
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโชคนาสาม 
สมัยสามัญที่  2  / 2562 

วันที่  29  เมษายน  2562 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลโชคนาสาม  

 
ผู้เข้าประชุม 

ล าดับท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
หมู่ท่ี ลายมือชื่อ 

(ภาคเช้า) 
ลายมือชื่อ 
(ภาคบ่าย) 

หมายเหตุ 

1 นายชัยรัตน์   ปั่นดลสุข ประธานสภา 4 ชัยรัตน์   ปั่นดลสุข ชัยรัตน์   ปั่นดลสุข  
2 นายสมพร  จันทร์สิงห์ รองประธานสภา 12 สมพร  จันทร์สิงห์ สมพร  จันทร์สิงห์  
3 นายชม  สมดัง สมาชิก อบต. 1 ชม  สมดัง ชม  สมดัง  
4 นางนงค์นุช  ทองมาก สมาชิก อบต. 1 นงค์นุช  ทองมาก นงค์นุช  ทองมาก  
5 นายสมบูรณ์  ใจกล้า สมาชิก อบต. 2 สมบูรณ์  ใจกล้า สมบูรณ์  ใจกล้า  
6 นางนงลักษณ์  ถนัดรอบ สมาชิก อบต. 2 นงลักษณ์ ถนัดรอบ นงลักษณ์ ถนัดรอบ  
7 นายพรหม  มีงามดี สมาชิก อบต. 3 พรหม  มีงามดี พรหม  มีงามดี  
8 นางเยือย  งอกงาม สมาชิก อบต. 3 เยือย  งอกงาม เยือย  งอกงาม  
9 นายทนัด  การกระสัง สมาชิก อบต. 4 - - ลากิจ 

10 นายนรวัฒน์  ทนงใจ สมาชิก อบต. 5 นรวัฒน์  ทนงใจ นรวัฒน์  ทนงใจ  
11 นายเอียน  โพธิ์แก้ว สมาชิก อบต. 5 เอียน  โพธิ์แก้ว เอียน  โพธิ์แก้ว  
12 นายประสพ  สมบูรณ์ สมาชิก อบต. 6 ประสพ  สมบูรณ์ ประสพ  สมบูรณ์  
13 นายประไพย์  แจ่มใส สมาชิก อบต. 6 ประไพย์  แจ่มใส ประไพย์  แจ่มใส  
14 นายทนง  สายยศ สมาชิก อบต. 7 ทนง  สายยศ ทนง  สายยศ  
15 นายบรรจง  แสงทับทิม สมาชิก อบต. 7 บรรจง  แสงทับทิม บรรจง  แสงทับทิม  
16 นายณรงค์  ยอดรัก สมาชิก อบต. 8 ณรงค์  ยอดรัก ณรงค์  ยอดรัก  
17 นายพยัคฆ์  รุ่งเรือง สมาชิก อบต. 8 พยัคฆ์  รุ่งเรือง พยัคฆ์  รุ่งเรือง  
18 นายทองชนะ  ทานรัมย์ สมาชิก อบต. 9 ทองชนะ  ทานรัมย์ ทองชนะ  ทานรัมย์  
19 นางสาวกนกรัตน์  เติมสุข สมาชิก อบต. 9 กนกรัตน์  เติมสุข กนกรัตน์  เติมสุข  
20 นายสมัย  ถือชัย สมาชิก อบต. 10 สมัย  ถือชัย สมัย  ถือชัย  
21 นายประจันต์  ศรีแก้ว สมาชิก อบต. 10 ประจันต์  ศรีแก้ว ประจันต์  ศรีแก้ว  
22 นายขจรยศ  เข้มแข็ง สมาชิก อบต. 11 - - ลากิจ 
23 นายหอม  เรืองสุขสุด สมาชิก อบต. 12 หอม  เรืองสุขสุด หอม  เรืองสุขสุด  
24 นายยิน  คงดวงดี สมาชิก อบต. 13 ยิน  คงดวงดี ยิน  คงดวงดี  
25 นายพร  โกยรัมย์ สมาชิก อบต. 13 พร  โกยรัมย์ พร  โกยรัมย์  
26 นายประทีป  ผาลึก สมาชิก อบต. 14 ประทีป  ผาลึก ประทีป  ผาลึก  
27 นายสุรพงษ์  สุขยา สมาชิก อบต. 14 สุรพงษ์  สุขยา สุรพงษ์  สุขยา  
28 ส.ต.ต.ประเด่น  ผดุงแดน เลขานุการสภาฯ - ประเด่น  ผดุงแดน ประเด่น  ผดุงแดน  
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
ลายมือชื่อ 
(ภาคเช้า) 

ลายมือชื่อ 
(ภาคบ่าย) 

หมายเหตุ 

1 นางสาวสุนทรี  ธนูศิลป์ หัวหนาส านักปลัด สุนทรี  ธนูศิลป์ สุนทรี  ธนูศิลป์  
2 นางธัญญารัตน์  สมปอง ผอ.กองคลัง ธัญญารัตน์  สมปอง ธัญญารัตน์  สมปอง  
3 นายบรรจง  คงถือมั่น ผอ.กองช่าง บรรจง  คงถือมั่น บรรจง  คงถือมั่น  
4 นายประสิทธิ์  พงษ์ชอุ่มดี นายช่างโยธา ประสิทธิ์  พงษ์ชอุ่มดี ประสิทธิ์  พงษ์ชอุ่มดี  
5 นางพัชรี   กองแก้ว นักวิเคราะห์ฯ พัชรี   กองแก้ว พัชรี   กองแก้ว  

 
เริ่มประชุมเวลา  09.05  น. 

 
ระเบียบวาระท่ี  1 เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ทราบ  
ประธาน   - มีข้อราชการส าคัญแจ้งที่ประชุม ดังน้ี  

1) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ กรณีแอบอ้างชื่อส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง 
ผู้บริโภค (สคบ.) เพ่ือตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจและให้ผู้ประกอบธุรกิจงดการจ าหน่าย  
หรือจัดวางสินค้าเพ่ือการค้า อันอาจส่งผลให้ผู้ประกอบธุรกิจได้รับความเสียหายได้ 
2) การด าเนินการโครงการเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก อ าเภอ 
ปราสาท ร่วมกับส่วนราชการ ภาคเอกชนและภาคประชาชนได้ก าหนดท าความสะอาด  
(Big Cleaning Day) ถนนเฉลิมพระเกียรติคือถนน 214  สายสุรินทร์-ช่องจอม ในช่วง 
ต้ังแต่ต าบลเชื้อเพลิง-ช่วงต าบลหนองใหญ่ ในวันที่  30  เมษายน  2562  เวลา  07.00  
น. เป็นต้นไป ส าหรับต าบลโชคนาสาม ได้รับมอบภารกิจในช่วงกิโลเมตรที่ 234-236   
เป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แก่ สมาชิก อบต. เจ้าหน้าที่ อบต. ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน จิต 
อาสา  จึงขอเรียนเชิญท่านสมาชิกได้เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง 

ที่ประชุม  - รับทราบ  
ระเบียบวาระท่ี  2 การรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีแล้ว  
ประธาน   - ได้สอบถามที่ประชุมว่า จากที่ได้จัดส่งส าเนารายงานการประชุมไปให้สมาชิกได้อ่าน 
   ตรวจสอบไปแล้วน้ัน ที่ประชุมเห็นว่าผิดพลาด ตกหล่นประการใดหรือไม่ หรือเห็นควร 
   รับรอง      
ที่ประชุม  - มีมติเห็นชอบให้การรับรองโดยเอกฉันท์  
ระเบียบวาระท่ี  3 เร่ืองท่ีเสนอเพ่ือทราบและพิจารณา  
   3.1 การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติมและ  
   เปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 4) 
ประธาน   - เชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชี้แจง  
นางพัชรี  กองแก้ว นักวิเคราะห์ฯ – ชี้แจงว่า ตามที่ทางหมู่บ้านได้มีการท าประชาคมเพ่ือเสนอโครงการ เพ่ือเพิ่มเติม 
   ในร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) ผ่านคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและ 
   ประชาคมท้องถิ่น  ในวันน้ีจึงเสนอร่างแผนพัฒนาเพ่ิมเติม  เข้าสู่การพิจารณาจากสภา  
   อบต.โดยสรุปสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
    ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและชุมชน 
   2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
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   1. โครงการสนับสนุนและส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชนต าบลโชคนาสามงบประมาณ ปี  
   2563 จ านวน 20,000  บาท และปี 2564 จ านวน 20,000 บาท 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
   1. โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกเข้าสู่แปลงเกษตรกรรม หมู่ 1 จากบ้านนายยิน   
   ไม้ลึกดี ถึงบ้านนายประทีป  กล้าพร้อม  เป้าหมายกว้าง 4 ม. ยาว 1,175 ม.  
   งบประมาณปี 2563 จ านวน  238,000 บาท และปี 2564  จ านวน  238,000 บาท 
   2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ 1 จากบ้านนายชม  สมดัง ถึงบ้านนายวี  
   จันทร์ประโคน  เป้าหมาย กว้าง 0.30 ม. ลึก 0.60 ม. ยาว 355 ม. งบประมาณปี  
   2563  จ านวน  410,000 ม. และปี 2564  จ านวน 410,000 บาท  
   3. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.2 จากแยกสระหนองจับสวา ถึงแยกศาลาประชาคมปรือ 
   น้อย เป้าหมายกว้าง 5.50 ม. ยาว 346 ม. งบประมาณปี 2563 จ านวน 1,040,400 

บาท และปี 2564 จ านวน 1,040,400 บาท 
   4. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.3 จากบ้านนายเพ่ือน  มีงามดี ถึงบ้านนายสือ  มีงามดี  
   เป้าหมายกว้าง 3.50 ม. ยาว 202 ม. งบประมาณปี 2563 จ านวน 777,900 บาท  
   และปี 2564 จ านวน 777,900 บาท 
   5. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.4 จากบ้านนายชัน  พยุงดี ถึงบ้านนางพันธ์นวล  ค าแสน  
   เป้าหมาย กว้าง 5 ม. ยาว 113 ม. งบประมาณปี 2563 จ านวน 309,100 บาท และ 
   ปี 2564 จ านวน 309,100 บาท 
   6. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.4 จากบ้านนางเบือน  เจริญย่ิง  เชื่อมระหว่างบ้านมะ 
   เมียงใต้ ม.12  เป้าหมาย กว้าง 5 ม. ยาว 350 ม. งบประมาณปี 2563 จ านวน  
   963,600 บาท และปี 2564 จ านวน 963,600 บาท 
   7. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.5 ซอยข้างวัดบ้านถนนหัก เป้าหมายกว้าง 5 ม. ยาว 72  
   ม. งบประมาณปี 2563 จ านวน 196,800 บาท และปี 2564 จ านวน 196,800  
   บาท 
   8. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.5 จากบ้านนายทาย  สุรศร ถึงบ้านนายตี  สมใจเรา  
   เป้าหมาย(ช่วงที่ 1) กว้าง 6 ม. ยาว 185 ม. (ช่วงที่ 2) กว้าง 5 ม. ยาว 211 ม.  
   งบประมาณปี 2563 จ านวน 1,176,900 บาท และปี 2564 จ านวน 1,176,900  
   บาท 
   9. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.5 จากบ้านนายลิน  ชาวนา ถึงสวนนายประพาย  บุญ 
   สวัสด์ิ เป้าหมายกว้าง 5 ม. ยาว 329 ม. งบประมาณปี 2563 จ านวน 901,100 บาท  
   และปี 2564 จ านวน 901,100 บาท 
   10. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.6 จากบ้านนางเสาวณี  สังเกตกิจ ถึงหน้าวัดบ้านพยุง 
   สุข เป้าหมาย(ช่วงที่ 1) กว้าง 5 ม. ยาว 378 ม. (ช่วงที่ 2) กว้าง 4 ม. ยาว 92 ม.  
   งบประมาณปี 2563 จ านวน 1,242,200 บาท และปี 2564 จ านวน 1,242,200  
   บาท 
   11. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.6 จากบ้านนายโส  แจ่มใส ถึงโรงสีชุมชนหมู่บ้าน  
   เป้าหมายกว้าง 6 ม. ยาว 407 ม. งบประมาณปี 2563 จ านวน 1,336,800 บาท และ 
   ปี 2564 จ านวน 1,336,800 บาท 
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   12. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.7 จากบ้านนายพัฒนะ  เหมือนถวิล ถึงบ้านนางวิไลพร   
   ควรค านึง เป้าหมายกว้าง 5 ม. ยาว 486 ม. งบประมาณปี 2563 จ านวน 1,348,400  
   บาท และปี 2564 จ านวน 1,348,400 บาท 
   13. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.7 จากบ้านนางมานูญ  ประกอบดี ถึงส านักสงฆ์บ้านจีก 
   แดก เป้าหมายกว้าง 5 ม. ยาว 403 ม. งบประมาณปี 2563 จ านวน 1,109,200  
   บาท และปี 2564 จ านวน 1,109,200 บาท 
   14. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.8 จากบ้านนายวัน  ปานทอง ถึงบ้านนางเต้ีย  บุญมา  
   เป้าหมายกว้าง 4 ม. ยาว 152 ม. งบประมาณปี 2563 จ านวน 325,000 บาท และปี  
   2564 จ านวน 325,000 บาท 
   15. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.9 จากบ้านนางส ารวย  เข็มเอ่ียม ถึงบ้านนายประสพ   
   ปลุกใจหาญ  เป้าหมายกว้าง 4.5 ม. ยาว 411 ม. งบประมาณปี 2563 จ านวน  
   991,300 บาท และปี 2564 จ านวน 991,300 บาท 
   16. โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก ม.9 จากหนองตาโป๊ะ ถึงหน้าวัดสามราษฎร์นุกูล  
   เป้าหมายกว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม. งบประมาณปี 2563 จ านวน 231,000 บาท และ 
   ปี 2564 จ านวน 231,000 บาท 
   17. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.10 จากธนาคารข้าว ถึงบ้านนางพัด  บุตรเงิน  
   เป้าหมายกว้าง 4 ม. ยาว 357 ม. งบประมาณปี 2563 จ านวน 1,301,200 บาท และ 
   ปี 2564 จ านวน 1,301,200 บาท 
   18. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.11 จากบ้านนายนาม  ชาวนา ถึงถนนลาดยางบ้าน 
   ตร็อบ-โคกสังเกิด เป้าหมายกว้าง 6 ม. ยาว 346 ม. งบประมาณปี 2563 จ านวน  
   1,136,600 บาท และปี 2564 จ านวน 1,136,600 บาท 
   19. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.11 จากบ้านนายเพียน  ชาวนา ถึงถนนลาดยางบ้าน 
   ตร็อบ-โคกสังเกิด เป้าหมายกว้าง 6 ม. ยาว 151 ม. งบประมาณปี 2563 จ านวน  
   494,200 บาท และปี 2564 จ านวน 494,200 บาท 
   20. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.12 จากบ้านนางน้อย  ทองนรินทร์  ถึงบ้านนางพิน   
   ไหมทอง  เป้าหมายกว้าง 5 ม. ยาว 160 ม. งบประมาณปี 2563 จ านวน 438,300  
   บาท และปี 2564 จ านวน 438,300 บาท 
   21. โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุกเข้าสู่แปลงเกษตรกรรม ม.12 จากบ้านนาย 
   เสงี่ยม  บุญมั่น  ถึงคลองส่งน้ า  เป้าหมายกว้าง 4.50 ม. ยาว 1,500 ม. งบประมาณปี  
   2563 จ านวน 315,000 บาท และปี 2564 จ านวน 315,000 บาท 
   22. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.13 จากศาลาประชาคม  ถึงวัดบ้านละเบิก  เป้าหมาย 
   กว้าง 4 ม. ยาว 357 ม. งบประมาณปี 2563 จ านวน 763,700 บาท และปี 2564  
   จ านวน 763,700 บาท 
   23. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.13 จากบ้านนายอโนชา  สมประสงค์  ถึงบ้านนาง 
   ส ารวย  โกยรัมย์  เป้าหมายกว้าง 5 ม. ยาว 427 ม. งบประมาณปี 2563 จ านวน  
   1,174,500 บาท และปี 2564 จ านวน 1,174,500 บาท 
   24. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.14 จากบ้านนางค าพันธ์  แจ่มใส  ถึงบ้านนายอ้วน   
   ศรีพรหม  เป้าหมายกว้าง 5 ม. ยาว 348 ม. งบประมาณปี 2563 จ านวน 953,300  
   บาท และปี 2564 จ านวน 953,300 บาท 
   25. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.14 จากบ้านนางวันดี  ค าอาจ  ถึงศาลาประชาคม   

/เป้าหมาย... 
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   เป้าหมายกว้าง 5 ม. ยาว 430 ม. งบประมาณปี 2563 จ านวน 1,183,600 บาท และ 
   ปี 2564 จ านวน 1,183,600 บาท 
   ยุทธศาสตร์ 5 การจัดการศึกษา ประเพณี และวัฒนธรรม 
   5.1 แผนงานการศึกษา 
   1. โครงการจ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูลด้านการศึกษา เป้าหมาย 1 อัตรา งบประมาณปี  
   2563 จ านวน  108,000 บาท และปี 2564 จ านวน 108,000  บาท 
   2. โครงการฝึกอบรมการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นเชิงปฏิบัติการเป้าหมาย ครู 
   และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน งบประมาณปี 2563 จ านวน  30,000 บาท และปี  
   2564 จ านวน 30,000  บาท 
   3. โครงการฝึกอบรมการประกันคุณภาพตามมาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป้าหมาย  
   ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน งบประมาณปี 2563 จ านวน  30,000 บาท และ 
   ปี 2564 จ านวน 30,000  บาท 
   5.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
   1. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ต าบลโชคนาสาม เป้าหมาย 
   ประชาชน ครู และบุคลากรทางการศึกษา งบประมาณปี 2563 จ านวน 70,000 บาท   
   และปี 2564 จ านวน 70,000 บาท 
   2. โครงการสืบสานและเผยแพร่อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  เป้าหมายประชาชน  
   ครู และบุคลากรทางการศึกษา งบประมาณปี 2563 จ านวน 70,000 บาท  และปี  
   2564 จ านวน 70,000 บาท 
   ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 
   6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
   1. โครงการจ้างเหมาบริการแม่บ้าน เป้าหมาย 1 อัตรา งบประมาณปี 2563 จ านวน  
   108,000 บาท และปี 2564 จ านวน 108,000 บาท 

2. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราช 
สุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สช.) งบประมาณปี 2563 จ านวน 80,000 บาท และปี 
2564 จ านวน 80,000 บาท 

   3. โครงการจ้างเหมาบริการงานสารบรรณ เป้าหมาย 1 อัตรา งบประมาณปี 2563  
   จ านวน 108,000 บาท และปี 2564 จ านวน 108,000 บาท 
   6.2 แผนงานเคหะและชุมชน 
   1. โครงการจ้างเหมาบริการงานสารบรรณ เป้าหมาย 1 อัตรา งบประมาณปี 2563  
   จ านวน 108,000 บาท และปี 2564 จ านวน 108,000 บาท 
     บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
         เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและชุมชน 
   2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 2 โครงการ งบประมาณ 40,000 บาท 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   4.1 แผนงานเคหะและชุมชน รวม 50 โครงการ งบประมาณ 39,916,200 บาท 
   ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา 
   5.1 แผนงานการศึกษา รวม 6 โครงการ งบประมาณ 336,000 บาท 
 

/5.2 แผนงานการ... 
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   5.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  รวม 4 โครงการ  งบประมาณ  
   280,000 บาท 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
   6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป รวม 6 โครงการ งบประมาณ  592,000 บาท 
   6.2 แผนงานเคหะและชุมชน รวม 8 โครงการ งบประมาณ 600,000 บาท 
   รวมทั้งสิ้น จ านวน 70 โครงการ งบประมาณ 41,172,200 บาท 
     บัญชีครุภัณฑ ์
    แผนงานการศึกษา 
   - ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ปี 2563 งบประมาณ 800,000 ปี 2564  
   งบประมาณ 800,000 บาท  
    การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดแผนพัฒนา 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม 
   2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
   1. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพกลุ่มสตรีต าบลโชคนาสาม  ข้อความเดิม  
   วัตถุประสงค์ “เพ่ือสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงานของกลุ่มสตรี” ข้อความใหม่  
   “เพ่ือสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กลุ่มสตรีในต าบลโชคนาสาม” 
ประธาน   - เชิญสมาชิก อบต.สอบถามข้อสงสัยหรืออภิปรายแสดงความเห็น  
นายชม  สมดัง  ส.อบต. หมู่ 1 – สอบถามว่า งบประมาณที่ลงในแผนบางหมู่บ้านได้น้อย บางหมู่บ้านได้มาก บางหมู่ 
   ได้ไม่ถึงล้าน บางหมู่ได้หลักล้าน เน่ืองจากสาเหตุใด 
นักวิเคราะห์ฯ  - ชี้แจงว่าขึ้นอยู่กับหมู่บ้านเลือกมา กองช่างได้ออกไปประมาณการโดยคิดจนสุดถนนเส้น  
   น้ัน แต่ในการจะบรรจุในข้อบัญญัติก็อาจขึ้นกับงบประมาณที่เรามี 
ประธาน   - ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า การที่เราลงงบประมาณไว้เหมือนเยอะ  เราลงเผื่อมีหน่วยงานอื่นมี  
   โครงการลงมาด้วย ส่วนจ านวนงบประมาณจริงๆมีเท่าไหร่ เราค่อยมาพิจารณาจัดสรรใน 
   ขั้นตอนการท าข้อบัญญัติ จากน้ันประธานได้ขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม  - มีมติเห็นชอบโดยเอกฉันท์ 
   3.2 การพิจารณาการใช้จ่ายเงินสะสม   
ประธาน   - เชิญปลัด อบต.ชี้แจง  
ส.ต.ต.ประเด่น  ผดุงแดน ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายกฯ – ได้ชี้แจงว่าได้รับการร้องขอจากผู้ใหญ่บ้าน ว่าต้องการ 
   ให้ อบต.บรรเทาความเดือดร้อนในด้านการสัญจรภายในหมู่บ้าน ประกอบกับมีหนังสือ 
   อ าเภอปราสาท ตามหนังสือที่ สร 0023/ว1241 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง 
   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล  ในการ 
   แก้ไขปัญหายางพาราตกต่ า และเป็นการบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ตามข้อ 89  
   ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ 
   รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 จึง 
   ขอให้สภาได้พิจารณาการใช้จ่ายเงินสะสม ในครั้งน้ี โดยปัจจุบัน อบต.มีสถานะการคลัง  
   ดังน้ี (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ฉบับที่ 1) 
   - เงินสะสม ณ ปัจจุบันหลังจากตรวจสอบยอดเงินและหักเงินสะสมที่ต้องที่ต้องส่งฝาก  

ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ.แล้ว     15,494,321.59 
- หักค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือน   3,728,748  
- หักร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี   5,889,608  

/เหลือเงินสะสม... 
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- เหลือเงินสะสมที่น าไปใช้จ่ายได้     5,875,965.59 
จึงขอใช้จ่ายเงินสะสมในแผนงานเคหะและชุมชนเป็นค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
รวมงบประมาณ          5,743,800 บาท 

   ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ฉบับที่ 2) 
  ๑) ต้ังไว้ 141,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุก บ้านตร็อบ  
  หมู่ที่ 11 (ช่วงที่ 1) กว้าง 4.50 เมตร  ยาว 450.00 เมตร (ช่วงที่ 2) กว้าง 4.50 เมตร  
  ยาว 210.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 2,970.00  
  ตารางเมตร ...ฯลฯ...  

2) ต้ังไว้  438,600 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน 
โคกนาสาม  หมู่ที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 205.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ 
พื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 820.00 ตารางเมตร...ฯลฯ...  
3) ต้ังไว้  465,500 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน 
ตะเพรา หมู่ที่ 8 (ช่วงที่ 1) กว้าง 6.00 เมตร  ยาว 95.00 เมตร (ช่วงที่ 2)กว้าง 4.50  
เมตร ยาว 68.00 เมตร ยาวรวม 163 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ด าเนินการ 
ไม่น้อยว่า 976.00 ตารางเมตร...ฯลฯ...  
4) ต้ังไว้  495,300 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน 
ไทรงาม  หมู่ที่ 10 กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 230.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ 
พื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 920.00 ตารางเมตร...ฯลฯ... 
5) ต้ังไว้  307,100 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน 
ตร็อบ หมู่ที่ 11 (ช่วงที่ 1) กว้าง 6.00 เมตร  ยาว 19.00 เมตร (ช่วงที่ 2)กว้าง 5.00  
เมตร ยาว 89.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ด าเนินการไม่น้อยว่า 559.00  
ตารางเมตร...ฯลฯ...  
6) ต้ังไว้  493,300 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน 
เจริญสุข  หมู่ที่ 14 กว้าง 5.00 เมตร  ยาว 180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ 
พื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 900.00 ตารางเมตร...ฯลฯ... 
7) ต้ังไว้  3,403,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัล 
ติกคอนกรีตสายบ้านเจ้าคุณ  หมู่ที่ 3 – บ้านตาเดาะ หมู่ที่ 9  กว้าง 6.00 เมตร  ยาว 
 550.00 เมตร หรือพื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 3,300.00 ตารางเมตร...ฯลฯ... 

ประธาน   - เชิญนายช่างโยธาชี้แจงเพ่ิมเติม  
นายประสิทธิ์  พงษ์ชอุ่มดี นายช่างโยธา – ได้ชี้แจงว่าเราได้แจกจ่ายประมาณการและรูปแบบรายการให้สมาชิกฯในที่ 
   ประชุมได้ตรวจสอบแล้ว ซึ่งจะมีทั้งวิศวกรระดับภาคี และวิศวกรระดับสามัญได้เซ็นชื่อ 
   รับรอง      
นายประจันต์  ศรีแก้ว ส.อบต.หมู่ 10 – สอบถามว่าเหตุใดโครงการถนนลาดยางดังกล่าวข้างต้น จึงใช้งบประมาณ 
   มากกว่าถนนลาดยางทั่วๆไป ระยะทางแค่ 1.5 กิโลเมตร แต่ใช้งบประมาณถึงสามล้าน 
   บาท 
นายช่างโยธา  - ชี้แจงว่าโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผสมยางพาราน้ี เราได้ให้ทีมช่างจากทางหลวง  
   ชนบทมาส ารวจออกแบบให้ ที่แพงเพราะเป็นการก่อสร้างทางใหม่ มีขึ้นชั้นทางใหม่  
   โครงสร้างใหม่ จะมีทั้งชั้นลูกรัง หินคลุก ผสมซีเมนต์ ปูผิวทางยางมะตอยผสมยางพารา 
   ตามมาตรฐานทางหลวงชนบท ราคาจึงสูงขึ้นเกือบหน่ึงเท่า ทั้งน้ีเพราะว่าเป็นนโยบายที่ 
   รัฐบาลสั่งการให้เราท า 

/ประธาน... 
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ประธาน   - ชี้แจงว่าโครงการถนนลาดยางผสมยางพารา เป็นโครงการตามนโยบายของรัฐบาล เมื่อ  
   เรารายงานอ าเภอ อ าเภอก็จะมีการตรวจสอบด้วย 
   - ได้แจ้งสมาชิก อบต.ในหมู่บ้านที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไปแก้ไขปัญหา  ได้ชี้แจง 
   เหตุผลความจ าเป็น เพื่อเป็นข้อมูลให้ที่ประชุมได้พิจารณาด้วย 
นายชม  สมดัง  ส.อบต. หมู่ 1 – ได้น าเสนอที่ประชุมว่า ส าหรับโครงการของ หมู่ 1 ถนนเส้นน้ีเป็นดินลูกรัง เป็น 
   เส้นทางผ่านบ้านโคกวัดไปยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เวลาฝนตกก็มีน้ าขังการรับ-ส่งเด็กไปยัง 
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก็ได้รับความล าบากมาก มีความจ าเป็นในการก่อสร้างถนนให้ราษฎร 
   ได้รับความสะดวกมากขึ้นจริง 
นายณรงค์  ยอดรัก ส.อบต. หมู่ 8 – น าเสนอที่ประชุมว่าบ้านเรามีอาชีพทางการเกษตรเป็นหลัก การก่อสร้างถนน 
   ของหมู่ 8 เส้นน้ีจะมีความจ าเป็นเพ่ือรองรับการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้รับความ 
   สะดวกย่ิงขึ้น 
นายสมัย  ถือชัย ส.อบต. หมู่ 10 – น าเสนอที่ประชุมว่าทางบ้านไทรงามได้ประชุมประชาคม มีการลงมติเห็นชอบ 
   การก่อสร้างถนนคอนกรีตจากบ้านนายชาญ ถึงบ้านนายเสริม เน่ืองจากที่ประชุมเห็นว่ามี 
   ความล าบากจริงๆ 
นายประทีป  ผาลึก  ส.อบต. หมู่ 14 – น าเสนอที่ประชุมว่าถนนเส้นน้ีเดิมเป็นถนนหินคลุก มีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ 
   มีความไม่ปลอดภัยในการสัญจรและขนส่งผลผลิต คณะกรรมการหมู่บ้านและราษฎรจึงม ี
   มติประชาคมว่ามีความจ าเป็นเร่งด่วน ในการก่อสร้างถนนเส้นดังกล่าว 
นายพรหม  มีงามดี  ส.อบต.หมู่ 3 – น าเสนอถนนลาดยางสายบ้านเจ้าคุณ-บ้านตาเดาะ ว่าปัจจุบันเป็นถนนหินคลุก 
   และดินเหนียว เมื่อฝนตกก็จะเฉอะแฉะติดรองเท้า ติดตามล้อจักรยาน ท าให้เด็กนักเรียน  
   ได้รับความล าบากมาก 
นายทองชนะ  ทานรัมย์  ส.อบต. หมู่ 9 – น าเสนอว่า ถนนลาดยางสายบ้านเจ้าคุณ-บ้านตาเดาะ เส้นดังกล่าวมีความ 
   จ าเป็นอย่างย่ิง เด็กนักเรียนมีการหกล้ม พระภิกษุสามเณรก็เดินบิณฑบาตด้วยความ  
   ล าบาก 
ประธาน   - ได้หารือในที่ประชุมกรณีโครงการซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุก และโครงการถนนคอน  
   กรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ซึ่งมีสมาชิก อบต.เพียงท่านเดียวและได้ขออนุญาตลากิจ แต่ 
   ทราบข้อมูลมาว่าถนนเส้นดังกล่าวมีปัญหาจริงๆ เวลาหน้าน้ าก็จะขาดประจ า 
นายประทีป  ผาลึก  ส.อบต.หมู่ 14 – ได้สอบถามว่าในกรณีที่สมาชิก อบต.ในหมู่บ้านดังกล่าวไม่ได้มาน าเสนอความ 
   จ าเป็นเดือดร้อน เมื่อเรายกมืออนุมัติให้ไปแล้วจะเกิดผลกระทบกับสภาหรือไม่ 
เลขานุการสภา  - ชี้แจงว่าเมื่อดูตาม พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลฯแล้ว  สภาเราท า  
   หน้าที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาความเดือดร้อนกันทั้งต าบล ประกอบกับ 
   พิจารณาตามเอกสารที่ร้องขอมาได้ 
นายนรวัฒน์  ทนงใจ  ส.อบต.หมู่ 5 – แสดงความเห็นว่า เคยมีกรณีเช่นเดียวกันน้ีมาก่อน ค าว่าองค์การบริหารส่วน 
   ต าบล  เราตีความเป็นวงกว้างไม่ใช่เฉพาะหมู่ใดหมู่หน่ึง เรื่องสิทธิประโยชน์ของแต่ละ 
   หมู่บ้านต่างก็มีความจ าเป็น เราเองก็ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันทั้งต าบล 
ประธาน   - ขอความเห็นที่ประชุมว่า จะพิจารณาเป็นรายโครงการ หรือจะพิจารณาทุกโครงการ  
   ทีเดียว 
ที่ประชุม  - มีมติให้พิจารณาครั้งเดียวทุกโครงการ  
ประธาน   - ขอมติที่ประชุมว่า เห็นควรอนุมัติการใช้จ่ายเงินสะสมหรือไม่  
ที่ประชุม  - เห็นชอบให้อนุมัติการใช้จ่ายเงินสะสมโดยเอกฉันท์  
     ปิดการประชุมชั่วคราว 

/เปิดการประชุม.... 
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    เปิดการประชุมอีกครั้งในเวลา  13.10 น. 
   3.3 การโอนเปลี่ยนแปลงข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ประธาน   - เชิญนายช่างโยธาชี้แจง  
นายช่างโยธา  - ชี้แจงว่า กองช่างได้ต้ังงบประมาณเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุคส าหรับงานประมวลผล  
   จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ 21,000 บาท ต่อมามีประกาศหลักเกณฑ์ราคากลางและ 
   คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฉบับใหม่  ท าให้มีการปรับราคาสูงขึ้น เป็น  
   22,000 บาท จึงขอโอนงบประมาณจากค่าวัสดุก่อสร้าง จ านวน 1,000 บาท เพ่ือให้ 
   เป็นไปตามประกาศเกณฑ์ฯใหม่ และสามารถจัดซื้อมาใช้ปฏิบัติงานต่อไป (รายละเอียด 
   ตามเอกสารแนบท้าย ฉบับที่ 3) 
ประธาน   - ขอมติที่ประชุม  
ที่ประชุม  - เห็นชอบให้อนุมัติการโอนงบประมาณโดยเอกฉันท์  
   3.4 การเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ประธาน   - เชิญผู้อ านวยการกองคลังชี้แจง  
นางธัญญารัตน์  สมปอง  ผอ.กองคลัง – ชี้แจงว่า กองคลังได้ต้ังงบประมาณค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุค ค าชี้แจง 
   เดิม “ส าหรับประมวลผล” ขอเปลี่ยนแปลงเป็น “ส าหรับงานส านักงาน” และมีการ 
   เปลี่ยนแปลงรายละเอียดคุณลักษณะบางประการ ขอให้สมาชิกฯได้ตรวจสอบและ 
   พิจารณา เหตุผลในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเน่ืองจากระบุประเภทการใช้งานผิด  
   (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ฉบับที่ 4) 
ประธาน   - ขอมติที่ประชุม  
ที่ประชุม  - เห็นชอบให้อนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณโดยเอกฉันท์ 
นายช่างโยธา  - ชี้แจงว่า ส าหรับแผนงานเคหะและชุมชนจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ  
   รายจ่าย 2 รายการ ดังน้ี 
   1) โครงการซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุก บ้านถนนหัก หมู่ที่ 5 ค าชี้แจงเดิม “ปริมาณงาน  

(ช่วงที่ 1) กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,400 เมตร (ช่วงที่ 2) กว้าง 4.50 เมตร ยาว  
145.00 เมตร ...ฯลฯ...” ค าชี้แจงใหม่  “ปริมาณงาน (ช่วงที่ 1) กว้าง 4.00 เมตร ยาว  
650.00 เมตร (ช่วงที่ 2) กว้าง 4.00 เมตร ยาว 145.00 เมตร ...ฯลฯ...” เหตุผลที่ขอ 
เปลี่ยนแปลง เน่ืองด้วยแบบแปลนและรูปรายการไม่สัมพันธ์กับรายละเอียดข้อบัญญัติ 
งบประมาณฯ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ฉบับที่ 5) 

นายประไพย์  แจ่มใส  ส.อบต.หมู่ 6 – สอบถามว่า ข้อความเดิม (ช่วงที่ 1) กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,400 เมตร  
   (ช่วงที่ 2) กว้าง 4.50 เมตร ยาว 145.00 เมตร ใช้งบประมาณ 486,000 บาท  แต่ 
   ข้อความใหม่ (ช่วงที่ 1) กว้าง 4.00 เมตร ยาว 650.00 เมตร (ช่วงที่ 2) กว้าง 4.00  
   เมตร ยาว 145.00 เมตร คือพ้ืนที่น้อยลงจากเดิม แต่ท าไมยังใช้งบประมาณ 486,000  
   บาท เท่าเดิม 
นายช่างโยธา  - ชี้แจงว่า ในแบบแปลนและประมาณการเราได้ลงถูกต้องต้ังแต่แรกแล้ว  เพียงแต่ในค า  
   ชี้แจงงบประมาณเดิมน้ันเราพิมพ์ผิดพลาดไป 
ประธาน   - ได้ขอมติที่ประชุม  
ที่ประชุม  - เห็นชอบให้อนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณโดยเอกฉันท์ 
นายช่างโยธา  - ชี้แจงการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ  

2) โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกเข้าสู่แปลงเกษตรกรรมบ้านพยุงสุข หมู่ที่ 6  
งบประมาณ 498,000 บาท ค าชี้แจงเดิม “พื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 10,500 ตาราง 

/เมตร”... 
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เมตร” ค าชี้แจงใหม่ “พื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 10,440 ตารางเมตร” เหตุผลที่ขอ 
เปลี่ยนแปลง เน่ืองด้วยแบบแปลนและรูปรายการไม่สัมพันธ์กับรายละเอียดข้อบัญญัติ 
งบประมาณฯ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ฉบับที่ 5) 

ประธาน   - ขอมติที่ประชุม  
ที่ประชุม  - มีมติเห็นชอบให้อนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณโดยเอกฉันท์ 
   3.5 การขอใช้ท่ีสาธารณะหนองตาโป๊ะ หมู่ท่ี 9 บ้านตาเดาะ 
ประธาน   - เชิญนายช่างโยธา ชี้แจง  
นายช่างโยธา  - ชี้แจงว่า ด้วย อบต.มีความจ าเป็นในการขอใช้ที่สาธารณะหนองตาโป๊ะ หมู่ที่ 9 ซึ่งจะขอ  
   ใช้พื้นที่บริเวณทิศเหนือของหนองตาโป๊ะ ขนาดกว้าง 16 เมตร ยาว 48 เมตร พื้นที่  
   ประมาณ 1 งาน 92 ตารางวา เพื่อใช้ในการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แก้ปัญหาน้ าใช ้
   ในครัวเรือน (เอกสารเก่ียวกับที่ดิน ตามเอกสารแนบท้ายฉบับที่ 6) 
นายทองชนะ  ทานรัมย์  ส.อบต.หมู่ 9 – แสดงความเห็นว่า หมู่ 9 มีประปาอยู่ 1 แห่งแล้วแต่ไม่เพียงพอ จึงมีความ 
   เป็นต้องก่อสร้างระบบประปาเพ่ิม จึงขอให้ที่ประชุมช่วยพิจารณา 
เลขานุการสภา  - ชี้แจงว่า ทางส่วนกลางมีนโยบายในการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ า  ต้องการก่อสร้างระบบ  
   ประปาหมู่บ้านให้บ้านตาเดาะ จึงขอให้สภาพิจารณาการขอใช้ที่สาธารณะเมื่อสภาอนุญาต 
   แล้วเราก็ส่งเรื่องให้อ าเภอ อ าเภอก็ส่งเรื่องให้จังหวัดพิจารณาต่อไป 
ประธาน   - ขอมติที่ประชุม  
ที่ประชุม  - มีมติเห็นชอบโดยเอกฉันท์ 
   3.6 การขอใช้ท่ีสาธารณะชลประทานบ้านมะเมียงใต้ หมู่ท่ี 12 
ประธาน   - เชิญนายช่างโยธาชี้แจง  
นายช่างโยธา  - ชี้แจงว่า ด้วย อบต.มีความจ าเป็นในการขอใช้ที่สาธารณะชลประทานบ้านมะเมียงใต้ หมู่ 
   ที่ 12 ขนาดกว้าง 114 เมตร ยาว 372 เมตร คิดเป็นพื้นที่ โดยประมาณ 33 ไร่ 1 งาน  
   92 ตารางวา เพื่อก่อสร้างสนามกีฬา (เอกสารเก่ียวกับที่ดิน ตามเอกสารแนบท้าย ฉบับที่  
   7) 
ประธาน   - เชิญสมาชิกได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น 
นายหอม  เรืองสุขสุด  ส.อบต.หมู่ 12 – แสดงความเห็นว่าบ้านมะเมียงใต้ได้แยกมาจากบ้านมะเมียง  หมู่บ้านไม่มี 
   สถานที่ส าหรับให้เยาวชนได้เล่นกีฬา เราเคยขอกับเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน เพื่อขอแบ่ง 
   พื้นที่เพ่ือถมและสร้างสนามกีฬา ทางหมู่บ้านก็ได้มีมติประชาคมเห็นด้วย 
นายสมพร  จันทร์สิงห์  ส.อบต.หมู่ 12 – แสดงความเห็นว่า เราขอใช้ในนามของส่วนรวมทั้งต าบล เน่ืองจากเราม ี
   ปัญหาเรื่องสถานที่จัดการแข่งขันกีฬา ท าให้ต้องรอโรงเรียนปิดเทอม เกิดข้อขัดข้องต่างๆ 
   มากมาย ต าบลเราก็มีการแข่งขันกีฬาบ่อยมาก จึงอยากให้มีสนามกีฬาของทั้งต าบล 
   ส าหรับเด็ก เยาวชนได้ใช้ร่วมกัน 
นายชม  สมดัง  ส.อบต. หมู่ 1 – เสนอความเห็นว่าในการขอสร้างอะไรก็ตามเราควรไปถามผู้รับผิดชอบมาก่อน แล้ว 
   ถึงค่อยสร้าง ทางผู้ใหญ่บ้านก็บอกว่าก่อนสร้างเราก็ไม่ปรึกษาเขา เพราะเรื่องดังกล่าวเรื่อง 
   ส่วนรวม 
นายประจันต์  ศรีแก้ว  ส.อบต.หมู่ 10 – แสดงความเห็นว่าไม่ทราบว่าเหตุใดท่านผู้บริหารท่านน าเรื่องน้ีเข้า 
   ข้อบัญญัติก่อน ท่านผู้ใหญ่บ้านก็บ่นว่าเวลาสภาเราท าอะไรก็ท ากันเอง  เวลามีปัญหาก็ไป 
   ถามผู้ใหญ่บ้านเรื่องน้ีเป็นเรื่องใหญ่เพราะเป็นสนามกีฬาของทั้งต าบล ปัญหาด้านสถานที่ 
   น้ันมีมานานแล้ว  ตนเองเคยเสนอให้ใช้สถานที่ต่างๆแต่ผู้บริหารก็ไม่เอา แต่แล้วท่านก็มา 
   ใช้ที่ตรงน้ีใช้งบประมาณถึง 1,400,000 กว่าบาท การแข่งขันกีฬาก็มีการกระทบกระทั่ง 

/กัน จึงเป็นห่วง... 
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   กัน จึงเป็นห่วงความปลอดภัยของเด็กๆ เยาวชน ในการเดินทางโดยเฉพาะอย่างย่ิง โซน  
   บ้านตาเดาะ เจ้าคุณ และบ้านโคกนาสาม  
นายณรงค์  ยอดรัก  ส.อบต. หมู่ 8 – แสดงความเห็นว่า การแข่งขันที่ผ่านๆมาทางหมู่ 8 ก็เดินทางมาร่วมกิจกรรม 
   กับทาง อบต.เป็นปกติ การขอใช้ที่สาธารณะ หมู่ 12 น้ี ไม่น่าจะต้องกังวลเน่ืองจากเขาได้ 
   โอนให้ อบต.ดูแลรักษา และเราก็ได้หารือกันทั้งกับผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้านจนอนุมัติ 
   ไปแล้ว ถ้าจะมีปัญหาจริงๆเวลาเราส่งไปอ าเภอ อ าเภอก็คงจะไม่ผ่านเรื่องให้เรา สถานที่น้ี 
   จะเป็นประโยชน์ในการสนับสนุนด้านการกีฬา ทั้งเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ทั้งรองรับการจัด 
   กิจกรรมต่างๆในระดับต าบล พื้นที่ก็มีความกว้างขวาง 
นายประจันต์  ศรีแก้ว  ส.อบต.หมู่ 10 – แสดงความเห็นว่า ทางผู้ใหญ่บ้านพึ่งจะมารับรู้ในช่วงหลังจากเราได้ต้ัง 
   งบประมาณแล้ว 
ประธาน   - ชี้แจงว่า ในขณะน้ันเป็นขั้นตอนขอมติประชาคมระดับต าบล  
นายประทีป  ผาลึก ส.อบต.หมู่ 14 – แสดงความเห็นว่าการเริ่มต้นของเราน่าจะด าเนินการไม่ถูกต้อง  ก่อนที่จะน า 
   เรื่องเข้ามาเราควรปรึกษาผู้น าต้ังแต่เริ่มแรก  เรื่องน้ีนายกฯได้มีการขอมติสภาแล้ว ต่อมา 
   ได้เรียกก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชุมประชาคมต าบลเป็นครั้งที่สอง ครั้งน้ันตนเองก็ได้ถามไป 
   ว่าได้ด าเนินการถึงไหนแล้ว ถูกต้องหรือยังทางผู้ใหญ่บ้านก็ท้วงติงว่า สภาจะท าอะไรก็ท า 
   กันเองพอมีปัญหาก็ไปปรึกษาเขา เราอยากมีสนามใช้เหมือนกันแต่อยากให้ท าให้ถูก 
นายประไพย์  แจ่มใส ส.อบต.หมู่ 6 – แสดงความเห็นว่า ฟังดูเหมือนเราเอาเรื่องเก่ามาพูดและโทษตัวเอง ตนเองเคย  
   พูดเคยท้วงติงเรื่องการขอใช้ที่ ต้ังแต่การประชุมสภาครั้งก่อนแล้ว แต่ในวันน้ีขอให้ที่ 
   ประชุมมีมติว่าให้ใช้หรือไม่ แล้วก็ส่งไปให้อ าเภอ จังหวัดพิจารณา ถ้าอ าเภอ จังหวัด ไม ่
   อนุมัติเราก็ไม่ต้องสร้าง 
นายชม  สมดัง  ส.อบต. หมู่ 1 – เสนอความเห็นว่า เรื่องขอใช้ที่สร้างสนามกีฬาเป็นเรื่องที่จ าเป็น แต่เราต้องใช้สติ 
   ด้วย สมาชิกสภาทุกท่านก็มีสิทธิออกความคิดเห็น ทั้งน้ีเพ่ือความเจริญของบ้านเราน่ันเอง 
ประธาน   - ชี้แจงว่า เราเปิดโอกาสและขอความเห็นจากทุกท่านก่อนที่จะลงมติ เพราะบางทีความ  
   เห็นก็เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม จากน้ันได้ขอมติจากที่ประชุม 
ที่ประชุม  - มีมติเห็นชอบ  24  เสียง 
   - ไม่เห็นชอบ   0  เสียง  
   - งดออกเสียง   1  เสียง   
ระเบียบวาระท่ี  4  เร่ืองอื่น ๆ      
ประธาน   - ขอเชิญสมาชิก อบต.ได้สอบถามข้อสงสัยหรือเสนอความคิดเห็น และเชิญเจ้าหน้าที่ได้  
   ชี้แจง  
นายทองชนะ  ทานรัมย์  ส.อบต. หมู่ 9 – แสดงความคิดเห็นเรื่อง  กรณีฝายหนองตาโป๊ะซึ่งสร้างเมื่อปี  2559  
   ตอนน้ีมีการร้าวช ารุด ทางหมู่บ้านได้ท าหนังสือมายัง อบต.แล้ว ของบประมาณจาก อบต. 
   ไปซ่อมแซมให้ด้วย 
   - กรณีสายไฟฟ้าขาดตอนน้ีสายไฟฟ้ายังไม่ตกที่พื้น เกรงว่าถ้าตกถึงพื้นจะเกิดอันตรายแก่ผู้  
   สัญจรได้ เราเองก็ได้แจ้งมายัง อบต.แล้วขอให้ช่วยแก้ไขด้วย 
นายช่างโยธา  - ชี้แจงว่าเรื่องฝายทาง อบต.อาจจะสนับสนุนวัสดุในการซ่อมแซม  แต่จะขอแรงงานจาก  
   หมู่บ้านในการซ่อมแซม จะได้ไปลงพื้นที่ตรวจสอบให้ 
   - เรื่องสายไฟฟ้าขาด อบต.อาจจะต้องต่อให้ จะได้ให้ผู้ช่วยช่างไฟฟ้าไปดูให้ต่อไป 
ประธาน   - แจ้งเรื่อง อบต.ก าหนดฝึกอบรมเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพฯ ในวันที่ 28 ถึงวันที่ 31  
   พฤษภาคม 2562 ขอให้สมาชิกฯตอบแบบตอบรับมาว่าจะไปหรือไม่ไป  เพื่อเจ้าหน้าที่จะ 

/ได้วางแผน... 
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   ได้วางแผนเรื่องอาหาร ที่พักได้ถูกต้อง 
- แจ้งเรื่องขอเชิญสมาชิกฯทุกท่าน  เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาท าความสะอาดถนน ตาม 
โครงการ ”1 ถนน 1 อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ” ในวันพรุ่งน้ีที่ถนนสุรินทร์-ช่องจอม ช่วง 
กิโลเมตรที่ 234-236 ขอให้ท่านเตรียมเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆไปด้วย  อบต.มี 
งบประมาณอาหาร น้ าด่ืม และน้ ามันส าหรับเครื่องจักรต่างๆให้  จากน้ันได้สั่งเลิกประชุม 

 
     เลิกประชุมเวลา  15.45  น.  
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