก็ให<เร(งดําเนินการ  ถ<าเช(นน้ันผมก็จะเชิญท(านท<องถ่ิน 
   และเจ<าหน<าที่ที่เกี่ยวข<องมาร(วมประชุมกันอีกรอบได<หรือไม(ครับ 
นายพรเทพ  กิติกรวรากุล   ให<ศึกษาข<อมูลเพ่ิมเติมก(อนเพ่ือความชัดเจน มีสมาชิกสภาท(านใดจะอภิปรายอีก 
ประธานสภา ฯ  หรือไม(ครับ ถ<าไม(มีผมจะขอมติที่ประชุมเพ่ือเลื่อนญัตติน้ีไปก(อน เพ่ือศึกษาข<อมูล 

 เพ่ิมเติมและให<เจ<าหน<าที่ที่เกี่ยวข<องมาให<ข<อมูลเพ่ิมเติมครับ ขอให<ยกมือครับ 
มติท่ีประชุม   มติเห็นชอบเป:นเอกฉันท�  โดยคะแนนเสียง  16  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง  
ระเบียบวาระท่ี ๕         เร่ืองอ่ืนๆ 
นายพรเทพ  กิติกรวรากลุ   ตอนน้ีทาง อบต.เสมาใหญ(ได<มพีนักงานส(วนตําบลย<ายมาดํารงตําแหน(งใหม( ก็
ประธานสภา ฯ               ขอให<ได<เแนะนําตัวต(อที่ประชุมเชิญครับ 
น.ส.ผ(องศรี ธรรมทอง       ก็ขอแนะนําตัวอย(างเปKนทางการนะค(ะ ช่ือ น.ส.ผ(องศรี  ธรรมทอง ตําแหน(ง 
นักวิเคราะห"นโยบายและแผน ก็ได<โอนย<ายมาดํารงตําแหน(งนักวิเคราะห"นโยบายและแผน เมื่อวันที่ 18 พ.ค.2563  
  เดิมน้ันดํารงตําแหน(ง นักทรัพยากรบุคคล อบต.เมืองพะไล อําเภอบัวลาย ค(ะ 
ที่ประชุม รับทราบ 
นายพรเทพ  กิติกรวรากลุ เชิญนักพัฒนาชุมชนได<แจ<งราละเอียดงานพัฒนาชุมชนให<ทีป่ระชุมทราบครับ 
ประธานสภา ฯ  
นางภาวิณี ไพราม -ขอแจ<งประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย"  
นักพัฒนาชุมชน เรื่อง การสนับสนุนการสงเคราะห"ในการจัดการศพตามประเพณี ซึ่งประกาศ 
  ราชกิจานุเบกษาเมื่อวันที่ 19 พ.ค.2563 การช(วยเหลือเปKนเงินในการจัดการ 
  ศพผู<สงูอายุตามประเพณีรายละสามพันบาท ซึ่งหลกัเกณฑ"เดิมน้ัน ผู<ที่จะได<รับ 

เงินค(าจัดการศพน้ันจะต<องตกเกณฑ" จปฐ ตอนน้ีการสงเคราะห"ในการจัดการ
ศพตามประเพณีน้ัน ผู<สูงอายุที่ตายต<องเข<าหลักเกณฑ" ดังต(อไปน้ี (๑) อายุเกิน
หกสิบปFบริบูรณ"ข้ึนไป (๒) สัญชาติไทย (๓) ผู<สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห(งรัฐ 
เว<นแต(ผู<สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ"บัตรสวัสดิการแห(งรัฐ แต(ยังไม(มีบัตร
สวัสดิการแห(งรัฐหรือยังไม(ได<ลงทะเบียน ให<ผู<อํานวยการเขต หรือนายอําเภอ 
หรือกํานัน หรือผู<ใหญ(บ<าน หรือนายกเทศมนตรี หรือนายกองค"การบริหารส(วน
ตําบล หรือนายกเมืองพัทยา หรือ ประธานชุมชน เปKนผู<ออกหนังสือรบัรอง ตาม
แบบที่อธิบดีกรมกิจการผู<สูงอายุกําหนด สําหรับผู<ที่จะย่ืนขอรับเงินน้ันต<องเปKน
หลังวันที่ 19 พ.ค.2563ถึงจะได< แต(ถ<ากรณีเสียชีวิตก(อนน้ันจะไม(ได<รับ จะไม(
ใช<รับเปKนเงินสด จะเปKนการโอนเงินเข<าบัญชี นับต้ังแต(เสียชีวิต ผู<ย่ืนคําขอรับ
การสงเคราะห"ในการจัดการศพตามประเพณี ต<องย่ืนคําขอ ภายในกําหนด 6 
เดือนนับต้ังแต(วันที่ออกใบมรณบัตร สามารถย่ืนคําขอได<ที่ อบต. 
-แจ<งเรื่องเบี้ ยยังชีพผู< พิการ จากนโยบายรัฐบาลรายละ 1,000 บาท 
กรมบัญชีกลางจะโอนเงินเข<าบัญชีโดยใช<ข<อมูลเดือน มีนาคม 2563 มีจํานวน 
106 ราย ส(วนเงยสด อบต.จะออกให<บริการจ(ายนอกสภานที่ จํานวน 204 
ราย และมีผู<พิการเสียชีวิต จํานวน 2 รายค(ะ 
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นายอุเทน ศรีนอก วันที่ 8 มิ.ย.2563 เจ<าหน<าที่จะลงสํารวจเพ่ือตรวจสอบข<อเท็จจริง 
นายก อบต. ผู<ลงทะเบียนของการช(วยเหลือ มีผลกระทบจากโควิด  ม.1 ก็ขอให<ท(าน ส.อบต. 
  ออกมาร(วมดําเนินการ อํานวยความสะดวกให<เจ<าหน<าที่ด<วยนะครับ 
  วันที่ 9 มิ.ย.2563 ทงอําเภอจะออกมาประชุมสัญจร 
  วันที่ 10 มิ.ย.2563 จ(ายเบี้ยยังชีพ 
  วันที่ 11 มิ.ย.2563 ลงสํารวจ ม.3 ม.4 
  วันที่ 12 มิ.ย.2563 ลงสํารวจ ม.5 ม.11 
  วันที่ 15 มิ.ย.2563 ลงสํารวจ ม.2 
  ส(วนแนวทางการช(วยเหลือจะแจ<งให<ทีป่ระชุมทราบในการประชุมครั้งต(อไปครับ 
นายยุทธนา ศรีประภาพงศ" - แจ<งเรื่องการเกิดเหตุวาตภัย มีประชาชนเดือดร<อนประมาณ 40 ครัวเรือน  
หัวหน<าสํานักปลัด คณะกรรมการช(วยเหลือ ฯได<มีการประชุมพิจารณาให<ความช(วยเหลือ แล<วเมื่อ 
  วันที่ 29 พ.ค.2563 โดยได<มีการประกาศรายช่ือฯ ผู<ที่ได<รับการช(วยเหลือ  
  โดยเปEดเผย 15 วัน ก(อนถึงจะดําเนินการช(วยเหลือได< ซึ่งก็จะมีบางรายที่จะ 
  ไม(ได<รับการช(วยเหลือ ไม(เข<าหลักเกณฑ"ฯที่จะได<รับการช(วยเหลือ และมีอีก 2 ราย  
  ที่จะต<องนําเข<าที่ประชุมในรอบหน<า ตอนน้ีรอให<ทาง อบต.ลงตรวจสอบก(อนครับ 
  จํานวนเงินที่ต<องจ(ายเพ่ือให<การช(วยเหลือในรอบนน้ีประมาณ 54,335 บาท 
 

  - ได<รับการประสานจากทางอําเภอว(าจะให<ดําเนินการจัดอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ  
โดย อบต.เสมาใหญ( จะอยู(ในรุ(นที่ 3 ระหว(างวันที่ 28-30  มิถุนายน  2563  
สถานที่จะใช<ของเทศบาลเมืองบัวใหญ(ครับ 

นายศิริศักด์ิ อยู(บุรี ตอนน้ีทางหมู(ที่ 7 มีปJญหาภัยแล<ง นํ้าประปาไม(ไหล นํ้าน<อยไม(เพียงพอในการ 
ส.อบต. ม.7 ผลิตนํ้าประปา อยากจะให<ทาง อบต.สนับสนุนงบประมาณเพ่ือขุดลอกดินโคลน 
  และวัชพืชที่ทําให<หน<าฝายต้ืนเขินเพ่ือให<ได<นํ้าที่จะนํามาผลิตนํ้าประปาเพ่ิมข้ึน 
นายพร<อม   รักสุจริต หมู(ที่ 10 ก็ประสบปJญหาภัยแล<ง อยากจะขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือ 
ส.อบต.ม.10 การขุดบ(อบาดาลพร<อมอุปกรณ" เพ่ือสํารองแหล(งนํ้าไว<ใช<ครับ 
นายพรเทพ  กิติกรวรากุล สําหรับหมู(ที่ 11  มีปJญหาคือบ(อบาดาลเดิมมี 2 บ(อแต(ตอนน้ีใช<ได<เพียง 1 บ(อ 
ประธานสภา ฯ 
นายอุเทน  ศรีนอก จะนัดหมายประชาชนเพ่ือประชาคมรับฟJงปJญหาความต<องการทั้ง 3 หมู(บ<าน   
นายก อบต. เพ่ือเสนอโครงการ 
นายพรเทพ  กิติกรวรากุล สอบถามเรื่องโครงการอบรม อปพร.ที่ต้ังไว<ในข<อบัญญัติงบประมาณ  
ประธานสภา ฯ 50,000 บาท เราจะมีการอบรมหรือไม( ถ<าจะมีการอบรมอยู(ก็ให<อบรมไปแต( 
  ถ<าไม(มีการอบรม ก็อยากจะให<มีการตัดชุดให< อปพร. แต(คุยเบื้องต<นกับหัวหน<า 
  สํานักปลัด ว(าอยากจะซื้ออุปกรณ"ที่จําเปKน 
นายอุเทน ศรีนอก การจัดอบรมต(างๆหรือจัดกิจกรรม ตอนน้ีก็ติดโควิด จึงไม(สามารถดําเนินการได<  
นายก อบต. ผมจึงได<ปรึกษาหารอืกับ ผู<อํานวยการกองการศึกษา ฯ ที่ดูแลงาน อปพร. อยู(ว(า 

จะเปKนการซื้ออุปกรณ"ที่ใช<ในการทํางานดีหรือไม( ขอให< ผู<อํานวยการกอง
การศึกษาและหัวหน<าสํานักปลัดไปดูระเบียบ ฯ  ว(าจะทําอย(างไร 

นายพรเทพ  กิติกรวรากลุ สําหรับชุด อปพร.ทีเ่คยมอบให< อปพร.ใว<ใส(ในการปฏิบัติงานน้ัน ตอนน้ีบางคนก ็
ประธานสภา ฯ ชํารุดใช<งานไม(ได<แล<ว 
นายอุเทน ศรีนอก ถ<าเราไม(จัดอบรม ก็ขอให<ท(านสมาชิกสภา ฯ ไปสอบถาม อปพร.ของแต(ละ 
นายก อบต.  หมู(บ<านว(าคนไหนทีพ่ร<อมจะทํางานจริง ๆ เราจะเอาข<อมูลมาประกอบการ 
  พิจารณาว(าจะต<องดําเนินการตัดชุดจํานวนเท(าไหร( ต<องมอบให<ใครบ<าง 
 นายพรเทพ  กิติกรวรากุล สอบถามท(านหัวหน<าสํานักปลัด ถ<าตัดชุดแล<วมีเงินเหลือจ(ายเราจะสามารถซื้อ 
ประธานสภา ฯ อุปกรณ"ได<ไหม 
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นายยุทธนา ศรีประภาพงศ" เบื้องต<นก็ว(าจะไม(มีการอบรม อปพร.เพราะดูซ้ําซ<อนกับอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ
หัวหน<าสํานักปลัด แต(ว(าถ<าจะซื้อชุด อปพร.ก็ต<องดูว(าจะใช<จํานวนกี่ชุด เพราะเดิมที่คิดไว<คือว(าจะ 
  ซื้อถังดับเพลงิเคมีไว<ให<แต(ละหมู(บ<าน ถ<ามเีงินเหลือก็จะซือ้เปKนเสื้อสะท<องแสง และกระบอง  
นายอุเทน  ศรีนอก สรปุคือจะตัดชุดบางส(วนเหลือแล<วจะซื้ออปุกรณ" เบื้องต<นให<สํารวจจํานวนชุด 
นายก อบต. ว(าต<องใช<กี่ชุด ราคาชุดละกี่บาท อุปกรณ"ทีจ่ะต<องการใช<มีอะไรบ<าง   
นายพรเทพ  กิติกรวรากลุ    มีสมาชิกท(านใดจะเสนอเรื่องในวาระอื่น ๆ อีกหรือไม(  ถ<าไม(มีผมขอขอบคุณ  
ประธานสภา ฯ    ทุกท(านที่เข<าประชุม  และขอปEดการประชุม 
เลิกประชุมเวลา  12.20  น. 

    ลงช่ือ     บุญชู    สบายใจ       ผู<จดรายงานการประชุม 
   (นายบุญชู    สบายใจ) 

                   เลขานุการสภาองค"การบรหิารส(วนตําบลเสมาใหญ(  
.............................................................................................................................................................................. 

เสนอคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค"การบรหิารส(วนตําบลเสมาใหญ( 
เพ่ือพิจารณาตรวจสอบบันทึกรายงานการประชุมสภาองค"การบรหิารส(วนตําบลเสมาใหญ(   
สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  1  ประจําปF  พ.ศ.  2563  เมื่อวันที่  5 มิถุนายน  2563 

 
ลงช่ือ       บุญชู    สบายใจ        ผู<จดบันทึกรายงานการประชุม 

   (นายบุญชู    สบายใจ) 
        เลขานุการสภาองค"การบรหิารส(วนตําบลเสมาใหญ(  
 

บันทึกรายงานการประชุมน้ี   ได<ผ(านการตรวจจากคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ แล<ว   
เห็นว(าถูกต<อง   เมื่อวันที่ .......10  มิถุนายน  2563...................... 

 
 

ลงช่ือ       คารมณ"  ศิริเวช    ผู<ตรวจรายงานการประชุม 
(นายคารมณ"  ศิริเวช ) 

       ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

 

ลงช่ือ      อดุลย"  กุพันธ"     ผู<ตรวจรายงานการประชุม 
     (นายอดุลย"  กุพันธ") 
    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 

ลงช่ือ     ศิริศักด์ิ   อยู(บุรี       ผู<ตรวจรายงานการประชุม 
       (นายศิริศักด์ิ   อยู(บุรี) 

    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม/เลขานุการ 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

รับรองรายงานการประชุมสภาองค"การบรหิารส(วนตําบลเสมาใหญ(  
สมัยสามัญ  สมัยที่  2   ครั้งที่  1  ประจําปF  2563   เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน  2563  

ได<ผ(านการรับรองรายงานการประชุมจากสภาท<องถ่ินแล<วในการประชุมสภาองค"การบรหิารส(วนตําบลเสมาใหญ(   
สมัยสามัญ  สมัยที่ ...2............ครั้งที่ ......2....... เมื่อวันที่  ..15 มิถุนายน 2563................................. 

 
 ลงช่ือ    พรเทพ   กิติกรวรากลุ    ผู<รับรองรายงานการประชุม 

          (นายพรเทพ   กิติกรวรากลุ) 
          ประธานสภาองค"การบรหิารส(วนตําบลเสมาใหญ( 


