
รายงานการประชุม 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย 

สมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยท่ี ๒  ครั้งที่ 1  ประจ าปี  256๒  
วันที่  ๙  เดือน สิงหาคม  256๒  เวลา 13.00 น.   

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย 
 

ผู้เข้าประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายอวิรุทธ  เอ่ียมสุข ประธานสภาฯ อวิรุทธ  เอ่ียมสุข  

2. นายเกษม  นวนทอง รองประธานสภาฯ เกษม  นวนทอง  

3. นายบุญพบ  ชูหมวด ส.อบต. ม.1 บุญพบ  ชูหมวด  

4. นายสวัสดิ์  สีพุฒ   ส.อบต. ม.2 สวัสดิ์  สีพุฒ    

5. นายสหัส  ไหมแก้ว ส.อบต. ม.4 สหัส  ไหมแก้ว  

6. นายสมชาย  เรืองทอง ส.อบต. ม.4 สมชาย  เรืองทอง  

7. นางสาวสมบูรณ์  พุ่มแก้ว ส.อบต. ม.5 สมบูรณ์  พุ่มแก้ว  

8. นายกิตติพศ   วงชะแดง ส.อบต. ม.6 กิตติพศ   วงชะแดง  

9. นายวิโชค       บุญจันทร์ ส.อบต. ม.6 วิโชค    บุญจันทร ์  

10. นายอ านวย  ขุนนะ ส.อบต. ม.7 อ านวย  ขุนนะ  

11. นายสนิท  ไหมแก้ว ส.อบต. ม.7 สนิท  ไหมแก้ว  

12. นายบุญยง  วันทอง ส.อบต. ม.๘    บุญยง  วันทอง  

13. นายลาภ  จู้สวัสดิ์ ส.อบต. ม.9 ลาภ  จู้สวสัดิ์  

14. นายสัญญา  อุไรรัตน์ ส.อบต. ม.10     สัญญา  อุไรรัตน์  

15. นายประสาร  สุดสุข ส.อบต. ม.10     ประสาร  สุดสุข  

16. นายพิณ  วรรณา ส.อบต. ม.11 พิณ  วรรณา  

17. นายอรุณ   สุขไกร   ส.อบต. ม.12 อรุณ   สุขไกร    

18. นายสวิง  จันทภาโส ส.อบต. ม.13  สวิง  จันทภาโส  

19. นายขจรพงศ์ มีข า เลขานุการสภาฯ ขจรพงศ์ มีข า  
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ผู้ไม่มาประชุม 

1. ว่าที่ร้อยตรีบุญเลิศ   ศรีวิไล  ส.อบต. ม.5    ลาป่วย 

2. นายบุญณะ  แก้วดี   ส.อบต. ม.12  ลากิจ 

3. นายออด  แก่นแก้ว     ส.อบต. ม.13  ขาด 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1. นายขจรพงศ์  มีข า   ปลัด อบต. ขจรพงศ์  มีข า  
2. นายสาธิต  รักเกตุ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

รก.หัวหน้าส านักปลัด 
สาธิต  รักเกตุ  

3. นางสุมาลี  นวลค า นักวิชาการศึกษา รก.กอง
การศึกษาฯ 

สุมาลี  นวลค า  

4. นายวิเชียร  ชนะสิทธิ์ นายช่างโยธา  รก.ผอ.กองช่าง วิเชียร  ชนะสิทธิ์  
5. นางสาวภัทรพร  หนูนุ่น นักวิชาการเงินและบัญชี ภัทรพร  หนูนุ่น แทน ผอ.

กองคลัง 
6. นางอรษา  สุวรรณจิตร เจ้าพนักงานธุรการ อรษา  สุวรรณจิตร  
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เริ่มประชุมเวลา  13.00 น. 
 เมื่อถึงเวลาประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย ได้ เรียกสมาชิกฯเข้าประชุมปรากฏว่ามีสมาชิก    
เข้าประชุมทั้งหมด 18 คน ลา 2 คน ขาด 1 คน ครบองค์ประชุมแล้ว นายอวิรุทธ  เอ่ียมสุข ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกทราย ได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุม ตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
ประธานสภาฯ 1.ขอแจ้งให้ส.อบต.ที่ต้องการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับไฟฟ้าสาธารณะดับ ขอให้เขียนค าร้องแจ้งข้อมูล 

ให้กับกองช่าง เพ่ือเป็นการประหยัดเวลาในการประชุม 
2.เพ่ือให้การประชุมเป็นไปตามระเบียบฯ ขอความร่วมมือ ส.อบต. สมมุติ กรณีที่ประธานให้ นาย ก.
แสดงความคิดเห็น หรืออภิปราย ห้ามนาย ข.แสดงความคิดเห็นแทรกในขณะที่นาย ก.ยังอภิปราย     
ไม่เสร็จ 
3.ประธานอนุญาตให้ปลัดปฏิบัติหน้าที่นายกฯ นั่งได้ตอนที่ชี้แจงงบประมาณ เนื่องจากใช้เวลานาน    
แต่ส าหรับ การอภิปรายของ ส.อบต.ขอให้ยืนปกติ 

ที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
   2.1 รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที ่1   

ประจ าปี  2562 วันที่  ๑๔  เดือน มิถุนายน  2562 
 

ประธานสภาฯ กล่าวว่าตามที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบรายงาน  
การประชุม  สมัยประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่  1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี  2562 วันที่  ๑๔           
เดือน มิถุนายน  2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว และสมาชิกอบต.คงจะตรวจดูรายงานการประชุม
สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้ว แต่หากมี ส.อบต.ท่านใดสงสัยหรือเห็นว่า
รายงานการประชุมแตกต่างไปจากที่ประชุมได้เสนอไว้และหากมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถาม
และขอเพ่ิมเติมหรือแก้ไขได้ และได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อแตกต่างอ่ืนอีกหรือไม่ 

ที่ประชุม ไม่มีข้อสงสัย 
ประธานสภาฯ ได้ขอมติที่ประชุม เพ่ือรับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1  
ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1 ประจ าปี  2562            

วันที่ ๑๔ มิถุนายน 2562 จ านวน ๑๗ เสียง ไม่รับรอง-เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง
(ประธานสภา) 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทู้ถาม 
ประธานสภาฯ     - ไม่มี -                                         
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
   4.1 การตรวจรายงานการประชุม 
ประธานสภาฯ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุม สมัยประชุมสมัย

วิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 เสร็จแล้วและได้มีมติรับรองเรียบร้อยแล้ว 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องที่เสนอใหม่   
          ๕.1 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
                           วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ 
ประธานสภาฯ  ได้ขอให้ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.ชี้แจงรายละเอียด ข้อกฎหมาย หลักเกณฑ์ต่างๆ  

ต่อที่ประชุม 

นายขจรพงศ์ มีข า ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกฯ ไดแ้จ้งรายการที่แก้ไขก่อนน าเสนอร่างร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
   รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๓ ดังนี้ 

เอกสารหน้า 16 แผนงานสาธารณสุข โครงการอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ ส าหรับการ
ด าเนินงาน โครงการในพระราชด าริทางด้านสาธารณสุข อุดหนุนให้แก่คณะกรรมการประจ าหมู่บ้าน
จ านวน 13 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 20,000 บาท ตั้งไว้ 260,000 บาท เพ่ือให้หมู่บ้านเสนอโครงการ
ตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข ตามหนังสือสั่งการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
เอกสารหน้า 54 แผนงานงบกลาง รายจ่ายเงินส ารองจ่าย เพ่ือเป็นรายจ่ายกรณีฉุกเฉินเ ร่งด่วน ตั้งไว้ 
762,148 บาท แก้ไขเป็น 502,148 บาท สาเหตุที่แก้ไขเนื่องจากต้องปรับลดงบประมาณเพ่ือน าไป
ตั้งจ่ายโครงการในพระราชด าริทางด้านสาธารณสุข จ านวน ๒๖0,000 บาท 

  ต่อไปไดช้ี้แจงข้อกฎหมายก่อนน าเสนอค าแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
                    งบประมาณ พ.ศ.2563  ดังนี้ 

1. พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ ๖)      
พ.ศ.2552 มาตรา 87 วรรค 6 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี         
หรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม สภาองค์การบริหารส่วนต าบลต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จ
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัตินั้น เมื่อพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ถ้าสภาองค์การ 
บริหารส่วนต าบลพิจารณาไม่แล้วเสร็จ ให้ถือว่าสภาองค์การบริหารส่วนต าบลให้ความเห็นชอบตามที่
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอและให้ด าเนินการตามวรรคสามต่อไป 
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.2554 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.2557 ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณา    
เป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ วรรค สาม ญัตติร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สองให้ก าหนด
ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการ 
แห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น ข้อ49 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว       
ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียดและที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอ
ค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย  ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นก าหนด
ตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้
เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับ
การเสนอญัตติ 
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ประธานสภาฯ การพิจาณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๓ โดยปลัดอบต. ปฏิบัติ

หน้าที่นายก อบต. ได้ส่งร่างข้อบัญญัติฯ ให้สภาเมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม 256๒ ซึ่งเป็นไปตามที่ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณฯ ก าหนด  และตามระเบียบก าหนดให้พิจารณา         
ร่างงบประมาณ ต้องพิจารณาเป็น 3 วาระ และไม่สามารถพิจารณา 3 วาระรวดเดียวได้  
ต่อไปพิจารณาในวาระที่ 1 ก่อน รายละเอียดร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.256๓ ซึ่งเจ้าหน้าที่ช่วยเหลืองานกิจการสภา ได้ส่งให้ท่านได้ศึกษาล่วงหน้าแล้ว  และได้เชิญปลัด 
อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายก ได้น าเสนอรายละเอียดร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.25๖๓ 

นายขจรพงศ์ มีข า ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกฯ  ไดน้ าเสนอค าแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่าย 
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ดังนี้ 

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภา อบต.โคกทราย และได้ชี้แจงให้ท่านประธานและ ส.อบต.ทุกท่าน
ได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการในปีงบประมาณ         
พ.ศ.2563 ดังต่อไปนี้ 
1.สถานะการคลัง 
1.1งบประมาณรายจ่ายทั่วไปในงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2562         
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกทรายมีสถานะการเงินดังนี้ 

     -เงินฝากธนาคารจ านวน 53,364,829.80 บาท 
-.เงินสะสม จ านวน 23,070,419.34 บาท 
-เงินทุนส ารองสะสม จ านวน 13,183,401.38 บาท 
-รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 2 โครงการ งบประมาณ 20,000 บาท 
2.การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ข้อมูล ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2562 
(1)รายรับจริง จ านวน 56,904,415.19 บาท ประกอบด้วย 
หมวดภาษีอากร 684,235.21 บาท 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  46,716 บาท 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 239,666.15 บาท 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 1,498,646บาท 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 52,160 บาท 
หมวดภาษีจัดสรร  21,500,439.83 บาท 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 32,882,552 บาท 

            (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จ านวน 29,500 บาท  
(3) รายจ่ายจริง จ านวน 38,658,391.06 บาท ประกอบด้วย 
งบกลาง 13,527,324 บาท 
งบบุคลากร 14,071,313.19 บาท 
งบด าเนินงาน 7,042,573.87 บาท 
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งบลงทุน 923,700บาท 
งบเงินอุดหนุน 3,093,480 บาท 
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จ านวน 29,500บาท 
(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จ านวน 1,181,400บาท 

ค าแถลงงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย 
อ าเภอป่าบอน  จังหวัดพัทลุง 

รายได้จัดเก็บเอง  รายรับจริงปี 2561   ประมาณการปี 2562  ประมาณการปี 2563 
หมวดภาษีอากร     685,835.81              710,000.00                             572,000.00 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ    34,685.00              24,300.00                               40,600.00 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  207,054.46              200,000.00                             210,000.00 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค    717,173.00              800,000.00                          1,800,000.00 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  57,590.00              70,000.00                              61,000.00 

รวมรายไดัจัดเก็บเอง              1,702,338.27               1,804,300.00            2,683,600.00  
รายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้ 
หมวดภาษีจัดสรร        24,696,840.48                23,692,200.00           26,216,400.00 
รวมรายได้ท่ีรัฐบาลจัดสรรให้    24,696,840.48                23,692,200.00          26,216,400.00 
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป         32,103,667.00               32,500,000.00           32,500,000.00 
รวมรายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้   32,103,667.00               32,500,000.00           32,500,000.00 
รวม          58,502,845.75     57,996,500.00           61,400,000.00 
 

ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่าย จ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

รายจ่าย   รายจ่ายจริงปี 2560   ประมาณการปี 2561  ประมาณการปี 2562 
จ่ายจากงบประมาณ         
งบกลาง                15,747,217.00    18,091,700.00                           17,580,148.00  
งบบุคลากร      15,759,787.75      20,302,400.00                           22,230,452.00  
งบด าเนินงาน       8,977,857.35           12,466,000.00                           13,406,100.00 
งบลงทุน  964,400.00    3,856,400.00                            4,784,300.00 
งบเงินอุดหนุน  3,185,000.00   3,280,000.00                             3,399,000.00 
รวมรายจ่ายจากงบประมาณ44,634,262.10    57,996,500.00                61,400,000.00 
รวม   44,634,262.10    57,996,500.00                61,400,000.00 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย 

ด้าน      ยอดรวม 
        ด้านบริหารทั่วไป 

แผนงานบริหารงานทั่วไป          17,044,000  
แผนงานการรักษาความสงบภายใน                   236,000  

       ด้านบริการชุมชนและสังคม     
แผนงานการศึกษา                13,624,493   
แผนงานสาธารณสุข                                           80,000  
แผนงานสังคมสงเคราะห์                                       60,000 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                       195,000  
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ            150,000  

       ด้านการเศรษฐกิจ   
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา           12,430,359  

      ด้านการด าเนนิงานอ่ืน  
แผนงานงบกลาง                                             17,580,148  
งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น                               61,400,000  
ข้อ 5.ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกทรายปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ      
ให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ข้อ6.ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกทรายมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้ 
ลงนามโดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย 
อนุมัติโดยนายอ าเภอป่าบอน 
ส่วนรายละเอียดต่างๆ ตามที่ได้แจกให้กับสมาชิกสภาฯ รับทราบแล้ว หากสมาชิกสภาฯ ท่านใดสงสัย
สามารถน าเสนออภิปรายต่อที่ประชุมได้ 

ประธานสภาฯ   ได้กล่าวขอบคุณปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.ส าหรับการชี้แจงรายละเอียดของประกอบ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และเปิดโอกาสให้สมาชิกอภิปรายหรือแสดง 
ความคิดเห็นเพ่ิมเติมเก่ียวกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563      
ซึ่งสมาชิกไม่มีขอ้สงสัย ประธานสภาจึงปิดการอภิปราย และขอมติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในวาระท่ี 1 รับหลักการ 

มติที่ประชุม      เห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563ในวาระที่ 1 รับหลักการ 
จ านวน 17 เสียง 

 -ไม่เห็นชอบ  -    เสียง 
เวลา 14.05น. -งดออกเสียง   1 เสียง (ประธานสภาฯ) 
ประธานสภาฯ    ขั้นตอนต่อไปเป็นการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ได้ขอให้ปลัดอบต. เลขานุการ

สภาชี้แจงข้อกฎหมาย 
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นายขจรพงศ์ มีข า เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  

พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.2554 
ข้อ 103 คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี 2 ประเภท คือ 
(1)คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
(2)คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 จ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
 ข้อ 105 ภายใต้บังคับข้อ 103 และข้อ 104 สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคล  
ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆ ตามความจ าเป็นแก่กิจการ      
ในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี้ 
(1)คณะกรรมการสามัญประจ าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(2)คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
(3)คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
(4)คณะกรรมการอ่ืนๆ ตามที่สภาท้องถิ่นเห็นสมควร 
ถ้ามีความจ าเป็น คณะกรรมการแต่ละคณะอาจตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณารายละเอียดในกิจการซึ่ง 
เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสภาท้องถิ่น แล้วเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสภาท้องถิ่นเพื่อพิจารณา 
ข้อ 106 กรรมการสภาท้องถิ่นพ้นจากหน้าที่เมื่อ 
(1)ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานสภาท้องถิ่น 
(2)ตาย 
(3)สมาชิกภาพของสมาชิกสภาท้องถิ่นของผู้นั้นสิ้นสุดลง 
(4)เลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นขึ้นใหม่ หรืองานที่ได้รับมอบหมายเสร็จสิ้นลง 
(5)สภาท้องถิ่นมีมติให้พ้นจากหน้าที่ 
ข้อ 107 ภายใต้บังคับข้อ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร 
ท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีที่ 
สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีท่ีผู้บริหาร 
ท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง 
การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จ ากัดจ านวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอ่ืน และให้น าวิธีการเลือกตาม 
ข้อ 12 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
ข้อ 108 เมื่อมีญัตติจะต้องให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งญัตตินั้นไป
ยังคณะกรรมการสภาท้องถิ่นซึ่งมีหน้าที่ตรงกับญัตติหรือสมควรจะพิจารณาญัตตินั้น หรือส่งให้
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพ่ือพิจารณาญัตตินั้น 
ข้อ 109 การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้งแรก ให้เป็นหน้าที่ของเลขานุการ 
สภาท้องถิ่น 
ให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นคณะหนึ่งๆ เลือกประธานกรรมการและเลขานุการจากกรรมการสภา 
ท้องถิ่นคณะนั้นๆ 
 



                                                  -9- 
ในการประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน 
กรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
มติของคณะกรรมการสภาท้องถิ่นให้ถือเสียงข้างมาก กรณีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการ 
ออกเสียงชี้ขาด 

ประธานสภาฯ   ได้แจ้งว่าคณะกรรมการแปรญัตติฯ ตามระเบียบ ก าหนดให้มีจ านวน 3-7 คน เชิญสมาชิกสภาเสนอ 
 จ านวนคณะกรรมการแปรญัตติว่าจะให้มีจ านวนเท่าไร 

นายกิตติพศ นายกิตติพศ วงชะแดง ส.อบต. ม.6 เสนอให้คณะกรรมการแปรญัตติ มีจ านวน 3 คน 
ประธานสภาฯ ได้สอบถามสมาชิกสภาว่าจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมสภาแห่งนี้มติให้เลือก

คณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 3 คน  
ประธานสภาฯ ไดเ้ชิญสมาชิกสภาเสนอชื่อสมาชิกสภา เป็นกรรมการคนที่ 1 
นายกิตติพศ นายกิตติพศ วงชะแดง ส.อบต. ม.6 เสนอ น.ส.สมบูรณ์ พุ่มแก้ว ส.อบต. ม.5 เป็นกรรมการคนที่ 1 
ประธานสภาฯ ขอผู้รับรอง 2 คน 
 ผู้รับรองคนที่ 1 นายพิณ วรรณา ส.อบต.ม.11 
 ผู้รับรองคนที่ 2 นายสวิง จันทภาโส ส.อบต.ม13 
ประธานสภาฯ ได้เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอสมาชิกสภาท่านอ่ืนและที่ประชุมไม่เสนอ จึงถือว่าที่ประชุมสภามีมติให้  น.ส.

สมบูรณ์ พุ่มแก้ว เป็นกรรมการคนที่ 1 
ประธานสภาฯ ได้เชิญสมาชิกสภาเสนอชื่อสมาชิกสภา เป็นกรรมการคนที่ 2  
น.ส.สมบูรณ์ น.ส.สมบูรณ์ พุ่มแก้ว ส.อบต. ม.5 เสนอ นายกิตติพศ วงชะแดง ส.อบต. ม.6 เป็นกรรมการ คนที่ 2 
ประธานสภาฯ ขอผู้รับรอง 2 คน 
 ผู้รับรองคนที่ 1 นายสัญญา อุไรรัตน์ ส.อบต.ม.10 
 ผู้รับรองคนที่ 2 นายอรุณ  สุขไกร ส.อบต.ม.12 
ประธานสภาฯ ได้เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอสมาชิกสภาท่านอ่ืนและที่ประชุมไม่เสนอ จึงถือว่าที่ประชุมสภามีมติให้    

นายกิตติพศ วงชะแดง ส.อบต. ม.6  เป็นกรรมการคนที่ 2 
ประธานสภาฯ ไดเ้ชิญสมาชิกสภาเสนอชื่อสมาชิกสภา เป็นกรรมการคนที่ 3  
นายเกษม นายเกษม นวนทอง ส.อบต. ม.3 เสนอ นายสวัสดิ์ สีพุฒ ส.อบต.ม.2 เป็นกรรมการคนที่ 3 
ประธานสภาฯ ขอผู้รับรอง 2 คน 
 ผู้รับรองคนที่ 1 นายวิโชค  บุญจันทร์ ส.อบต.ม.6 
 ผู้รับรองคนที่ 2 นายสนิท  ไหมแก้ว ส.อบต.ม.7 
ประธานสภาฯ ได้เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอสมาชิกสภาท่านอ่ืนและที่ประชุมไม่เสนอ จึงถือว่าที่ประชุมสภามีมติให้   

นายสวัสดิ์ สีพุฒ ส.อบต.ม.2 เป็นกรรมการคนที่ 3  
มติที่ประชุม คณะกรรมการแปรญัตติฯ มีจ านวน 3 คน ประกอบด้วย 
 1.น.ส.สมบูรณ์ พุ่มแก้ว  ส.อบต.หมู่ที่ 5 
 2.นายกิตติพศ วงชะแดง ส.อบต. หมูท่ี6่   
 3.นายสวัสดิ์ สีพุฒ ส.อบต.หมูท่ี2่  
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ประธานสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.2554    

ข้อ 45 วรรคสาม และ ข้อ 49 ก าหนดว่าเมื่อสภามีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ แล้วให้สมาชิก
สภา ก าหนดระยะเวลาในการเสนอยื่นค าแปรญัตติ ซึ่งจะต้องก าหนดระยะเวลาไว้ไม่น้อยกว่า 24 
ชั่วโมงและได้ขอให้สมาชิกสภาฯก าหนดระยะเวลายื่นค าแปรญัตติ  

น.ส.สมบูรณ์ น.ส.สมบูรณ์ พุ่มแก้ว ส.อบต. ม.5 ขอเสนอระยะเวลาค าแปรญัตติให้มีก าหนด 3 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 
13-15 สิงหาคม 2562  เริม่ตั้งแต่เวลา 08.00 น.  - 16.30 น. 

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรอง 2 คน  
 ผู้รับรองคนที่ 1 นายกิตติพศ วงชะแดง ส.อบต.ม.6 
 ผู้รับรองคนที่ 2 นายอ านวย  ขุนนะ ส.อบต.ม.๗ 
ประธานสภาฯ ได้เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอเป็นอย่างอ่ืน และที่ประชุมไม่เสนอ จึงถือว่าที่ประชุมสภามีมติ ให้ก าหนด

ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ จ านวน 3 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 13-15 สิงหาคม 2562 เริ่มตั้งแต่เวลา 
08.00 น.-16.30 น. 

มติที่ประชุม ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ จ านวน 3 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 13-15 สิงหาคม 2562 เริ่มตั้งแต่
เวลา 08.00 น.-16.30 น. 

ประธานสภาฯ ไดข้อให้คณะกรรมการแปรญัตติปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายและระเบียบก าหนด 
 และได้นัดประชุมสภาเพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖3 ในวันที่ 23 

สิงหาคม 2562 เวลา ๑๓.๐๐ น. 
 

5.2.ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒   
      แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ 
  

ประธานสภาฯ ได้ขอให้ปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต. ชี้แจงข้อกฎหมายและเหตุผลความจ าเป็น ขออนุมัต ิ    
โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
หมวดค่าครุภัณฑ์  

  
นายขจรพงศ์ มีข า ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต. ได้ชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าวิธีการงบประมาณ 

ของ อปท.พ.ศ.2541 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๓)พ.ศ.2543 
หมวด ๔ การโอนและแกไ้ขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจของสภาท้องถิ่น  
ในส่วนของรายละเอียดการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒   
เหตุผล เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้ในหมวดเงินเดือนพนักงาน ครั้งแรกตั้งงบประมาณไว้ตามกรอบ
อัตราก าลัง ตามระเบียบบริหารงานบุคคล แต่เนื่องจากปัจจุบันมีต าแหน่งว่าง ไม่มีคนครองต าแหน่ง   
จึงท าให้มีเงินเหลือจ่าย และในส่วนของเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุงบประมาณตั้งไว้ 14,000,000บาท       
แต่จ่ายจริงประมาณ 12,000,000บาท จึงท าให้มีเงินเหลือจ่าย ถ้าหากมีเงินเหลือจ่ายก็จะตกไปเป็น
เงินสะสมจะท าให้การท างานช้าลง และเห็นว่าโครงการหรือกิจกรรมใดท่ีมีอยู่ในแผนฯและอ านาจหน้าที่
ให้ด าเนินการได้ เห็นควรที่จะโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการได้ 
รวดเร็วยิ่งขึ้น และสามารถแก้ไขปัญหาความต้องการให้แก่ประชาชนได้รวดเร็วขึ้นด้วย 
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และสามารถจ่ายงบประมาณได้ทันในปีงบประมาณนี้ จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายที่ยังไม่ได้ใช้ 
และงบประมาณเหลือจ่ายทั้งหมดเพ่ือโอนมาตั้งจ่ายรายการใหม่ ดังนี้ 
5.2.1 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ จ านวน 3 เครื่อง เครื่องละ 
700บาท เป็นเงินจ านวน 2,100 บาท  
เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายให้ทุกส่วนราชการไม่เรียกส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน   
จากประชาชนที่มาติดต่อราชการ หน่วยงานราชการจึงต้องน าบัตรประชาชนเสียบกับเครื่องอ่านบัตรฯ 
เพ่ือเก็บข้อมูลเข้าสู่ระบบ เพราะฉะนั้นจึงจ าเป็นต้องมีเครื่องอ่านบัตรฯ ส่วนรายละเอียดราคาตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์ซึ่งได้แจกให้กับสมาชิกสภาฯทุกท่านเรียบร้อยแล้ว 
๕.2.๒ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์ แอล อี ดี ขนาด 32 นิ้ว  จ านวน 1 เครื่อง   
เป็นเงินจ านวน 10,300 บาท 
เนื่องจากต้องซื้อทดแทนจอโทรทัศน์ แอล อี ดี(LED TV) ส าหรับกล้องวงจรปิดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านพรุพ้อ ที่สูญหายเนื่องจากถูกลักขโมย ส่วนรายละเอียดราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ซึ่งได้แจกให้กับ
สมาชิกสภาฯทุกท่านเรียบร้อยแล้ว 

          ๕.2.๓ ประเภทครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว ถังต้มน้ าร้อนไฟฟ้า ขนาด 20 ลิตร จ านวน 1 ใบ   
เป็นเงินจ านวน 5,000 บาท 

 เนื่องจากของเดิมช ารุดไม่สามารถใช้งานได้ เมื่อมีการประชุมต่างๆ  
ประธานสภาฯ ได้กล่าวขอบคุณปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.ส าหรับการชี้แจงรายละเอียดขออนุมัติโอน

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
หมวดค่าครุภัณฑ์ จ านวน ๓ รายการ 

ที่ประชุม         ไม่มีข้อสงสัย 
มติที่ประชุม      อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป  

งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์   
5.2.1 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ จ านวน 3 เครื่อง เครื่องละ 
700บาท เป็นเงินจ านวน 2,100 บาท  
๕.2.๒ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์ แอล อี ดี ขนาด 32 นิ้ว  จ านวน 1 เครื่อง เป็น
เงินจ านวน 10,300 บาท 
๕.2.๓ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ถังต้มน้ าร้อนไฟฟ้า ขนาด 20 ลิตร จ านวน 1 ใบ   
เป็นเงินจ านวน 5,000 บาท 
          -เห็นชอบ จ านวน 17 เสียง 

 -ไม่เห็นชอบ  -    เสียง 
 -งดออกเสียง   1 เสียง (ประธานสภา) 

5.3.ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒   
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าครุภัณฑ์  

ประธานสภาฯ ได้ขอให้ปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต. ชี้แจงรายละเอียดและเหตุผลความจ าเป็น ขออนุมัตโิอน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
หมวดค่าครุภัณฑ์  

นายขจรพงศ์ มีข า ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต. ได้ชี้แจงรายละเอียดการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าครุภัณฑ์  
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๕.๓.1.ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็ก 2 บานประตูทึบ จ านวน ๒ ตู้ เป็นเงิน
จ านวน 11,000 บาท เนื่องจากกองคลังมีเอกสารจ านวนมากและต้องมีตู้จัดเก็บเอกสารให้เรียบร้อย
เพ่ือป้องกันการสูญหาย เพ่ือรอการตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบ  

๕.๓.2.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifuntion จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน
จ านวน 8,000 บาท เพ่ือไว้สแกนไฟล์ข้อมูล เข้าระบบจัดซื้อจัดจ้างงานพัสดุและเพ่ือรองรับการสแกน
ไฟล์ข้อมูลที่ดินงานจัดเก็บรายได้ 
๕.๓.3.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด  Dot Matrix Printer แบบแคร่ยาว 
จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงินจ านวน 23,000 บาท เพ่ือใช้พิมพ์ใบเสร็จค่าน้ าประปาแทนเครื่องเดิม        
ที่เสื่อมสภาพจากการใช้งานมานาน การพิมพ์ใบเสร็จจ าเป็นต้องใช้เครื่องพิมพ์ที่ได้มาตรฐาน 
๕.๓.4.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ จ านวน ๑ เครื่อง   
เป็นเงิน 700 บาท 
กองคลังก็มีความจ าเป็นต้องซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์เพ่ือใช้เสียบบัตรประชาชน เพ่ือเก็บ
ข้อมูลเข้าสู่ระบบเกี่ยวกับงานที่บริการประชาชน 

ประธานสภาฯ ได้กล่าวขอบคุณปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.ส าหรับการชี้แจงรายละเอียดขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
หมวดค่าครุภัณฑ์ จ านวน ๔ รายการ 

ที่ประชุม         ไม่มีข้อสงสัย 
มติที่ประชุม      อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป  

งานบริหารงานคลัง หมวดค่าครุภัณฑ์  
๕.๓.1.ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็ก 2 บานประตูทึบ จ านวน ๒ ตู้ เป็นเงิน
จ านวน 11,000 บาท 
๕.๓.2.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifuntion จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน
จ านวน 8,000 บาท 
๕.๓.3.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด  Dot Matrix Printer แบบแคร่ยาว 
จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงินจ านวน 23,000 บาท 
๕.๓.4.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ จ านวน ๑ เครื่อง            
เป็นเงิน 700 บาท 
          -เห็นชอบ จ านวน 17 เสียง 

 -ไม่เห็นชอบ  -    เสียง 
 -งดออกเสียง   1 เสียง(ประธานสภา) 
ประธานสภาฯ สั่งพักการประชุม 15 นาที 
เวลา 14.35 น. เริ่มประชุมต่อ 

๕.๔.ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒   
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หมวดค่าครุภัณฑ์ จ านวน ๒ รายการ 
๕.๔.1.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ จ านวน ๑ เครื่อง   
เป็นเงิน 700 บาท 
๕.๔.2.ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร จัดซื้อเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้าสูบน้ าได้ 
1,1๓๐ ลิตรต่อนาที จ านวน ๒ ตัว เป็นเงินจ านวน 36,400 บาท 
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ประธานสภาฯ ได้ขอให้ปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต. ชี้แจงรายละเอียดและเหตุผลความจ าเป็น ขออนุมัตโิอน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หมวดค่า
ครุภัณฑ์ จ านวน ๒ รายการ 

นายขจรพงศ์ มีข า ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต. ได้ชี้แจงรายละเอียดการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หมวดค่าครุภัณฑ์        
จ านวน ๒ รายการ 
๕.๔.1.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ จ านวน ๑ เครื่อง   
เป็นเงิน 700 บาท 
เครื่องอ่านบัตรอเนกประสงค์ ทุกกองต้องมีเพ่ือใช้ใช้เสียบบัตรประชาชน เพ่ือเก็บข้อมูลเข้าสู่ระบบการ
ประกอบค าขออนุญาตต่างๆ เช่นอนุญาตใช้น้ าประปา  
๕.๔.2.ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร จัดซื้อเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้าสูบน้ าได้ 1,1๓๐ลิตร
ต่อนาที จ านวน ๒ ตัว เป็นเงินจ านวน 36,400 บาท 
เครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง เมื่อสูบน้ าด้วยซัมเมอสแล้วจะมีเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่งส่งน้ าประปาไปยังถัง
เก็บน้ าเพ่ือปล่อยน้ าให้กับชาวบ้านได้ใช้อีกทีหนึ่ง ใช้กับระบบประปาที่ถังประปาปากหลง ควนเพ็ง   
บ้านลุงนา ซึ่งตอนนี้มีไม่เพียงพอเนื่องจากของเดิมช ารุด ก่อนหน้านี้ได้ทดลองใช้ซัมเมอสอีกตัวไปช่วย  
แต่ปรากฏว่าความเร็วรอบไม่เพียงพอ น้ าขึ้นถังไม่เพียงพอ จึงจ าเป็นต้องจัดซื้อเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง
เพ่ือกลับมาใช้ระบบเดิม  

ประธานสภาฯ ได้กล่าวขอบคุณปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.ส าหรับการชี้แจงรายละเอียดขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา        
หมวดค่าครุภัณฑ์ จ านวน ๒ รายการ 

ที่ประชุม         ไม่มีข้อสงสัย 
มติที่ประชุม      อนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา หมวดค่าครุภัณฑ์ จ านวน ๒ รายการ 
๕.๔.1.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ จ านวน ๑ เครื่อง   
เป็นเงิน 700 บาท 
๕.๔.2.ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร จัดซื้อเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้าสูบน้ าได้ 
1,1๓๐ ลิตรต่อนาที จ านวน ๒ ตัว เป็นเงินจ านวน 36,400 บาท 
          -เห็นชอบ จ านวน 17 เสียง 

 -ไม่เห็นชอบ  -    เสียง 
 -งดออกเสียง   1 เสียง (ประธานสภา) 
 

๕.๕. ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
      แผนงานการศึกษา  

ประธานสภาฯ ได้ขอให้ปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต. ชี้แจงรายละเอียดและเหตุผลความจ าเป็น ขออนุมัตโิอน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  แผนงานการศึกษา จ านวน ๗ รายการ 

นายขจรพงศ์ มีข า ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต. ได้ชี้แจงรายละเอียดการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  แผนงานการศึกษา จ านวน ๗ รายการ 

๕.๕.1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับประมวลผล จ านวน ๑ เครื่อง เป็นเงินจ านวน 22,000 บาท 
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เนื่องจากครั้งที่แล้วได้โอนงบประมาณในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ตั้งไว้ในส่วนของส านักปลัด 
เพ่ือให้ปลัดยืมใช้ในส านักงาน แต่ปรากฏว่ารายการในใบโอนเงินงบประมาณรายจ่ายฯ ไม่ถูกต้องตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ จึงไม่สามารถจัดซื้อได้ จึงต้องตั้งจ่ายรายการใหม่ในส่วนของแผนงานการศึกษาฯ 
เพ่ือแก้ไขให้ถูกต้องตามระเบียบฯ 
๕.๕.2. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ จ านวน 5เครื่องๆละ700 บาท เป็นเงินจ านวน 3,๕00 บาท 
เครื่องอ่านบัตรอเนกประสงค์ ทุกกองต้องมีเพ่ือใช้ใช้เสียบบัตรประชาชน เพ่ือเก็บข้อมูลเข้าสู่ระบบการ
ประกอบค าขอต่างๆ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน ๔ ศูนย์ๆละ ๑ เครื่อง และให้กับกองการศึกษา 
จ านวน ๑ เครื่อง 
๕.๕.3. งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
การแพทย์ เครื่องชั่งน้ าหนักแบบคานสมดุลพร้อมที่วัดส่วนสูง จ านวน 4 เครื่องๆละ 8,000 บาท    
เป็นเงินจ านวน 32,000 บาท 
จัดซื้อเครื่องชั่งน้ าหนักให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน ๔ ศูนย์ เนื่องจากปัจจุบันมีการปรับปรุงเรื่อง
การรับประทานอาหารและนม จึงจ าเป็นต้องมีการประเมินผลด้านร่างกาย น้ าหนัก และส่วนสูง        
จึงจ าเป็นต้องใช้เครื่องชั่งน้ าหนักและท่ีวัดส่วนสูง ที่ได้มาตรฐานในการค านวณดัชนีมวลการของเด็ก 
๕.๕.4. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าถมดิน 
โครงการถมดินพร้อมฝังท่อระบายน้ า เพ่ือก่อสร้างอาคารศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดโคกทราย จ านวน 
๑ โครงการ เป็นเงินจ านวน 1,326,800 บาท 
เนื่องจาก อบต.ได้ของบประมาณจากกรมส่งเสริมฯเพ่ือก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกทราย
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งคาดว่าน่าจะได้รับการจัดสรรฯ แต่พ้ืนที่ดินที่จะก่อสร้างเป็นที่นาไม่
สามารถก่อสร้างได้ เพราะฉะนั้นเพื่อรองรับงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรเพื่อก่อสร้างอาคารดังกล่าว 
จึงจ าเป็นต้องโอนงบประมาณฯปี 2562 ที่เหลือจ่าย เพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่โครงการถมดินพร้อม    
ฝังท่อระบายน้ า เพ่ือใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดโคกทรายต่อไป 
๕.๕.5. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดควนเพ็ง งบประมาณ381,700 
บาท 
๕.๕.6. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดควนแสวง งบประมาณ 
392,100 บาท 
๕.๕.7. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุพ้อ งบประมาณ 371,200 บาท 
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๓ ศูนย ์เพ่ือให้ศูนย์เด็กฯ ได้มาตรฐาน ซึ่งปัจจุบันมีห้อง
โถงเดียว เด็กทุกช่วงชั้นเรียนร่วมกัน ท าให้การพัฒนาการของเด็กไม่เหมาะสมกับวัย จึงจ าเป็นต้องท า
การก้ันห้องและติดตั้งแอร์ แยกเด็กเรียนเป็นช่วงชั้น เพราะในปัจจุบันได้ปรับปรุงเรื่องการเรียนการสอน 
มีแผนการจัดการเรียนการสอนแต่ละช่วงชั้น ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 

ประธานสภาฯ ได้กล่าวขอบคุณปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.ส าหรับการชี้แจงรายละเอียดขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ แผนงานการศึกษา จ านวน ๗ รายการ 

ที่ประชุม         ไม่มีข้อสงสัย 
มติที่ประชุม      อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ แผนงานการศึกษา 

จ านวน ๗ รายการ 
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๕.๕.1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับประมวลผล จ านวน ๑ เครื่อง เป็นเงินจ านวน 22,000 บาท 
๕.๕.2. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ จ านวน 5 เครื่องๆละ 700 บาท เป็นเงินจ านวน 3,๕00 
บาท 
๕.๕.3. งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
การแพทย์ เครื่องชั่งน้ าหนักแบบคานสมดุลพร้อมที่วัดส่วนสูง จ านวน 4 เครื่องๆละ 8,000 บาท เป็น
เงินจ านวน 32,000 บาท 
๕.๕.4. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าถมดิน 
โครงการถมดินพร้อมฝังท่อระบายน้ า เพ่ือก่อสร้างอาคารศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดโคกทราย จ านวน 
๑ โครงการ เป็นเงินจ านวน 1,326,800 บาท 
๕.๕.5. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดควนเพ็ง งบประมาณ 381,700 
บาท 
๕.๕.6. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดควนแสวง งบประมาณ 
392,100 บาท 
๕.๕.7. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุพ้อ งบประมาณ 371,200 บาท 
          -เห็นชอบ จ านวน 17 เสียง 

 -ไม่เห็นชอบ  -    เสียง 
 -งดออกเสียง   1 เสียง (ประธานสภา) 

5.๖. ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  โครงการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล  
    หมู่ที่ 2 จ านวน ๑ โครงการ งบประมาณ 363,100 บาท  
5.๗.ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน ๕ โครงการ  

    เป็นเงินทั้งสิ้น 1,815,500 บาท 
5.7.1.โครงการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล หมู่ที่ 1 งบประมาณ 363,100 บาท 
5.7.2.โครงการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล หมู่ที่ 6 งบประมาณ 363,100 บาท 
5.7.3.โครงการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล หมู่ที่ 7 งบประมาณ 363,100 บาท 
5.7.4.โครงการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล หมู่ที่ 9 งบประมาณ 363,100 บาท 
5.7.5.โครงการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล หมู่ที่ 11 งบประมาณ 363,100 บาท 

ประธานสภาฯ ได้ขอให้ปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต. ชี้แจงระเบียบฯ ข้อกฎหมายและสถานะการคลัง และ
รายละเอียด เหตุผลความจ าเป็นขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   

นายขจรพงศ์ มีข า ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต. ได้ชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓)พ.ศ.2558  
หมวด ๘ เงินสะสม 
ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้
เงื่อนไข ดังต่อไปนี้  
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(1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการ

บริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายก าหนด  

               (2) ให้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 
             (3) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้ 

เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้
จ่ายเงิน สะสมนั้นเป็นอันพับไป 
ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจ าและกรณี
ฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้ค านึงถึงฐานะการคลัง และเสถียรภาพในระยะ
ยาว 
ข้อ 93 ให้หน่วยงานคลังจัดท ารายงานเงินสะสมและเงินทุนส ารองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและ
กันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด ส่งให้ส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและ
ตุลาคมของทุกปี 

นายขจรพงศ์ มีข า ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต. ได้ชี้แจงรายละเอียดข้อมูลเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2562 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 แทน ผอ.กองคลัง 
1.เงินสะสม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 จ านวน 19,366,460 บาท 
2.ทุนส ารองเงินสะสม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 จ านวน 13,183,401.38 บาท 
-ส ารองจ่ายเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้ด าเนินการหรืออยู่ระหว่างด าเนินการและ   
ยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 921,500 บาท 
-คงเหลือเงินสะสมที่น าไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน จ านวน 18,444,960 บาท 
-ส ารองงบบุคลากร(ประมาณ 6 เดือน) จ านวน 8,343,270 บาท 
-ส ารองจ่ายประจ าที่จะต้องจ่ายให้ประชาชนล่าช้า(ประมาณ 3 เดือน) จ านวน 4,054,053 บาท 
-เงินสะสมคงเหลือ จ านวน 6,047,637 บาท 
-ส ารองจ่ายกรณีสาธารณภัย 10% จ านวน 604,763.70 บาท 
คงเหลือเงินสะสมที่น าไปใช้จ่ายได้จ านวน 5,442,873.30 บาท 
3.รายละเอียดโครงการที่ใช้เงินสะสมที่ยังไม่ได้ด าเนินการอยู่ระหว่างด าเนินการ 
1.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่ 2 จ านวนเงินสะสม 471,500 บาท 
2.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่ 4 จ านวนเงินสะสม 450,000 บาท 

นายขจรพงศ์ มีข า ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต. ได้ชี้แจงรายละเอียดเหตุผลความจ าเป็นขออนุมัติ 
จ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

   5.6โครงการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล หมู่ที่ 2 จ านวน ๑ โครงการ งบประมาณ 363,100 บาท 
ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย ได้มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562  โครงการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล หมู่ที่ 2 จ านวน ๑ โครงการ งบประมาณ 471,500 บาท 
งานขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อเหล็ก BS-M มอก.227-253217-2532 
ค่าเฉลี่ยความลึก 100.1-150 เมตร(จ้างเหมา) จ านวน 1 บ่อ 
เมื่อสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจ าปี 2562 สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ วันที่ 29 มกราคม 2562 โครงการ
ดังกล่าวไม่สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ จึงขอยกเลิกการจ่ายขาดโครงการดังกล่าว และ 

 



                                            -17- 

จ าเป็นต้องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  โครงการขดุเจาะบ่อน้ า
บาดาล หมู่ที่ 2 จ านวน ๑ โครงการ งบประมาณ 363,100 บาท งานขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อPVC ชั้น 13.50 มอก.17-2532 ค่าเฉลี่ยความลึก 43-100 เมตร            
(จ้างเหมา) จ านวน 1 บ่อ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.โคกทราย เลขท่ี 20/2562 
ใหม่ สืบเนื่องมาจากการเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่ 4 ซึ่งออกแบบเหมือนกับหมู่ที่ 2 การออกแบบตาม
มาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ า แต่ว่าพ้ืนที่ของ อบต.โคกทรายมีปัญหาในการพัฒนาบ่อ เพราะบางจุด
เมื่อเจาะไปเจอหิน การใช้ท่อเหล็กค่อนข้างล าบากถ้าเจาะไปเจอหินจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงขนาดท่อ
จาก 6 นิ้ว เป็น 4 นิ้ว ประกอบกับของเดิมที่เป็นเหล็กพอถึงระยะหนึ่งเหล็กขึ้นสนิม ท่อกรุพัง ใช้งาน
ไม่ได้ และเมื่อเจาะไปแล้วไม่สามารถพัฒนาบ่อได้ ในส่วนของหมู่ที่ ๔ ได้เปลี่ยนที่เจาะที่ สนง.อบต.   
โคกทราย หมู่ที่ 5 เพ่ือส่งน้ าประปาไปยังหมู่ที่ ๔ แต่ปรากฏว่าเจาะไปแล้วไม่มีน้ าเพียงพอส าหรับใช้ใน
หมู่ที่ ๔ แต่ผู้รับจ้างก็ได้ใส่ท่อกรุไว้เพ่ือป้องกันดินทรุดตัวและเพ่ือให้ประชาชนสามารถใช้น้ าได้บ้าง  
ในส่วนของหมู่ที่ ๒ ซึ่งเป็นการเจาะลักษณะเดียวกับหมู่ท่ี ๔ จึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงแบบ จากเดิม  
ท่อเหล็ก เป็นท่อ PVC เพราะบางช่วงชั้นตั้งแต่ 60,80-๑๐๐,๑๒๐ เมตร ปริมาณน้ าไม่น้อยกว่า ๘ คิว 
งบประมาณ 363,100 บาทเป็นมาตรฐานเดียวกัน  
5.๗.ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน ๕ โครงการ  

   เป็นเงินทั้งสิ้น 1,815,500 บาท 
5.7.1โครงการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล หมู่ที่ 1 งบประมาณ 363,100 บาท 

ในส่วนของที่ดินที่จะก่อสร้าง นายบุญพบ ชูหมวด ส.อบต.หมู่ที่ 1 ได้บริจาคที่ดินบริเวณสวนปาล์ม 
จากการส ารวจแล้วสามารถเจาะและพัฒนาบ่อบาดาลได้ เหตุผลที่เสนอขออนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือ
เจาะบ่อบาดาลอย่างเดียวเนื่องจากต้องการทราบปริมาณน้ าต้องมีน้ ามากกว่า 8 คิว 10 คิว 20 คิว 
ตามปริมาณงาน เมื่อทราบปริมาณน้ าที่แน่นอนแล้วจึงจะสามารถสร้างหอถังประปาได้ หอถังประปา
แบบแชมเปญหรือแบบของระบบกรมอนามัย ในส่วนของหมู่ที่ 1 ถ้าสมมุติมีปริมาณน้ าเพียงพอต่อไป
ก็จะอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือขอขยายเขตประปาและสร้างหอถังประปาต่อไป 

5.7.2โครงการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล หมู่ที่ 6 งบประมาณ 363,100 บาท 
บริเวณอนามัยควนเพ็งท่อประปาตัวเดิมมีปัญหาท่อแตก ท่อยุบ เป็นท่อเหล็กเก่าสร้างมาหลายปี เมื่อ
ไปส ารวจแล้วปรากฏว่าในพ้ืนที่รัศมีไม่เกิน 10 เมตร สามารถที่จะเจาะเพ่ิมได้ ก็เลยขอใช้สถานที่ของ
สถานีอนามัยควนเพ็ง โดยไม่ต้องเช่าที่ดินวัดเนื่องจากพ้ืนที่ตรงนั้นสถานีอนามัยควนเพ็งรับผิดชอบ 
ทาง อบต.จะด าเนินการเจาะบ่อใหม่แต่ใช้ถังเดิม เพื่อส่งน้ าประปาไปยังหมู่ที่ 4 ด้วยและปริมาณน้ า
อาจจะมีมากพอที่จะส่งน้ าประปาไปให้กับ หมู่ที่ 4,๕และ หมู่ที่ 6 

5.7.3โครงการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล หมู่ที่ 7 งบประมาณ 363,100 บาท 
บริเวณที่ดินบ้านลุงนา บ่อเดิมเป็นบ่อบาดาล ไปส ารวจแล้วบริเวณหอถังเดิมสามารถท่ีจะเจาะบ่อ
บาดาลได้โดยใช้ถังเดิม 

5.7.4โครงการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล หมู่ที่ 9 งบประมาณ 363,100 บาท 
บริเวณที่ดินบ้านนายมานพ  ไปส ารวจแล้วบริเวณหอถังเดิมสามารถที่จะเจาะบ่อบาดาลได้โดยใช้ถังเดิม 
5.7.5โครงการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล หมู่ที่ 11 งบประมาณ 363,100 บาท 
ไปส ารวจแล้วบริเวณหอถังเดิมสามารถท่ีจะเจาะบ่อบาดาลได้โดยใช้ถังเดิม 

ซึ่งระบบประปาของหมู่ที่ 7,๙,11 ระบบประปามีปัญหาท่อเดิมใช้สังกะสี บ่อทรุดตัว ท าการเป่าล้าง
แล้วใช้ได้ระดับหนึ่ง แต่ถ้าเจาะใหม่ให้ลึกและได้น้ าเพียงพอ จึงต้องหาผู้รับจ้างรายใหม่ที่มีอุปกรณ์ 
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หัวเจาะพิเศษที่สามารถเจาะชั้นหินได้ ซึ่งผู้รับจ้างเดิมพอเจาะบ่อแล้วเจอชั้นหินก็หยุดเจาะท าให้ที่ผ่าน
มาได้น้ าไม่เพียงพอกับปริมาณผูใช้น้ า  

เหตุผลที่ได้ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล จ านวน ๖ โครงการ  
เพราะต้องการแก้ปัญหาเรื่องน้ าอุปโภคบริโภคให้กับชาวบ้านซึ่ งมีปัญหาเรื่องน้ าประปามา

ตลอดหลายปี เช่นปัญหาน้ าไม่เพียงพอ ท่อพัง ปัญหาบ่อตื้น ปัญหาปั้มซัมเมอสเสีย  
ในส่วนของการขุดเจาะบ่อบาดาล บางโครงการอยู่ในแผนพัฒนาฯ ล าดับต้นๆ และบาง

โครงการอยู่ในแผนพัฒนาฯ 2564 แตเ่หตุผลที่ต้องด าเนินการก่อนเนื่องจากเป็นความเดือนร้อนของ
ชาวบ้าน เป็นปัญหาเร่งด่วน ที่ต้องด าเนินการแก้ไขก่อนที่จะเกิดความเดือดร้อน เสียหาย จะเห็นว่า
รอบนี้ไม่ได้ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการเกี่ยวกับถนน ซึ่งการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม   
ก่อนหน้านี้ก็ได้เสนอให้ ส.อบต.ทุกท่านปรึกษาหารือกันแล้ว แต่ไม่สามารถหาข้อสรุปได้   

ในส่วนของโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาฯทุกโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาฯไม่ใช่
โครงการที่สมาชิกสภาฯเลือกเอง แต่เป็นโครงการที่มาจากการท าประชาคมหมู่บ้าน ตามมติประชาคม
ระดับต าบล ซึ่งเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ หมู่ไหนที่ประชาชนไม่เข้าร่วมประชุมประชาคมระดับ
ต าบล หมู่นั้นก็ต้องยอมรับสภาพ จึงขอแจ้งในที่ประชุมเพ่ือความเข้าใจที่ถูกต้องถึงท่ีมาของโครงการ 
ที่บรรจุไว้ในแผนฯ และโครงการที่ได้เสนอของบประมาณไปยังกรมส่งเสริมฯ แล้ว อบต.จะอนุมัติ
ด าเนินการโดยจ่ายขาดเงินสะสมซ้ าซ้อนกับโครงการที่ขอไปอีกไม่ได้ แต่ก็ไม่ทราบว่าจะได้รับการ
จัดสรรฯหรือไม่ รัฐบาลก าชับว่าโครงการที่เสนอไปยังกรมฯ ห้ามมีปัญหาซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอื่นและ
เรื่องท่ีดินที่จะก่อสร้าง มิฉะนั้นจะต้องโดนสอบสวนถึงข้ันปลดออก เพราะถือว่าไม่ท าตามหลักเกณฑ์ 
กติกา เพ่ือป้องกันความผิดพลาดหากรัฐบาลจัดสรรงบประมาณมาให้แล้วไม่สามารถท าได้เนื่องจาก
ซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอื่น เหมือนกับที ่อบต.โคกทรายได้ของบประมาณโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดโคกทรายและโครงการก่อสร้างสนามกีฬาหน้า สนง.อบต. ไปยังกรมส่งเสริมฯและทางกรมฯ
ได้ขอหนังสือยืนยันเพ่ือรับรองว่าไม่มีปัญหาเรื่องที่ดินที่จะก่อสร้าง  

ในส่วนของที่ดินที่ก่อสร้างระบบประปาทุกตัวที่จะเจาะบ่อบาดาล จะต้องมีหนังสือยินยอมจาก
เจ้าของที่ดิน รูปถ่าย พิกัด ซึ่ง อบต.ต้องยื่นเอกสารไปที่ส านักงานทรัพยากรน้ า ค่าธรรมเนียมบ่อละ 
500 บาท การด าเนินการของ อบต.จะต้องเป็นไปตามระเบียบ เช่นระเบียบฯการจัดท าแผนฯ  
ระเบียบฯว่าด้วยวิธีการงบประมาณฯ ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯ ทุกอย่างต้อง
ประกอบกันหมด โครงการทุกโครงการถ้าไม่มีในแผนฯ ไม่สามารถด าเนินการได้ สตง.ไม่รับรองโดน
เรียกคืน โครงการในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายฯ เพ่ิมเติม จ่ายขาดเงินสะสม 
ทุกโครงการจะต้องมีในแผนพัฒนาฯ ของ อบต.ทุกโครงการ   

ในโอกาสต่อไปเมื่อโครงการที่ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล ได้ปริมาณน้ า
ตามจ านวนที่ต้องการแล้ว ก็จะด าเนินการเรื่องการขอขยายเขตระบบประปาเปลี่ยนท่อเมน เพ่ือ 
แก้ปัญหาเรื่องน้ าประปาให้กับชาวบ้าน และในส่วนของหมู่ที่ 13 และหมู่ที่ 3 บ้านแหลมเคียน 
ปัญหาเรื่องการย้ายถังสถานที่ก่อสร้างยังไม่ชัดเจนจะต้องไปตรวจสอบปริมาณน้ าถ้ามีปริมาณน้ า
เพียงพอก็จะสามารถขออนุมัติโครงการจ่ายขาดเงินสะสมในโอกาสต่อไปเนื่องจากเรื่องน้ าเป็น
สิ่งจ าเป็นต่อการด ารงชีพของประชาชน อบต.จึงมีหน้าที่ต้องด าเนินการให้ประชาชนได้มีน้ าใช้อย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอ 

ประธานสภาฯ ได้กล่าวขอบคุณปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.ส าหรับการชี้แจงรายละเอียดขออนุมัติจ่ายขาดเงิน
สะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 6 โครงการ และชี้แจงเพ่ิมเติมว่าโครงการขุดเจาะบ่อ
น้ าบาดาล จ านวน ๖ บ่อ เจาะใหม่บริเวณบ่อเดิมและใช้หอถังเดิมจ านวน  5 บ่อ และเจาะใหม่ 1 บ่อ  
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ของหมู่ที่ 1 และเปิดโอกาสให้ ส.อบต.สอบถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการขออนุมัติจ่ายขาด
เงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

นายประสาร นายประสาร สุดสุข ส.อบต.หมู่ที่ 10 ไดก้ล่าวขอบคุณปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.แทนพ่ีน้อง
ประชาชนที่ปลัดอบต.ได้เล็งเห็นความส าคัญและผลประโยชน์ของประชาชน ที่ช่วยแก้ปัญหาเรื่อง
น้ าประปา แต่ในส่วนของความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนในหมู่ที่ 10 อีกส่วนหนึ่งคือโครงการถนน
คอนกรีต จะขอเพ่ิมโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ซึ่งเป็นโครงการที่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาฯ ของ อบต.
แล้ว และมีโครงการหลายโครงการของหมู่ที่ 10 ที่บรรจุไว้ในแผนฯ แล้ว ซึ่งตนเองเป็น ส.อบต.มา 2 
สมัย และรักษาการอีก 2 ปี มีความเข้าใจแล้วถ้าจะด าเนินการ ในเมื่อไม่ได้จัดท าโครงการไว้ใน
ข้อบัญญัติรายจ่ายประจ าปีเนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ จึงมีความหวังที่จะด าเนินการจาก
งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อพัฒนา บรรเทาและแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวบ้าน     
จึงขอปรึกษาว่าจะขอเพ่ิมการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการถนนคอนกรีต ระยะทาง 400 เมตร 
คิดว่าปลัดอบต.น่าจะสามารถเพ่ิมเติมโครงการนี้ได้ 

นายสหัส นายสหัส ไหมแก้ว ส.อบต.หมู่ที่ 4 ขอปรึกษาเรื่องจ่ายขาดเงินสะสมโครงการเจาะบ่อบาดาล ๕ 
โครงการ เป็นเงินจ านวน 1,815,500 บาท ตามที่ช่างไปส ารวจเป็นอย่างดีว่าสมควรที่จะท าการเจาะ 
ก็เล็งเห็นว่าสมควรที่จะด าเนินการ แต่พอพูดถึงเรื่องงบประมาณในแผนพัฒนาฯแต่ละปี ไม่ว่าระดับ
ต าบล ล าดับที่ 1-3 โครงการกระจุกในหมู่เดียวเหมือนปีที่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นโครงการของหมู่ที่ 8 ซึ่งได้
โครงการไปแล้วปีที่แล้ว ปีนี้ก็ได้โครงการอีก ตนเองคิดว่าหากโครงการบรรจุไว้ในแผนฯปี 64,65 แลว้ 
หากผู้บริหารเห็นความส าคัญของแต่ละหมู่บ้านก็น่าจะดึงโครงการมาด าเนินการได้ ซึ่งแต่ละหมู่บ้านก็มี
ความจ าเป็นเหมือนกัน หมู่ที่ 4 ต้องการท าถนนโดยเฉพาะสายเกาะสัก-ชายหาญ ซึ่งไม่ได้บรรจุไว้ใน
ข้อบัญญัติฯ ประจ าปี 2563 แต่หากมีงบประมาณเงินสะสมก็น่าจะท าได้ แบ่งๆ กันแต่ละหมู่บ้าน 
น่าจะเป็นการดี ถ้าหมู่ไหนได้โครงการแล้วน่าจะแบ่งให้หมู่อ่ืนบ้าง 

นายสวิง    นายสวิง จันทภาโส ส.อบต.หมู่ที่ 13  ขอปรึกษาเรื่องการจ่ายขาดเงินสะสมที่ยังเหลืออยู่ ซึ่งหมู่ที่ 13  
มีความต้องการที่จะย้ายถังประปาที่ไม่ได้ใช้งานอยู่ขณะนี้ซ่ึงต้ังอยู่บริเวณศาลาหมู่ที่ 13 ไปตั้ง บริเวณ
บ้านหนองหรั่ง หรือบริเวณข้างตลาด ใกล้บ้าน ส.อบต.เกษม ซึ่งเจ้าของที่ดินยินยอมจึงอยากให้ช่างไป
ส ารวจว่ามีน้ าเพียงพอหรือไม่ และต้องการงบประมาณในการซ่อมแซมถนนที่ช ารุดมาก สายบ้านลุงหวัด
หมู่ที่ 8 เชื่อมต่อสายบ้านกลางหมู่ที่ 13 ซึ่งน่าจะได้รับการแก้ไขเพราะเป็นถนนที่ประชาชนจ านวนมาก
ใช้สัญจรไป-มา  

ประธาน  ได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมเรื่องการย้ายถังประปาของหมู่ที่ 13 เป็นปัญหาเร่งด่วนที่สมควรได้รับการแก้ไข
เช่นเดียวกันกับการขุดเจาะบ่อบาดาล ที่ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมได้ และได้ขอให้ปลัดอบต.ปฏิบัติ
หน้าที่นายกอบต.ชี้แจงเรื่องการจ่ายขาดเงินสะสม 

นายขจรพงศ์ มีข า   ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต. ได้ชี้แจงปัญหาของหมู่ที่ 10 ที่ ส.อบต.หมู่ที่ 10 ขอเพ่ิมเติม 
โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ซึ่งก็ต้องไปตรวจสอบรายละเอียดโครงการ งบประมาณ หากจะจ่ายขาดเงิน
สะสมต้องมีเหตุผลเพียงพอ ส่วนโครงการที่ส.อบต.จะขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมก็ได้ให้ ส.อบต.ทุกคน
ปรึกษาหารือกันนอกรอบแล้วแต่ไม่สามารถหาข้อสรุปร่วมกันได้ ซึ่งทราบว่าเหตุเพราะแต่ละคนก็
ต้องการน าเงินสะสมไปจัดท าโครงการในหมู่บ้านของตนเองแทบทั้งสิ้นโดยให้มีการแบ่งจ่ายเงินเป็น
โครงการย่อยๆจ านวนมาก จึงท าให้ไม่สามารถหาข้อสรุปเสนอมายังปลัดอบต.ได้ แต่ถ้าหากส.อบต.
ต้องการให้ใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารเสนอโครงการของหมู่ที่ 10 แล้ว ก็จะเกิดข้อครหาว่าเหตุใดถึงไม่
เสนอโครงการให้กับหมู่ที่ 5 หรือหมู่ที่ 6 หรือหมู่อ่ืนๆด้วย ซึ่งเป็นการไม่ถูกต้องและการใช้ดุลพินิจ
ดังกล่าวไม่สามารถกระท าได้ ไม่เป็นไปตามระเบียบแผนฯ ซึ่งได้พูดต่อที่ประชุมหลายครั้งแล้วว่า ถ้าหาก
หมู่บ้านใดมีความเดือดร้อนหรือต้องการโครงการมาก ก็ต้องให้ประชาชนเข้าร่วมประชุมประชาคมใน 
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การจัดท าแผนฯในระดับหมู่บ้าน และระดับต าบลให้มากๆ หากประชาชนหมู่บ้านใดไม่เข้าร่วมประชุม
แสดงว่าหมู่บ้านนั้นไมม่ีความเดือดร้อนและไม่ต้องการโครงการ เพราะฉะนั้นในส่วนของการจ่ายขาดเงิน
สะสมเรื่องก่อสร้างถนน หลังจากประชุมเสร็จอาจจะต้องมีการปรึกษาหารือกันอีกรอบหนึ่ง  
ในส่วนของหมู่ที่ 4 เรื่องถนนซึ่งเป็นปัญหาเดียวกันกับของหมู่ที่ 10 ซึ่งตามระเบียบแล้วโครงการที่จะ
บรรจุไว้ในแผนฯ จะต้องเป็นโครงการที่มาจากการประชุมประชาคมหมู่บ้าน แล้วมีการจัดเรียงล าดับไว้
โดยมติที่ประชุมประชาคมระดับต าบลแล้ว  ผู้บริหารไม่สามารถใช้ดุลยพินิจเสนอโครงการได้ทุก
โครงการยกเว้นเป็นโครงการที่เร่งด่วนประชาชนมีความเดือดร้อนจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการแก้ไข ซึ่ง
หากไม่ด าเนินการก็จะท าให้ประชาชนเดือดร้อน เช่นเรื่องน้ า ซึ่งทุกคนต้องใช้น้ าหากไม่มีน้ าก็จะ
เดือดร้อน เป็นต้น ส่วนการจะกระจายโครงการตามท่ี ส.อบต.เสนอ นั้นไม่สามารถกระท าได้ เนื่องจาก
ต้องถือปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการจัดท าแผนฯ ในส่วนของปัญหาหมู่ที่ 13 การย้ายถังประปาซึ่ง
โครงการได้บรรจุไว้ในแผนฯแล้ว สามารถด าเนินการได้ในโอกาสต่อไป แต่ก็ต้องไปส ารวจปริมาณน้ าและ
ที่ดินที่จะเจาะบ่อ ต้องได้รับการยินยอมจากเจ้าของที่ดินจึงจะสามารถขุดเจาะบ่อและย้ายถังได้ โดย
สามารถขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในโอกาสต่อไป ส่วนเรื่องของถนนหมู่ที่ 13 สายบ้านลุงหวัดหมู่ที่ 8 
เชื่อมต่อสายบ้านกลางหมู่ที่ 13 ได้เสนอโครงการไปยังกรมส่งเสริมฯ แล้ว เป็นโครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตตลอดสาย ตั้งแต่ข้างโรงเรียนวัดพรุพ้อถึงหน้าโรงเรียนบ้านควนแหวง 
เว้นช่วงที่ดินชลประทาน โดยได้เสนอโครงการเป็น 2 ช่วง ช่วงที่ 1 กับช่วงที่ 2 เมื่อเสนอขอ
งบประมาณไปยังกรมฯแล้ว ก็ไม่สามารถตั้งงบประมาณของ อบต.ซ้ าได้ แต่ก็ไม่สามารถให้ค าตอบได้ว่า
รัฐบาลจะจัดสรรมาให้ในปีงบประมาณ 2563 หรือไม่ เพราะฉะนั้น ส.อบต.หมู่ที่ 13 สามารถบอกกับ
ชาวบ้านได้ว่าเหตุใดที่ อบต.ถึงจึงยังไม่ด าเนินการ  

ในส่วนของการท างานของปลัดอบต.ที่ผ่านมาที่ไม่ใช่นักการเมือง เป็นข้าราชการประจ า ถ้าท างานไม่
ยึดถือระเบียบกฎหมาย หรือหลักเกณฑ์ จากท่ีผ่านมา หลายๆ อบต.หลายๆ ท้องถิ่นที่ปลัดมีปัญหากับ
นายกฯ มีปัญหากับชาวบ้าน มีปัญหากับ ส.อบต. เป็นเพราะบางครั้งใช้ความรู้สึกของตัวเองในการ
ท างาน การตัดสินใจโดยขาดความรู้และความเข้าใจว่าการด าเนินงานบริการประชาชนต้องด าเนินการ
ภายใต้กฎหมายที่ก าหนด แต่ส่วนตัวของปลัดขจรพงศ์ มีข า ถือว่าสมาชิกทุกคนเสมอภาคเหมือนกัน
หมด ไม่มีใครพิเศษ ไม่ให้ชาวบ้านครหาได้ว่าปลัดสนิทกับ ส.อบต.คนใด แต่จะท างานโดยยึดถือตาม
ระเบียบกฎหมาย หลักเกณฑ์ ยึดถือความถูกต้อง โดยพยายามสร้างบรรทัดฐานที่ถูกต้องให้กับส.อบต.
และประชาชนต าบลโคกทราย เพราะฉะนั้นถ้าหากประชาชนหมู่บ้านใดมีความเดือดร้อนต้องการ
โครงการอะไร ก็ต้องกระตือรือร้นในการให้ความร่วมมือ เสียสละเวลาในการเข้าร่วมประชุม ตาม
ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่ก าหนด สิ่งไหนที่ต้องการ อะไรที่เป็นปัญหาความเดือนร้อน ชาวบ้านต้องรับรู้ถึง
กระบวนการ ถ้าไม่เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมต าบล แสดงว่าไม่ต้องการใช้สิทธิ์ ไม่
ต้องการโครงการใดๆ จะให้ปลัดอบต.ตัดสินใจใช้ดุลยพินิจเองในการบรรจุโครงการไว้ในแผนฯ ไม่ได้ จึง
ได้พยายามสร้างบรรทัดฐานที่ถูกต้องให้กับ อบต.โคกทราย ในขณะทีป่ลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต. 
ในส่วนของ ส.อบต. ก็เข้าใจความรู้สึกว่าดีหากเป็น ส.บอต.แล้วจะต้องสามารถน าโครงการไปด าเนินการ
ในหมู่บ้านตัวเองได้ถือว่าท าให้ชาวบ้านพึงพอใจ แต่ในเมื่อชาวบ้านไม่เข้าร่วมประชุมประชาคม ไม่สนใจ 
ไม่ให้ความร่วมมือ ท่านก็ท าหน้าที่ดีที่สุดแล้ว ชาวบ้านก็ต้องยอมรับเหตุผลข้อนี้ ต่อไปเมื่อชาวบ้านรู้ 
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เหตุผลแล้วอาจจะให้ความร่วมมือ และกระตือรือร้นเพ่ิมข้ึน และประการส าคัญการรู้บทบาทหน้าที่ของ 
ส.อบต. ว่าการด าเนินการแทนประชาชนนั้นคือ การตรวจสอบการท างานของผู้บริหารให้มีความโปร่งใส 
เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่ก าหนด เสนอการออกกฎหมายเพ่ือใช้ในพ้ืนที่ ที่เห็นว่ามีความจ าเป็น 
หรือแจ้งปัญหาต่างๆที่เกิดข้ึนในหมู่บ้านให้ผู้บริหารรับทราบและน าข่าวสารต่างๆไปแจ้งแก่ประชาชนใน
หมู่บ้านของตนเอง แต่มิใช่เป็นผู้ตัดสินใจแทนชาวบ้านทั้งหมด ประการส าคัญการเสนอปัญหาความ
เดือนร้อนและความต้องการของประชาชนจะต้องมาตามขั้นตอนเป็นไปตามระเบียบและอบต.มี
งบประมาณสามารถด าเนินการได้ และปัญหาอีกอย่างคือโครงการที่เสนอบรรจุไว้ในแผนฯ แล้วแตเ่มื่อ
ไปส ารวจจริงบางโครงการไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากไม่ได้รับการยินยอมจากเจ้าของที่ดินที่
โครงการตัดผ่าน เนื่องจากประชาชนบางคนเขาไม่ต้องการถนนเส้นนั้น ยกตัวอย่างหมู่ที่ 1 โครงการ
ก่อสร้างถนนคสล. อบต.ได้ตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติฯไว้แล้ว เมื่อจะด าเนินโครงการยังต้องไปเจรจา
เรื่องของท่ีดิน ซึ่งชาวบ้านไดข้อค่ารื้อต้นปาล์ม แต่อบต.ไม่สามารถจ่ายให้ได้เนื่องจากอบต.ไม่มี
งบประมาณค่าเวนคืน และอีกตัวอย่างหมู่ที่ 10 ที่ให้ช่างไปส ารวจที่ดินเพื่อท าโครงการขุดลอก ที ่     
ส.อบต.ได้เสนอโครงการขุดลอกมา แตป่รากฏว่าไม่สามารถเจรจาเรื่องที่ดินที่จะขุดลอกได้เนื่องจาก
ชาวบ้านไม่ยินยอมเนื่องจากการขุดลอกไปกระทบต่อทรัพย์สินของเขา ซึ่งการทีจ่ะไปท าการขุดลอกหรือ
ท าถนน หากชาวบ้านคัดค้านเพียงรายเดียวที่การขุดลอกหรือถนนตัดผ่าน อบต.ก็ไม่สามารถด าเนิน
โครงการได้เพราะเป็นสิทธิของเขา เพราะฉะนั้นหาก ส.อบต.ทุกคน สามารถอธิบายเหตุผลที่แจ้งไว้ 

ทั้งหมดนี้ให้ชาวบ้านเข้าใจดีแล้ว ไม่นานชาวบ้านก็เข้ามาร่วมประชุมเพ่ือเสนอความเดือดร้อนและเสนอ
ความต้องการ และให้ความร่วมมือกับเราเอง เพราะฉะนั้นในส่วนของโครงการอ่ืนๆที่จะขออนุมัติจ่าย
ขาดเงินสะสมต่อไป ส.อบต.ทุกคนก็ต้องเข้าร่วมประชุม ร่วมปรึกษาหารือแนวทางเพ่ือให้เป็นไปตาม
ระเบียบกฎหมายในคราวต่อไป 

ประธานสภาฯ ได้กล่าวขอบคุณปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.ส าหรับการชี้แจงรายละเอียดขออนุมัติจ่ายขาดเงิน
สะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเปิดโอกาสให้ ส.อบต.สอบถามและแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการขออนุมัตจิ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

นายประสาร    นายประสาร สุดสุข ส.อบต.หมู่ที่ 10ได้อ้างถึงโครงการที่จัดท าแผนฯระดับต าบลที่วัดควนแสวง ซึ่ง 
ตนเองได้เข้าร่วมประชุมแล้ว แต่ชาวบ้านของหมู่ที่ 10 ไม่ได้เข้าร่วมประชุม เนื่องจากล าบากในการ
เดินทาง และคิดว่า ส.อบต.ซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนเข้าใจปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านใน
หมู่บ้านดี สามารถเป็นตัวแทนของชาวบ้านในการน าเสนอปัญหา ไม่ต้องพาชาวบ้านไปโหวตคะแนนให้
วุ่นวาย  แต่ก็เข้าใจดีว่าปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกฯ ไม่ใช่ผู้บริหารที่มาจากการเลือกตั้ง ไม่มีอ านาจ
ตัดสินใจ จึงด าเนินการโดยให้ประชาชนทั้งต าบลมาตัดสินใจก็เป็นสิ่งที่ดี แต่ไม่ใช่สิ่งที่ดีส าหรับ ส.อบต. 
หากชาวบ้านพูดได้ว่าอุตส่าเลือก ส.อบต.มาเป็นตัวแทนแล้ว แต่ไม่สามารถบริหารจัดการแทนชาวบ้าน
ได้ ถ้างั้นชาวบ้านเป็นเองไม่ดีกว่าหรือสามารถไปโหวตเสียงขอโครงการเองได้ตามท่ีปลัดอบต.บอก      
นี่ไม่ใช่จะต าหนิท่านปลัดอบต. แต่ขอชี้แจงให้เข้าใจ ส.อบต. 
ในส่วนที่ 2 ตามท่ีปลัดอบต.อ้างถึงว่า ส.อบต.เสนอโครงการมาแล้วแต่ไม่สามารถเจรจาเรื่องของที่ดินที่
จะท าการขุดลอกได้นั้น ปัญหาไม่ใช่ว่าเจรจาที่ดินไม่ได้ แต่เนื่องจากเมื่อไปส ารวจที่ดินร่วมกับช่างแล้วก็ 
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ได้ตัดสินใจแก้ปัญหาน้ าท่วมตอนนั้นโดยได้ขอให้ทางชลประทานมาดูแลแทน เพราะคิดว่างบประมาณ
ของ อบต.ยังต้องด าเนินการโครงการอ่ืนๆ อีกจ านวนมาก 

ในส่วนของการของบประมาณโครงการ ตนเองเข้าใจขั้นตอนการเสนอโครงการต้องเป็นไปตามระเบียบ
การจัดท าแผนฯ การเสนอโครงการนั้นๆ ได้จะต้องมีรายละเอียด ประมาณการ ซึ่งก็ต้องเป็นหน้าที่ของ
ช่าง ตนเองเป็น ส.อบต.ไม่สามารถค านวณค่าใช้จ่ายได้ จึงอยากจะขอประชุมนอกรอบเพ่ือจะเสนอ
โครงการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในโอกาสต่อไป ซึ่งการจ่ายขาดเงินสะสมก็เห็นด้วยว่าจะต้องเป็น
ปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน เรื่องถนน เรื่องน้ า ที่ตนเองเสนอก็เป็น
ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานเช่นเดียวกัน 

นายสนิท   นายสนิท  ไหมแก้ว ส.อบต.หมู่ที่ 7 กล่าวถึงปัญหาการจ่ายขาดเงินสะสม ขอเสนอโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าของหมู่ที่ 7 สายวังอีคุย-ทับชุมเห็ด ประชากรมีจ านวน 10 ครัวเรือนที่ได้รับความเดือดร้อน ซึ่ง
โครงการได้บรรจุไว้ในแผนฯ เรียบร้อยแล้ว ตนเองคิดว่าเหมาะสมที่จะขอจ่ายขาดเงินสะสมได้ 

ประธานสภาฯ ขอให้ ส.อบต.แสดงความคิดเห็นหรืออภิปรายเรื่องของการจ่ายขาดเงินสะสมทั้ง ๖ โครงการที่เสนอใน
ญัตติ เพื่อขอให้ ส.อบต.พิจารณา ส่วนโครงการอื่นๆที่ ส.อบต.ต้องการเสนอเพ่ิมเติม ขอให้นัดประชุม
นอกรอบ ว่าจะก าหนดแนวทางการด าเนินการต่อไปอย่างไร และเปิดโอกาสให้ ส.อบต.สอบถามและ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการขออนุมัตจิ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

นายลาภ   นายลาภ จู้สวัสดิ์ ส.อบต.หมู่ที่ 9 ขอแสดงความคิดเห็นว่าโครงการที่ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 
ทั้ง ๖ โครงการ เป็นอ านาจของปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต. ซึ่งเล็งเห็นแล้วว่ามีความจ าเป็น 
ไม่ใช่เป็นเพราะว่าหมู่ที่ ๙ ได้โครงการแล้วจึงเข้าข้างปลัดอบต. แต่ในเมื่อโครงการที่ปลัดอบต.เสนอขอ
อนุมัติมาแล้ว ก็ขอให้ ส.อบต.พิจารณาเฉพาะโครงการที่เสนอมานี้ ในส่วนที่ ส.อบต.จะเสนอโครงการ
อ่ืนนอกจากนี้ก็ขอให้ไปพิจารณากันในโอกาสต่อไป 

ประธานสภาฯ  ได้ให้ความเห็นเสริมว่า การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมเป็นอ านาจของสภาฯ ปลัดอบต.เป็นเพียงผู้เสนอ
โครงการ ส.อบต.เป็นตัวแทนชาวบ้าน ขอให้ตรวจสอบความเหมาะสมว่าโครงการที่เสนอมานี้สมควรที่
จะอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านได้หรือไม่ 

นายพิณ  นายพิณ วรรณา ส.อบต.หมู่ที่ 11 ได้แสดงความคิดเห็นว่าการจ่ายขาดเงินสะสมของ หมู่ที่ 7 โครงการ
เจาะบ่อบาดาลจ านวนเงิน 363,100 บาท แล้วส.อบต.หมู่ที่๗ จะขอจ่ายขาดเงินสะสมโครงการขยาย
เขตไฟฟ้าสายวังอีคุย-ทับชุมเห็ด เพ่ิมอีก  ส.อบต.ท่านอ่ืนเขาจะคิดเช่นไร หรือว่า ส.อบต.หมู่ที่ 7 จะ
เลือกโครงการขยายเขตไฟฟ้า ไม่เอาโครงการจุดเจาะบ่อบาดาล ก็ไม่ว่ากัน แต่ตนเองคิดว่าโครงการ
เจาะบ่อบาดาลเป็นโครงการที่ส าคัญกับชาวบ้านมากกว่าเรื่องการขยายเขตไฟฟ้า 

นายกิตติพศ  นายกิตติพศ วงชะแดง ส.อบต.หมู่ที่ 6 ให้ความเห็นว่าปัญหาเรื่องน้ าประปาเหมือนกับโรคปวดท้อง ที่
หาสาเหตุยาก แก้ไขยาก แต่ถ้าปัญหาเรื่องถนนบริเวณไหนเป็นหลุมบ่อก็แก้ปัญหาโดยการถมหลุมบ่อก็
สามารถแก้ไขได้เบื้องต้นแล้ว จะเหมือนกับการบาดเจ็บแผลถลอก รักษาง่ายแค่ใส่ยา แต่ปัญหาเรื่อง
น้ าประปา ค่อนข้างล าบาก เป็นปัญหาที่ดูเหมือนง่าย แต่แก้ไขยาก ตนเองคิดว่าโครงการที่เสนอขอจ่าย
ขาดท้ัง ๖ โครงการนี้เหมาะสม ปัญหาเรื่องน้ าประปาเป็นปัญหาที่เรื้อรังมานาน สมควรได้รับการแก้ไข 
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ประธานสภาฯ ได้กล่าวขอบคุณ ส.อบต.ที่แสดงความคิดเห็น และได้เปิดให้สมาชิกสภาฯ ได้แสดงข้อคิดเห็น 
ที่ประชุม  ไม่มีข้อคิดเห็น 
ประธานฯ  ได้ขอมติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

 โครงการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลหมู่ที่ 2 จ านวน ๑ โครงการ งบประมาณ 363,100 บาท 
และขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน ๕ โครงการ  

1.โครงการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล หมู่ที่ 1 งบประมาณ 363,100 บาท 
2.โครงการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล หมู่ที่ 6 งบประมาณ 363,100 บาท 
3.โครงการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล หมู่ที่ 7 งบประมาณ 363,100 บาท 
4.โครงการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล หมู่ที่ 9 งบประมาณ 363,100 บาท 
5.โครงการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล หมู่ที่ 11 งบประมาณ 363,100 บาท 
เป็นเงินทั้งสิ้น 1,815,500 บาท 

มติที่ประชุม  อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 6 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 
   ๒,178,600 บาท 

          -อนุมัติ จ านวน 17 เสียง 
 -ไม่อนุมัติ  -    เสียง 
 -งดออกเสียง   1 เสียง(ประธานสภา) 
  7.๘. ขออนุมัติด าเนินการส่งมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กและเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์  

จ านวน 1 ชุด 
ประธานสภาฯ ได้ขอให้ปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต. ชี้แจงระเบียบฯ ข้อกฎหมายการส่งมอบครุภัณฑ์ 
นายขจรพงศ์ มีข า ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต. ได้ชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วย 

การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 ซึ่งได้ยกเลิกแล้ว แต่ในส่วนของการส่งมอบครุภัณฑ์ยังคงใช้
ระเบียบตัวเดิม เนื่องจากระเบียบว่าด้วยการพัสดุปี 2560 ไม่ได้ระบุเรื่องนี้ไว้ พระราชการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ก าหนดไว้ว่าเพ่ือเป็นประโยชน์กับทางราชการให้หน่วยงานของ
รัฐยังคงบังคับใช้ระเบียบพัสดุ พ.ศ.2535ได้เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.2553 ข้อ 9 ในกรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระท า
ดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือภาระติดพัน หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ ได้
ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เพราะฉะนั้นในส่วนของการส่ง
มอบครุภัณฑ์นี้ สืบเนื่องจากกองทุนหลักประกันสุขภาพของ อบต.ได้จัดซื้อโน้ตบุ๊กจ านวน 1 เครื่อง 
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ จ านวน 1 เครื่อง เพ่ือใช้ในงานกิจการของกองทุนฯแต่บริหารจัดการโดย อบต. ซ่ึง
จ าเป็นจะต้องมีครุภัณฑ์ในการบันทึกข้อมูล จัดพิมพ์เอกสารให้กับผู้เข้าร่วมประชุม และรายงานผล
ให้กับส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา แต่หลักเกณฑ์การซ่อมของ สปสช.ไม่ได้
ก าหนดไว้ จึงจ าเป็นต้องโอนครุภัณฑ์ให้กับ อบต.เมื่อมีการซ่อมแซมก็สามารถใช้งบประมาณของ อบต.
ได้ 

ประธาน  ได้ให้ขอสรุปว่า ครุภัณฑ์ของ สปสช. เพื่อใช้งานในงานกิจการของกองทุน สปสช.และงานอื่นๆของ 
อบต.ได้ และที่โอนให้ อบต.ก็เพ่ือให้สามารถด าเนินการในเรื่องของการซ่อมแซมได้ และได้เปิดให้สมาชิก
สภาฯ ได้แสดงข้อคิดเห็น 

ที่ประชุม  ไม่มีข้อคิดเห็น 
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ประธานฯ  ได้ขอมติอนุมัติด าเนินการส่งมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กและเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์  

จ านวน 1 ชุด 
มติที่ประชุม  เห็นชอบการด าเนินการส่งมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กและเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 

 จ านวน 1 ชุด    -จ านวน 17 เสียง 
   -ไมเ่ห็นชอบ  -    เสียง 
  -งดออกเสียง   1 เสียง(ประธานสภา) 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
 
ประธานสภาฯ    ไดข้อให้ส.อบต.ที่ต้องการเสนอหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องอ่ืนๆ 
นายประสาร    นายประสาร สุดสุข ส.อบต.หมู่ที่ 10 ไดข้อให้เชิญ ส.อบต.หมู่ที่ 10 เข้าร่วมกลุ่มไลน์ของ  

อบต.โคกทรายเพ่ือที่จะสามารถร้องเรียนหรือแจ้งปัญหาได้รวดเร็วขึ้น 
นายสหัส   นายสหัส  ไหมแก้ว ส.อบต.หมู่ที่ 4 ได้กล่าวถึงว่าจากการแจ้งข้อมูลในที่ประชุมที่ผ่านมา อบต.ได้ให้ช่าง

ไปด าเนินการถมดินถนนลูกรังสายเกาะสัก-ชายหาญ และสายเกาะสัก-หลาหยีน้ า แต่ยังมีอีกสายที่ยัง
ไม่ได้ถมดิน ติดกับสายเกาะสัก-หลาหยีน้ า คือสายทางเข้าบ้านตาชม ถนนสายนี้แต่ก่อนเรียกว่าสายท่า
เคียน-สวนยาง ยาวประมาณ 400 เมตร เป็นหลุมบ่อพอสมควร และมีสะพานช ารุดซึ่ง อบต.ได้ให้ช่าง
เขียนแบบประมาณการเพ่ือของบประมาณไปยังกรมฯเรียบร้อยแล้ว 

นายสัญญา   นายสัญญา อุไรรัตน์ ส.อบต.หมู่ที่ 10 แจ้งข้อมูลเรื่องถนนเป็นหลุมบ่อบริเวณหัวโค้งสายทางเข้าป่าไม้ไผ่ 
ต้องการให้ไปแก้ไข ก่อนที่จะเป็นหลุมบ่อมากข้ึน  

นายอรุณ   นายอรุณ สุขไกร ส.อบต.หมู่ที่ 12 แจ้งปัญหาเรื่องศาลาประจ าหมู่บ้านบริเวณสนามกีฬาประดู่หม้อ 
ติดริมคลอง ตอนนี้น้ าได้กัดเซาะจนช ารุดเสียหาย ขอให้ช่างไปส ารวจเพ่ือหาวิธีแก้ปัญหาด้วย 

ประธานสภาฯ  ได้ขอให้ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.ชี้แจงรายละเอียด 
นายขจรพงศ์ มีข า ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต. ได้ชี้แจงรายละเอียด 

ในส่วนของ เรื่องถนนหมู่ที่ 3 และหมู่ท่ี 4 ที่ตกส ารวจ หลังจากนี้จะให้ช่างไปส ารวจและด าเนินกาต่อไป  
ในส่วนของ หมู่ที่ 10 หมู่ที่ 13 จะไปส ารวจและตรวจสอบงบประมาณเพ่ือโอนงบประมาณหากจะ
ด าเนินการถมหลุมบ่ออีกรอบ ซ่ึงตอนนี้ก าลังจะอยู่ในช่วงฤดูฝนอาจไม่สามารถส ารวจและด าเนินการ
ซ่อมแซมถนนในช่วงฤดูฝนได้ 
ในส่วนของหมู่ที่ 12 จะให้นายช่างโยธา(ช่างตา)ไปส ารวจอาคารที่ถูกน้ ากัดเซาะเพ่ือจะด าเนินการต่อไป
และขอขอบคุณ ส.อบต.ทุกคนที่แจ้งปัญหาต่างๆ ให้ทราบ และขอให้ ส.อบต.ไดแ้จ้งการตอบรับในการ
อบรมและทัศนะศึกษาดูงานการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ อบต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง 
จ.พังงา และศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านเขากลม ต.หนองทะเล อ.เมือง จ.กระบี่ ใน 
วันที่ 29-30 สิงหาคม 2562 และขอเชิญ ส.อบต.ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันจันทร์ที่ 12  
สิงหาคม 2562 โดยพร้อมเพรียงกัน 

ประธานสภาฯ  ได้สอบถามว่าสมาชิกอบต.ท่านใดยังมีข้อสงสัยหรือเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มีประเด็นข้อสงสัยและเสนอเพ่ิมเติม 
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ประธานสภาฯ ได้กล่าวขอบคุณสมาชิก.อบต.ทุกคนที่ได้แจ้งและเสนอปัญหาต่างๆต่อปลัดอบต.และ ที่ประชุมเพ่ือทราบ

และน าไปสู่การแก้ปัญหาให้กับประชาชนต่อไปและกล่าวขอบคุณ     ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต. 
และหัวหน้าส่วนทุกคน พร้อมสั่งปิดประชุม 

 
ปิดประชุม เวลา 16.24 น. 
 
      ลงชื่อ       ขจรพงศ์ มีข า         ผู้จดรายงานการประชุม 
       (นายขจรพงศ์ มีข า) 
                                            เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย 
     

ลงชื่อ      สมบูรณ์  พุ่มแก้ว   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
    (นางสาวสมบูรณ์  พุ่มแก้ว) 

                                                         ส.อบต.หมู่ที่ 5 
 
ลงชื่อ    อ านวย  ขุนนะ     คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม           

(นายอ านวย  ขุนนะ) 
              ส.อบต.หมู่ที่ 7 
 
ลงชื่อ    กิตติพศ วงชะแดง   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม         

(นายกิตติพศ วงชะแดง) 
                                                         ส.อบต.หมู่ที่ 6 
 

 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย ได้รับรองรายงานการประชุม 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2562  
เมื่อวันที่          ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๖๒                                  . 
         
 

ลงช่ือ       อวิรุทธ  เอ่ียมสุข  ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
           (นายอวิรุทธ  เอ่ียมสุข) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย 
 


