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 เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 

นายไพรฑูรณ์  ชัยยา 
เลขานุการสภาฯ 

บัดนี้สมาชิกสภาฯ  จ านวนทั้งหมด 23  ท่าน   
   ลากิจ ๑  ท่าน คือ 
๑. นายปัญญา  มารัตตะ    สมาชิกสภาหมู่ที่ ๘ 
   ขาดประชุม 3 ท่าน คือ 
1. นายสมัคร  วงษ์ระหงษ์ สมาชิกสภาหมู่ที่ 4 
2. นายสุเทพ  ทองเสนา  สมาชิกสภาหมู่ที่ ๑๐ 
3. นายคนึง  เกลี้ยงจิตแผ้ว   สมาชิกสภาหมู่ที่ ๑๑ 
เข้าร่วมประชุมในวันนี้ทั้งหมด 19 ท่าน ครบองค์ประชุมแล้ว เรียนเชิญท่านประธานสภาฯ 
กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมต่อไปครับ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายเกษม  โมราบุตร 
ประธานสภาฯ 

เรียนท่านรองนายก อบต., ปลัด อบต., หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง  สมัยสามัญ 
สมัยที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๓ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโป่งตาลอง เพ่ือพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม  เพ่ือปรึกษาหารือเกี่ยวกับข้อราชการ
อ่ืนๆ ในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง และขอแนะน าเจ้าหน้าที่ย้าย
เข้ามารับต าแหน่งใหม่ จ านวน ๒  ท่าน  ขอให้ท่านได้แนะน าตัวให้สมาชิกสภา ฯ ทุกท่าน     
ได้รู้จักด้วยครับ   

นายสุรินทร์  ชาวสวน 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติการ 

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรอง นายก อบต., ปลัด อบต., และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน ผมนายสุรินทร์ ชาวสวน  ต าแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ  
ภูมิล าเนาอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์  ยินดีที่ได้มาร่วมงานที่องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง และ
จะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างดีท่ีสุด  ขอขอบคุณครับ 

นางสาวกัญจน์ชญา  บุญทั่ง 
นักวิชาการสาธารณสุข
ปฏิบัติการ 

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรอง นายก อบต., ปลัด อบต., และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน ดิฉันนางสาวกัญจน์ชญา  บุญทั่ง ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ   
ภูมิล าเนาอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ยินดีที่ได้มาร่วมงานที่องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 
และจะปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายอย่างดีท่ีสุด  ขอขอบคุณค่ะ 

นายเกษม  โมราบุตร 
ประธานสภาฯ 

ขอขอบคุณ นายสุรินทร์   ชาวสวน  นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ และนางสาว
กัญจน์ชญา  บุญทั่ง  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  ที่ได้แนะน าตัวให้สมาชิกสภาฯ      
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ทุกท่านได้รู้จัก  ทางองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง ยินดีต้อนรับท่านที่จะได้เข้ามา        
มีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลองของเราให้มีความเจริญก้าวหน้า
ต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจ าปี 2563 
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 

นายเกษม  โมราบุตร 
ประธานสภาฯ 

เรื่องรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2563  เมื่อวันที่ 13 
กุมภาพันธ์ 2563 ขอให้ทุกท่านได้ตรวจทานรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว เพ่ือความถูกต้อง 
หากเห็นว่าข้อความใดไม่ถูกต้อง  ต้องการแก้ไขเพ่ิมเติมก็ให้เสนอขอแก้ไขเพ่ิมเติม  เพ่ือที่จะ
ได้น าไปแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมหรือไม่ 
หากไม่มีท่านใดเสนอแก้ไข เพ่ิมเติม  ขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการการประชุมสมัยสามัญ 
สมัยที่ 1 ประจ าปี 2563 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 

มติที่ประชุม เห็นชอบรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2563  เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 
2563 
เห็นชอบ 19  เสียง  ไม่เห็นชอบ - เสียง   งดออกเสียง  - เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

นายเกษม  โมราบุตร 
ประธานสภาฯ 

ระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องเสนอเพ่ือทราบ มีท่านใดมีเรื่องจะเสนอให้ที่ประชุมได้รับทราบหรือไม่ 
ถ้ามีเรียนเชิญครับ 

นายณวัชร์  นิลพฤกษ์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนปฏิบัติการ 

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรอง นายก อบต., ปลัด อบต., และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน  ผมนายณวัชร์  นิลพฤกษ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ   ผมขออนุญาต
น าเรียนเกี่ยวกับเรื่องการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจากการ
แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ตามท่ีทางอ าเภอปากช่องได้มี
การประชุมเกี่ยวกับเรื่องการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจาก
การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) เมื่อวันที่ ๒๔  เมษายน 
๒๕๖๓ โดยได้มีการให้ทางองค์การบริหารส่วนต าบล ประกาศเรื่องการช่วยเหลือประชาชน   
ที่ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (Covid-19) และให้ประชาชนที่เดือดร้อนมาลงทะเบียนเพ่ือขอรับความช่วยเหลือ       
ที่องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง โดยกลุ่มเป้าหมายคือ ประชาชนที่มีรายได้น้อย ผู้ไร้ที่
พ่ึง  ผู้สูงอายุ  คนพิการ  ผู้ป่วยติดเตียง หรือบุคคลอ่ืนๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยในเบื้องต้นได้มีการปรึกษากับทางท่านรอง 
นายก อบต. ท่านปลัด  อบต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ว่าจะมีการช่วยเหลือในเรื่องของถุง
ยังชีพ โดยจะขอความร่วมมือจากสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  และผู้ใหญ่บ้านในการส ารวจและ    
ส่งรายชื่อให้ทางองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลองได้พิจารณากลั่นกรองและให้ความ
ช่วยเหลือต่อไป ส าหรับผมขอน าเรียนชี้แจงแต่เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณครับ 
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นายเกษม  โมราบุตร 
ประธานสภาฯ 

ขอขอบคุณนายณวัชร์  นิลพฤกษ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  ที่ได้ชี้แจง
เกี่ยวกับเรื่องการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจากการแพร่
ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้
รับทราบครับ และต่อไปมีท่านใดมีเรื่องจะเสนอให้ที่ประชุมได้รับทราบอีกหรือไม่ ถ้ามีเรียน
เชิญครับ 

นายอนันท์  ด่านตระกูล 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๑ 

เรียนท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผมนายอนันท์ ด่านตระกูล สมาชิกสภาฯ 
หมู่ที่ ๑๑  ขออนุญาตเสนอเกี่ยวกับเรื่องการลาประชุมของสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน อยากให้มี
การปฏิบัติตามกฎระเบียบให้ชัดเจน จะได้ไม่มีปัญหาภายหลัง  ส าหรับผมขอเสนอแต่เพียง
เท่านี้ ขอขอบคุณครับ 

นายยงยุทธ  บุตรสุวรรณ 
รองประธานสภาฯ 

เรียนท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผมนายยงยุทธ  บุตรสุวรรณ            
รองประธานสภาฯ ขออนุญาตเสนอเพ่ิมเติมเกี่ยวกับเรื่องการลาประชุมของสมาชิ กเพ่ิมเติม
ครับ  ซึ่งในเรื่องของการลาป่วยนั้นสมาชิกสภาฯท่านใดที่มีความประสงค์จะลาป่วยเพ่ือรักษา
ตัว ให้เสนอใบลาก่อนหรือในวันที่ลา เว้นแต่ในกรณีจ าเป็น จะเสนอหรือจัดส่งใบลาในวันแรก
ที่มาปฏิบัติงานได้ ในกรณีที่มีอาการป่วยจนไม่สามารถจะลงชื่อในใบลาได้จะให้ผู้อ่ืนลาแทนก็
ได้ แต่เมื่อสามารถลงชื่อได้แล้วให้รีบเสนอหรือจัดส่งใบลาโดยเร็ว ส่วนในกรณีการลากิจ 
จะต้องเขียนใบลาล่วงหน้าและจะต้องได้รับอนุญาตแล้วจึงหยุดงานได้เว้นแต่การลากิจส่วนตัว
นั้นถ้ามีเหตุอันจ าเป็นและไม่สามารถรอรับการอนุญาตได้ทัน จะเสนอใบลาแล้วหยุดงานก็ได้
แต่จะต้องรีบชี้แจงเหตุผลให้ทราบโดยเร็ว ซึ่งก็ขอให้สมาชิกสภาฯทุกท่านที่มีความประสงค์ที่
จะลา ได้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับด้วยครับ ถ้าท่านใดไม่ได้เขียนใบลา  ไม่ได้แจ้งให้ทราบ      
ก็จะถือว่าขาดการประชุมในครั้งนั้น  ส าหรับผมขอน าเรียนแต่เพียงเท่านี้  ขอขอบคุณครับ 

นายเกษม  โมราบุตร 
ประธานสภาฯ 

ขอขอบคุณนายอนันท์  ด่านตระกูล  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๑  และนายยงยุทธ  บุตรสุวรรณ   
รองประธานสภาฯ  ที่ได้เสนอแนะเกี่ยวกับการลาประชุมของสมาชิกสภาฯ  ให้สมาชิกสภาฯ
ทุกท่านได้รับทราบครับ 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

นายเกษม  โมราบุตร 
ประธานสภาฯ 

๔.๑ พิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 1         
เรียนเชิญ  นายณวัชร์   นิลพฤกษ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการได้ชี้แจง
รายละเอียดให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้รับทราบ  เรียนเชิญครับ 

นายณวัชร์  นิลพฤกษ์  
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนปฏิบัติการ 

เรียนท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผมนายณวัชร์   นิลพฤกษ์  นักวิเคราะห์
นโยบายและแผนปฏิบัติการ ขอชี้แจงเกี่ยวกับพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๑ให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้รับทราบ ดังนี้ครับ 
       ด้วยทางองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง ได้จัดเวทีประชาคมระดับต าบลเพ่ือจัดท า
และทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๑  ตามระเบียบ



4 
 

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ.๒๕๕๙ โดยก าหนดให้ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ในพ้ืนที่ต าบลโป่งตาลอง มีส่วนร่วม
ในการจัดท าแผนพัฒนา และเพ่ือให้โครงการ / งาน /กิจกรรม ถูกก าหนดขึ้นโดยประชาชนใน
ต าบลโป่งตาลอง เพ่ือแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง  
องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลองจึงได้จัดท าเวทีประชาคมระดับต าบลขึ้น ในวันที่ ๒๕  
มีนาคม ๒๕๖๓  เมื่อได้ผ่านการกลั่นกรองและจัดล าดับความส าคัญพร้อมแจกแจง
รายละเอียดของโครงการจากการประชุมประชาคมระดับต าบลแล้ว คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดท าแผนพัฒนา ได้จัดรวบรวมข้อมูลและจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๑ ขึ้นและเสนอให้ประธานคณะกรรมการแผน เพ่ือพิจารณาต่อไป 
และบัดนี้ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๑  ได้ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลองแล้วเมื่อวันที่ ๑๕ 
เมษายน ๒๕๖๓  จึงน าเสนอแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๑ ให้
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลองพิจารณาต่อไป ซึ่งแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๑ประกอบไปด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนา ทั้งหมด ๘ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารการจัดการน้ าตามแนวทางพระราชด าริ 
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจ
เพ่ือบรรเทาปัญหาความยากจน 
๕. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล
อย่างยั่งยืน 
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 
๗. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว  ศาสนา – วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 
๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
          ในส่วนของโครงการพัฒนาที่ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจาการประชุมประชาคม
หมู่บ้าน และจากการประชุมประชาคมระดับต าบล ซึ่งเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นและส าคัญ
อยู่ในล าดับที่ ๑ ของแต่ละหมู่บ้านและบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
เพ่ิมเติม ฉบับที่  ๑   มีดังนี ้
         ๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  (แผนงานเคหะและชุมชน) แนวทาง
ที่ ๑ การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก  ทางน้ า  ทางระบายน้ า การปรับปรุงบ ารุงรักษาใน
เขตชุมชนและท้องถิ่น ปี ๒๕๖๒ มีทั้งหมด   ๕๗ โครงการ คือ 
๑. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านโป่งตาลอง (บริเวณซอย รพ.
มกุฎคีรีวัน)  งบประมาณ 900,000  บาท 
๒. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 1 บ้านโป่งตาลอง (ซอยโป่งตาลอง 2) งบประมาณ  
750,000  บาท 
๓. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางหมู่ที่ 1 บ้านโป่งตาลอง   ( บริเวณซอยประจันนวล )  
งบประมาณ    900,000  บาท 
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๔. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่  1 บ้านโป่งตาลอง (ซอยวังตะเข้)  งบประมาณ  
500,000  บาท 
๕. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านโป่งตาลอง (ซอยโป่งตาลอง 2)   
งบประมาณ  1,200,000  บาท 
๖. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 (หมู่ที่ 1 เชื่อมหมู่ที่ 3) งบประมาณ 
600,000  บาท 
๗. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านหนองคุ้ม ซอยถนนหนองคุ้ม - วังกะทะ 2 ต่อจากลาด
ยางเดิม  งบประมาณ  500,000  บาท 
๘. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  บ้านหนองคุ้ม หมู่ที่ 2 ซอยศาลเจ้า เชื่อม  
หมู่ที่ 9 บ้านมอตะเคียน  งบประมาณ  500,000  บาท 
๙. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองคุ้ม หมู่ที่ 2 ซอยบ้านนายวงนาค ขันธิราช  
งบประมาณ  500,000  บาท 
๑๐. โครงการซ่อมสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 บ้านหนองคุ้ม  งบประมาณ 500,000  บาท 
๑๑. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางบ้านหนองคุ้ม หมู่ที่ 2 ซอยบ้านนางไมตรี แซ่เลี้ยง  
งบประมาณ  500,000  บาท 
๑๒. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านโป่งไทร หมู่ที่ 3 (บริเวณถนนซอยร่วมมิตร)  
งบประมาณ   500,000  บาท 
๑๓. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ทั้งระบบ บ้านโป่งไทร หมู่ที่ 3  งบประมาณ  
500,000  บาท 
๑๔. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านโป่งไทร   งบประมาณ  
500,000  บาท 
๑๕. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน บ้านโป่งไทร หมู่ที่  3  งบประมาณ  
500,000   บาท 
๑๖. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางบ้านโป่งไทร หมู่ที่ 3 เชื่อมบ้านโป่งตาลอง หมู่ที่ 1  
งบประมาณ  1,200,000    บาท 
๑๗. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางบ้านโป่งไทร หมู่ที่ 3 เชื่อมบ้านมอตะเคียน หมู่ที่ 9  
งบประมาณ  1,200,000   บาท 
๑๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน ซอยช านาญหมอ ต่อจากจุดเดิม บ้านปอหู 
หมู่ที่ 4  งบประมาณ    350,000    บาท 
๑๙. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ทั้ งระบบ บ้านปอหู หมู่ที่  4  
งบประมาณ   500,000   บาท 
๒๐. โครงการปรับปรุงเพิ่มเติมศาลาประชาคมภายในหมู่บ้าน บ้านปอหู หมู่ที่ 4 งบประมาณ  
300,000   บาท 
๒๑. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง ภายในหมู่บ้าน บ้านปอหู หมู่ที่ 4 (บริเวณหมู่บ้านซองซู
ซี่)  งบประมาณ    1,200,000    บาท 
๒๒. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านปอหู หมู่ที่ 4  (ซอยไผ่งาม ถึงบ้าน นายทัตพงษ์ ตัน
เจริญ)  งบประมาณ  350,000   บาท 
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๒๓. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ทั้งระบบ บ้านหนองซ่อม หมู่ที่ 5  
งบประมาณ   500,000   บาท 
๒๔. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองซ่อม หมู่ที่ 5  (จากบ้านนาง
หนูแสงจันทร์ ทิพโม - ทางเชื่อมต่อต าบลวังกะทะ)  งบประมาณ  700,000  บาท 
๒๕. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองซ่อม หมู่ที่ 5  (บ้านนาง
เบญจมาศ สมัยคงมั่น เชื่อมต่อต าบลวังกะทะ)   งบประมาณ  900,000   บาท 
๒๖. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองซ่อม หมู่ที่ 5  (บ้านนางหนู
แสงจันทร์ ทิพโม - ศาลาประชาคมบ้านหนองซ่อม)  งบประมาณ  750,000   บาท 
๒๗. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองซ่อม หมู่ที่ 5 (เส้นบ้านนายวิชา วัฒนสุข - บ้าน
นางแฉล้ม เนตรสว่าง)  งบประมาณ  1,000,000   บาท 
๒๘. โครงการก่อสร้างวงเวียนกลาง   สี่แยก (บริเวณหน้าศาลาประชาคม หมู่บ้านหนองซ่อม)  
งบประมาณ  250,000  บาท 
๒๙. โครงการพัฒนาเป่าล้างบ่อบาดาล และปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาภายในหมู่บ้าน 
บ้านหนองจอก หมู่ที่ 6  งบประมาณ  500,000  บาท 
๓๐. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลภายในหมู่บ้าน บ้านหนองจอก หมู่ที่ 6  พร้อมขยายเขต
ประปาหมู่บ้าน ทั้งระบบ  งบประมาณ  500,000  บาท 
๓๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านหนองจอก หมู่ที่ 6(ซอยบ้านนายเก้ง)  
งบประมาณ  250,000  บาท 
๓๒. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน บ้านสระน้ าใส หมู่ที่ 7  งบประมาณ  
350,000  บาท 
๓๓.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน บ้านสระน้ าใส หมู่ที่ 7 (ซอยข้างวัดสระน้ า
ใส)  งบประมาณ   800,000   บาท 
๓๔. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลภายในหมู่บ้าน บ้านสระน้ าใส หมู่ที่ 7  พร้อมขยายเขต
ประปาหมู่บ้าน ทั้งระบบ  งบประมาณ  500,000   บาท 
๓๕.  โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน บ้านสระน้ าใส หมู่ที่ 7 (เส้นบ้านนางอนงค์ 
สนแก้ว)  งบประมาณ  500,000   บาท 
๓๖. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านสระน้ าใส หมู่ที่ 7 (บ้านสระน้ าใส หมู่ที่ 7 เชื่อมบ้าน
เขาจันทร์ ต าบลขนงพระ)  งบประมาณ  1,500,000   บาท 
๓๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านตะเคียนงาม หมู่ที่ 8 (เส้นหน้าบ้าน
แบน  เรืองมะเริง - นายปัญญา มารัตตะ)  งบประมาณ  1,200,000   บาท 
๓๘. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน บ้านตะเคียนงาม หมู่ที่ 8 (เส้นต่อจาก
ถนนคอนกรีต - บ้านนายช่วงศักดิ์ มิตรรามัน)  งบประมาณ  500,000  บาท 
๓๙. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลภายในหมู่บ้าน บ้านตะเคียน หมู่ที่ 8  (บริเวณที่ดินบ้านนาย
ช่วงศักดิ์ มิตรรามัน)  งบประมาณ   500,000  บาท 
๔๐. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมหมู่ที่ 8 บ้านตะเคียนงาม(เส้น ม. 8 เชื่อม ม. 13)  
งบประมาณ  500,000  บาท 
๔๑. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบ Asphaltic Contrete บ้านมอตะเคียน หมู่ที่ 9  ( 
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เส้นบ้านนางอนงค์ สองเมือง ) งบประมาณ 1,000,000   บาท 
๔๒. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน บ้านมอตะเคียน หมู่ที่ 9 (จากสามแยก 
ม.9 บ้านมอตะเคียน ถึง บ้านหนองคุ้ม หมู่ที่ 2)  งบประมาณ  1,800,000   บาท 
๔๓. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลภายในหมู่บ้าน บ้านมอตะเคียน หมู่ที่ 9 พร้อมขยายเขต
ประปาหมู่บ้าน  งบประมาณ   500,000  บาท 
๔๔. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางบ้านมอตะเคียน หมู่ที่ 9(จากบ้านนางวันเพ็ญ นันทิโย - 
นายอุษา นันทิโย)    งบประมาณ 500,000  บาท 
๔๕. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายในหมู่ บ้านมอตะเคียน หมู่ที่ 9 (ซอยบ้านนายจาก 
งามล้ า)  งบประมาณ  500,000   บาท 
๔๖. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายในหมู่ บ้านมอตะเคียน หมู่ที่ 9 (บ้านนายอุษา นันทิโย 
- ต าบลวังกะทะ )  งบประมาณ  700,000  บาท 
๔๗.โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง     บ้านมอตะเคียน หมู่ที่ 9 (จากวัดมอตะเคียน เชื่อมต าบล
วังกะทะ)  งบประมาณ 600,000   บาท 
๔๘. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองกรวด หมู่ที่ 10 (จากสี่แยก 
ถึงบ้านนายประยูร วรรณแก้ว)   งบประมาณ        900,000  บาท                          
๔๙. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองกรวด หมู่ที่ 10 (สามแยกบ้าน
นายน้อย วีระยุทธ ถึงวัดถ้ าศิลาทอง)  งบประมาณ    800,000  บาท                                
๕๐.โครงการพัฒนาเป่าล้างบ่อบาดาล และปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาภายในหมู่บ้าน 
บ้านเทพนิมิตร หมู่ที่ 12  งบประมาณ  500,000  บาท 
๕๑. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน บ้านเทพนิมิตร หมู่ที่ 12 (บริเวณแยกริม
คลองชลประทาน ถึงบ้านนายมนัส อินคุ้ม)  งบประมาณ 1,600,000  บาท 
๕๒. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน บ้านเทพนิมิตร 
หมู่ที่ 12 (จากบ้านนางบังอร บูเคม่า ถึงบ้านนางบุญเลิศ บุญมีมาก)  งบประมาณ 700,000  
บาท  
๕๓. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา บ้านเทพนิมิตร หมู่ที่ 12  งบประมาณ  
500,000  บาท 
๕๔. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง บ้านโป่งฉนวน หมู่ที่ 13  งบประมาณ  900,000  
บาท 
๕๕. โครงการพัฒนาเป่าล้างบ่อบาดาล และปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาภายในหมู่บ้าน 
บ้านโป่งฉนวน หมู่ที่ 13  งบประมาณ 500,000  บาท 
๕๖. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ทั้งระบบ บ้านโป่งฉนวน หมู่ที่ 13 งบประมาณ  
500,000  บาท 
๕๗.โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง ภายในหมู่บ้าน บ้านโป่งฉนวน หมู่ที่ 13  งบประมาณ  
500,000  บาท 
            ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารการจัดการน้ าตามแนวทางพระราชด าริ  
มีทั้งหมด ๑๑ โครงการ คือ 
๑. โครงการขุดลอกหน้าฝายน้ าล้น บ้านโป่งตาลอง หมู่ที่  1 (กลุ่มบ้านผู้ช่วยจ ารัส)            
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งบประมาณ     500,000       บาท 
๒. โครงการขุดลอกหน้าฝายน้ าล้น บ้านโป่งตาลอง หมู่ที่  1 (กลุ่มนายจันปี ไพรศรี)     
งบประมาณ   500,000      บาท 
๓. โครงการขุดลอกฝายน้ าล้น บ้านโป่งไทร หมู่ที่ 3   งบประมาณ  500,000       บาท 
๔. โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นหมู่ที่ 3 บ้านโป่งไทร   งบประมาณ   500,000     บาท 
๕. โครงการขุดลอกฝายน้ าล้น หมู่ที่ 4 บ้านปอหู ในซอยไผ่งาม   งบประมาณ     500,000      
บาท 
๖. โครงการขุดลอกฝาย บ้านหนองซ่อม หมู่ที่  5 (บริเวณหลังรีสอร์ทบ้านใกล้ฟ้า)   
งบประมาณ  500,000 บาท 
๗. โครงการขุดลอกคลองสาธารณะ บ้านหนองซ่อม หมู่ที่ 5 (บริเวณหลังรีสอร์ทบ้านใกล้ฟ้า)     
งบประมาณ  500,000  บาท 
๘. โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น  หมู่ที่ 9  บ้านมอตะเคียน (บริเวณฝายน้ าข้างบ้านนาย
นพรัตน์ จันทร์สุข)  งบประมาณ   500,000    บาท 
๙. โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ า บ้านมอตะเคียน หมู่ที่ 9 (ข้างไร่นายอาด แก้วลา)             
งบประมาณ    500,000    บาท 
๑๐. โครงการขุดลอกคลองชลประทานและขยายล าห้วย บ้านเทพนิมิตร หมู่ที่  12    
งบประมาณ   1,000,000  บาท 
๑๑. โครงการซ่อมแซมฝายกั้นน้ า บ้านโป่งฉนวน หมู่ที่ 13 งบประมาณ   500,000    บาท 
          3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีทั้งหมด ๓  โครงการ  คือ 
๑. โครงการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี    งบประมาณ  200,000  บาท 
๒. โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ   งบประมาณ   100,000  บาท 
๓. โครงการศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One stop service) งบประมาณ  50,000   
บาท    
          4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างความสามารถทาง
เศรษฐกิจเพ่ือบรรเทาปัญหาความยากจน 
            4.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์  มีทั้งหมด  ๒  โครงการ  คือ 
๑.โครงการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลโป่งตาลอง  งบประมาณ  100,000    บาท 
๒.โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุต าบลโป่งตาลอง  งบประมาณ 100,000 บาท 
        4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  มีทั้งหมด  ๑  โครงการ  คือ 
๑.โครงการติดตั้งสัญญาณไฟแจ้งเตือนลดอุบัติเหตุ   งบประมาณ 1,300,000 บา ท                     
        4.3 แผนงานสาธารณสุข  มีทั้งหมด  ๒  โครงการ  คือ  
๑. โครงการควบคุมเฝ้าระวังป้องกันโรคโควิด -19 (COVID-19) ต าบลโป่งตาลอง     
งบประมาณ    ๒๐๐,๐๐๐   บาท           
 ๒. โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อ โรคอุบัติ ใหม่ และโรคอุบัติซ้ างบประมาณ    
๒๐๐,๐๐๐   บาท  
 5. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้เกิด
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ความสมดุลอย่างยั่งยืน มีทั้งหมด  ๑  โครงการ  คือ  
๑. โครงการขยะพิษแลกไข่   งบประมาณ    ๒๐๐,๐๐๐   บาท   
 6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา    
๑. โครงการก่อสร้างหอประชุม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง
งบประมาณ   1,000,000  บาท 
และแผนงานการศึกษา เป็นโครงการที่ทางโรงเรียนได้เสนอโครงการเข้ามา มีทั้งหมด ๕  
โครงการ คือ 
๑. โครงการอบรมทักษะอาชีพการจับผ้า ในพิธีต่างๆ "โรงเรียนสระน้ าใสวิทยา"งบประมาณ    
20,000 บาท 
๒. โครงการส่งเสริมกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้  "โรงเรียนบ้านหนองคุ้มวิทยา"
งบประมาณ  20,000 บาท 
๓. โครงการอบรมทักษะอาชีพการจับผ้า ในพิธีต่างๆ "โรงเรียนบ้านหนองจอก"งบประมาณ
20,000  บาท 
๔.  โครงการจัดหาสื่อพัฒนาทักษะการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  “โรงเรียนบ้านหนองซ่อม
ตะเคียนงาม" งบประมาณ  20,000  บาท 
๕. โครงการพัฒนาสื่อการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย "โรงเรียนบ้านโป่งตาลอง"งบประมาณ
20,000  บาท   
บัญชีครุภัณฑ์  มีทั้งหมด ๗ โครงการคือ 
๑. ชุดซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ /พระบรมฉายาลักษ์ฯ  งบประมาณ 200,000  บาท 
๒. ชุดเครื่องเสียงภาคสนามจ านวน 1 ชุด งบประมาณ 200,000  บาท 
๓. เครื่องโทรโข่ง จ านวน 4 เครื่อง งบประมาณ 10,000  บาท 
๔. ชุดไมค์โครโฟนไร้สาย  งบประมาณ 50,000  บาท 
๕. ชุดไมค์ห้องประชุม จ านวน 6 ตัว  งบประมาณ 100,000  บาท 
๖. ชุดโต๊ะ+เก้าอ้ีประชุม ห้องประชุมสภาฯ จ านวน 1 ชุด  งบประมาณ 200,000  บาท 
๗. เก้าอ้ีประชุม  จ านวน 200 ตัว  งบประมาณ 200,000  บาท 
ซึ่งรายละเอียดต่างๆ มีอยู่ในเอกสารทั้งหมด ที่ได้แจกให้กับสมาชิกสภาฯ ทุกท่านแล้ว ขอให้
สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ได้ตรวจสอบโครงการว่าตรงตามที่ได้เสนอหรือไม่ ถ้าเห็นว่าส่วนไหน  
ไม่ถูกต้อง หรือตกหล่น ขอให้สอบถาม และเสนอเพ่ิมเติมได้ ส าหรับผมขอน าเรียนชี้แจงแต่
เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณครับ 

นายเกษม  โมราบุตร 
ประธานสภาฯ 

ขอขอบคุณ นายณวัชร์  นิลพฤกษ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ที่ได้ชี้แจง
รายละเอียดเกี่ยวกับร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๑  มี
สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติรับรองร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม 
ฉบับที่ ๑ และให้น าไปประกาศใช้ต่อไป 

มติที่ประชุม เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพ่ิมเติมฉบับที่ ๑ และให้น าไป
ประกาศใช้ต่อไป 
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เห็นชอบ  ๑8  เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานงดออกเสียง) 

นายเกษม  โมราบุตร 
ประธานสภาฯ 

และต่อไปขอเรียนเชิญนางวรลักษ์  ธัญญาหาร  ผู้อ านวยการกองคลัง ได้รายงานยอดเงิน
สะสมที่สามารถจ่ายขาดได้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ขอเรียนเชิญครับ 

นางวรลักษ์  ธัญญาหาร 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ดิฉันนางวรลักษ์  ธัญญาหาร  
ผู้อ านวยการกองคลัง   ขอรายงานยอดเงินสะสมที่สามารถจ่ายขาดได้ในปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ ดังนี้  
- ยอดเงินสะสมที่สามารถจ่ายขาดได้เป็นเงิน ๑๕,๙๒๕,๘๘๔.๒๐     บาท  
- มีการจ่ายเงินสะสมครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒   เป็นเงิน            
๑๓,๒๐๓,๐๐๐.๐๐    บาท คงเหลือ ๒,๑๒๒,๘๘๔.๒๐ บาท 
- จ่ายเงินสะสมครั้งที่ ๒  เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นเงิน  ๒,๐๕๐,๐๐๐ บาท   
- คงเหลือยอดเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้จ่ายได้ จ านวน  ๖๗๒,๘๘๔.๒๐   บาท และจะ
พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมในวันนี้อีก จ านวน ๔๗๘,๐๐๐ บาท 
คงเหลือยอดเงินสะสม ๑๙๔,๘๘๔.๒๐  บาท 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บ
รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๘๙ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายขาดจากเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 
ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการ ซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
เกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจกรรมที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด 
(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละประเภทตาม
ระเบียบแล้ว 
(๓) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีก
ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณี
ที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น 
(๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด า เนินการก่อ
หนี้ผูกพันและเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่สามารถ
ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การจ่ายขาดเงินสะสมนั้นเป็นอันพ้นไป 
ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยค านึงถึงฐานะการเงินการคลังของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว 
          ดิฉันขอน าเรียนชี้แจงแต่เพียงเท่านี้ สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยประการใด ขอให้
สอบถามได้ ถ้าไม่มีดิฉัน ขอน าเรียนชี้แจงแต่เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณค่ะ 

นายเกษม  โมราบุตร 
ประธานสภาฯ 

ขอขอบคุณนางวรลักษ์  ธัญญาหาร  ผู้อ านวยการกองคลัง ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ
ยอดเงินสะสมที่สามารถจ่ายได้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ให้สมาชิกสภาฯทุกท่านได้รับทราบ
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ครับ 

นายเกษม  โมราบุตร 
ประธานสภาฯ 

๔.๒ พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมโครงการขุดลอกคลองสาธารณประโยชน์(คลองปลากั้ง
ใต้) หมู่ที่ 1 บ้านโป่งตาลอง งบประมาณ 215,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาขุด
ลอกคลองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 1 บ้านโป่งตาลอง โดยด าเนินการขุดลอกคลอง
ปริมาณงานไม่น้อยกว่า 3,500 ตารางเมตร ความลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร อัตราลาดเอียง 
1:1.5 หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 6,500 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 
จ านวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง (ตั้งจ่ายจาก
งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ 2563)                  
        เรียนเชิญ นางสุนัชชา  ชวาร์ซ  ผู้อ านวยการกองช่าง  ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ
การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมโครงการขุดลอกคลองสาธารณประโยชน์  (คลองปลากั้งใต้)    
หมู่ที่ 1 บ้านโป่งตาลอง   ให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้รับทราบ  เรียนเชิญครับ 

นางสุนัชชา  ชวาร์ซ  
ผู้อ านวยการกองช่าง   

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ดิฉันนางสุนัชชา  ชวาร์ซ  ผู้อ านวยการ
กองช่าง  ขออนุญาตชี้แจงเกี่ยวกับการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมโครงการขุดลอกคลอง
สาธารณประโยชน์(คลองปลากั้งใต้) หมู่ที่ 1 บ้านโป่งตาลอง งบประมาณ 215 ,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาขุดลอกคลองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 1 บ้านโป่งตาลอง โดย
ด าเนินการขุดลอกคลองปริมาณงานไม่น้อยกว่า 3,500 ตารางเมตร ความลึกเฉลี่ย 3.50 
เมตร อัตราลาดเอียง 1:1.5 หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 6 ,500 ลูกบาศก์เมตร พร้อม
ติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 
(ตั้งจ่ายจากงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ 2563) สมาชิกสภาฯ ท่านใดมี    
ข้อสงสัยประการใด ขอให้สอบถามเพ่ิมเติมได้ เรียนเชิญค่ะ  

นายยงยุทธ  บุตรสุวรรณ 
รองประธานสภาฯ 

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผมนายยงยุทธ  บุตรสุวรรณ รอง
ประธานสภาฯ ขออนุญาตเรี ยนสอบถามช่างว่ า ในการด า เนินการขุดลอกคลอง
สาธารณประโยชน์(คลองปลากั้งใต้) หมู่ที่ 1 บ้านโป่งตาลอง นั้นเวลาขุดเราเอาดินที่ขุดขึ้นมา
นั้นไปไว้ตรงไหน เอาไว้ในบริเวณด้านข้าง หรือว่าบรรทุกออกไปไว้ข้างนอก ถ้าเอาไว้ในบริเวณ
ด้านข้างนั้นจะไปทับถมที่ดินบริเวณข้างๆหรือไม่ แล้วถ้าบรรทุกออกไปไว้ที่อ่ืนจะต้องมีการ
เสียค่าขนส่งเพ่ิมเติมหรือไม่ ผมขอน าเรียนสอบถามแต่เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณครับ 

นายประพันธ์  ขมสูงเนิน 
นายช่างโยธาอาวุโส   

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผมนายประพันธ์  ขมสูงเนิน นายช่าง
โยธาอาวุโส  ผมขออนุญาตชี้แจงตามที่นายยงยุทธ  บุตรสุวรรณ รองประธานสภาฯ ได้น า
เรียนสอบถามมาเก่ียวกับการด าเนินการขุดลอกคลองสาธารณประโยชน์(คลองปลากั้งใต้) หมู่
ที่ 1 บ้านโป่งตาลองว่าถ้าเราขุดดินข้ึนมาแล้วจะเอาดินไปไว้ตรงไหน คือในส่วนนี้สามารถที่จะ
ด าเนินการได้ ๒ กรณี คือ ถ้าขุดมาแล้วเอาดินไว้บริเวณด้านข้างจะต้องเคลียร์กับเจ้าของที่ดิน
แปลงข้างๆให้เรียบร้อย และอีกกรณีนึงก็คือถ้าบรรทุกออกไปข้างนอกต้องบรรทุกไปไว้ในที่
สาธารณประโยชน์เท่านั้น นอกเหนือจากนนี้ไม่สามารถท าได้ครับ ผมขอน าเรียนชี้แจงแต่เพียง
เท่านี้ ขอขอบคุณครับ 
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นายเกษม  โมราบุตร 
ประธานสภาฯ 

ขอขอบคุณนายประพันธ์  ขมสูงเนิน นายช่างโยธาอาวุโส   ที่ได้ชี้แจงเกี่ยวเกี่ยวกับการ
ด าเนินการขุดลอกคลองสาธารณประโยชน์(คลองปลากั้งใต้) หมู่ที่ 1 บ้านโป่งตาลอง ให้
สมาชิกสภาฯทุกท่านได้รับทราบ และมีสมาชิกสภาฯ ท่านใด มีข้อสงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติม
หรือไม่ ถ้ามีเรียนเรียนเชิญครับ 

นายอนันท์  ด่านตระกูล 
สมาชิกสภาฯหมู่ที่ ๑๑ 

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  ผมนายอนันท์ ด่านตระกูล สมาชิกสภาฯ
หมู่ที่ ๑๑ ขออนุญาตสอบถามเกี่ยวกับโครงการขุดลอกแหล่งน้ าสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๑ 
บ้านโป่งตาลอง ว่าจะมีการด าเนินการขุดลอกคลองตรงสถานที่บริเวณไหน ผมขอสอบถาม
เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณครับ 

นายยงยุทธ  บุตรสุวรรณ 
รองประธานสภาฯ 

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผมนายยงยุทธ  บุตรสุวรรณ  รอง
ประธานสภาฯ ขออนุญาตน าเรียนชี้แจงเกี่ยวกับสถานที่ด าเนินโครงการขุดลอกแหล่งน้ าสา
ธารณ ประโยชน์ หมู่ที่ ๑ บ้านโป่งตาลอง ตามที่นายอนันท์  ด่านตระกูล  สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 
๑๑ ได้น าเรียนสอบถาม คือจะมีการด าเนินการขุดลอกคลองบริเวณกลุ่มบ้านผู้ช่วยจ ารัส  ภูสี
น้ า หรือที่เรียกว่าคลองปลากั้งใต้ ซึ่งตอนนี้น้ าเริ่มแห้งแล้ว   ส าหรับผมขอน าเรียนแต่เพียง
เท่านี้ครับ ขอขอบคุณครับ 

นายเกษม  โมราบุตร 
ประธานสภาฯ 

ขอขอบคุณนายยงยุทธ  บุตรสุวรรณ รองนายก อบต. ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่
ด าเนินโครงการขุดลอกคลองสาธารณประโยชน์(คลองปลากั้งใต้) หมู่ที่ 1 บ้านโป่งตาลอง ให้
สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้รับทราบ  และมีสมาชิกสภาฯ ท่านใด มีข้อสงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติม
หรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมด้วยครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมโครงการขุดลอกคลองสาธารณประโยชน์(คลองปลา
กั้งใต้) หมู่ที่ 1 บ้านโป่งตาลอง 
เห็นชอบ  18   เสียง   ไม่เหน็ชอบ – เสียง   งดออกเสียง 1 เสียง 

นายเกษม  โมราบุตร 
ประธานสภาฯ 

๔.๓ พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมโครงการขุดลอกแหล่งน้ าสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 5 บ้าน
หนองซ่อม งบประมาณ 263,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาขุดลอกแหล่งน้ า
สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 5 บ้านหนองซ่อม โดยด าเนินการขุดลอก กว้างเฉลี่ย 9.00 
เมตร ปริมาณงานไม่น้อยกว่า 500 เมตร ความลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร อัตราลาดเอียง 
1:1.5 หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 8,000 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 
จ านวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง  (ตั้งจ่ายจาก
งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ 2563) 
เรียนเชิญ นางสุนัชชา  ชวาร์ซ  ผู้อ านวยการกองช่าง  ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการ
พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมโครงการขุดลอกแหล่งน้ าสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 5 บ้านหนอง
ซ่อม  ให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้รับทราบ  เรียนเชิญครับ 

นางสุนัชชา  ชวาร์ซ  เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ดิฉันนางสุนัชชา  ชวาร์ซ  ผู้อ านวยการ
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ผู้อ านวยการกองช่าง   กองช่าง  ขออนุญาตชี้แจงเกี่ยวกับการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมโครงการขุดลอกแหล่งน้ า
สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 5 บ้านหนองซ่อม งบประมาณ 263,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาขุดลอกแหล่งน้ าสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 5 บ้านหนองซ่อม โดยด าเนินการขุดลอก กว้าง
เฉลี่ย 9.00 เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า 500 เมตร ความลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร อัตรา
ลาดเอียง 1:1.5 หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 8 ,000 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ จ านวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง  (ตั้งจ่าย
จากงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ 2563) สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัย
ประการใด ขอให้สอบถามเพ่ิมเติมได้เรียนเชิญค่ะ 

นายอนันท์  ด่านตระกูล 
สมาชิกสภาฯหมู่ที่ ๑๑ 

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  ผมนายอนันท์ ด่านตระกูล สมาชิกสภาฯ
หมู่ที่ ๑๑ ขออนุญาตสอบถามเกี่ยวกับโครงการขุดลอกแหล่งน้ าสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 5 
บ้านหนองซ่อม ว่าจะมีการด าเนินการขุดลอกคลองตรงบริเวณไหน ผมขอสอบถามเพียงเท่านี้ 
ขอขอบคุณครับ 

นายมาลี  สาทกลาง 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๕ 

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผมนายมาลี  สาทกลาง สมาชิกสภาฯ หมู่
ที่ ๕ ผมขออนุญาตตอบค าถามตามที่นายอนันท์  ด่านตระกูล สมาชิกสภาฯหมู่ที่ ๑๑ ได้น า
เรียนสอบถามมาเก่ียวกับสถานที่ด าเนินการโครงการขุดลอกแหล่งน้ าสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 
5 บ้านหนองซ่อม  คือจะมีการด าเนินการขุดลอกคลองที่ประปาหมู่บ้านได้สูบน้ าขึ้นมาเพ่ือให้
ประชาชนได้ใช้ เพราะว่าตอนนี้น้ าเริ่มแห้งแล้ว ถ้าภายในเดือนนี้ฝนไม่ตกชาวบ้านก็จะไม่มีน้ า
ใช้ครับ  ส าหรับผมขอน าเรียนแต่เพียงเท่านี้ครับ ขอขอบคุณครับ 

นายเกษม  โมราบุตร 
ประธานสภาฯ 

ขอขอบคุณนางสุนัชชา  ชวาร์ซ  ผู้อ านวยการกองช่าง   ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการ
พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมโครงการขุดลอกแหล่งน้ าสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 5 บ้านหนอง
ซ่อม ให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้รับทราบ  และขอบคุณนายมาลี  สาทกลาง  สมาชิกสภาฯ
หมู่ที่ ๕ ที่ได้ชี้แจงตามที่นายอนันท์  ด่านตระกูล  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๑  ได้น าเรียน
สอบถามมาเก่ียวกับสถานที่ด าเนินโครงการขุดลอกคลองแหล่งน้ าสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๕ 
และมีสมาชิกสภาฯ ท่านใด มีข้อสงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมด้วย
ครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมโครงการขุดลอกแหล่งน้ าสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 5 
บ้านหนองซ่อม 
เห็นชอบ ๑8   เสียง   ไม่เห็นชอบ – เสียง   งดออกเสียง 1 เสียง 

นายเกษม  โมราบุตร 
ประธานสภาฯ 

๔.๔  ขออนุมัติเปลี่ยนจุดด าเนินการโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒  
บ้านเทพนิมิตร (บริเวณกลุ่มบ้านนางหนูทอง  อนุรักษา) เปลี่ยนจุดด าเนินการเป็นบริเวณ
ไร่นายสมปอง ทองศรี และนางจันพร  ปราบชนะ 
เรียนเชิญ นางสุนัชชา  ชวาร์ซ  ผู้อ านวยการกองช่าง  ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการขอ
อนุมัติเปลี่ยนจุดด าเนินการโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒  บ้านเทพ
นิมิตร  ให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้รับทราบ  เรียนเชิญครับ 
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นางสุนัชชา  ชวาร์ซ  
ผู้อ านวยการกองช่าง   

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ดิฉันนางสุนัชชา  ชวาร์ซ  ผู้อ านวยการ
กองช่าง  ขออนุญาตชี้แจงเกี่ยวกับการขออนุมัติเปลี่ยนจุดด าเนินการโครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาล ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่  ๑๒  บ้านเทพนิมิตร (บริเวณกลุ่มบ้านนางหนูทอง  อนุรักษา) 
เปลี่ยนจุดด าเนินการเป็นบริเวณไร่นายสมปอง ทองศรี และนางจันพร  ปราบชนะ  เนื่อง
ปริมาณน้ า บริเวณกลุ่มบ้านนางหนูทอง  อนุรักษามีปริมาณค่อนข้างน้อย จึงได้เปลี่ยนจุด
ด าเนินการ   เป็นบริเวณไร่นายสมปอง ทองศรี และนางจันพร  ปราบชนะ สมาชิกสภาฯ                  
ท่านใดมีข้อสงสัยประการใด ขอให้สอบถามเพ่ิมเติมได้ ถ้าไม่มี ดิฉันขอน าเรียนชี้แจงแต่เพียง
เท่านี้ ขอขอบคุณค่ะ      

นายเกษม  โมราบุตร 
ประธานสภาฯ 

ขอขอบคุณนางสุนัชชา  ชวาร์ซ  ผู้อ านวยการกองช่าง   ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนจุดด าเนินการโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่   ๑๒  บ้านเทพนิมิตร 
ให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้รับทราบ  และมีสมาชิกสภาฯ ท่านใด มีข้อสงสัยจะสอบถาม
เพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมด้วยครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบการขออนุมัติเปลี่ยนจุดด าเนินการโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่   
๑๒  บ้านเทพนิมิตร 
 เห็นชอบ 18 เสียง   ไม่เห็นชอบ – เสียง   งดออกเสียง  1  เสียง 

นายเกษม  โมราบุตร 
ประธานสภาฯ 

๔.๕ เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
โครงการก่อสร้างที่จอดรถภายในอาคารที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 
งบประมาณ  ๑๘๐,๐๐๐ บาท 
จากเดิม  
โครงการก่อสร้างที่จอดรถภายในอาคารที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง
งบประมาณ ๑๘๐,๐๐๐   บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างที่จอดรถภายในที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง โดยด าเนินการก่อสร้างที่จอดรถแบบโครงเหล็กมุง
หลังคาเมทัลชีท ขนาด ๓ ช่วง ๖ 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) 
ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น  
โครงการก่อสร้างที่จอดรถภายในอาคารที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง
งบประมาณ 180,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างที่จอดรถภายในที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง โดยด าเนินการก่อสร้างที่จอดรถแบบโครงเหล็กมุง
หลังคาเมทัลชีท ขนาด 3 ช่วง 6 ช่องจอดรถ ขนาด 18.00x8.00 เมตร พร้อมห้องเก็บ
ของ 1 ห้อง ขนาด 4.00x5.00 เมตร ติดตั้งป้ายโครงการชั่วคราว 1 ป้าย พร้อมติดตั้ง
ป้ายโครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.      โป่งตาลอง) ตั้งจ่ายจากเงิน
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อุดหนุนทั่วไป (กองช่าง) (แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 แผนปี 63 หน้า 100 
โครงการที่ 7) 
           เรียนเชิญ นางสุนัชชา  ชวาร์ซ  ผู้อ านวยการกองช่าง  ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการ
ก่อสร้างที่จอดรถภายในอาคารที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง  ให้สมาชิกสภาฯ 
ทุกท่านได้รับทราบ  เรียนเชิญครับ 

นางสุนัชชา  ชวาร์ซ  
ผู้อ านวยการกองช่าง   

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ดิฉันนางสุนัชชา  ชวาร์ซ  ผู้อ านวยการ
กองช่าง  ขออนุญาตชี้แจงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการก่อสร้างที่จอดรถภายในอาคารที่ท าการองค์การบริหารส่วน
ต 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 พร้อมห้องเก็บของ 
1 ห้อง ขนาด 4.00x5.00 เมตร ติดตั้งป้ายโครงการชั่วคราว 1 ป้าย พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ 1 ป้าย(รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.โป่งตาลอง) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
(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 18.00x8.00 เมตร พร้อมห้องเก็บของ 
1 ห้อง ขนาด 4.00x5.00 เมตร ติดตั้งป้ายโครงการชั่วคราว 1 ป้าย พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.      โป่งตาลอง) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (กองช่าง) (แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 แผนปี 63 หน้า 100 โครงการที่ 7) 
 สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยประการใด ขอให้สอบถามเพ่ิมเติมได้ ถ้าไม่มี ดิฉันขอน าเรียน
ชี้แจงแต่เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณค่ะ      

นายเกษม  โมราบุตร 
ประธานสภาฯ 

ขอขอบคุณนางสุนัชชา  ชวาร์ซ  ผู้อ านวยการกองช่าง   ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการก่อสร้าง
ที่จอดรถภายในอาคารที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง ให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน
ได้รับทราบ  และมีสมาชิกสภาฯ ท่านใด มีข้อสงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่
ประชุมด้วยครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
โครงการก่อสร้างที่จอดรถภายในอาคารที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 
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เห็นชอบ  ๑8   เสียง   ไม่เหน็ชอบ – เสียง   งดออกเสียง 1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 

นายเกษม  โมราบุตร 
ประธานสภาฯ 

ระเบียบวาระนี้เป็นวาระเกี่ยวกับเรื่องอ่ืนๆ ท่านใดมีเรื่องจะปรึกษาหารือ หรือสอบถาม
เพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้ามีขอให้น าเสนอและน าเรียนปรึกษาได้ เรียนเชิญครับ 

นางสาวนภาพรรณ์  ชมถนัด 
หัวหน้าส านักงานปลัด 

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ดิฉันนางสาวนภาพรรณ์  ชมถนัด   
หัวหน้าส านักงานปลัด มีเรื่องแจ้งให้สมาชิกสภาฯ ทราบจ านวน ๓เรื่อง คือ 

๑. เรื่องการจัดท าหน้ากากอนามัยแบบผ้า ตามที่ทางองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตา
ลอง ได้มีการจัดท าหน้ากากอนามัยแบบผ้าและได้แจกจ่ายให้แต่ละหมู่บ้านเรียบร้อย
แล้ว แต่ยังมีบางหมู่บ้านที่ยังได้ไม่ครบตามจ านวนประชากร ซึ่งตอนนี้ทางองค์การ
บริหารส่วนต าบลโป่งตาลองได้มีการจัดท าเพ่ิมแล้ว จึงขอให้สมาชิกสภาฯ หรือ
ผู้ใหญ่บ้าน ช่วยส ารวจภายในหมู่บ้านว่ายังมีผู้ที่ยังไม่ได้หน้ากากผ้าจ านวนกี่คน แล้ว
แจ้งให้ทางนักวิชาการสาธารณสุขได้รับทราบจะได้น าหน้ากากผ้าไปมอบให้แก่
ชาวบ้านครบทุกคน 

๒. เรื่องโครงการปลูกผักสวนครัวเพ่ือความมั่นคงทางอาหาร พอดีได้ไปอบรมที่อ าเภอมา
เกี่ยวกับการปลูกผักสวนครัวเพ่ือความมั่นคงทางอาหาร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือไว้
ส าหรับเป็นแหล่งส าหรับอุปโภคและขยายพันธุ์ โดยทางอ าเภอได้มอบเมล็ดถั่วฝักยาว
มา ท่านใดต้องการขอให้ติดต่อรับได้ และขอความร่วมมือสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้
น าไปปฏิบัติเป็นแบบอย่างให้แก่ชาวบ้านด้วยนะคะ 

๓. เรื่องการมอบสิ่งของหรือถุงยังชีพของหน่วยงานต่างๆ ด้วยทางองค์การบริหารส่วน
ต าบลโป่งตาลองได้รับแจ้งจากทางอ าเภอว่า ถ้าหากว่ามีหน่วยงานต่างๆ หรือผู้ที่มี
ความหวังดีจะมามอบสิ่งของเครื่องใช้ ส าหรับอุปโภคบริโภค หรือถุงยังชีพให้แก่
ชาวบ้าน ขอให้แจ้งให้ทางองค์การบริหารส่วนต าบลได้รับทราบก่อนทุกครั้ง เพ่ือจะ
ได้มีการด าเนินการตามหลักของกรมควบคุมโรคติดต่อ โดยจะต้องมีป้ายแจ้งด้วยว่า
มาจากหน่วยงานไหน มอบสิ่งของจ านวนเท่าไหร่ มีการคัดกรองอุณหภูมิร่างกายของ
ผู้มารับมอบสิ่งของ  มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ๑-๒ เมตร  มีเจลแอลกอฮอร์
ส าหรับท าความสะอาดฆ่าเชื้อโรค  มีการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกคน 
มีการจัดท าคูปองบัตรคิว จัดระเบียบให้เรียบร้อย  

ส าหรับดิฉันมีเรื่องแจ้งเพียงเท่านี้ ขอขอบคุณค่ะ 

นายเกษม  โมราบุตร 
ประธานสภาฯ 

ขอขอบคุณ  นางสาวนภาพรรณ์  ชมถนัด   หัวหน้าส านักงานปลัด  ที่ได้แจ้งเกี่ยวกับเรื่อง
หน้ากากผ้า เรื่องโครงการปลูกผักสวนครัวเพ่ือความมั่นคงทางอาหาร และเรื่องเกี่ยวกับมอบ
สิ่งของจากหน่วยงานต่างๆ ให้สมาชิกสภาฯทุกท่านได้รับทราบ และต่อไปมีท่านใดมีเรื่อง
สอบถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้ามีเรียนเชิญครับ 

นายสมพงษ์  วงษ์พิทักษ์ 
รองนายก อบต. 

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผมนายสมพงษ์  วงษ์พิทักษ์ 
รองนายก อบต.ผมมีเรื่องแจ้งให้สมาชิกสภาฯ ทราบจ านวน ๒ เรื่องคือ 
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๑. เรื่องขอความร่วมมือจากสมาชิกสภาฯ ในการเข้าร่วมงานหรือเข้าร่วมโครงการต่างๆ ที่เป็น
งานหรือโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลองของเรา อยากให้สมาชิกสภาฯ ไป
เข้าร่วมด้วย ไม่อยากเห็นว่าไปเฉพาะแต่ฝ่ายบริหารหรือเจ้าหน้าที่ภายในองค์กรเท่านั้น 
เพราะว่ากิจกรรมหลายๆอย่างนั้นต้องแสดงถึงความร่วมมือ ความสามัคคีภายในองค์กรของ
เรา ผมก็ขอฝากให้สมาชิกสภาฯทุกท่านด้วย  
๒. เรื่องกรรมการตรวจงานโครงการต่างๆ ขอให้ตรวจสอบงานโครงการต่างๆให้เรียบร้อย จะ
ได้ไม่มีปัญหาตามมาภายหลัง รวมถึงสมาชิกสภาฯ และผู้น าภายในหมู่บ้านด้วยเวลาที่มี
ผู้รับเหมาเข้าด าเนินการก่อสร้างโครงการต่างๆภายในหมู่บ้าน ขอให้หมั่นดู หมั่นตรวจสอบ 
พยายามไปดูตลอด  ถ้าเห็นว่าตรงไหนที่ไม่ดีไม่เรียบร้อย ก็ขอให้แจ้งทางช่างจะได้ตรวจสอบ
ให้ ก่อนที่จะมีการด าเนินการแล้วเสร็จ เพราะว่าโครงการต่างๆนั้น ผมอยากให้งานออกมาดี  
มีประสิทธิภาพ  หากว่ามีการด าเนินการเสร็จแล้วการด าเนินการแก้ไขนั้นก็ยาก และในเรื่อง
ของการด าเนินโครงการต่างๆนั้น จะมีปัญหาในเรื่องของการเคลียร์สถานที่ การเคลียร์เส้นทาง  
อย่างเช่นโครงการก่อสร้างถนน อาจจะมีสิ่งกีดขวาง อาจจะเป็นรั้วของชาวบ้าน  ต้นไม้ที่ปลูก
อยู่ริมถนน ขอให้ผู้น าหมู่บ้านพูดคุยกับเจ้าของให้เรียบร้อย จะได้ไม่เกิดปัญหาตามมาภายหลัง 
ส าหรับผมขอน าเรียนแต่เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณครับ 

นายเกษม  โมราบุตร 
ประธานสภาฯ 

ขอขอบคุณ  นายสมพงษ์  วงษ์พิทักษ์  รองนายก อบต. ที่ได้แจ้งเกี่ยวกับการเข้าร่วมงาน
โครงการต่างๆของสมาชิกสภาฯ  และการตรวจสอบโครงการก่อสร้าง ให้สมาชิกได้รับทราบ 
และต่อไปมีท่านใดมีเรื่องสอบถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้ามีเรียนเชิญครับ 

นางภัทราพร  ก่อเกิด 
ปลัด อบต. 

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ดิฉันนางภัทราพร  ก่อเกิด  ปลัด อบต. 
ขออนุญาตสอบถาม นายประพันธ์  ขมสูงเนิน นายช่างโยธาอาวุโส  ว่าก่อนที่จะมีการเข้า
ด าเนินการโครงการต่างๆของผู้รับเหมา ได้มีการแจ้งให้ผู้น าภายในหมู่บ้านนั้นๆ ได้รับทราบ
ล่วงหน้าก่อนหรือไม่ ดิฉันขอน าเรียนสอบถามแต่เพียงเท่านี้  ขอขอบคุณค่ะ 

นายประพันธ์  ขมสูงเนิน 
นายช่างโยธาอาวุโส   

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผมนายประพันธ์  ขมสูงเนิน นายช่าง
โยธาอาวุโส  ขออนุญาตตอบค าถามตามที่นางภัทราพร  ก่อเกิด ปลัด อบต. ได้น าเรียน
สอบถามมาครับ คือก่อนที่จะมีผู้รับเหมาเข้าด าเนินการก่อสร้างโครงการต่างๆ ในพ้ืนที่จะมี
การแจ้งให้ผู้น าหมู่บ้านได้รับทราบก่อนทุกครั้ง เพ่ือจะได้ให้ผู้น าหมู่บ้านเคลียร์เส้นทาง 
ประสานงานกับเจ้าของพ้ืนที่ ที่จะด าเนินการก่อสร้างโครงการครับ ส าหรับผมขอน าเรียนแต่
เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณครับ 

นายเกษม  โมราบุตร 
ประธานสภาฯ 

ขอขอบคุณ นายประพันธ์ ขมสูงเนิน นายช่างโยธาอาวุโส  ที่ได้ตอบค าถามตามที่นางภัทราพร  
ก่อเกิด  ปลัด อบต. ได้น าเรียนสอบถามมา  และต่อไปมีท่านใดมีเรื่องสอบถามหรือเสนอแนะ
เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้ามีเรียนเชิญครับ 

นายสมหมาย  คงเพียรธรรม 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๓ 

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผมนายสมหมาย  คงเพียรธรรม   สมาชิก
สภาฯ หมู่ที่ ๓ ขออนุญาตน าเรียนเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดท าป้ายชื่อบริเวณด้านหน้า 
องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง เพราะว่าหลายคนที่มาจากที่อ่ืน มองไม่เห็นไม่รู้ว่าเป็นที่
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ท าการขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง อยากให้มีการท าให้เด่นชัดและสวยงาม  ผม
ขอฝากทางฝ่ายบริหารช่วยพิจารณาด้วยครับ  ผมขอน าเรียนแต่เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณครับ 

นายสมพงษ์  วงษ์พิทักษ์ 
รอง นายก อบต. 

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผมนายสมพงษ์ วงษ์พิทักษ์  รองนายก 
อบต. ขออนุญาตชี้แจงตามท่ีนายสมหมาย  คงเพียรธรรม สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๓  ที่ได้น าเรียน
เสนอแนะมาเกี่ยวกับการจัดท าป้ายชื่อบริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 
ซึ่งในส่วนนี้มีโครงการที่จะมีการจัดท าอยู่แล้วครับ ซึ่งจะมีการจัดท าซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์ 
และป้ายชื่อองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง ซึ่งจะมีการจัดท าอย่างสวยงามและเห็น
เด่นชัด ส าหรับผมขอน าเรียนชี้แจงแต่เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณครับ 

นายเกษม  โมราบุตร 
ประธานสภาฯ 

ขอขอบคุณ นายสมพงษ์  วงษ์พิทักษ์ รอง นายก อบต.ที่ได้ตอบค าถามตามที่ นายสมหมาย 
คงเพียรธรรม สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๓ ได้น าเรียนสอบถามมา เกี่ยวกับการจัดท าป้ายชื่อบริเวณ
ด้านหน้าองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง   และต่อไปมีท่านใดมีเรื่องสอบถามหรือ
เสนอแนะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้ามีเรียนเชิญครับ 

นางสุรัสวดี  เรืองจาบ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗ 

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  ดิฉันนางสุรัสวดี  เรืองจาบ สมาชิกสภาฯ 
หมู่ที่ ๗ ขออนุญาตติดตามเกี่ยวกับเรื่องสัญญาณไฟเตือนจราจรและเครื่องหมายเกี่ยวกับการ
ลดความเร็ว บริเวณด้านหน้าโรงเรียนทั้ง ๒ โรงเรียน ตามที่ได้เคยสอบถามไปแล้วในการ
ประชุมครั้งที่แล้ว ซึ่งทางช่างก็ได้มีการรับปากว่าจะด าเนินการให้ แต่ถึงตอนนี้ ยังไม่ได้มีการ
ด าเนินการเลย จึงขอสอบถามรายละเอียดไปยังกองช่างค่ะ ส าหรับดิฉันขอน าเรียนแต่เพียง
เท่านี้ ขอขอบคุณค่ะ 

นายประพันธ์  ขมสูงเนิน 
นายช่างโยธาอาวุโส   

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผมนายประพันธ์  ขมสูงเนิน นายช่าง
โยธาอาวุโส  ขออนุญาตตอบค าถามตามที่นางสุรัสวดี  เรืองจาบ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗ ได้น า
เรียนสอบถามมาเกี่ยวกับเรื่องสัญญาณไฟเตือนจราจรและเครื่องหมายเกี่ยวกับการลด
ความเร็ว บริเวณด้านหน้าโรงเรียนทั้ง ๒ โรงเรียน ซึ่งทีแรกจะมีการน าเข้าในการพิจารณาจ่าย
ขาดเงินสะสม แต่ทางหมู่บ้านไม่ได้เขียนโครงการเข้ามา ก็เลยท าให้ไม่ได้มีการพิจารณาจ่าย
ขาดเงินสะสม ดังนั้นก็ขอให้ทางหมู่บ้านประชุมประชาคม แล้วเขียนโครงการเข้ามา  ซึ่งตรงนี้
จะต้องดูก่อนว่าจะใช้งบประมาณ ประมาณเท่าไหร่ และจะต้องปรึกษากับทางฝ่ายบริหารและ
สมาชิกสภาฯทุกท่านอีกครั้ง ในการขอใช้เงินจ่ายขาดเงินสะสมที่เหลืออยู่ ส าหรับผมขอชี้แจง
เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณครับ 

นายเกษม  โมราบุตร 
ประธานสภาฯ 

ขอขอบคุณ นายประพันธ์  ขมสูงเนิน นายช่างโยธาอาวุโส  ที่ได้ตอบค าถามตามที่นางสุรัสวดี  
เรืองจาบ  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗ ได้น าเรียนสอบถามมาเกี่ยวกับเรื่องสัญญาณไฟเตือนจราจร
และเครื่องหมายเกี่ยวกับการลดความเร็วบริเวณด้านหน้าโรงเรียนทั้ง ๒ โรงเรียน  และต่อไป
มีท่านใดมีเรื่องสอบถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้ามีเรียนเชิญครับ 

นางสุรัสวดี  เรืองจาบ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗ 

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  ดิฉันนางสุรัสวดี  เรืองจาบ สมาชิกสภาฯ 
หมู่ที่ ๗ `ขออนุญาตปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องรถกู้ภัยฉุกเฉิน ภายในต าบลโป่งตาลองของเรา คือ
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อยากให้มีรถกู้ภัยฉุกเฉินไว้ส าหรับประจ าภายในต าบลของเรา เวลาเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉิน เรา
ต้องรอรถกู้ภัยฉุกเฉินจากเทศบาลต าบลหมูสีเข้ามารับ ซึ่งระยะทางค่อนข้างไกล กว่าจะถึงก็
ต้องใช้เวลานานพอสมควร บางครั้งผู้ป่วยมีอาการรุนแรงสาหัส กว่ารถกู้ภัยฉุกเฉินจะมาถึง 
อาจท าให้เสียชีวิตได้  ซึ่งบางครั้งจะน าผู้ป่วยไปโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ๆก็เกรงว่าจะเกิดอันตราย
กับผู้ป่วยกรณีที่มีการเคลื่อนย้ายไม่ถูกวิธี และไม่มีอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น จึงขอ
น าเรียนปรึกษาทางฝ่ายบริหารว่าสามารถที่จะท าได้หรือไม่ ดิฉันขอน าเรียนแต่เพียงเท่านี้ 
ขอขอบคุณค่ะ 

นายสมพงษ์  วงษ์พิทักษ์ 
รอง นายก อบต. 

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผมนายสมพงษ์  วงษ์พิทักษ์ รองนายก 
อบต. ขออนุญาตชี้แจงตามท่ีนางสุรัสวดี  เรืองจาบ  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗ ได้น าเรียนปรึกษา
มาเก่ียวกับเรื่องรถพยาบาลหรือรถฉุกเฉินภายในต าบลโป่งตาลองของเรา ก็คือในงบประมาณ
ในปีนี้ไม่มีการตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้ ซึ่งในปีงบประมาณในปีต่อไปจะต้องมีการตั้ง
งบประมาณส าหรับจัดซื้อรถกู้ภัยฉุกเฉินไว้ ซึ่งก็ต้องใช้งบประมาณเยอะพอสมควร เพราะว่า
รถจะต้องมีอุปกรณ์ในการกู้ภัย ปฐมพยาบาลเบื้องต้น มีเตียง มีเครื่องช่วยหายใจ ครบทุก
อย่าง ที่จ าเป็นในการช่วยเหลือชีวิตผู้ประสบอุบัติเหตุต่างๆ เพราะว่าเท่าที่ผมได้ยินมาหลาย
ครั้งเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุต่างๆ ซึ่งทีแรกเลยอาการยังไม่รุนแรงเท่าที่ควร แต่เนื่องด้วย
ระหว่างรอกู้ภัยฉุกเฉินเป็นเวลานานท าให้ต้องเสียเลือดมาก สมองกระทบกระเทือน ท าให้
เสียชีวิตในเวลาต่อมา ดังนั้นในปีงบประมาณปีต่อไป ก็คงต้องตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้ด้วย 
และก็ต้องขอความเห็นชอบจากทางสภาฯในโอกาสต่อไป ส าหรับผมขอน าเรียนแต่เพียงเท่านี้ 
ขอขอบคุณครับ 

นายเกษม  โมราบุตร 
ประธานสภาฯ 

ขอขอบคุณ นายสมพงษ์  วงษ์พิทักษ์  รอง นายก อบต.  ที่ได้ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องรถกู้ภัย
ฉุกเฉินประจ าต าบลโป่งตาลองของเรา และต่อไปมีท่านใดมีเรื่องสอบถามหรือเสนอแนะ
เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และ
ขอถือโอกาสนี้ปิดการประชุมครับ 

ปิดประชุมเวลา   ๑๔.๓๐  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 

 

             . 

 

 


