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ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 
  สมัยท่ี 2  ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2560 

วันที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 

 **************************************************************************** 

            เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 

นางสาวจารุณี  หนูเส็ง 
เลขานุการสภาฯ 

          บัดนี้สมาชิกสภาฯ จ านวนทั้งหมด 25 ท่าน ลากิจ 2 ท่าน คือ 
1. นางสุรัสวดี  เรืองจาบ  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7 
2. นายสุเทพ  ทองเสนา  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10 

ขาดการประชุม 1 ท่าน คือ 
     1.   นายประภาส  อ่อนสีดา สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 
           เข้าร่วมประชุมในวันนี้ทั้งหมด 22 ท่าน ครบองค์ประชุมแล้วเชิญท่าน
ประธานสภาฯ กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมต่อไปค่ะ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายบุญเรือง  อนุรักษา 
ประธานสภาฯ 

          เรียนท่านนายก อบต., รองนายก อบต., ปลัด อบต., และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2560
วันที่  15 สิงหาคม 2560 เพ่ือพิจารณาญัตติร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2561 ที่ค้างการพิจารณาในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 และปรึกษาหารือข้อ
ราชการอ่ืนๆในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง จึงขอแจ้งให้
สมาชิกสภาฯ ทุกท่านทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2560 เมื่อ
วันที่ 4 สิงหาคม 2560 

นายบุญเรือง  อนุรักษา 
ประธานสภาฯ 

          เรื่องรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2560 
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ขอให้ทุกท่านได้ตรวจทานรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
เพ่ือความถูกต้อง หากเห็นว่าข้อความใดไม่ถูกต้อง ต้องการแก้ไขเพ่ิมเติม ก็ให้เสนอขอ
แก้ไขเพ่ิมเติมจะได้น าไปแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอขอแก้ไข
เพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใดเสนอแก้ไขเพ่ิมเติม ขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการ
ประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2560  เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 
ด้วยครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 22 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง – เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
    -ไม่มี- 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

นายบุญเรือง  อนุรักษา 
ประธานสภาฯ 

          4.1 ญัตติค้างการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ในวาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ 
          เรียนเชิญคณะกรรมการแปรญัตติรายงานการแปรญัตติให้สมาชิกสภาฯ ได้รับ
ทราบก่อนลงมติในล าดับต่อไป 

นายอนันท์  ด่านตระกูล 
สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 11 

          เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  ผมนายอนันท์  ด่าน
ตระกูล สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 11 ขออนุญาตชี้แจงเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการ
แปรญัตติ ในวันที่ 4 สิงหาคม 2560 เพ่ือเลือกประธาน/รองประธาน/เลขานุการ 
คณะกรรมการแปรญัตติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จาก
คณะกรรมการ ทั้งหมด 7 ท่าน โดย   ในที่ประชุมมีมติ ดังนี้คือ 

1. นายอนันท์  ด่านตระกูล เป็น ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
2. นายสมหมาย  คงเพียรธรรม เป็น รองประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
3. นายไพรฑูรณ์  ชัยยา เป็น เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ 
4. นายมาลี  สาทกลาง  เป็น กรรมการ 
5. นายปัญญา  มารัตตะ  เป็น กรรมการ 
6. นายนพรัตน์  จันทร์สุข  เป็น กรรมการ 
7. นางขันเทียง  แสงรัตน์  เป็น กรรมการ 

และต่อไปเรียนเชิญ นายไพรฑูรณ์ ชัยยา เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ 
ได้ชี้แจงรายละเอียดการแปรญัตติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ให้สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบ  

นายไพรฑูรณ์ ชัยยา 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 

          เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  ผมนายไพรฑูรณ์ ชัยยา 
เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ขออนุญาตชี้แจงรายละเอียดการแปรญัตติ ดังนี้ 
          ตามท่ีคณะกรรมการแปรญัตติก าหนดให้เปิดยื่นการแปรญัตติร่างงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ในวันที่ 7,8,9 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 
น. ถึง 16.30 น.จ านวน 3 วัน วันละ 8 ชั่วโมง รวมเป็น 24 ชั่วโมง   ปรากฏว่า มีผู้มา
ยื่นขอแปรญัตติร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 1 
ท่าน ดังนี้  คือ นายสมหมาย  คงเพียรธรรม สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 ขอเสนอแปรญัตติ 
เรื่อง ขอจัดซื้อกล้องวัดมุม จ านวน 1 ตัว ราคา 110,000 บาท รายละเอียดตามร่าง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   ของกองช่าง อยู่ในหน้าที่ 52 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา/งบลงทุน /ค่าครุภัณฑ์ / ข้อ 2 ครุภัณฑ์ส ารวจ / ข้อ 2.2 กล้องวัดมุม จ านวน 
110,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องวัดมุม ชนิดอ่านค่ามุมได้ละเอียด 5 พิลิปดา 
(ระบบอัตโนมัติ) จ านวน 1 ตัว (ตามเกณฑ์ราคาพ้ืนฐานบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ส านักงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2560 ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)  
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          โดยมีเหตุผลว่ายังไม่มีความจ าเป็นในการใช้กล้องตัวนี้ ซื้อมาแล้วอาจจะใช้
ประโยชน์ในการท างานได้ไม่คุ้มค่าในการที่จะจัดซื้อมา เพราะฉะนั้นจึงขอระงับในการ
จัดซื้อไว้ก่อน เอาไว้ในปีต่อไปถ้ามีความจ าเป็นจริงๆ ค่อยให้ทางกองช่างเสนอเข้ามา
ใหม่ในปีงบประมาณถัดไป สรุปขอให้ระงับการจัดซื้อกล้องวัดมุม จ านวน 1 ตัว ราคา 
110,000 บาท เอาไว้ก่อน เพ่ือเป็นการประหยัดงบประมาณ และสามารถน า
งบประมาณตัวดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในทางอ่ืนต่อไป 
          ดังนั้น คณะกรรมการแปรญัตติ มีมติเห็นชอบให้ตัดโครงการจัดซื้อกล้องวัด
มุม ของกองช่าง ตามค ายื่นแปรญัตติของ นายสมหมาย  คงเพียรธรรม สมาชิกสภาฯ     
หมู่ที่ 3  
คณะกรรมการแปรญัตติขอชี้แจงรายละเอียดในส่วนอื่นๆ ดังนี้ 
      ร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโป่งตาลอง งบประมาณรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 44,052,620 บาท แยกเป็น
รายการต่อไปนี้ 
    ( ก ) ด้านบริหารทั่วไป 

1. แผนงานบริหารทั่วไป  ยอดรวม 15,566,788  บาท 
ไม่มีผู้ใดยื่นขอแปรญัตติ คณะกรรมการฯ เห็นชอบตามร่างเดิม 

2. แผนงานรักษาความสงบภายใน ยอดรวม 380,000 บาท ไม่มีผู้ใดยื่นขอแปร
ญัตติ คณะกรรมการฯ เห็นชอบตามร่างเดิม         

( ข ) ด้านบริการชุมชนและสังคม 
1. แผนงานสร้ า งความเข้มแข็ งของชุมชน ยอดรวม 361 ,000 บาท                                                                              

ไม่มีผู้ใดยื่นขอแปรญัตติ คณะกรรมการฯ เห็นชอบตามร่างเดิม   
2. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ยอดรวม 430,000 บาท                                                                          

ไม่มีผู้ใดยื่นขอแปรญัตติ คณะกรรมการฯ เห็นชอบตามร่างเดิม   
3. แผนงานการศึกษา  ยอดรวม 7,276,048 บาท             

ไม่มีผู้ใดยื่นขอแปรญัตติ คณะกรรมการฯ เห็นชอบตามร่างเดิม   
4. แผนงานสาธารณสุข ยอดรวม 207,500 บาท                                                  

ไม่มีผู้ใดยื่นขอแปรญัตติ คณะกรรมการฯ เห็นชอบตามร่างเดิม   
5. แผนงานเคหะและชุมชน ยอดรวม 1,400,000 บาท   

ไม่มีผู้ใดยื่นขอแปรญัตติ คณะกรรมการฯ เห็นชอบตามร่างเดิม   
( ค ) ด้านการเศรษฐกิจ 
1. แผนงานการเกษตร ยอดรวม 150,000 บาท                               

ไม่มีผู้ใดยื่นขอแปรญัตติ คณะกรรมการฯ เห็นชอบตามร่างเดิม   
2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ยอดรวม 10,471,600 บาท 

มีผู้มายื่นขอแปรญัตติร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561  จ านวน 1 ท่าน ดังนี้ 
คือ นายสมหมาย  คงเพียรธรรม สมาชิกสภาฯ หมู่ที่3 ขอเสนอแปรญัตติ 
เรื่อง ขอจัดซื้อกล้องวัดมุม จ านวน 1 ตัว ราคา 110,000 บาท รายละเอียด 
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ตาม   ร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกองช่าง 
อยู่ในหน้าที่ 52  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา / งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา/ งบลงทุน / ค่าครุภัณฑ์ / ข้อ 2 ครุภัณฑ์
ส ารวจ / ข้อ 2.2 กล้องวัดมุม จ านวน 110,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
กล้องวัดมุม ชนิดอ่านค่ามุมได้ละเอียด 5 พิลิปดา(ระบบอัตโนมัติ ) จ านวน 1 
ตัว (ตามเกณฑ์ราคาพ้ืนฐานบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ 
ประจ าปี พ.ศ. 2560 ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง) 
        รายละเอียดตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น จึงท าให้มีการปรับลดงบประมาณ
รายจ่ายในแผนงานนี้ลง 110,000 บาท คงเหลือ ตั้งไว้ จ านวน 10,361,600 
บาท 
( ง ) ด้านการด าเนินงานอ่ืน 
1. แผนงานงบกลาง ยอดรวม 7,809,684 บาท 

ไม่มีผู้ใดยื่นขอแปรญัตติ คณะกรรมการฯ เห็นชอบตามร่างเดิม   
ดังนั้น คณะกรรมการแปรญัตติ มีมติตัดงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2561 ตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (กองช่าง) งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์ ข้อ 2 ครุภัณฑ์ส ารวจ จากเดิม ตั้งจ่ายไว้จ านวน 135,000 
บาท ตัดลดลงไป จ านวน 110,000 บาท คงเหลือ 25,000 บาท 
        งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561 จากเดิม ตั้งจ่ายไว้
จ านวน 44,052,620 บาท ตัดลงไปจ านวน 110,000 บาท 
        งบประมาณรายจ่ายใหม่หลังจากการตัดลดแล้วคงเหลือยอดตั้ง
จ่ายไว้ที่ 43,942,620 บาท 
        ส าหรับงบประมาณที่คณะกรรมการแปรญัตติ เห็นชอบตาม นาย
สมหมาย  คงเพียรธรรม ให้ตัดโครงการออก จ านวน 110,000 บาท ทาง
คณะกรรมการแปรญัตติ เห็นควรให้ทางคณะผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโป่งตาลอง ด าเนินการจัดตั้งงบประมาณเพ่ือใช้ประโยชน์
ในทางอ่ืนที่เห็นสมควรต่อไป และขอส่งร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561  ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 
เพ่ือให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง พิจารณา
ด าเนินการต่อไป  

นายบุญเรือง  อนุรักษา 
ประธานสภาฯ 

         ขอขอบคุณ นายไพรฑูรณ์  ชัยยา สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  6 เลขานุการ
คณะกรรมการแปรญัตติ ที่ได้รายงานการแปรญัตติให้สมาชิกสภาฯได้รับทราบ 
สมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อสอบถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้ามีเรียนเชิญครับ 

นายไพฑูรย์  มาไพศาล 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 

         เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  ผมนายไพฑูรย์           
มาไพศาล สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 ขออนุญาตให้ทางกองช่าง มาชี้แจงเหตุผล ความ
จ าเป็นในการจัดซื้อกล้องวัดมุม ตามรายการดังกล่าว ที่มีผู้มายื่นแปรญัตติ ให้สมาชิก
สภาฯ ทุกท่าน ได้รับทราบด้วยครับ 
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นายประพันธ์  ขมสูงเนิน 
นายช่างโยธาอาวุโส 

         เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯ ทุกท่านผมนายประพันธ์ ขมสูงเนิน 
นายช่างโยธาอาวุโส ขออนุญาตชี้แจงเหตุผลในการจัดซื้อกล้องวัดมุม ในครั้งนี้เพ่ือ
ประโยชน์ในการประมาณราคาก่อสร้าง ถนน  ขุดลอกบ่อน้ า  ขุดลอกฝายน้ า  ขุดลอก
คลองน้ า ฯลฯ สามารถระบุถึงปริมาตร ความหนาของชั้นผิวถนน  ความลึกของแหล่ง
น้ าที่ด าเนินการขุดลอก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งยังสามารถตรวจสอบการ
ด าเนินการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ที่ด าเนินการโดยผู้รับเหมา
โครงการฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้สาเหตุส าคัญที่กองช่าง ตั้งงบประมาณเพ่ือ
จัดซื้อกล้องวัดมุม ก็เพ่ือประโยชน์ต่อพ่ีน้องประชาชนในต าบลโป่งตาลอง ให้ได้ใช้ 
ถนน  ฝาย  แหล่งน้ า  สิ่งก่อสร้างพ้ืนฐานได้อย่างมีผล และประโยชน์อย่างมี
ประสิทธิภาพที่สุด ส าหรับผมขอน าเรียนชี้แจงแต่เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณครับ 

นายบุญเรือง  อนุรักษา 
ประธานสภาฯ 

          ขอขอบคุณ นายประพันธ์  ขมสูงเนิน  นายช่างโยธาอาวุโส ที่ได้ชี้แจงเหตุผล
ในการจัดซื้อกล้องวัดมุม ตามที่มีผู้ยื่นแปรญัตติ ให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้รับทราบ 
และต่อไปมีสมาชิกสภาฯ ท่านใด มีข้อสงสัยจะสอบถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมอีก
หรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติจากสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน 
          1.  สมาชิกสภาฯท่านใด เห็นชอบตามร่างข้อบัญญัติเดิม โปรดลงคะแนน    
โดยการยกมือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 2 เสียง ไม่เห็นชอบ 19 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานงดออก
เสียง) 

 
          2.  สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบตามร่างคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โปรดลงคะแนนโดย
การยกมือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 19 เสียง ไม่เห็นชอบ 2 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานงดออก
เสียง) 

นายบุญเรือง  อนุรักษา 
ประธานสภาฯ 

          4.2 ญัตติค้างการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ในวาระท่ี 3 ขั้นลงมติ  
          สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เมื่อร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้ผ่านการลงมติเห็นชอบแล้วในวาระที่ 1 และ
สุดท้ายในวาระที่ 3 นี้ เป็นขั้นตอนของการลงมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งการที่จะใช้จ่ายงบประมาณ
ของหน่วยงานต่างๆ จะต้องได้รับความเห็นชอบอนุมัติให้ใช้ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย จากสภาฯ  
          ดังนั้น ผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยครับ 
 



6 
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ ให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 
เห็นชอบ 21 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานงดออก
เสียง) 

นายบุญเรือง  อนุรักษา 
ประธานสภาฯ 

        ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่ ได้ร่ วมกันพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งก็ได้ผ่านการพิจารณาขั้นรับ
หลักการแล้ว เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 และในวันนี้ก็ได้พิจารณาการแปรญัตติใน
วาระที่ 2 และวาระที่ 3 ขั้นลงมติให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 สมาชิกสภาฯก็ได้ให้ความเห็นชอบครบทั้ง 3 วาระ แล้ว ท่าน
ใดมีข้อสงสัยสอบถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้ามีเรียนเชิญครับ       

นายทองหล่อ  ช้างสีทา 
นายก อบต. 

         เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  ผมนายทองหล่อ          
ช้างสีทา  นายก อบต. ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่ร่วมกันพิจารณา                           
ลงมติเห็นชอบ  การจัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
2561 ผ่านไปท้ังสามขั้นตอนและในโอกาสต่อไป  ทางฝ่ายบริหารและทุกหน่วยงานจะ
ได้จัดท าและด าเนินงานตามโครงการต่างๆ ที่ได้จัดท าร่างข้อบัญญัติไว้  เพ่ือให้
ประชาชนในต าบลของเรามีชีวิตความเป็ นอยู่ที่ดี   ส าหรับผมขอชี้ แจงเท่านี้  
ขอขอบคุณครับ 

นายบุญเรือง  อนุรักษา 
ประธานสภาฯ 

         ขอขอบคุณ นายทองหล่อ  ช้างสีทา  นายก อบต. ที่ได้กล่าวขอบคุณสมาชิก
สภาฯ ทุกท่าน  และมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  หากไม่มี
ขอท าการพักเพ่ือรับประทานอาหารกลางวันครับ  

 เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ 

นายบุญเรือง  อนุรักษา 
ประธานสภาฯ 

        ระเบียบวาระนี้  เป็นวาระเก่ียวกับเรื่องอ่ืนๆ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะน าเสนอ  
ปรึกษาหารือ  หรือสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่  ถ้ามีขอให้เสนอและน าเรื่องปรึกษาได้  
เชิญครับ 

นายณวัชร์  นิลพฤกษ์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนปฏิบัติการ 

        เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผมนายณวัชร์                   
นิลพฤกษ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  ขออนุญาตแจ้งเกี่ยวกับการ
จัดท าโครงการ โดยประมาณเดือนกันยายนจะมีการปรับปรุงเพ่ิมเติมแผนพัฒนา 4 ปี 
(พ.ศ. 2561-2564)  เป็นการปรับปรุงเพ่ิมเติมโครงการเข้าไปจะมีการประชุม
ประชาคมและรวบรวมแผน  โดยให้ทางผู้น าได้ไปประชาคมกับชาวบ้านว่ามีความ
ต้องการโครงการอะไรบ้างและจะมีการเชิญประชุมทุกหมู่บ้าน  เพ่ือมาประชาคมใน
ระดับต าบลอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือเป็นโครงการส าหรับการจ่ายขาดเงินสะสมต่อไป  ส าหรับ
ผมขอน าเรียนชี้แจงแต่เพียงเท่านี้  ขอขอบคุณครับ 
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นายบุญเรือง  อนุรักษา 
ประธานสภาฯ 

         ขอขอบคุณนายณวัชร์  นิลพฤกษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ     
ที่ได้แจ้งเกี่ยวกับการปรับปรุงเพ่ิมเติมแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)  ให้สมาชิก
สภาฯ ทุกท่านได้รับทราบและต่อไปท่านใดมีเรื่องปรึกษาหารือหรือสอบถามเพ่ิมเติม
อีกหรือไม่  ถ้ามีเรียนเชิญครับ 

นางภัทราพร  ก่อเกิด 
ปลัด อบต. 

         เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ดิฉัน นางภัทราพร        
ก่อเกิด  ปลัด อบต.  ดิฉันขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมโครงการปลูกป่าปล่อยพันธุ์
ปลาและบ ารุงรักษาป่าตามแนวพระราชเสาวนีย์  ประจ าปี 2560 เพ่ือถวายเป็นพระ
ราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถในวันที่ 9 สิงหาคม 2560ที่
ผ่านมา  และร่วมกันปลูกดอกดาวเรืองเพ่ือพ่อ  ตามโครงการปกป้องสถาบันส าคัญ
ของชาติ  เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่ต าบลโป่งตาลองได้ร่วมกันแสดงความอาลัยถวาย
ความจงรักภักดีและส านักในพระมหากรุณาธิคุณ  แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช  ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ที่ท าการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง  และอีกเรื่องหนึ่งก็คือจะขอความร่วมมือ
จากผู้น าทุกท่านและชาวบ้านร่วมกันปลูกต้นดอกดาวเรืองที่องค์การบริหารส่วนต าบล
โป่งตาลองของเรา  ส่วนจะเป็นวันไหนจะแจ้งอีกครั้งในภายหลัง  ส าหรับดิฉันน าเรียน
แต่เพียงเท่านี้ขอขอบคุณค่ะ 

นายบุญเรือง  อนุรักษา 
ประธานสภาฯ  

         ขอขอบคุณ นางภัทราพร  ก่อเกิด  ปลัด อบต. ที่ได้แจ้งขอบคุณทุกท่านที่ให้
ความร่วมมือกับโครงการต่างๆ ที่ทางองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลองได้จัดท า
ขึ้นมาต่อไปมีท่านใดมีเรื่องปรึกษาหารือหรือสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  ถ้ามีเรียน
เชิญครับ 

นายอนันท์  ด่านตระกูล 
สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 11 

         เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผมนายอนันท์            
ด่านตระกูล สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 11ผมขอน าเรียนปรึกษาเก่ียวกับการแก้ไขปัญหาการ
ไถไร่เข้าไปจนชิดขอบถนน ยกตัวอย่างในกรณีของบ้านผม มีการไถเข้าไปจนเกือบจะ
ถึงเส้นขาวอยู่แล้ว พอผมเข้าไปพูดสอบถาม ก็บอกว่าเขาไม่ได้ท าเอง ให้คนเช่าท าไร่
ไปแล้ว ทีนี้ก็เลยอยากจะถามว่าเป็นไปได้ไหม ที่จะสร้างถนนเพ่ิมอีกซัก ๕ เมตร แล้ว
ให้เขาฉีดยางมะตอยทับตรงบริเวณขอบถนนไปด้วย เพราะว่าเหตุผลที่เขาอ้างเวลาที่
ไถเข้าไปถึงขอบถนนก็คือ หญ้ามันรก ก็ เลยต้องไถติดถนนหรือว่าท่านใดมี
ข้อเสนอแนะที่จะสามารถแก้ไขได้ดี ก็ขอให้ช่วยเสนอแนะความคิดเห็น เพ่ือจะได้เป็น
แนวทางในการแก้ไขต่อไป ส าหรับผมขอน าเรียนปรึกษาแต่เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณ
ครับ 
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นายยงยุทธ  บุตรสุวรรณ 
รองประธานสภาฯ  

       เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผมนายยงยุทธ  บุตร
สุวรรณ  รองประธานสภาฯ  ขอเพ่ิมเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขไม่ให้หญ้าขึ้นตรงบริเวณ
ขอบถนน โดยวิธีการใช้ยางมะตอยฉีดตรงบริเวณขอบถนนนั้น เป็นวิธีที่ไม่ได้ผลครับ 
เพราะว่าผมเคยลองท ามาแล้ว หญ้าขึ้นเหมือนเดิมครับ คุมหญ้าไม่ได้ด้วยครับ ส าหรับ
ผมขอเพ่ิมเติมเพียงเท่านี้ ขอขอบคุณครับ 

นายทองหล่อ  ช้างสีทา 
นายก อบต. 

       เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  ผมนายทองหล่อ  ช้างสีทา 
นายก อบต. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการไถไร่เข้าไปจนชิดบริเวณขอบถนน ในขั้นตอน
แรก ก็อยากให้ทางผู้น าหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาฯ เข้าไปพูดคุยให้เขาเข้าใจ   
ให้เขารู้เรื่อง ถ้าเขายังไม่ปฏิบัติตามก็ต้องมีการใช้กฎหมายเข้ามาอ้างอิงด้วย มีการ
ปรับ  มีการแจ้งจับ มีการแจ้งให้ทางช่างขององค์การบริหารส่วนต าบลเข้าไป
ตรวจสอบ ในกรณีที่เขาอ้างว่าให้คนอ่ืนเช่าที่ดินไปแล้ว ก็ต้องมีการพูดคุยกันว่าให้ใช้
วิธีการตัดหญ้า หรือไม่ก็ฉีดยาฆ่าหญ้า ไม่ควรไถเข้าไปจนชิดขอบถนน ส าหรับผมขอ
เพ่ิมเติมเพียงเท่านี้ ขอขอบคุณครับ 

นายบุญเรือง  อนุรักษา 
ประธานสภาฯ  

          ขอขอบคุณ นายทองหล่อ  ช้างสีทา  นายก อบต. ที่ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการ
แก้ไขปัญหาเบื้องต้น ในการที่มีผู้ไถไร่เข้าไปจนชิดขอบถนน และต่อไปมีท่าน มีท่านใด
มีเรื่องปรึกษาหารือหรือสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  ถ้าไม่มี ผมขอขอบ คุณทุกท่านที่
ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และขอถือโอกาสนี้ปิดการประชุม 

ปิดประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.  

 
            ลงชื่อ.........................................................ผู้บันทึกการประชุม 
                                                       (นางสาวจารณุี  หนูเส็ง) 
                                           เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง   
 
 
 
 
 

                                         ลงชื่อ.................................................. 
                                                       (นายบุญมี  แสนพงค์) 
                                           ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

 
  ลงชื่อ...................................................... 

                                                  (นายสุวรรณ์  ประดิษฐ์ภูมิ) 
                                       คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
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                   ลงชื่อ...................................................... 
                                                       (นายสมพงษ์  ชุพยัศ) 
                                            คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
                      ลงชื่อ...................................................... 
                                                     (นางขันเทียง  แสงรัตน์) 
                                            คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
                     ลงชื่อ...................................................... 
                                                       (นางสุรัสวดี  เรืองจาบ) 
                                      เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
   
                                           ลงชื่อ..................................................... 
                                                      (นายบุญเรือง  อนุรักษา) 
                                         ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 
 

 


