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สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๑ ประจ าปี  ๒๕๖๓ 

วันที่  ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 
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เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 

นายไพรฑูรณ์  ชัยยา 
เลขานุการสภาฯ 

บัดนี้สมาชิกสภาฯ  จ านวนทั้งหมด ๒๓  ท่าน  ลากิจ จ านวน 3 คน 
1. นายนพรัตน์  จันทร์สุข 
2. นายธีระพงษ์  แสวงจิตร 
3. นายเกษม  โมราบุตร 

ลาป่วย จ านวน 1 คน 
1. นางสายฝน  พันธ์โคดร 

         เข้าร่วมประชุมในวันนี้ทั้งหมด  ๑๙  ท่าน  ครบองค์ประชุมแล้ว  และเนื่องจากวันนี้
ท่านประธานสภาฯได้ลากิจจึงขอเรียนเชิญ นายยงยุทธ  บุตรสุวรรณ รองประธานสภาฯ   
กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมต่อไปครับ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายยงยุทธ   บุตรสุวรรณ 
รองประธานสภาฯ 

เรียนท่านรองนายก อบต., ปลัด อบต., หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง   สมัยสามัญ  
สมัยที่  1  ประจ าปี  2563  วันที่  13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา  ณ  ห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง เ พ่ือพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม  และเพ่ือ
ปรึกษาหารือเกี่ยวกับข้อราชการอ่ืนๆ ในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่ง
ตาลอง เนื่องด้วยในวันนี้ท่านเกษม  โมราบุตร ประธานสภา อบต.โป่งตาลอง ได้ลากิจ ผม
ในฐานะรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จึงท าหน้าที่แทนท่านในวันนี้  ดังนั้นผม
ขอถือโอกาสนี้เปิดการประชุมครับ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจ าปี 2562 
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 

นายยงยุทธ   บุตรสุวรรณ 
รองประธานสภาฯ 

เรื่องรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 13 
ธันวาคม 2562  ขอให้ทุกท่านได้ตรวจทานรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว เพ่ือความ
ถูกต้อง หากเห็นว่าข้อความใดไม่ถูกต้อง  ต้องการแก้ไขเพ่ิมเติมก็ให้เสนอขอแก้ไขเพ่ิมเติม  
เพ่ือที่จะได้น าไปแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติม
หรือไม่ หากไม่มีท่านใดเสนอแก้ไข เพ่ิมเติม  ขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม  
เรื่องรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2562 
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562  
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มติที่ประชุม เห็นชอบรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจ าปี 2562 
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 
เห็นชอบ   ๑๙   เสียง  ไม่เห็นชอบ - เสียง   งดออกเสียง  - เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

นายยงยุทธ   บุตรสุวรรณ 
รองประธานสภาฯ 

ระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องเสนอเพ่ือทราบ ท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอให้สมาชิกสภาฯได้รับทราบ 
เรียนเชิญครับ 

นางวรลักษ์  ธัญญาหาร 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

เรียนท่านประธานในที่ประชุม และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ดิฉันนางวรลักษ์  ธัญญาหาร 
ผู้อ านวยการกองคลัง   ขอรายงานยอดเงินสะสมที่สามารถจ่ายขาดได้ในปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ ดังนี้ เงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๓๖,๑๔๓,๔๒๖.๘๘ บาท  
หักไว้จ่ายขาดเงินสะสมที่อยู่ระหว่างด าเนินการ              ๘,๔๔๘,๐๐๐.๐๐      บาท 
หักส ารองจ่ายด้านบุคลากรตามความจ าเป็น                ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐      บาท 
ส ารองไว้กรณีเกิดสาธารณภัยต่างๆ ๑๐  เปอร์เซ็นต์        ๑,๗๖๙,๕๔๒.๖๘       บาท 
รวมเงินที่ต้องกันไว้ทั้งหมด                                     ๒๐,๒๑๗,๕๔๒.๖๘      บาท 
เหลือเงินที่ไว้จ่ายขาดเงินสะสมจ านวน                       ๑๕,๙๒๕,๘๘๔.๒๐     บาท 
หักจ่ายขาดเงินสะสมตามโครงการต่างๆ ทั้งหมด ๑๙ โครงการ เมื่อการประชุมสมัยสามัญ 
สมัยที่ ๔ ประจ าปี ๒๕๖๒   เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒   จ านวน 
๑๓,๒๐๓,๐๐๐.๐๐ บาท   
คงเหลือยอดเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้จ่ายขาดเงินสะสมที่จะพิจารณาในวันนี้  จ านวน   
๒,๗๒๒,๘๘๔.๒๐  บาท 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การ
เก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๘๙ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายขาดจากเงินสะสมได้ไม่ เกินร้อยละสี่สิบ ของ
งบประมาณรายจ่ายเพ่ือการลงทุนของปีนั้น โดยได้รับอนุญาตจากสภาท้องถิ่นภายใต้
เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการ ซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
เกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจกรรมที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้
ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด 
(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละประเภท
ตามระเบียบแล้ว 
(๓) เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการก่อ
หนี้ผูกพันและเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่สามารถ
ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การจ่ายขาดเงินสะสมนั้นเป็นอันพ้นไป 
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          ดิฉันขอน าเรียนชี้แจงแต่เพียงเท่านี้ สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยประการใด 
ขอให้สอบถามได้ ถ้าไม่มีดิฉัน ขอน าเรียนชี้แจงแต่เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณค่ะ 

นายยงยุทธ   บุตรสุวรรณ 
รองประธานสภาฯ 

ขอขอบคุณนางวรลักษ์  ธัญญาหาร  ผู้อ านวยการกองคลัง ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ
ยอดเงินสะสมที่สามารถจ่ายได้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และต่อไปมีท่านใดมีเรื่องจะเสนอ
ให้ที่สมาชิกสภาฯได้รับทราบอีกหรือไม่ ถ้ามีเรียนเชิญครับ  

นายสุเนตร  อันทะบาล 
นักวิชาการศึกษาช านาญการ 

เรียนท่านประธานในที่ประชุม และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผมนายสุเนตร  อันทะบาล
นักวิชาการศึกษาช านาญการ ขอแจ้งเกี่ยวกับในเรื่องของส่วนการศึกษา จ านวน ๒ เรื่องคือ 
๑. ด้วยทางกองการศึกษาได้ประสานงานกับทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล
หนองคุ้ม เพ่ือที่จะจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุตอนนี้อยู่ในระหว่างการด าเนินการขออนุมัติกับ
ทางคณะผู้บริหาร ซึ่งล าดับขั้นตอนการด าเนินการ หลังจากที่น าเสนอผู้บริหารก็จะเป็นการ
แต่งตั้งคณะกรรมการโรงเรียนผู้สูงอายุ  เสร็จแล้วก็จะด าเนินการตามขั้นตอนเพ่ือที่จะได้มี
การด าเนินการเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุรุ่นแรก ประมาณ ๓๐ คน โดยเริ่มต้นในปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ หลักการเบื้องต้นจะมีการจัดเตรียมอยู่ในปีงบประมาณ  ประมาณเดือนละหนึ่งครั้ง 
ซึ่งในส่วนตรงนี้ก็จะมีโครงการที่ควบคู่กันไปคือใช้งบประมาณจากทางองค์การบริหารส่วน
ต าบลโป่งตาลอง คือเป็นการฝึกอบรมควบคู่ไปกับโรงเรียนผู้สูงอายุ เช่นฝึกอบรมทางด้าน
คุณธรรม พระพุทธศาสนา โดยจะมีการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ควบคู่ไปกับโรงเรียน
ผู้สูงอายุ 
๒. ด้วยทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้เข้าร่วมกีฬาสัมพันธ์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอ
ปากช่องได้จัดขึ้น ส าหรับผลการแข่งขัน  
-วิ่งทางตรง ๒๐ เมตร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเราก็ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่
เด็กชายจิรายุ  เรืองผา  
-วิ่งเก็บของ ระยะทาง ๕,๗,๑๐ เมตร ชาย ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่เด็กชายจิรายุ  เรือง
ผา 
-วิ่งเก็บของ ระยะทาง ๕,๗,๑๐ เมตร หญิงได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่เด็กหญิงสุจิตรา  
อิทธิโสม 
-วิ่งซิกแซ็กหญิง  ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่เด็กหญิงสุจติรดา  อิทธิโสม 
-วิ่งกระโดดขาคู่ ชาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่เด็กชายธีรโชติ 
-วิ่งกระโดดขาคู่ หญิง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่เด็กหญิงสุจิตรา  อิทธิโสม 
-ตักน้ าใส่ขวด  ชายได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่เด็กชายจิรายุ  เรืองผา 
สรุปผลคะแนนรวม ปรากฏว่าเราได้คะแนนรวมชนะเลิศร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองสาหร่าย ได้ครองถ้วยรางวัลคนละ ๖ เดือน  
          ผมขอน าเรียนชี้แจงแต่เพียงเท่านี้ สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยประการใด 
ขอให้สอบถามได้   ถ้าไม่มีผมขอน าเรียนชี้แจงแต่เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณครับ 

นายยงยุทธ   บุตรสุวรรณ ขอขอบคุณ  นายสุเนตร  อันทะบาล   นักวิชาการศึกษาช านาญการ  ที่ได้แจ้งเกี่ยวกับการ
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รองประธานสภาฯ จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ และเรื่องการแข่งขันกีฬาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้สมาชิกสภาฯได้
รับทราบครับ 

ระเบียบวาระท่ี  4 กระทู้ถาม 

นายยงยุทธ   บุตรสุวรรณ 
รองประธานสภาฯ 

4.1    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านโป่งไทร 
เรียนเชิญนายสมหมาย  คงเพียรธรรม สมาชิกสภาฯหมู่ที่ ๓ เสนอกระทู้ถามครับ 

นายสมหมาย  คงเพียรธรรม 
สมาชิกสภาฯหมู่ที่ ๓ 

เรียนท่านประธานในที่ประชุม และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผมนายสมหมาย  คงเพียรธรรม 
สมาชิกสภาฯหมู่ที่ ๓ ขอกระทู้ถามทางกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง เรื่อง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๓ บ้านโป่งไทร จ านวนงบประมาณใน
ข้อบัญญัติ ๒,๔๐๗,๐๐๐ บาท โครงการนี้ได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลโป่งตาลองเรียบร้อยแล้ว แต่ท าไมโครงการจึงล่าช้า ติดขัดตรงไหน ไม่เห็น
มีการด าเนินการสักที จึงสอบถามมายังทางกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 
เพ่ือความเข้าใจของราษฎรหมู่ที่ ๓ บ้านโป่งไทร ผมขอเรียนถามแต่เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณ
ครับ 

นายประพันธ์  ขมสูงเนิน   
นายช่างโยธาอาวุโส   

เรียนท่านประธานในที่ประชุม และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  ผมนายประพันธ์  ขมสูงเนิน  
นายช่างโยธาอาวุโส   ขออนุญาตชี้แจงเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่  ๓ บ้านโป่งไทร  ในข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  จ านวนงบประมาณ 
๒,๔๐๗,๐๐๐  บาท ตามที่นายสมหมาย  คงเพียรธรรม สมาชิกสภาฯหมู่ที่ ๓   ได้เสนอ
กระทู้มาถามครับ คือในเรื่องของงบประมาณที่มีจ านวนเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท มีการ
จัดซื้อจัดจ้างในระบบใหม่ เป็นการจัดซื้อจัดจ้างในระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพราะฉะนั้น
โครงการนี้เป็นครั้งแรกที่มีการได้ใช้ ดังนั้นในเรื่องของการท างบประมาณโครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๓ บ้านโป่งไทร   ถ้ามีการทบทวนราคากลาง   ถ้ามีการเข้า
ไปในระบบแล้ว ทบทวนราคาครั้งที่ ๑ ไม่ได้ ก็ต้องมีการทบทวนราคาครั้งที่ ๒ ถ้าไม่ได้อีกก็
ต้องทบทวนราคาครั้งที่ ๓  และเม่ือ 
-วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เราได้มีการทบทวนราคาครั้งสุดท้าย และให้ทางท่านนายก 
อบต.อนุมัติงบประมาณ เพ่ือขอใช้งบประมาณในการก่อสร้างโครงการนี้  
-วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ได้มีการประสานโครงการ แล้วนับเข้าระบบในอีก ๗ วัน 
เพ่ือให้คนเข้าไปเสนอราคา 
- วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นการเปิดซอง  
-วันที่ ๓  มีนาคม ๒๕๖๓ ประชุมประกาศผู้ได้รับเหมา  
-วันที่ ๑๗  มีนาคม ๒๕๖๓ จะเรียกผู้รับจ้างมาท าสัญญา 
ซึ่งในตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการสรรหาลูกจ้างอยู่ครับ ส าหรับผมขอน าเรียนชี้แจงแต่เพียง
เท่านี้ ขอขอบคุณครับ 

นายสมหมาย  คงเพียรธรรม เรียนท่านประธานในที่ประชุม และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผมนายสมหมาย  คงเพียรธรรม 
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สมาชิกสภาฯหมู่ที่ ๓ สมาชิกสภาฯหมู่ที่ ๓ ผมขออนุญาตสอบถามเพ่ิมเติมเกี่ยวกับกรอบระยะเวลาว่า  สามารถ
ที่จะก าหนดได้ไหมว่าจะมีการก่อสร้างแล้วเสร็จภายในเดือนไหน อยากให้ทางนายช่างโยธา
อาวุโส  ได้ชี้แจงเพิ่มเติม เพราะผมก็เข้าใจว่าเป็นงานครั้งแรกที่เข้าระบบแบบนี้ ซึ่งต่อไปจะ
ได้เขา้ใจถึงระบบในการด าเนินในครั้งต่อไป ผมขอเรียนถามแต่เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณครับ 

นายประพันธ์  ขมสูงเนิน   
นายช่างโยธาอาวุโส   

เรียนท่านประธานในที่ประชุม และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  ผมนายประพันธ์  ขมสูงเนิน   
นายช่างโยธาอาวุโส   ขออนุญาตชี้แจงเกี่ยวกับกรอบระยะเวลาในการด าเนินงานของ
โครงการ คือหลังจากท่ีทางช่างมาท าสัญญา ในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ แล้ว ฉะนั้นระบบ
จะก าหนดให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๙๐ วัน ก็จะประมาณวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
ก็จะเป็นการสิ้นสุดสัญญา   ส าหรับผมขอน าเรียนชี้แจงแต่เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณครับ 

นายยงยุทธ   บุตรสุวรรณ 
รองประธานสภาฯ 

ขอขอบคุณนายประพันธ์  ขมสูงเนิน  นายช่างโยธาอาวุโส  ที่ได้ชี้แจงเกี่ยวกับโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านโป่งไทร ตามที่นายสมหมาย  คงเพียรธรรม 
สมาชิกสภาฯหมู่ที่ ๓ ได้กระทู้ถามมา  

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

นายยงยุทธ   บุตรสุวรรณ 
รองประธานสภาฯ 

๕.๑ พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างรางระบายน  าภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1  
บ้านโป่งตาลอง (บริ เวณซอยข้างโรงพยาบาลมกุฎคีรี วัน)  งบประมาณ  
391,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน  าคอนกรีตเสริม
เหล็กแบบมีฝาปิดรางระบายน  า ระยะทางยาว 134 เมตร กว้าง 0.35 เมตร ลึก 
0.40 เมตร พื นผนังหนา 0.12 เมตร พร้อมติดตั งป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 
รายละเอียดตามแบบ องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง  (ตั งจ่ายจาก
งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม  ปีงบประมาณ  2563) 

       เรียนเชิญ นายประพันธ์  ขมสูงเนิน  นายช่างโยธาอาวุโส  ได้ชี้แจงรายละเอียด
เกี่ยวกับการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างรางระบายน้ าภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 
1  บ้านโป่งตาลอง (บริเวณซอยข้างโรงพยาบาลมกุฎคีรีวัน)  ให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้
รับทราบ  เรียนเชิญครับ 

นายประพันธ์  ขมสูงเนิน   
นายช่างโยธาอาวุโส   

เรียนท่านประธานในที่ประชุม และสมาชิกสภาฯ ทุก  ผมนายประพันธ์  ขมสูงเนิน นาย
ช่างโยธาอาวุโส   ขออนุญาตชี้แจงเกี่ยวกับการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ าภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1  บ้านโป่งตาลอง (บริเวณซอยข้างโรงพยาบาลมกุฎคีรี
วัน) งบประมาณ  391,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็กแบบมีฝาปิดรางระบายน้ า ระยะทางยาว 134 เมตร กว้าง 0.35 เมตร ลึก 
0.40 เมตร พ้ืนผนังหนา 0.12 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 
รายละเอียดตามแบบ องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง (ตั้งจ่ายจากงบประมาณจ่าย
ขาดเงินสะสม  ปีงบประมาณ  2563) 
            สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยประการใด ขอให้สอบถามเพ่ิมเติมได้ ถ้าไม่มี ผม
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ขอน าเรียนชี้แจงแต่เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณครับ      

นายยงยุทธ   บุตรสุวรรณ 
รองประธานสภาฯ 

ขอขอบคุณ นายประพันธ์  ขมสูงเนิน  นายช่างโยธาอาวุโส  ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ
การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างรางระบายน้ าภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1  บ้าน
โป่งตาลอง (บริเวณซอยข้างโรงพยาบาลมกุฎคีรีวัน)   ให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้รับทราบ  
และมีสมาชิกสภาฯ ท่านใด มีข้อสงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม
ด้วยครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างรางระบายน  าภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1  
บ้านโป่งตาลอง (บริเวณซอยข้างโรงพยาบาลมกุฎคีรีวัน)     
เห็นชอบ ๑๙ เสียง   ไม่เห็นชอบ – เสียง   งดออกเสียง - เสียง  

นายยงยุทธ   บุตรสุวรรณ 
รองประธานสภาฯ 

5.2 พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน หมู่
ที่ 5 บ้านหนองซ่อม งบประมาณ  493,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete โดยวิธี 
Pavement In-Place Recycling โดยด าเนินการ(กัดลึก0.20เมตร) ผิว
จราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า 200 เมตร ลงหินคลุกปรับ
ระดับงานชั นพื นทาง จ านวนปริมาณไม่น้อยกว่า 124 ลูกบาก์ศเมตร Prime 
Coat (บนพื นทางหินคลุก) ปริมาณงานไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร ท าผิว
จราจรแบบ Asphaltic Concrete ปริมาณงานไม่น้อยกว่า 1,200 ตาราง
เมตร งานเครื่องหมายบนผิวจราจร พร้อมติดตั งป้ายโครงการ  จ านวน  1  
ป้าย รายละเอียดตามแบบ องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง (ตั งจ่ายจาก
งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ  2563) 

           เรียนเชิญ นายประพันธ์  ขมสูงเนิน  นายช่างโยธาอาวุโส  ได้ชี้แจงรายละเอียด
เกี่ยวกับการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน หมู่
ที่ 5 บ้านหนองซ่อม  ให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้รับทราบ  เรียนเชิญครับ 

นายประพันธ์  ขมสูงเนิน   
นายช่างโยธาอาวุโส   

เรียนท่านประธานในที่ประชุม และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  ผมนายประพันธ์  ขมสูงเนิน  
นายช่างโยธาอาวุโส   ขออนุญาตชี้แจงเกี่ยวกับการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมโครงการ
ซ่อมสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านหนองซ่อม งบประมาณ  493 ,000 
บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete 
โดยวิธี Pavement In-Place Recycling โดยด าเนินการ(กัดลึก0.20เมตร) ผิวจราจรกว้าง 
6.00 เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า 200 เมตร ลงหินคลุกปรับระดับงานชั้นพ้ืนทาง จ านวน
ปริมาณไม่น้อยกว่า 124 ลูกบาก์ศเมตร Prime Coat (บนพ้ืนทางหินคลุก) ปริมาณงานไม่
น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร ท าผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete ปริมาณงานไม่น้อย
กว่า 1,200 ตารางเมตร งานเครื่องหมายบนผิวจราจร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  จ านวน  
1  ป้าย รายละเอียดตามแบบ องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง (ตั้งจ่ ายจาก
งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ  2563) 
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          สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยประการใด ขอให้สอบถามเพ่ิมเติมได้ ถ้าไม่มี ผมขอ
น าเรียนชี้แจงแต่เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณครับ      

นายยงยุทธ   บุตรสุวรรณ 
รองประธานสภาฯ 

ขอขอบคุณ นายประพันธ์  ขมสูงเนิน  นายช่างโยธาอาวุโส  ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ
การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้าน
หนองซ่อม  ให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้รับทราบ  และมีสมาชิกสภาฯ ท่านใด มีข้อสงสัยจะ
สอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมด้วยครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 5 บ้านหนองซ่อม  
เห็นชอบ ๑๙ เสียง   ไม่เห็นชอบ – เสียง   งดออกเสียง - เสียง 

นายยงยุทธ   บุตรสุวรรณ 
รองประธานสภาฯ 

5.3 พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน หมู่
ที่ 7 บ้านสระน  าใส งบประมาณ  493,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete โดยวิธี 
Pavement In-Place Recycling โดยด าเนินการ(กัดลึก0.20เมตร) ผิว
จราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า 200 เมตร ลงหินคลุกปรับ
ระดับงานชั นพื นทาง จ านวนปริมาณไม่น้อยกว่า 124 ลูกบาก์ศเมตร Prime 
Coat (บนพื นทางหินคลุก) ปริมาณงานไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร ท าผิว
จราจรแบบ Asphaltic Concrete ปริมาณงานไม่น้อยกว่า 1,200 ตาราง
เมตร งานเครื่องหมายบนผิวจราจร พร้อมติดตั งป้ายโครงการ  จ านวน  1  
ป้าย รายละเอียดตามแบบ องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง (ตั งจ่ายจาก
งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ  2563) 

           เรียนเชิญ นายประพันธ์  ขมสูงเนิน  นายช่างโยธาอาวุโส  ได้ชี้แจงรายละเอียด
เกี่ยวกับการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน หมู่
ที่ 7 บ้านสระน้ าใส  ให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้รับทราบ  เรียนเชิญครับ 

นายประพันธ์  ขมสูงเนิน   
นายช่างโยธาอาวุโส   

เรียนท่านประธานในที่ประชุม และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  ผมนายประพันธ์  ขมสูงเนิน  
นายช่างโยธาอาวุโส   ขออนุญาตชี้แจงเกี่ยวกับการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมโครงการ
ซ่อมสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านสระน้ าใส งบประมาณ  493 ,000 
บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete 
โดยวิธี Pavement In-Place Recycling โดยด าเนินการ(กัดลึก0.20เมตร) ผิวจราจรกว้าง 
6.00 เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า 200 เมตร ลงหินคลุกปรับระดับงานชั้นพ้ืนทาง จ านวน
ปริมาณไม่น้อยกว่า 124 ลูกบาก์ศเมตร Prime Coat (บนพ้ืนทางหินคลุก) ปริมาณงานไม่
น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร ท าผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete ปริมาณงานไม่น้อย
กว่า 1,200 ตารางเมตร งานเครื่องหมายบนผิวจราจร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  จ านวน  
1  ป้าย รายละเอียดตามแบบ องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง (ตั้งจ่ายจาก
งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ  2563) 
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              สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยประการใด ขอให้สอบถามเพ่ิมเติมได้ ถ้าไม่มี 
ผมขอน าเรียนชี้แจงแต่เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณครับ      

นายยงยุทธ   บุตรสุวรรณ 
รองประธานสภาฯ 

ขอขอบคุณ นายประพันธ์  ขมสูงเนิน  นายช่างโยธาอาวุโส  ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ
การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้าน
สระน้ าใส ให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้รับทราบ  และมีสมาชิกสภาฯ ท่านใด มีข้อสงสัยจะ
สอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมด้วยครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 7 บ้านสระน  าใส 
 เห็นชอบ ๑๙ เสียง   ไม่เห็นชอบ – เสียง   งดออกเสียง - เสียง 

นายยงยุทธ   บุตรสุวรรณ 
รองประธานสภาฯ 

5.4 พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 
๑๒  บ้านเทพนิมิตร (บริเวณกลุ่มบ้านนางหนูทอง  อนุรักษา)  งบประมาณ  
492,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล โดยด าเนินการขุด
เจาะบ่อบาดาลขนาด ศก. 6 นิ ว   ความลึก ๘๐ เมตร จ านวน 1 บ่อ พร้อม
ฐาน คสล. โดยรอบขนาด 2.00*2.00*๐.๑0 เมตร ติดตั งซับเมอร์ส ขนาด 
1.5 แรงม้า(มาตรฐานยุโรป) พร้อมตู้ควบคุม และวางท่อเมน PVC ขนาด ศก. 
๒  นิ ว ชั น 8.5 ระยะทางไม่น้อยกว่า 300 เมตร ติดตั งถังประปาแชมเปญ 
ขนาด 15 ลูกบาก์ศเมตร สูง 15 เมตร ติดตั งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15(45) 
แอมป์ จ านวน 1 เครื่อง พร้อมติดตั งป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 
รายละเอียดตามแบบ องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง (ตั งจ่ายจาก
งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม  ปีงบประมาณ  2563) 

           เรียนเชิญ นายประพันธ์  ขมสูงเนิน  นายช่างโยธาอาวุโส  ได้ชี้แจงรายละเอียด
เกี่ยวกับการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1
๒  บ้านเทพนิมิตร (บริเวณกลุ่มบ้านนางหนูทอง อนุรักษา) ให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้
รับทราบ  เรียนเชิญครับ 

นายประพันธ์  ขมสูงเนิน    
นายช่างโยธาอาวุโส   

เรียนท่านประธานในที่ประชุม และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  ผมนายประพันธ์  ขมสูงเนิน  
นายช่างโยธาอาวุโส   ขออนุญาตชี้แจงเกี่ยวกับการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมโครงการขุด
เจาะบ่อบาดาล ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒  บ้านเทพนิมิตร (บริเวณกลุ่มบ้านนางหนูทอง  
อนุรักษา)  งบประมาณ  492,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล โดย
ด าเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด ศก. 6 นิ้ว   ความลึก ๘๐ เมตร จ านวน 1 บ่อ พร้อม
ฐาน คสล. โดยรอบขนาด 2.00*2.00*๐.๑0 เมตร ติดตั้งซับเมอร์ส ขนาด 1.5 แรงม้า
(มาตรฐานยุโรป) พร้อมตู้ควบคุม และวางท่อเมน PVC ขนาด ศก. ๒  นิ้ว ชั้น 8.5 
ระยะทางไม่น้อยกว่า 300 เมตร ติดตั้งถังประปาแชมเปญ ขนาด 15 ลูกบาก์ศเมตร สูง 
15 เมตร ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15(45) แอมป์ จ านวน 1 เครื่อง พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ จ านวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบ องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง (ตั้ง
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จ่ายจากงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม  ปีงบประมาณ  2563) 
            สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยประการใด ขอให้สอบถามเพ่ิมเติมได้ ถ้าไม่มี ผม
ขอน าเรียนชี้แจงแต่เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณครับ      

นายยงยุทธ   บุตรสุวรรณ 
รองประธานสภาฯ 

ขอขอบคุณ นายประพันธ์  ขมสูงเนิน  นายช่างโยธาอาวุโส  ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ
การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒  บ้าน
เทพนิมิตร (บริเวณกลุ่มบ้านนางหนูทอง  อนุรักษา)  ให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้รับทราบ  
และมีสมาชิกสภาฯ ท่านใด มีข้อสงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม
ด้วยครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ภายในหมู่บ้าน หมู่
ที่ ๑๒  บ้านเทพนิมิตร (บริเวณกลุ่มบ้านนางหนูทอง  อนุรักษา)   
 เห็นชอบ ๑๙ เสียง   ไม่เห็นชอบ – เสียง   งดออกเสียง - เสียง 

นายยงยุทธ   บุตรสุวรรณ 
รองประธานสภาฯ 

5.5 พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมโครงการขุดลอกแหล่งน  าสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 
7 บ้านสระน  าใส งบประมาณ 181,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาขุด
ลอกแหล่งน  าสาธารณประโยชน์ โดยด าเนินการขุดลอกระยะทางยาวไม่น้อย
กว่า 300 เมตร ความลึก 4.00 เมตร กว้าง 20 เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อย
กว่า 5,175 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบล
โป่งตาลอง (ตั งจ่ายจากงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ 2563) 

           เรียนเชิญ นายประพันธ์  ขมสูงเนิน  นายช่างโยธาอาวุโส  ได้ชี้แจงรายละเอียด
เกี่ยวกับการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมโครงการขุดลอกแหล่งน้ าสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 
7 บ้านสระน้ าใส   ให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้รับทราบ  เรียนเชิญครับ 

นายประพันธ์  ขมสูงเนิน   
นายช่างโยธาอาวุโส   

เรียนท่านประธานในที่ประชุมและสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  ผมนายประพันธ์  ขมสูงเนิน  
นายช่างโยธาอาวุโส   ขออนุญาตชี้แจงเกี่ยวกับการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมโครงการขุด
ลอกแหล่งน้ าสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 7 บ้านสระน้ าใส งบประมาณ 181,000 บาท เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาขุดลอกแหล่งน้ าสาธารณประโยชน์ โดยด าเนินการขุดลอกระยะทาง
ยาวไม่น้อยกว่า 300 เมตร ความลึก 4.00 เมตร กว้าง 20 เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อย
กว่า 5,175 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง (ตั้ง
จ่ายจากงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ 2563) 
              สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยประการใด ขอให้สอบถามเพ่ิมเติมได้ ถ้าไม่มี 
ผมขอน าเรียนชี้แจงแต่เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณครับ      

นายยงยุทธ   บุตรสุวรรณ 
รองประธานสภาฯ 

ขอขอบคุณ นายประพันธ์  ขมสูงเนิน  นายช่างโยธาอาวุโส  ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ
การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมโครงการขุดลอกแหล่งน้ าสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 7 บ้าน
สระน้ าใส ให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้รับทราบ  และมีสมาชิกสภาฯ ท่านใด มีข้อสงสัยจะ
สอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมด้วยครับ 
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มติที่ประชุม เห็นชอบการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมโครงการขุดลอกแหล่งน  าสาธารณประโยชน์ 
หมู่ที่ 7 บ้านสระน  าใส 
เห็นชอบ ๑๙ เสียง   ไม่เห็นชอบ – เสียง   งดออกเสียง - เสียง 

นายยงยุทธ   บุตรสุวรรณ 
รองประธานสภาฯ 

หลังจากที่เราพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมโครงการแล้ว ต่อไปขอท าการพักเพ่ือ
รับประทานอาหารกลางวันครับ 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.  

นายยงยุทธ   บุตรสุวรรณ 
รองประธานสภาฯ 

5.6 เปลี่ยนแปลงค าชี แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
โครงการก่อสร้างที่จอดรถภายในอาคารที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 
งบประมาณ 180,000 บาท 
จากเดิม  
โครงการก่อสร้างที่จอดรถภายในอาคารที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง
งบประมาณ 180,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างที่จอดรถภายในที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง โดยด าเนินการก่อสร้างที่จอดรถแบบโครงเหล็กมุง
หลังคาเมทัลชีท ขนาด 3 ช่วง 6 ช่องจอดรถ ขนาด 15.00x6.00 เมตร พร้อมห้องเก็บ
ของ 1 ห้อง ขนาด 4.00x5.00 เมตร ติดตั้งป้ายโครงการชั่วคราว 1 ป้าย พร้อมติดตั้ง
ป้ายโครงการ 1 ป้าย(รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.โป่งตาลอง) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองช่าง) (แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 แผนปี 63 หน้า 100 โครงการที่ 7) 
ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น  
โครงการก่อสร้างที่จอดรถภายในอาคารที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง
งบประมาณ 180,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างที่จอดรถภายในที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง โดยด าเนินการก่อสร้างที่จอดรถแบบโครงเหล็กมุง
หลังคาเมทัลชีท ขนาด 3 ช่วง 6 ช่องจอดรถ ขนาด 15.00x6.00 เมตร พร้อมห้องเก็บ
ของ 1 ห้อง ขนาด 4.00x5.00 เมตร ติดตั้งป้ายโครงการชั่วคราว 1 ป้าย พร้อมติดตั้ง
ป้ายโครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.โป่งตาลอง) ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป (กองช่าง) (แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 แผนปี 63 หน้า 100 
โครงการที่ 7) 

เรียนเชิญ นายประพันธ์  ขมสูงเนิน  นายช่างโยธาอาวุโส  ได้ชี้แจงรายละเอียด
ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการก่อสร้างที่จอดรถภายในอาคารที่ท าการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโป่งตาลอง   ให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้รับทราบ  เรียนเชิญครับ 

นายประพันธ์  ขมสูงเนิน   
นายช่างโยธาอาวุโส   

เรียนท่านประธานในที่ประชุมและสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  ผมนายประพันธ์  ขมสูงเนิน  
นายช่างโยธาอาวุโส  ขออนุญาตชี้แจงเกี่ยวกับเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการก่อสร้างที่จอดรถภายในอาคารที่ท าการองค์การ
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บริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง งบประมาณ 180,000 บาท 

 
จากเดิม  
โครงการก่อสร้างที่จอดรถภายในอาคารที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง
งบประมาณ 180,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างที่จอดรถภายในที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง โดยด าเนินการก่อสร้างที่จอดรถแบบโครงเหล็กมุง
หลังคาเมทัลชีท ขนาด 3 ช่วง 6 ช่องจอดรถ ขนาด 15.00x6.00 เมตร พร้อมห้องเก็บ
ของ 1 ห้อง ขนาด 4.00x6.00 เมตร ติดตั้งป้ายโครงการชั่วคราว 1 ป้าย พร้อมติดตั้ง
ป้ายโครงการ 1 ป้าย(รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.โป่งตาลอง) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองช่าง) (แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 แผนปี 63 หน้า 100 โครงการที่ 7) 
ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น  
โครงการก่อสร้างที่จอดรถภายในอาคารที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง
งบประมาณ 180,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างที่จอดรถภายในที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง โดยด าเนินการก่อสร้างที่จอดรถแบบโครงเหล็กมุง
หลังคาเมทัลชีท ขนาด 3 ช่วง 6 ช่องจอดรถ ขนาด 15.00x6.00 เมตร พร้อมห้องเก็บ
ของ 1 ห้อง ขนาด 4.00x6.00 เมตร ติดตั้งป้ายโครงการชั่วคราว 1 ป้าย พร้อมติดตั้ง
ป้ายโครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.โป่งตาลอง) ตั้งจ่า ยจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป (กองช่าง) (แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 -2565 แผนปี 63 หน้า 100 
โครงการที่ 7) 
              สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยประการใด ขอให้สอบถามเพ่ิมเติมได้ ถ้าไม่มี 
ผมขอน าเรียนชี้แจงแต่เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณครับ      

นายยงยุทธ   บุตรสุวรรณ 
รองประธานสภาฯ 

ขอขอบคุณ นายประพันธ์  ขมสูงเนิน  นายช่างโยธาอาวุโส  ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการ
ก่อสร้างที่จอดรถภายในอาคารที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง ให้สมาชิกสภา
ฯ ทุกท่านได้รับทราบ  และมีสมาชิกสภาฯ ท่านใด มีข้อสงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมด้วยครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงค าชี แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 โครงการก่อสร้างที่จอดรถภายในอาคารที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโป่ ง
ตาลอง  
เห็นชอบ ๑๙ เสียง   ไม่เห็นชอบ – เสียง   งดออกเสียง – เสียง 

นายยงยุทธ   บุตรสุวรรณ 
รองประธานสภาฯ 

5.7 ก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี 2563 
ผมขออนุญาตชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี ๒๕๖๓ ให้
สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ได้รับทราบ  ดังนี้ครับ 
          อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
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บริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๖ ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ หมวด ๒ ข้อ ๒๐ การประชุมสภาท้องถิ่นมี ๒ ประเภท 
คือ 
(๑) การประชุมสามัญ 
(๒) การประชุมวิสามัญ 
ข้อ ๒๑ การก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี  ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัย
ประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัย ในปีนั้น  วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปี
ถัดไป  และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป  ให้ประธานสภา
ท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้น าความในข้อ ๑๑ 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
          เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นท าเป็นประกาศของสภาท้องถิ่น 
พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
          ในกรณีที่ไม่ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปีไว้ หรือไม่ได้ก าหนดวันเริ่ม
ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกในปีถัดไปไว้ หรือมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสมัย
ประชุมสามัญประจ าปี หรือวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีที่ก าหนดไว้แล้ว ให้
ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในสมัยประชุมสามัญประจ าปีอ่ืนหรือในสมัยประชุมวิสามัญ
ก็ได้ 
          การเปิดสมัยประชุมวิสามัญ ให้ด าเนินการดังนี้ 
ข้อ ๓๖ (๓) กรณีองค์การบริหารส่วนต าบล  นอกจากสมัยประชุมสามัญแล้ว เมื่อเห็นว่า
เป็นการจ าเป็นเพ่ือประโยชน์แห่งองค์การบริหารส่วนต าบล  ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล    หรือสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล   
จ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ที่อยู่ใน
ต าแหน่งอาจท าค าร้องยื่นต่อนายอ าเภอ ขอให้เปิดสมัยประชุมวิสามัญ ถ้าเห็นสมควรก็ให้
นายอ าเภอเรียกประชุมวิสามัญได้ สมัยประชุมวิสามัญให้ก าหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าจะ
ขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอ าเภอ 
         สมาชิกสภาฯ ควรปรึกษาหารือกันเพ่ือก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี ๒๕๖๓ 
ว่าควรก าหนดกี่สมัย  ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยสามัญประจ าปี ๒๕๖๓และวัน
เริ่มประชุมสมัยสามัญของปีถัดไปด้วย เพ่ือจะได้พิจารณาร่วมกันอีกครั้งว่าเหมาะสมหรือไม่ 
        

นายสมหมาย  คงเพียรธรรม 
สมาชิกสภาฯหมู่ที่ ๓ 

เรียนท่านประธานในที่ประชุม  และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  ผมนายสมหมาย  คงเพียรธรรม     
สมาชิกสภาฯหมู่ที่ ๓  ขอเสนอการก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี ๒๕๖๓   จ านวน ๔ 
สมัย   ผมขอเสนอแต่เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณครับ 

นายยงยุทธ   บุตรสุวรรณ 
รองประธานสภาฯ 

ขอขอบคุณ นายสมหมาย  คงเพียรธรรม   สมาชิกสภาฯหมู่ที่ ๓ ที่ได้เสนอการก าหนดสมัย
ประชุมสามัญ ประจ าปี ๒๕๖๓ จ านวน ๔ สมัย  มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอแตกต่าง
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จากนายสมหมาย  คงเพียรธรรม   สมาชิกสภาฯหมู่ที่ ๓  ที่เสนอไว้หรือไม่ หากไม่มีท่านใด
เสนอ  ผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบตามที่  เสนอว่าให้มีการก าหนดสมัยประชุมสามัญ 
ประจ าปี ๒๕๖๓ จ านวน ๔ สมัย  ครับ 

มติที่ประชุม 
 

เห็นชอบให้มีการก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี   ๒๕๖๓   จ านวน  ๔ สมัย   
เห็นชอบ  ๑๙ เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง - เสียงเสียง  

นายยงยุทธ   บุตรสุวรรณ 
รองประธานสภาฯ 

ตามท่ีได้มีมติที่ประชุมเห็นชอบให้มีการก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี ๒๕๖๓ จ านวน 
๔ สมัย  แล้ว ก็ขอให้สมาชิกสภาฯทุกท่านปรึกษาหารือ ถึงระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุม
สมัยสามัญ ประจ าปี ๒๕๖๓  และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญของปีถัดไปไว้ด้วยครับ 

นายสมหมาย  คงเพียรธรรม 
สมาชิกสภาฯหมู่ที่ ๓ 

เรียนท่านประธานในที่ประชุม และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผมนายสมหมาย  คงเพียรธรรม 
สมาชิกสภาฯหมู่ที่ ๓   ขอเสนอการก าหนดระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยสามัญ 
ประจ าปี ๒๕๖๓   และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญของปีถัดไป ดังนี้ครับ 
สมัยที่ ๒   เดือนมีนาคม         ตั้งแต่วันที่    ๑๖ – ๓0  เมษายน  ๒๕๖๓ 
สมัยที่ ๓   เดือนสิงหาคม       ตั้งแต่วันที่     ๑  -  ๑๕  สิงหาคม ๒๕๖๓ 
สมัยที่ ๔   เดือนธันวาคม       ตั้งแต่วันที่      ๑ – ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๖๓ 
และก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี ๒๕๖๔ คือ 
สมัยที่ ๑   เดือนกุมภาพันธ์     ตั้งแต่วันที่  ๑   -   ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ 
ผมขอเสนอแต่เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณครับ 

นายยงยุทธ   บุตรสุวรรณ 
รองประธานสภาฯ 

ขอขอบคุณ นายสมหมาย  คงเพียรธรรม     สมาชิกสภาฯหมู่ที่ ๓  ที่ได้เสนอระยะเวลา
และวันเริ่มต้นประชุมสมัยสามัญ ประจ าปี ๒๕๖๓  และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญของปี
ถัดไปด้วย มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอแตกต่างจากที่เสนอไว้หรือไม่ หากไม่มีท่านใด
เสนอ ผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบตามที่ นายสมหมาย  คงเพียรธรรม   สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 
๓  เสนอครับ 

มติที่ประชุม 
 

เห็นชอบให้มีการก าหนดระยะเวลาสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี ๒๕๖๓ จ านวน ๔ สมัย 
ดังนี  
สมัยท่ี ๒   เดือนมีนาคม         ตั งแต่วันที่    ๑๖ - ๓0  เมษายน ๒๕๖๓ 
สมัยท่ี ๓   เดือนสิงหาคม       ตั งแต่วันที่      ๑  -  ๑๕  สิงหาคม ๒๕๖๓ 
สมัยท่ี ๔   เดือนธันวาคม       ตั งแต่วันที่      ๑ - ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๖๓ 
และก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี   ๒๕๖๔  คือ 
สมัยท่ี ๑   เดือนกุมภาพันธ์     ตั งแต่วันที่  ๑ -  ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ 
เห็นชอบ ๑๙  เสียง   ไม่เห็นชอบ – เสียง   งดออกเสียง -  เสียง 

นายยงยุทธ   บุตรสุวรรณ 
รองประธานสภาฯ 

หลังจากที่เราได้รับทราบเกี่ยวกับการก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี ๒๕๖๓  แล้ว 
ต่อไปขอท าการพักเพ่ือรับประทานอาหารกลางวันครับ 
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เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น. 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 

นายยงยุทธ   บุตรสุวรรณ 
รองประธานสภาฯ 

ระเบียบวาระนี้เป็นวาระเกี่ยวกับเรื่องอ่ืนๆ มีท่านใดจะน าปรึกษา หารือหรือเสนอแนะ
เพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้ามีขอให้น าเสนอและน าเรียนปรึกษาได้ เชิญครับ 

นายอนันท์ ด่านตระกูล 
สมาชิกสภาฯหมู่ที่ ๑๑ 

เรียนท่านประธานในที่ประชุม และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  ผมนายอนันท์    ด่านตระกูล 
สมาชิกสภาฯหมู่ที่ ๑๑  ผมขออนุญาตสอบถามเกี่ยวกับเงินอุดหนุนโครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแบบ Asphaltic  Concrete หมู่ที่ ๑๑  บ้านเนินทอง กว้าง ๕ เมตร ยาวไม่
น้อยกว่า ๕๐๐ เมตร งบประมาณ ๑,๐๒๓,๐๐๐ บาท ว่ามีการด าเนินการไปถึงไหนแล้ว
ครับ ผมขออนุญาตสอบถามแต่เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณครับ 

นายสมพงษ์  วงษ์พิทักษ์ 
รองนายก อบต. 

เรียนท่านประธานในที่ประชุม และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผมนายสมพงษ์  วงษ์พิทักษ์ 
รองนายก อบต. ขออนุญาตชี้แจงเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Asphaltic  
Concrete หมู่ที่ ๑๑  บ้านเนินทอง ตามที่นายอนันท์   ด่านตระกูล  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 
๑๑ ได้น าเรียนสอบถามมา  พอดีเรื่องนี้ผมได้ให้นายประพันธ์  ขมสูงเนิน นายช่างโยธา
อาวุโส ท าโครงการเกี่ยวกับถนนลูกรังก่อน ซึ่งในปีนี้มีโครงการก่อสร้างถนนลูกรังอยู่ ๓ 
โครงการ พอท าโครงการก่อสร้างถนนลูกรังเสร็จก็จะต่อด้วยถนนลาดยางทุกหมู่บ้านเลย 
ส่วนคอนกรีตตอนนี้ก าลังสรรหาผู้รับจ้างอยู่ ในส่วนของเงินอุดหนุนตามข้อบัญญัติโครงการ
ก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Asphaltic  Concrete หมู่ที่ ๑๑  บ้านเนินทองนั้น จะให้นาย
ประพันธ์  ขมสูงเนิน    นายช่างโยธาอาวุโส   ได้ชี้แจงรายละเอียดส าหรับผมขอน าเรียนแต่
เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณครับ 

นายประพันธ์  ขมสูงเนิน  
นายช่างโยธาอาวุโส 

เรียนท่านประธานในที่ประชุม และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  ผมนายประพันธ์  ขมสูงเนิน 
นายช่างโยธาอาวุโส  ขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติมเกี่ยวกับเงินอุดหนุนตามข้อบัญญัติโครงการ
ก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Asphaltic  Concrete หมู่ที่ ๑๑  บ้านเนินทอง ตามที่นาย
อนันท์   ด่านตระกูล  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ ๑๑  ได้น าเรียนสอบถามมา ในส่วนของ
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Asphaltic  Concrete หมู่ที่ ๑๑  บ้านเนินทอง ทาง
ฝ่ายบริหารได้มีการให้ทางช่างด าเนินการหมู่ที่ ๑๑ ได้เลย  เพราะว่างบประมาณพร้อมแล้ว 
ขอให้ทางผู้น าหมู่บ้านเลือกจุดที่จะด าเนินการ ว่าจะให้มีการด าเนินการตรงจุดไหน   
เพราะว่าครั้งสุดท้ายได้พูดคุยกับทางท่านผู้ใหญ่สันติ  เกลี้ยงจิตแผ้ว  ว่าขอเริ่มต้นจากปาก
ทาง ทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับท่านผู้น าตกลงกันว่าจะให้เริ่มจากตรงไหนก่อน  ส าหรับผมขอน าเรียน
แต่เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณครับ 

นายยงยุทธ   บุตรสุวรรณ 
รองประธานสภาฯ 

ขอขอบคุณนายสมพงษ์  วงษ์พิทักษ์  รองนายก อบต.  และ นายประพันธ์  ขมสูงเนิน  
นายช่างโยธาอาวุโส ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับเงินอุดหนุนตามข้อบัญญัติโครงการ
ก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Asphaltic  Concrete หมู่ที่ ๑๑  บ้านเนินทอง ตามที่นาย
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อนันท์   ด่านตระกูล  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ ๑๑  ได้น าเรียนสอบถามมา และต่อไปมีท่านใด
มีเรื่องปรึกษาหารือ หรือเสนอแนะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้ามีเรียนเชิญครับ 

นางสุรัสวดี  เรืองจาบ 
สมาชิกสภาฯหมู่ที่ ๗ 

เรียนท่านประธานในที่ประชุมและสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ดิฉันนางสุรัสวดี  เรืองจาบ 
สมาชิกสภาฯหมู่ที่ ๗ บ้านสระน้ าใส  มีเรื่องน าเรียนปรึกษา ๒ เรื่อง คือ 
๑. เรื่องสัญญาณหรือเครื่องหมายจราจรที่แสดงให้เห็นรถที่ขับมาลดความเร็ว คือในหมู่บ้าน
สระน้ าใส มีโรงเรียนที่ตั้งอยู่จ านวน ๒ โรงเรียน แต่ว่าไม่มีเครื่องหมายหรือสัญญาณที่แสดง
ให้เห็นว่ารถที่ขับขี่ผ่านไปผ่านมาลดความเร็ว  ขับรถด้วยด้วยความระมัดระวัง บางครั้งรถ
ขับมาด้วยความเร็วสูงแล้วก็ขับแซงกันในเขตชุมชน ในเขตหมู่บ้านเลย ก็เกรงว่าจะเกิด
อันตรายแก่เด็กๆ และชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน  และในส่วนของจุดบริเวณที่เกิด
อุบัติเหตุรถนักเรียนพลิกคว่ านั้นได้มีการด าเนินการอย่างไรบ้างเพราะว่าถือเป็นจุดเสี่ยงที่
อาจจะเกิดอุบัติเหตุอีกได ้
๒. เรื่องนมโรงเรียนที่ทางรัฐบาลได้มอบให้เด็กในแต่ละโรงเรียนเท่าที่ดูแล้วเด็กนักเรียนไม่
ค่อยทาน ปกติเด็กนักเรียนจะชอบทานนมรสจืดของไทยเดนมาร์กมากกว่า แต่ยี่ห้ออ่ืนจะไม่
ค่อยชอบ ก็เลยจะสอบถามว่าถ้าจะเปลี่ยนเป็นนมยี่ห้อเดิมได้หรือไม่ ส าหรับดิฉันขอน า
เรียนแต่เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณค่ะ 

นายประพันธ์  ขมสูงเนิน  
นายช่างโยธาอาวุโส 

เรียนท่านประธานในที่ประชุม และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผมนายประพันธ์  ขมสูงเนิน  
นายช่างโยธาอาวุโส   ขออนุญาตน าเรียนชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องสัญญาณจราจรบริเวณโรงเรียน 
ที่เป็นสัญญาณเตือนให้รถลดความเร็ว ผมเห็นว่าน่าจะท าเป็นทางม้าลาย ดีกว่าเป็นกรวยตั้ง
ไว้ เพราะว่าตั้งไว้สักพักก็หลุด ถ้าตอนนี้จะท าก็คือยังไม่มีงบประมาณ แต่ถ้าจะท าจริงๆ ก็
ต้องปรึกษากับทางฝ่ายบริหารว่าจะใช้เงินจ่ายขาดสะสมรอบนี้ก็น่าจะพอ หรือว่ารอจ่าย
ขาดเงินสะสมในรอบต่อไป ก็ต้องรอต่อไปก่อน ส าหรับผมขอน าเรียนแต่เพียงเท่านี้ 
ขอขอบคุณครับ 

นายราเชน  สุขจิตร 
รองปลัด อบต. 

เรียนท่านประธานในที่ประชุม และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผมนายราเชน  สุขจิตร  รองปลัด 
อบต. ขออนุญาตน าเรียนเกี่ยวกับเรื่องการด าเนินการเกี่ยวกับกรณีที่ รถนักเรียนเกิด
อุบัติเหตุบริเวณทางแยกบ้านหนองจอก พอดีวันนั้นผมได้ไปดูสถานที่เกิดเหตุ กับทาง
คณะท างานของจังหวัด  คณะท างานของอ าเภอ  สาธารณสุขจังหวัด และองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโป่งตาลองของเรา ซึ่งจากกรณีดังกล่าวรถที่เกิดเหตุเป็นรถที่ไมได้วิ่งรับนักเรียน
ประจ า เป็นรถท่ีวิ่งรับแทนชั่วคราว และรถอยู่ในสภาพที่ไม่ดี เบรกไม่อยู่ ก็คืออุบัติเหตุครั้ง
นั้นเกิดจากตัวรถ ไม่ได้เกิดจากถนนที่เราใช้สัญจร และที่เกี่ยวข้องอีกประเด็นหนึ่งก็คือ มี
ต้นไม้และป้ายบดบังวิสัยทัศน์ในการมองเห็น ซึ่งทางเราก็ได้ตัดต้นไม้ และได้น าป้าย
ดังกล่าวออกเรียบร้อยแล้ว  ส าหรับผมขอน าเรียนแต่เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณครับ 

นางภัทราพร  ก่อเกิด 
ปลัด อบต. 

เรียนท่านประธานในที่ประชุม และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ดิฉันนางภัทราพร  ก่อเกิด  ปลัด 
อบต. ขอน าเรียนชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนมโรงเรียนตามที่นางสุรัสวดี  เรืองจาบ สมาชิกสภาฯ
หมู่ที่ ๗ ได้น าเรียนสอบถามมา คือนมโรงเรียนจะเป็นรสจืดทั้งหมด แต่เด็กส่วนใหญ่จะไม่
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ชอบทาน แต่ทางรัฐบาลก็จะสนับสนุนให้เด็กทานรสจืดเพราะว่าฟันจะได้ไม่ผุ แล้วก็ไม่เป็น
โรคอ้วนด้วย ซึ่งอยู่ที่โรงเรียนคุณครูก็จะบังคับให้เด็กทุกคนได้ทาน ถ้ามีนมเหลือในช่วงปิด
เทอมเด็กๆก็จะได้น ากลับไปทานที่บ้านด้วย ส าหรับยี่ห้อของนมนั้นก็เป็นบริษัทเดิมที่ได้รับ
สัมปทานมานานแล้ว และได้ส่งนมให้ทางเขตโรงเรียนบ้านเรามาโดยตลอด เราไม่สามารถที่
จะเลือกยี่ห้อนมได้ ส าหรับดิฉันขอน าเรียนแต่เพียงเท่านี้  ขอขอบคุณค่ะ 

นายยงยุทธ   บุตรสุวรรณ 
รองประธานสภาฯ 

ขอขอบคุณทางฝ่ายบริหารทุกท่านได้ตอบค าถามตามที่ นางสุรัสวดี  เรืองจาบ 
สมาชิกสภาฯหมู่ที่ ๗ ได้น าเรียนปรึกษามา และต่อไปมีท่านใดมีเรื่องปรึกษาหารือ หรือ
เสนอแนะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้ามีเรียนเชิญครับ 

นางภัทราพร  ก่อเกิด 
ปลัด อบต. 

เรียนท่านประธานในที่ประชุม และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  ดิฉันนางภัทราพร  ก่อเกิด 
ปลัด อบต. มีเรื่องแจ้งให้สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบจ านวน ๓ เรื่อง คือ 
๑. เรื่องปัญหาภัยแล้ง ตามที่ทางอ าเภอปากช่องได้แจ้งมาว่าให้ทางองค์การบริหารส่วน
ต าบลโป่งตาลองส ารวจพ้ืนที่ที่ประสบกับปัญหาภัยแล้ง ขาดแคลนน้ าส าหรับอุปโภค 
บริโภค  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ซึ่งทางช่างก็ได้ส ารวจไปแล้ว มีทั้งหมด ๔ หมู่บ้าน ที่
ประสบกับปัญหาภัยแล้ง และได้เสนอโครงการเพื่อของบอุดหนุนจากทางอ าเภอ  คือ  

หมู่ที่ ๑  บ้านโป่งตาลอง    โครงการขุดลอกคลอง 
                   หมู่ที่ ๓  บ้านโป่งไทร       โครงการขุดลอกคลอง 
                   หมู่ที่ ๕  บ้านหนองซ่อม   โครงการขุดลอกคลอง 
                   หมู่ที่ ๘  บ้านตะเคียนงาม  โครงการขุดลอกคลอง 
๒. เรื่องโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ที่อยู่ในระยะที่
จ าเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู ตามที่หัวหน้าส านักงานปลัดได้รายงานไปแล้วว่าองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโป่งตาลอง ได้ส่งรายชื่อผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ที่อยู่ในระยะที่จ าเป็นต้องได้รับการฟ้ืนฟู 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นงบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา หลังละ 
๕๐,๐๐๐ บาท จ านวน ๒ หลัง คือ 
                 ๑. บ้านนางทองศรี  เมฆหมอก         หมู่ที่ ๗  บ้านสระน้ าใส 
                 ๒. บ้านนายพรหม  โพธิ์เย็น             หมู่ที่ ๑๓  บ้านโป่งฉนวน 
ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูเรียบร้อยแล้ว 
๓. ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
เยาวชน  ประชาชน ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ ๑๘ เมื่อวันที่ ๒๔- ๒๖  มกราคม ๒๕๖๓ ณ  
สนามโรงเรียนบ้านหนองจอก ที่ผ่านมา โครงการก็ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
ส าหรับดิฉันขอน าเรียนแต่เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณค่ะ 

นายยงยุทธ   บุตรสุวรรณ 
รองประธานสภาฯ 

ขอขอบคุณ นางภัทราพร  ก่อเกิด ปลัด อบต. ที่ได้แจ้งเกี่ยวกับเรื่องภัยแล้ง เรื่องโครงการ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ที่อยู่ในระยะที่จ าเป็นต้องได้รับ
การฟ้ืนฟู  และได้ขอบคุณสมาชิกสภาฯทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาเยาวชน  ประชาชน ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ ๑๘ ประจ าปี ๒๕๖๓ และต่อไปมีท่านใด
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มีเรื่องปรึกษาหารือ หรือเสนอแนะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้ามีเรียนเชิญครับ 

นายไพรฑูรณ์  ชัยยา 
เลขานุการสภาฯ 

เรียนท่านประธานในที่ประชุม และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  ผมนายไพรฑูรณ์  ชัยยา 
เลขานุการสภาฯ ผมขออนุญาตสอบถามเกี่ยวกับเรื่องการเก็บค่าขยะมูลฝอย พอดีผมได้รับ
หนังสือเกี่ยวกับเรื่องการช าระค่าขยะมูลฝอย ซึ่งบางรายนั้นเป็นเงินจ านวนค่อนข้างเยอะ 
แล้วจะมีแนวทางวิธีการด าเนินการเก็บค่าขยะแบบไหน อยากให้ทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
แจ้งรายละเอียดให้ทราบหน่อยครับ ส าหรับผมขออนุญาตสอบถามแต่เพียงเท่านี้ 
ขอขอบคุณครับ 

นายสมพงษ์  วงษ์พิทักษ์ 
รองนายก อบต. 

เรียนท่านประธานในที่ประชุม และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  ผมนายสมพงษ์  วงษ์พิทักษ์ 
รองนายก อบต. ขออนุญาตน าเรียนเกี่ยวกับเรื่องการเก็บค่าขยะมูลฝอย ตามท่ี 
นายไพรฑูรณ์  ชัยยา    เลขานุการสภาฯ ได้น าเรียนสอบถามมา ซึ่งในเรื่องของการเก็บค่า
ขยะนั้นปัญหาเดิมคือ ตั้งแต่เจ้าหน้าที่คนเก่าออกไป ก็ได้เปิดรับเจ้าหน้าที่ตลอด แต่ว่าไม่มี
ใครมาสมัครเลย บางครั้งเข้ามาท างาน  ๑-๒ เดือน ก็ลาออกไป ก็เลยท าให้การเก็บค่าขยะ
นั้นไม่ต่อเนื่อง ไม่ได้เก็บเป็นปี ท าให้ค่าขยะมูลฝอยนั้นเป็นจ านวนหลายบาท บางครั้ง
เจ้าหน้าที่ไปเก็บ ชาวบ้านไม่มีจ่าย เพราะว่าเป็นเงินจ านวนหลายบาท บางคนก็จะจ่าย
เฉพาะเดือนใหม่  เดือนเก่าที่ค้างอยู่ก็ไม่ยอมจ่าย  เก็บได้ไม่เป็นปัจจุบันสักที ท าให้
พนักงานก็ล าบากใจ  แต่ที่ผ่านมาเราก็ต้องเข้าใจว่า ที่มียอดค้างช าระเยอะนั้นชาวบ้านไม่ใช่
ว่าเขาจะไม่จ่าย แต่ว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ออกไปเก็บ   ซึ่งก็ต้องหาทางออกกับทางฝ่ายบริหารอีก
ครั้งถึงแนวทางการจัดเก็บค่าขยะ และระเบียบข้อบังคับในกรณีที่ผู้ใช้ถังขยะไม่ยอมจ่ายเงิน 
ส าหรับผมขอน าเรียนชี้แจงแต่เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณครับ 

นางสาวณภาสุกาญจน์   
มณีพงศภักดิ ์
นั ก วิ ช า ก า ร จั ด เ ก็ บ ร า ย ไ ด้
ช านาญการ 
 

เรียนท่านประธานในที่ประชุม และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน   ดิฉันนางสาวณภาสุกาญจน์  
มณีพงศภักดิ์ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ช านาญการ  ขออนุญาตน าเรียนเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ
เรื่องการเก็บค่าขยะมูลฝอย ซึ่งในขั้นตอนแรกนั้นได้มีการส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้น าหมู่บ้าน
ทุกหมู่บ้านให้ทราบเกี่ยวกับจ านวนค่าขยะที่แต่ละครัวเรือนค้างช าระอยู่ เพ่ือให้แต่ละ
ครัวเรือนได้รับทราบ ถ้าเป็นรายใหญ่ๆ ก็จะเป็นหนังสือแจ้งเฉพาะบุคคล หรือบริษัท ถ้ามี
ข้อผิดพลาดประการใด ขอให้น าใบเสร็จอันเก่ามายืนยันเพ่ือที่ทางเจ้าหน้าที่จะได้ตรวจสอบ
ให้อีกครั้ง ซึ่งตอนนี้ได้มีผู้ใช้ถังขยะที่ค้างช าระจ านวนหลายราย เข้ามาติดต่อเพ่ือช าระค่า
ขยะแล้ว และส่วนหนึ่งก็มีการออกไปจัดเก็บตามหมู่บ้านที่มีการไปมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
หรือ ตอนที่มีการประชุมประจ าเดือนหมู่บ้าน ก็ท าให้มีการเก็บได้บ้างบางส่วน ส าหรับราย
ที่มีการค้างช าระเป็นจ านวนหลักหมื่น ส่วนมากจะเป็นกลุ่มผู้รับเหมา บริษัทต่างๆ  หรือรี
สอร์ท  ทางเจ้าหน้าที่ได้ติดต่อพูดคุยแล้ว และได้มีการช าระค่าขยะมาเรียบร้อยแล้ว ส่วน
รายที่ค้างเป็นจ านวนหลักพันหรือน้อยกว่านั้น ก็ให้ทยอยจ่ายได้   ไม่ได้บังคับให้จ่ายหมด
ทีเดียว โดยทางฝ่ายจัดเก็บเองก็จะพยายามจัดเก็บให้ได้เป็นปัจจุบันให้ได้มากที่สุดค่ะ 
ส าหรับดิฉันขอน าเรียนชี้แจงแต่เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณค่ะ 

นายยงยุทธ   บุตรสุวรรณ ขอขอบคุณนายสมพงษ์  วงษ์พิทักษ์   รองนายก อบต.  และนางสาวณภาสุกาญจน์  มณี



18 
 

รองประธานสภาฯ พงศภักดิ์  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ช านาญการ ที่ได้ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องการเก็บค่าขยะมูล
ฝอย ตามที่นายไพรฑูรณ์  ชัยยา  เลขานุการสภาฯ ได้น าเรียนสอบถามมา   และต่อไปมี
ท่านใดมีเรื่องปรึกษาหารือ หรือเสนอแนะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้ามีเรียนเชิญครับ 

นายณวัชร์  นิลพฤกษ์ 
นั กวิ เ ค ร าะห์ น โ ยบ ายและ
แผนปฏิบัติการ 

เรียนท่านประธานในที่ประชุม และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน   ผมนายณวัชร์  นิลพฤกษ์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  มีเรื่องแจ้งให้สมาชิกสภาฯ ทราบ จ านวน ๓ 
เรื่อง คือ 
๑. เรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามที่กรมบัญชีกลางได้มอบเบี้ยผู้สูงอายุ และผู้พิการ เข้าบัญชี
ผู้สูงอายุ และผู้พิการโดยตรง ซึ่งตอนนี้มีปัญหาค่อนข้างมาก เกือบทั้งประเทศเลย ปัญหา
คือบัญชีที่ส่งเข้าไปถูกปิดไปแล้ว  เลขที่บัญชีผิด หรือหมายเลขประชาชนผิดก็มี ท าให้ข้อมูล
ไม่ตรง เงินก็เลยโอนเข้าบัญชีไม่ได้ ส่วนมากจะเป็นผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนรายใหม่ บางราย
อาจจะได้เป็นเงินตกเบิก ซึ่งก็น่าจะมีการโอนเข้าบัญชีเรียบร้อยทุกรายภายในเร็วๆนี้ ก็ฝาก
ให้สมาชิกสภาฯทุกท่านได้แจ้งให้ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ได้รับทราบด้วยครับ 
๒. เรื่องเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ปัญหาตอนนี้คือเงินไม่เข้าเนื่องจากรองบประมาณจากทาง
รัฐบาล 
๓. เรื่องการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ด้วยทางผู้ อ านวยการ
โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม ได้เชิญประชุมเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์
ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งหมด ๗ หน่วยงาน  คือ  
๑.องค์การบริหารส่วนต าบลวังกะทะ 
๒.องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 
๓.ทีมก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน ต าบลโป่งตาลอง 
๔.ทีมป่าไม ้
๕.ทีมต ารวจหมูสี 
๖.ทีมจากต าหนักทิพย์พิมาน 
๗.คณะครูต าบลโป่งตาลอง 
โดยจะมีถ้วยรางวัลให้ตั้งแต่ล าดับที่ ๑ – ๗ เลย  ส าหรับรายละเอียดส่วนอ่ืนๆ ทาง
ผู้อ านวยการโรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม จะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอีกครั้ง
ในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นี้ ส าหรับผมขออนุญาตแจ้งประชาสัมพันธ์เพียงเท่านี้ 
ขอขอบคุณครับ 

นายยงยุทธ   บุตรสุวรรณ 
รองประธานสภาฯ 

ขอขอบคุณนายณวัชร์  นิลพฤกษ์    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ที่ได้แจ้ง
เกี่ยวกับเรื่องเบี้ยผู้สูงอายุ และผู้พิการ  ,เรื่องเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด และเรื่องการแข่งขัน
ฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ให้สมาชิกสภาฯทุกท่านได้รับทราบ และ
ต่อไปมีท่านใดมีเรื่องปรึกษาหารือ หรือเสนอแนะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้ามีเรียนเชิญครับ 

นายสมพงษ์  วงษ์พิทักษ์ 
รองนายก อบต. 

เรียนท่านประธานในที่ประชุม และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน   ผมนายสมพงษ์  วงษ์พิทักษ์ 
รองนายก อบต. ขออนุญาตแจ้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
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พระราชทานจากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยจะมาท าการตรวจรักษา ผู้สูงอายุ และบุคคล
ทั่วไป ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  ณ  โรงพยาบาลมกุฎคีรีวัน  โดยเฉพาะผู้สูงอายุจะมี
กิจกรรมต่างๆ ให้ผู้ สู งอายุ เข้าร่วมกิจกรรมด้วย ฝากสมาชิกสภาฯทุกท่านช่วย
ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้าน และผู้สูงอายุที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมด้วยครับ  ส าหรับผมขอ
อนุญาตแจ้งประชาสัมพันธ์เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณครับ  

นายยงยุทธ   บุตรสุวรรณ 
รองประธานสภาฯ 

ขอขอบคุณนายสมพงษ์  วงษ์พิทักษ์   รองนายก อบต.ที่ได้แจ้งเกี่ยวกับโครงการหน่วย
แพทย์เคลื่อนที่พระราชทานจากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์  ให้สมาชิกสภาฯทุกท่านได้รับทราบ 
และต่อไปมีท่านใดมีเรื่องปรึกษาหารือ หรือเสนอแนะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  ถ้ามีเรียนเชิญ
ครับ 

นายอนันท์  ด่านตระกูล 
สมาชิกสภาฯหมู่ที่ ๑๑ 

เรียนท่านประธานในที่ประชุม และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  ผมนายอนันท์  ด่านตระกูล 
สมาชิกสภาฯหมู่ที่ ๑๑ ขออนุญาตเสนอเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลการประชุมสภาฯ คือ
อยากให้มีการเก็บข้อมูลการประชุมสภาฯที่เป็นแบบเสียงบันทึกการประชุมไว้ตลอด 
เพราะว่าถ้าเกิดมีปัญหาอะไรเราสามารถที่จะย้อนกลับไปหาข้อมูลต่างๆจากเครื่อง
บันทึกเสียงนั้นได้ เพราะว่าบางครั้งการบันทึกการประชุมที่ เป็นแบบลายลักษณ์อักษร 
ข้อมูลอาจจะไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ก็ได้ ส าหรับผมขออนุญาตน าเสนอแต่เพียงเท่านี้ 
ขอขอบคุณครับ 

นายยงยุทธ   บุตรสุวรรณ 
รองประธานสภาฯ 

ขอขอบคุณนายอนันท์  ด่านตระกูล   สมาชิกสภาฯหมู่ที่ ๑๑ ที่ได้เสนอให้มีการเก็บข้อมูล
การประชุมสภาฯที่เป็นแบบเสียงบันทึกการประชุมไว้ ในเรื่องนี้ผมขอรับไว้และจะน าไป
ปรึกษาหารือกันอีกครั้งว่าจะมีวิธีการเก็บข้อมูลแบบไหนให้มีการเก็บไว้ได้นานๆ และต่อไป
มีท่านใดมีเรื่องปรึกษาหารือ หรือเสนอแนะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณทุก
ท่านที่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ และขอถือโอกาสนี้ ปิดการประชุม
ครับ 

ปิดประชุมเวลา ๑5.๐๐  น.  
 
              
     ลงชื่อ....................... ...................................ผู้บันทึกการประชุม 
                                                                (นายไพรฑูรณ์  ชัยยา) 
                                                    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง   
 
                                                    ลงชื่อ......................................................ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
                                                                 (นายบุญมี  แสนพงค์) 
                                                    ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
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                                                  ลงชื่อ......................................................ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
                                                               (นายสุวรรณ์  ประดิษฐ์ภูมิ) 
                                                       คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
                            ลงชื่อ......................................................ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
                                                                  (นายสมพงษ์  ชุพยัศ) 
                                                      คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
                      ลงชื่อ.....................................................ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
                                                                (นางขันเทียง  แสงรัตน์) 
                                              คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
                     ลงชื่อ......................................................ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
                                                          (นางสุรัสวดี  เรืองจาบ) 
                                             เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
   
                                            ลงชื่อ.....................................................ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
                                                            (นายเกษม  โมราบุตร)   
                                            ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 
 


