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 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 /๒๕63 คร้ังที่ 2   

วันที 28 สิงหาคม ๒๕63 เวลา 10.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย 

ผู้เข้าประชุม 
ลำดับที ่ ชื่อ  -  สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
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นายสมบูรณ์  ชอบธรรม 
นายกฤษดา    ชิดชม 
นายพงศกร  จัดของ 
นางอำไพ   เพลิดเพลิน       
นายเขียน  ยาสมุทร 
ส.ต.อ.เจตนิพัทธ์  ชัยลอม 
นายชิด    งาต้น 
นายกษิเดชภ์  ปินใจ 
นายทองเลื่อน    เครือพาน 
นายเฮียง     ชาวนา 
นางชูศรี  มีของ 
นายธนกฤต   รุจิระพงศ์ 
นางประภารัตน์  คำรอด 
นายธนพล  ทนทาน     
นายสมศักดิ์   กาเหว่า 
นายสมชาย  โชคลาภ 
นางชัชชญา  บัวบาน 
นายสุรเดช   เสนะสุนันทา 
นางสมคิด     ชัยวิรัช 
นายสมพงศ์   ดวงจันทร์ 
นายณรงค์  มากมาย 
นางนิภาภรณ์  คมสัน 
นายพิชิตพล  เครือพาน 
นายวิรัตน์  ลมทวีวงศ์ 
นางลำดวน  ดวงจันทร์    
นายสมสิทธิ์  จาคำมา 

ประธานสภาฯ 
รองประธานสภาฯ 
ส.อบต.หมู่  1 
ส.อบต.หมู่  1 
ส.อบต.หมู่  2 
ส.อบต.หมู่  2 
ส.อบต.หมู่  3 
ส.อบต.หมู่  3 
ส.อบต.หมู่  4 
ส.อบต.หมู่  4 
ส.อบต.หมู่  5 
ส.อบต.หมู่  5 
ส.อบต.หมู่  6 
ส.อบต.หมู่  6 
ส.อบต.หมู่  7 
ส.อบต.หมู่  7 
ส.อบต.หมู่  8 
ส.อบต.หมู ่ 8 
ส.อบต.หมู่  9 
ส.อบต.หมู่  9 
ส.อบต.หมู่  10 
ส.อบต.หมู่  11 
ส.อบต.หมู่  11 
ส.อบต.หมู่  12 
ส.อบต.หมู่  13 
เลขานุการสภาฯ 

สมบูรณ์  ชอบธรรม 
กฤษดา  ชิดชม 
พงศกร  จัดของ 
อำไพ   เพลิดเพลิน       
เขียน  ยาสมุทร 
เจตนิพัทธ ์ ชัยลอม 
ชิด  งาต้น                
กษิเดชภ์  ปินใจ 
ทองเลื่อน  เครือพาน 
เฮียง   ชาวนา 
ชูศรี  มีของ 
ธนกฤต  รุจิระพงศ์ 
ประภารัตน์  คำรอด 
ธนพล  ทนทาน     
สมศักดิ์  กาเหว่า 
สมชาย  โชคลาภ 
ชัชชญา  บัวบาน 
สุรเดช   เสนะสุนันทา 
สมคิด   ชัยวิรัช 
สมพงศ์  ดวงจันทร์ 
ณรงค ์ มากมาย 
นิภาภรณ์  คมสัน 
พิชิตพล  เครือพาน 
วิรัตน์  ลมทวีวงศ์ 
ลำดวน  ดวงจันทร์    
สมสิทธิ์  จาคำมา 

       ผู้ไมม่าประชุม 
  -ไม่มี- 

/ผู้เข้าร่วมประชุม.... 
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 ผู้เข้าร่วมประชุม 

ลำดับที ่ ชื่อ  -  สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 
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8 
9 
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11 
12 
13 
14 
15 
16 

จ.ส.ต.ประยุทธ  ดวงจันทร ์
นายมาก  กองศิลป์ 
นางสุจินต์  ชัยมงคล 
นางบัวลอย  ฝักฝ่าย 
นายวีรยุทธ  สุขเจริญ 
นางสุกัญญา  วงศ์วังจันทร์ 
นางวราพร  พุ่มพวง 
นางวริศรา สีใจวงศ์ 
นางสาวอัณณ์ชญา  ขยัก 
นางธัญลักษณ์ แปงใจ 
นางเนตรนภา จริงแล้ว 
นางเนาวรัตน์ มนตรี 
นางสาววีณา วาระกุล 
นายศุภชัย ขีดสร้อย 
นางสาวบุษบา ปินนอ 
นายสรุศักดิ์ วงศ์ทิพย์ 

นายก อบต.หัวฝาย 
รองนายก อบต.หัวฝาย 
รองนายก อบต.หัวฝาย 
เลขานกุารนายกฯ อบต.หวัฝาย 
ผู้อำนวยการกองช่าง 
หัวหน้าสำนักปลัด 
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นิติกร 
นักวิชาการพัสดุ 
เจ้าพนักงานพัสดุ 
เจ้าพนักงานธุรการ 
นักพัฒนาชุมชน 
นักวิชาการศึกษา 
นักวชาการเงินและบัญชี 
นายช่างโยธา 

  ประยุทธ  ดวงจันทร์ 
  มาก  กองศิลป์ 
  สุจินต์  ชัยมงคล 
  บัวลอย  ฝักฝ่าย   
  วีรยุทธ  สุขเจริญ 
  สุกัญญา  วงศ์วังจันทร์ 
  วราพร  พุ่มพวง 
 วริศรา สีใจวงศ์ 

  อัณณช์ญา  ขยัก 
ธัญลักษณ์ แปงใจ 
เนตรนภา จริงแล้ว 
เนาวรัตน์ มนตรี 
วีณา วาระกุล 
ศุภชัย ขีดสร้อย 
บุษบา ปินนอ 

  สุรศักดิ์ วงศ์ทิพย์ 
 

          เริ่มประชุมเวลา  10.00  น. 
 เมื่อถึงเวลาประชุม  นายสมสิทธิ์  จาคำมา  เลขานุการสภาฯ  เชิญสมาชิกเข้าห้องประชุม 

สมาชิกสภามาครบองค์ประชุม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝายจุดธูปเทียนบูชาพระ -
รัตนตรัยและกล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย  สมัยสามัญ  สมัยที่  3/2563  
ครั้งที่  2  โดยดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้  

ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 - ขอฝากให้เจ้าหน้าที่ดูเรื่องการส่งเสียงดังรบกวนบ้านข้างเคียงด้วยครับ 
ว่าเป็นอำนาจขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการตักเตือนหรือไม่ครับ 
หากเป็นอำนาจของท้องถิ่นเราสามารถออกเป็นข้อบัญญัติของ อบต.ได้
หรือไม่ครับ 
 - มีหนังสือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่      
ขอร่วมทำบุญกัณฑ์สลากภัตต์ ประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์   

/เพ่ือถวาย...      
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 เพื่อถวายค่าภัตราหารเพล ค่าเล่าเรียน และถวายค่ารักษาพยาบาล       
แก่นิสิต ที่ศึกษาอยู่ที่วิทยาเขตแพร่ ในวันเสาร์ ที่ 5 กันยายน 2563     
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ ตำบลแม่คำ
มี อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ผมขอความร่วมมือจากผู้บริหาร สมาชิก 
อบต.ทุกท่าน และพนักงาน อบต.ร่วมกันทำบุญถวายกัณฑ์สลาก       
ตามกำลังศรัทธา ทางอำเภอสูงเม่น และหน่วยงาน องค์กรต่างๆในอำเภอ
สูงเม่นได้จัดกัณฑ์สลากเข้าร่วมกิจกรรมการดังกล่าว จำนวน 1 กัณฑ์      
ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันทำบุญตามศรัทธา ฝากกองการศึกษารวบรวม
และส่งที่ว่าการอำเภอสูงเม่น ฝ่ายการเงินและบัญชี ภายในวันที่  1 
กันยายน 2563 ครับ  
- ขอประชาสัมพันธ์รับสมัครโครงการเสริมสร้างความห่วงใยใส่ใจสุขภาพ
ผู้สู งอายุครับ  เป็นโครงการให้ความรู้และมีกิจกรรมในการฟื้ นฟู
สมรรถภาพของผู้สูงอายุ รับสมัครหมู่บ้านละ 7 คน 

นายสมบูรณ์ ชอบธรรม  - ขอให้ นายสมพงศ์ ดวงจันทร์ ส.อบต.หมู่ที่ 9 แจ้งเร่ืองปริมาณน้ำอ่าง 
 ประธานในที่ประชุม    แม่มานให้ที่ประชุมได้รับทราบครับ 
นายสมพงศ์ ดวงจันทร ์ - เรียนคณะผูบ้ริหาร ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิก อบต. 

ส.อบต.หมู่ที่ 9 ทุกท่าน และเจ้าหน้าที่ อบต. กระผมของแจ้งข้อมูลน้ำในอ่างแม่มาน 
วันที่ 22 สิงหาคม 2563 ปริมาณน้ำในอ่างแม่มานขึ้นอย่างรวดเร็วและ
ล้นสปริงเวย์ ในเวลา 15.45 น. ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างจนล้น ไหลเข้าใน
อัตรา 2.298 ล้านลูกบาศก์เมตร จนล้นในวันที่ 22 – 28 ยังมีน้ำล้น
อ่างตามลำดับการไหลของมวลน้ำที่เกินการกักเก็บ ซึ่ งการกักเก็บจุได้ 
18.7 ล้านลูกบาศก์เมตร และแจ้งในที่ประชุมทางชลประทานยังไม่ได้
เปิดมาตรกักเก็บน้ำในตอนนี้ และมีการกระทบตามทางน้ำธรรมชาติ และ
ปล่อยไปตามคลองปล่อยน้ำทั้งฝั่งซ้ายและขวา และปิดฝายปลิ้น สาเหตุ    
ที่ไม่กักน้ำ  

  1. มวลน้ำมีจำนวนมหาศาล 
  2. ประชาชนในพื้นที่เกรงจะได้ความเสียหายต่อแรงกระแทรก

ของน้ำ 
  3. มีพายุที่จะทำให้อ่างแม่มานกักเกบ็น้ำอีกหลายลูก 
  4. จะมีการกักน้ำจากมวลน้ำในช่วงปลายฤดูฝน ประมาณเดือน

กันยายนหรือต้นเดือนตุลาคม ความสภาพภูมิอากาศ 
 
         /สมาชิก... 
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  สมาชิก อบต.ทุกท่านช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบด้วย
นะครับ ซึ่งทางชลประทานและนายอำเภอได้มาดูสถานที่และเป็นผู้แนะ
วิธีแก้ไขแบบนี้ครับ 

นายสมบูรณ์ ชอบธรรม  - ขอใหส้มาชิก อบต.ทุกท่านช่วยประชาสัมพันธใ์ห้ประชาชนในพื้นที่ของ 
 ประธานในที่ประชุม    ท่านทราบในข้อเท็จจริงด้วยนะครับ 

ระเบียบวาระที่ ๒  เรือ่งรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย         
                         สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครัง้ที่ 1 วันที่ 14 สิงหาคม 2563 
นายสมบรูณ์ ชอบธรรม  - มีสมาชิกท่านใด จะสอบถามหรือแก้ไขเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  
 ประธานในที่ประชุม   
นายธนกฤต   รุจิระพงศ์ - ขอแก้ไข หน้า 13 บรรทัด 11 “นายชิด งาต้น ส.อบต.หมู่ที่ 9 
  ส.อบต.หมู่ที่ 5  แก้ไขเป็นส.อบต.หมู่ที่ 3” 
 นายพงศกร  จัดของ  - ขอแก้ไขหน้า 13 บรรทัด 21“ผมนายพงศกร จัดของ ส.อบต.หมู่ที่ 11 
   ส.อบต.หมู่ที่ 1  แก้ไขเป็นส.อบต.หมู่ที่ 1” 
นายสมบูรณ์ ชอบธรรม  -  หากไม่มีสมาชิกท่านใด จะสอบถามหรือแก้ไขเพ่ิมเติมอีก ขอความ    
ประธานในที่ประชุม      เห็นชอบทุกท่านรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาดว้ย 

              มติที่ ประชุม                - มีมติ เอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ               
สมัยที่ 3/2563 คร้ังที่ 1 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563  

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองญัตติเพ่ือพิจารณ เร่ือง พิจารณาแปรญัตติแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายทั่วไป ปีงบประมาณ 2564 วาระที่ 2 ขั้นแปรบัญญัติ 

นายสมบูรณ์ ชอบธรรม   -  ในการประชุมครั้งก่อนได้มีการเสนอชื่อและแต่งตัง้คณะกรรมการแปร 
ประธานในที่ประชุม        ญัตติไปเรียบร้อยแล้วนะครับ และทางคณะกรรมการแปรญัตติได้ส่ง

รายงานการประชุมมาที่ผมเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าไม่มีการแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 แต่อย่างใด
เห็นควรให้คงร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไปปีงบประมาณ 
2564 ตามร่างเดิมเมื่อไม่มีผู้ยื่นเสนอคำแปรญัตติและไม่มีการแปรญัตติ
ดั งกล่าว ผมขอมติจากที่ ประชุม ให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญั ติ
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ปีงบประมาณ  2564  ในวาระที่ 2  

มติที่ประชุม       -  มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบในวาระที่ 2 ให้คงร่างเดิม 
จ.ส.ต.ประยุทธ ดวงจันทร์  - กล่าวขอบคุณประธานสภาและสมาชิกสภาฯ ในที่ประชุม 
          นายกฯ  

                  /นายสมบูรณ…์  
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 นายสมบูรณ ์ชอบธรรม  - ใช้เวลาในการประชุมมาพอสมควรแล้ว ขณะนี้เวลา 11.15 น. ก็ขอ 
ประธานที่ประชุม  พักเบรก สัก 15 นาที และหลังจากพักเบรกเสร็จแล้วก็ขอให้สมาชิก     

ทุกท่านได้กลับเข้ามาที่ห้องประชุมเวลา 11.30 น. เพื่อประชุมพิจารณา
ตามระเบียบวาระการประชุมที่เหลือต่อไป     

หลังจากพักเบรกครบ 15 นาทีแล้ว สมาชิกกลับเข้าห้องประชมุครบองค์
ประชุม ประธานสภาเป็นประธานในที่ประชมุดำเนินการประชุมต่อ 

นายสมบูรณ์  ชอบธรรม  - ใช้เวลาในการพักเบรกมานานพอสมควรแล้ว และที่ประชุมได้ร่วมกัน 
ประธานในที่ประชุม     พิจารณาพร้อมกับมกีารอภิปรายซักถามกันอย่างหลากหลายในที่ประชุม 

ระเบียบวาระที่  4  ญั ตติพิ จารณา  เรื่อง ขอความเห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่ายทั่ วไป      
ปีงบประมาณ  2563 ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน 1 รายการ  

นายสมบูรณ์ ชอบธรรม  - ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายครับ  
  ประธานในที่ประชุม 
นายสมสิทธิ์  จาคำมา     - ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 

เลขานุการฯ          วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541”               
หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงิน 
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้
ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้
เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้
เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

จ.ส.ต.ประยุทธ ดวงจันทร์  -  4.1) ขอความเห็นชอบโอนงบประมาณไปตั้งเป็นรายการใหม่ แผนงาน  
           นายกฯ                การศึกษา งานบริการทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่า ครุภัณฑ์  

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 
บี ที ยู  ช นิ ด ติ ด ผ นั ง  จ ำน วน  1  เค รื่ อ ง  เพื่ อ จ่ าย เป็ น ค่ าจั ด ซื้ อ
เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู ชนิดติดผนัง จำนวน 1 เคร่ือง 
(รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์กำหนด) ขอโอนงบประมาณจำนวน 
28,000 บาท 
โอนลดจากแผนงานการศึกษา งานบริการทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา             
งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าจ้างเหมา
บริการอื่นๆตามอำนาจหน้าที่ ของ อบต. เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาอ่ืนๆ 
ตามอำนาจหน้าที่ของ อบต. เช่น ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยธุรการ,ค่าจ้างเหมา
ต่างๆฯลฯ จำนวน 28,000 บาท   
 
           /นายสมบูรณ…์ 
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 นายสมบูรณ์  ชอบธรรม   - ขอเชิญผู้อำนวยการกองการศึกษาฯชี้แจงเหตุผลในการโอนงบประมาณ 
 ประธานในที่ประชุม         ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ต่อที่ประชุมครับ 
  นางวราพร พุ่มพวง  - เรียนประธานสภา สมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหาร พนักงานทุกท่านใน 
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ    การขอโอนงบประมาณในครั้งนี้ เพื่อจะจัดซื้อเครื่องปรับอากาศสำหรับ

ห้องรับประทานอาหารของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ตำบลหัวฝาย ซึ่งในขณะนี้ โรงพยาบาลสูงเม่นได้เลือกให้ศูนย์พัฒนา      
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝายเข้าร่วมโครงการ ICAP เพื่อเด็ก
ได้มีการพัฒนาการที่ดี และเป็นการเตรียมความพร้อมเด็กปฐมวัย        
ตาม พ.ร.บ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562 และตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 ซึ่งคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯได้เข้ารับ
การอบรมพัฒนาศักยภาพครูสู่การจัดกระบวนการโดยยึดเด็กเป็น
ศูนย์กลาง (ONLINE) โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยตามแนวทาง 
ICAP ไปแล้ว ระหว่างวันที่ 24 – 26 สิงหาคม 2563 ขณะนี้ทางศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กกำลังสร้างโดม จึงจะปรับให้เด็กนักเรียนลงมาทานข้าว
กลางวันที่ โดมและปรับห้องรับประทานอาหารเป็นห้องวิชาการ           
เพ่ือลดการแออัดของเด็กค่ะ 

นายสมบูรณ์ ชอบธรรม    - การปรับปรุงภูมิทัศน์และปรับปรุงศูนย์พฒันาเด็กเล็กจะต้องเพิ่ม 
ประธานในที่ประชุม         บุคลากรด้วยไหมครับ 
  นางวราพร พุ่มพวง  - เรื่องบุคลากรจะมีทางโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพมาช่วยดูแลและ 
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ    แนะนำค่ะ 
นายสมบรูณ์ ชอบธรรม    - มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ หากไม่มีผมขอ 
ประธานในที่ประชุม         มติที่ประชุมครับ 
มติที่ประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

แผนงานการศึกษา งานบริการทั่ วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน      
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน เพ่ือจัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศ 
ขนาด 24,000 บีทียู ชนิดติดผนัง จำนวน 1 เคร่ือง เพ่ือจ่ายเป็น          

  ค่าจัดซื้ อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีที ยู  ชนิดติดผนั ง         
จำนวน 1 เครื่อง (รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์กำหนด) ขอโอน
งบประมาณจำนวน 28,000 บาท 

นายสมบูรณ์  ชอบธรรม   - ใช้เวลาในการประชุมภาคเช้ามานานพอสมควรจนถึงขณะนี้เวลา       
ประธานในที่ประชุม       12.00 น. ถึงเวลาพักรับประทานอาหารกลางวัน ก็ขอพักการประชุม

ภาคเช้าไว้ เพี ยงเท่ านี้  หลั งจากรับประทานอาหารกลางวัน เสร็จ      
เรียบร้อยแล้ว ก็ขอให้สมาชิกทุกท่านกลับเข้ามาประชุมกันอีกครั้ง           
ในภาคบ่าย เวลา 13.00 น. ครับ 

        /เร่ิมประชุม... 
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 เร่ิมประชุมภาคบ่ายเวลา 13.00 น. เมื่อถึงเวลาประชุมสมาชิกมาครบ   
องค์ประชุม ประธานสภาเป็นประธานในที่ประชุมดำเนินการประชุมต่อ
ในภาคบ่ายตามระเบียบวาระต่อไป  

        ระเบียบวาระที่ 5  ญัตติพิจารณา เรื่อง ขอความเห็นชอบกันเงินเบิกจ่ายเหลื่อมปี(ข้ามปี)               
ของงบประมาณปี 2563  
5.1) ญัตติพิจารณา เรื่อง ขออนุมัติกันเงินเบิกจ่ายเหลื่อมปี(ข้ามปี) ของ
งบประมาณปี 2563โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณป่าช้า
ขี้หนอน บ้านเหล่าป่าผึ้ง หมู่ที่ 12 งบประมาณ 700,000 บาท เพ่ือจ่าย 
ค่าก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหลก็ รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1. ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา 0.15 เมตร พื้ นที่รวม    
ไม่น้อยกว่า 948.32 ตารางเมตร 
2 . ก่ อสร้างถนนคอนกรีต เสริม เหล็ ก  ขนาดกว้ าง 3 .00  เมตร            
หนา 0.15 เมตร ความยาว 28 เมตร พร้อมงานเทพื้นคอนกรีตเสริม
เหล็ก ความหนา 0.15 เมตร จำนวน 13.35 ตารางเมตร หรือมีพื้นที่
รวมไม่น้อยกว่า 97.35 ตารางเมตร 
3. ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดฝาปิดคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้างภายใน 0.30 เมตร ความลึก 0.30 – 0.40 เมตร 
(ความลึกรวมฝาปิด) ความยาว 44 เมตร 

นายสมบูรณ์  ชอบธรรม    -  ขอเรียนเชิญฝ่ายบริหารได้นำเสนอถึงเหตุผลและความจำเป็นในการ  
ประธานในที่ประชุม     ขอขยายเวลากันเงินงบประมาณในคร้ังนี้ครับ 
จ.ส.ต.ประยุทธ ดวงจันทร์  -  เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ   
         นายกฯ                   ทุกท่าน เนื่องด้วยปีงบประมาณ 2563 จะสิ้นสุดในเดือนกันยายน 

2563 ซึ่งมีระยะเวลาคงเหลืออีก 1 เดือน ซึ่งขณะนี้โครงการก่อสร้าง
ประเภทต่าง ๆ ในส่วนของกองช่าง หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       

  ในปีงบประมาณ 2563 คาดว่าไม่ทันก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ 
2563 นี้ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องขอขยายเวลากันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 
(ข้ามปี) ขอนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเพื่อขอความเห็นต่อที่ประชุมสภา 
กระผมจึงขอความเห็นชอบกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (ข้ามปี) ต่อที่ประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย 

นายสมบูรณ์  ชอบธรรม    -  ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝน บางจุดที่จะทำการก่อสร้าง เช่น หมู่ที่ 12 จะทำ 
ประธานในที่ประชุม     ให้การก่อสร้างช่วงนี้ลำบาก ผมได้ปรึกษากองช่างเสนอนายกขอกันเงิน

เบิกจ่ายเหลือ่มปไีปก่อสร้างใน ฤดูแล้งปีงบประมาณถัดไปครับ  
 

 /นายกฤษดา... 
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 นายกฤษดา  ชิดชม  - ขอทราบโครงการป่าช้าขี้หนอน จะมีการก่อร้างรางระบายน้ำและถนน  
ประธานในที่ประชุม จะทำการก่อสร้างจุดใดครับ 
นายสมบูรณ์ ชอบธรรม   - รางระบายน้ำและถนน ทางผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 13 กับ หมู่ที่ 5 ได้มีการ 
 ประธานในที่ประชุม       ร้องขอเข้ามาและได้ลงพื้นที่สำรวจมาเรียบร้อยแล้ว ส่วนถนนจะไปติด

ทางทิศเหนือ ถนนเส้นต้นงิ้วอ้อมไปทางห้องน้ำ 
จ.ส.ต.ประยุทธ ดวงจันทร์  -  ขอแจ้งที่ประชุมหากโครงการใดไม่กันเงินข้ามปี คือกำลังจะจัดซื้อจัด  
         นายกฯ                   จ้างในปีงบประมาณนี้ครับ    
นายสมบูรณ์ ชอบธรรม   - ที่ประชุมท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่  หากไม่มีผมขอมติที ่
 ประธานในที่ประชุม       ประชุมครับ          
      มติที่ประชุม  - ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบอนุมัติขยายเวลากันเงินเบิกจ่าย 

เหลื่อมปี(ข้ามปี) ของปีงบประมาณ 2563 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในบริเวณป่าช้าขี้หนอน บ้านเหล่าป่าผึ้ง หมู่ที่  12 งบประมาณ 
700,000 บาท เพื่อจ่ายค่าก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ค่าก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1. ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา 0.15 เมตร พื้นที่รวม    

ไม่น้อยกว่า 948.32 ตารางเมตร 
2 . ก่ อสร้างถนนคอนกรีต เสริม เหล็ ก  ขนาดกว้ าง 3 .00  เมตร            
หนา 0.15 เมตร ความยาว 28 เมตร พร้อมงานเทพื้นคอนกรีตเสริม
เหล็ก ความหนา 0.15 เมตร จำนวน 13.35 ตารางเมตร หรือมีพื้นที่
รวมไม่น้อยกว่า 97.35 ตารางเมตร 
3. ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดฝาปิดคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้างภายใน 0.30 เมตร ความลึก 0.30 – 0.40 เมตร 
(ความลึกรวมฝาปิด) ความยาว 44 เมตร 
5.2) ญัตติพิจารณา เร่ือง ขออนุมัติกันเงินเบิกจ่ายเหลื่อมปี(ข้ามปี)    
ของงบประมาณปี 2563โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก     
บ้านเหล่าป่าผึ้ง หมู่ 12 งบประมาณ 383,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น      
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ความหนา 
0 .15 เมตร ความยาว 160.00 เมตร หรือมีพื้ นที่ ไม่น้ อยกว่า          
560 ตารางเมตร บ้านเหล่าป่าผ้ึง หมู่ 12 ตำบลหัวฝาย โดยจากข้างที่นา
นายปั่น มากมาย บ้านเหล่าป่าผึ้ง หมู่ 12 ตำบลหัวฝาย ไปสิ้นสุดข้างที่นา
นายสมบูรณ์ มีชัย บ้านเหล่าป่าผึ้ง หมู่ 12 ตำบลหัวฝาย  

นายสมบูรณ์  ชอบธรรม    -  ขอเรียนเชิญฝ่ายบริหารได้นำเสนอถึงเหตุผลและความจำเป็นในการ  
ประธานในที่ประชุม     ขอขยายเวลากันเงินงบประมาณในคร้ังนี้ครับ 
 

/จ.ส.ต.ประยุทธ... 
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 จ.ส.ต.ประยุทธ ดวงจันทร์  -  เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ   
         นายกฯ                   ทุกท่าน เนื่องด้วยปีงบประมาณ 2563 จะสิ้นสุดในเดือนกันยายน 

2563 ซึ่งมีระยะเวลาคงเหลืออีก 1 เดือน ซึ่งขณะนี้โครงการก่อสร้าง
ประเภทต่าง ๆ ในส่วนของกองช่าง หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       

  ในปีงบประมาณ 2563 คาดว่าจะไม่ทันก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ 
2563 นี้ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องขอขยายเวลากันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 
(ข้ามปี) ขอนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเพื่อขอความเห็นต่อที่ประชุมสภา 
กระผมจึงขอความเห็นชอบกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (ข้ามปี) ต่อที่ประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย 

นายสมบูรณ์ ชอบธรรม   - ที่ประชุมท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่  หากไม่มีผมขอมติที ่
 ประธานในที่ประชุม       ประชุมครับ  
     มติที่ประชุม  - ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบอนุมัติขยายเวลากันเงินเบิกจ่าย 

เหลื่อมปี(ข้ามปี) ของปีงบประมาณ 2563 โครงการก่อสร้างถนน
ค อ น ก รี ต เส ริ ม เห ล็ ก  บ้ าน เห ล่ าป่ า ผึ้ ง  ห มู่  1 2  งบ ป ระ ม าณ         
383,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    
ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ความหนา 0.15 เมตร                          

  ความยาว 160.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 560 ตารางเมตร   
บ้านเหล่าป่าผึ้ง หมู่ 12 ตำบลหัวฝาย โดยจากข้างที่นานายปั่น มากมาย 
บ้านเหล่าป่าผึ้ง หมู่ 12 ตำบลหัวฝาย ไปสิ้นสุดข้างที่นานายสมบูรณ์     
มีชัย บ้านเหล่าป่าผึ้ง หมู่ 12 ตำบลหัวฝาย 
 5.3) ญัตติพิจารณา เร่ือง ขออนุมัติกันเงินเบิกจ่ายเหลื่อมปี (ข้ามปี)    
ของงบประมาณปี 2563โครงการ ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.หัวฝาย บ้านเหล่าเจริญ หมู่ 9 งบประมาณ 450,000 
บาท เพ่ือจ่ายเป็น ค่าก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนตำบลหัวฝาย ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 12 เมตร สูง 3 เมตร 

นายสมบูรณ์  ชอบธรรม    -  ขอเรียนเชิญฝ่ายบริหารได้นำเสนอถึงเหตุผลและความจำเป็นในการ  
ประธานในที่ประชุม     ขอขยายเวลากันเงินงบประมาณในคร้ังนี้ครับ 
จ.ส.ต.ประยุทธ ดวงจันทร์  -  เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ   
         นายกฯ                   ทุกท่าน เนื่องด้วยปีงบประมาณ 2563 จะสิ้นสุดในเดือนกันยายน 

2563 ซึ่งมีระยะเวลาคงเหลืออีก 1 เดือน ซึ่งขณะนี้โครงการก่อสร้าง
ประเภทต่าง ๆ ในส่วนของกองช่าง หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       

  ในปีงบประมาณ 2563 คาดว่าจะไม่ทันก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ 
2563 นี้ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องขอขยายเวลากันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 
(ข้ามปี) ขอนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเพื่อขอความเห็นต่อที่ประชุมสภา  

 
   /กระผม… 
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   กระผมจึงขอความเห็นชอบกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (ข้ามปี) ต่อที่ประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย 

นายสมบูรณ์ ชอบธรรม   - ที่ประชุมท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่  หากไม่มีผมขอมติที ่
 ประธานในที่ประชุม       ประชุมครับ  
      มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบอนุมัติขยายเวลากันเงินเบิกจ่าย 

เหลื่อมปี(ข้ามปี) ของปีงบประมาณ 2563 โครงการ ก่อสร้างอาคารเก็บ
พั สดุ  ศู นย์พัฒ นาเด็ ก เล็ ก  อบต .หั วฝาย บ้ าน เหล่ าเจริญ  หมู่  9 
งบประมาณ 450,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ยาว 12 เมตร สูง 3 เมตร 
5.4) ญัตติพิจารณา เร่ือง ขออนุมัติกันเงินเบิกจ่ายเหลื่อมปี(ข้ามปี)     
ของงบประมาณปี 2563โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง บ้านช่องลม หมู่ 1 งบประมาณ 350,000 บาท    
เพ่ือจ่ายเปน็ ค่าปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์เรยีนรู้เศรษฐกิจพอเพียง     
บ้านช่องลม หมู่ 1 ตำบลหัวฝาย ขนาดกว้าง 6.80 เมตร ยาว 9.00 
เมตร สูง 3.00 เมตร 

นายสมบูรณ์  ชอบธรรม    -  ขอเรียนเชิญฝ่ายบริหารได้นำเสนอถึงเหตุผลและความจำเป็นในการ  
ประธานในที่ประชุม     ขอขยายเวลากันเงินงบประมาณในคร้ังนี้ครับ 
จ.ส.ต.ประยุทธ ดวงจันทร์  -  เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ   
         นายกฯ                   ทุกท่าน เนื่องด้วยปีงบประมาณ 2563 จะสิ้นสุดในเดือนกันยายน 

2563 ซึ่งมีระยะเวลาคงเหลืออีก 1 เดือน ซึ่งขณะนี้โครงการก่อสร้าง
ประเภทต่าง ๆ ในส่วนของกองช่าง หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       

  ในปีงบประมาณ 2563 คาดว่าจะไม่ทันก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ 
2563 นี้ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องขอขยายเวลากันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 
(ข้ามปี) ขอนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเพื่อขอความเห็นต่อที่ประชุมสภา 
กระผมจึงขอความเห็นชอบกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (ข้ามปี) ต่อที่ประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย 

นายสมบูรณ์ ชอบธรรม   - ที่ประชุมท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่  หากไม่มีผมขอมติที ่
 ประธานในที่ประชุม       ประชุมครับ  
     มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบอนุมัติขยายเวลากันเงินเบิกจ่าย 

เหลื่อมปี(ข้ามปี) ของปีงบประมาณ 2563 โครงการปรับปรุงต่อเติม
อาคารศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านช่องลม หมู่  1งบประมาณ      
350,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง บ้านช่องลม หมู่  1  ตำบลหัวฝาย ขนาดกว้าง        
6.80 เมตร ยาว 9.00 เมตร สูง 3.00 เมตร 

                             
                 /ระเบียบวาระ...  
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 ระเบียบวาระที่ 6   ญัตติพิจารณา เร่ืองพิจารณาลงมติให้ความเห็นชอบแห่งร่างข้อบัญญัติ             
        งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ปีงบประมาณ 2564 วาระที่ 3 
นายมบรูณ์ ชอบธรรม  - การพิจารณาลงมติให้ความเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณ 
ประธานในที่ประชุม           รายจ่ายแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ปีงบประมาณ 

2564 วาระที่ 3 มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรือไม่  แต่จะไม่มีการ
อภิปรายอีก เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย    
ถ้ามีเหตุอันสมควร ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติ
ว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่เป็นไป  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  ข้อ 52 ผมขอมติที่ประชุม
เพื่อให้ความเห็นชอบตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ปีงบประมาณ 2564 วาระที่ 3 

ที่ประชุม -  มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ทั่วไป ปีงบประมาณ 2564 วาระที่ 3  

ระเบียบวาระที่ 7 เร่ืองอื่น ๆ  

นายสุรเดช เสนะสุนันทา -  ขอสอบถามเร่ืองการลงพื้นที่ประชาคมหมู่บ้านมีแผนจะลงพื้นที่        
    ส.อบต.หมู่ 8 ช่วงไหนครับ   

 นางสุกัญญา วงศ์วังจันทร์ -  จะลงพื้นที่ประชาคมช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีค่ะ 
     หัวหน้าสำนักปลัด  
นายกฤษดา  ชิดชม  - ขอสอบถามงานด้านสาธารณสุข เนื่องจาก หมู่ที่ 10 มีผู้ป่วยโรค  
  ส.อบต.หมู่ 10 ไข้เลือดออก จำนวน 5 ราย โดยมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้าน

ป่าผึ้งและ อ.ส.ม.ช่วยกันดูแล ขอแจ้งว่าการพ่นเป็นการพ่นแบบรวกๆไม่
ละเอียดในการพ่น และทาง อบต.ไม่มีการแจ้งเป็นหนังสือให้ทางชุมชน
ทราบ ทำให้ประชาชนไม่ทราบจึงไม่เปิดบ้านให้ อ.ส.ม.ซึ่งไม่กล้าเปิด     
บ้านผู้อื่น ทำให้การพ่นไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร และเครื่องพ่นยุงไม่
เพียงพอในการป้องกันโรคไข้เลือดออก ขอให้ทาง อบต.ช่วยจัดซื้อเครื่อง
พ่นยุงเพิม่ได้หรือไม่เพ่ือให้เพียงพอกับที่กำจัดและป้องกันโรคไข้เลือดออก 

นายกฤษดา  ชิดชม  - ผมอยากให้เราทำงานร่วมกันเหมือนเมื่อก่อน เช่นมีหนังสือแจ้งผู้นำ 
    ส.อบต.หมู่ 10 ชุมชนก่อนพื้นจะได้ประสานกันเพ่ือลงพื้นที่ และช่วยแก้ไขเร่ืองเครื่องพ่น

ยุงไม่เพียงพอด้วยนะครับ 
นายพงศกร  จัดของ  - ขอให้จัดงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องพ่นยุงอีกได้มั้ยครับ 

ส.อบต.หมู่ 1  
     นายชิด  งาต้น  - เคร่ืองพ่นยุงขอให้ทางเจ้าหน้าที่ช่วยหาช่องทางให้เพียงพอด้วยครับ  
    ส.อบต.หมู่ 3  จะไดแ้ก้ไขไดท้ันท่วงท ี
         /นางสมคิด... 
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 นางสมคิด ชัยวิรัช  - ปกติบ้านไหนมีผู้ป่วยจะให้พาผู้ป่วยออกจากบ้านก่อน เพ่ือจะได้พ่นยา 
ส.อบต.หมู่ 9 ในบ้านได้ เพราะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าผึ้งจะเน้น    

เร่ืองนี้มากค่ะ 
นายสมพงศ์  ดวงจันทร์  - ตอนนี้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าผ้ึง กำลังจัดการประชุม 
      ส.อบต.หมู่ 9  ในการแก้ไขปัญหาเรื่องเครื่องพ่นยุงอยู่ครับ     
นายธนกฤต รุจิระพงศ์  - ผมคิดว่าการแก้ไขควรจะให้ทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือกัน ต้องให้ 

ส.อบต.หมู่ 5 ประชาชนมีจิตสำนึกก่อน เพราะรอแต่  อ.ส.ม.ฝ่ายเดียวไม่ได้ต้อง
แก้ปัญหาในการรณรงค์ ต้องให้ผู้นำชุมชนและผู้นำท้องถิ่นร่วมมือกันครับ 

    นางชูศรี มีของ  - ขอทราบว่างบประมาณจัดซื้อเคร่ืองพ่นยุงจะต้องนำเข้าแผนก่อนมั้ยค่ะ 
     ส.อบต.หมู่ 5   
นางสุกัญญา วงศ์วังจันทร์ - เครื่องพ่นยุงเป็นครุภัณฑ์ที่ใช้บริการสาธารณะเพ่ือประชาชนต้อง 
     หัวหน้าสำนักปลัด  เพ่ิมเติมในแผนท้องถิ่นฯก่อนจึงจะจัดซื้อได้ค่ะ 
นายสมบูรณ์ ชอบธรรม  - ปัจจุบันเคร่ืองพ่นยุงใช้ได้กี่เครื่อง 
  ประธานในที่ประชุม  
นางสุกัญญา วงศ์วังจันทร์ -  2 เครื่องค่ะ 
     หัวหน้าสำนักปลัด  
จ.ส.ต.ประยุทธ ดวงจันทร์  - เคร่ืองพ่นหมอกควันกำจัดยุงหากไม่เพียงพอก็จำเป็นต้องปรับแผนฯ 

นายกฯ                   และโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายจัดซื้อเครื่องพ่นกำจัดยุงต่อไปครับ 
นายสมสิทธิ์  จาคำมา - ครุภณัฑ์สำนักงานสามารถซื้อได้เลยครับ แต่เคร่ืองพ่นยุงเป็นครุภัณฑ ์ 

เลขานุการสภาฯ บริการสาธารณะจะต้องเพิ่มเติมใน แผนพัฒนาท้องถิ่นฯก่อนครับ จะต้อง
เปิดประชุมสภา อบต. สมัยวิสามัญ อีกครัง้ครับ 

นายกฤษดา  ชิดชม  - ขอขอบพระคุณท่านนายกฯครับ ที่จะเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นฯเพ่ือ 
ประธานในที่ประชุม แก้ไขปัญหาของประชาชนอย่างรวดเร็วครับ 
 นายกษิเดช ปินใจ  - ขอสอบถามทางนิติกรว่า “พนักงานเจ้าหน้าที่” ตามข้อข้อบัญญัต ิ
 ส.อบต.หมู่ 3 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย ว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือ      

ปล่อยสัตว์ พ.ศ.2562 นายก อบต.สามารถมอบหมายให้ใครทำหน้าที่ได้
บ้างครับ  

นางสาวอัณณ์ชญา ขยัก - “พนักงานเจ้าหน้าที่”หมายถึง ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น   
นิติกร  ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น (นายก) เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไป

ตามข้อบัญญัตินี้ค่ะ 
นายพงศกร  จัดของ  - ขอแจ้งที่ประชุมครับ ช่วงฝนตกหนัก น้ำไหลหลาก มีชาวบ้านถามผม 

ส.อบต.หมู่ 1 ว่างบประมาณ อบต.มีทำไมถึงไม่แก้ไข ผมจึงได้แจ้งให้ความเข้าใจกับ
ชาวบ้านไปว่าเป็นอำนาจของชลประทานครับ และทางรองปลัดมานพ  

             /แนะนำให้...  
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 แนะนำให้ทำหนังสือผ่าน อบต. เพื่อของบประมาณจากชลประทาน
จังหวัดครับ 

นายกฤษดา  ชิดชม  - พนังและถนนบริเวณศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 10 เกิดชำรุดทรุดตัว  
ส.อบต.หมู่ 10 ทาง อบต.ได้มีการติดประกาศแจ้งเตือนแล้ว อยากทราบว่าจะมีการ

ซ่อมแซมอย่างไร 
จ.ส.ต.ประยุทธ ดวงจันทร์  - จากที่เกิดเหตุทางผมและปลัด กองช่างผู้เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ตรวจ  

นายกฯ                     สอบทันที  และผมได้ เชิญประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน          
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย ตามคำสั่ง 428/2560 ลงวันที่  6 
พฤศจิกายน 2560 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น.และตาม      
ข้อ 91 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 โดยผมให้ ผู้อำนวยการกองช่าง
วัดความหนาแน่นของดิน จะแก้ปัญหาด้วยกล่องเคเบิ้ลเหมือนหน้าวัดดอนชัยครับ 
และกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินมีสาธารณภัยเกิดขึ้นผู้บริหารสามารถอนุมัติให้จ่ายขาดเงิน
สะสมได้ตามความจำเป็นในขณะนั้น โดยให้คำนึงถึงฐานะการเงินการคลังด้วย    
ตามข้อ 91 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 เป็นอำนาจของนายกฯครับ 
ตอนนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการเทสดินและออกแบบบครับ คงจะได้ผู้รับจ้าง      
ในเร็วๆนี้ 

นายธนกฤต   รุจิระพงศ์ - ปัญหาความเดือดร้อนของปากทางป่าผึ้ง หมู่ที่ 5 หน้าบ้านช่างหม ู
ส.อบต.หมู่ที่ 5 ถนนสูงทำให้น้ำไหลลงบ้านชาวบ้าน (นายชูชาติ กลมเกลียว) ครับ       

ฝากทาง อบต.แก้ไขด้วยครับ 
     นายชิด  งาต้น  - โครงการห้วยผักไห่ ขอให้แก้ไขเนื่องจากน้ำท่วมถนน ผมกลัวจะพังครับ  
    ส.อบต.หมู่ 3  ขอให้ช่างลงพืน้ที่สำรวจถนนและผนังด้วยนะครับ 

จ.ส.ต.ประยุทธ ดวงจันทร์  - ผมได้ปรึกษากับช่างจะลงสำรวจพื้นที่จะใช้ไม้ลำหรือรถแบคโฮเอาเศษ 
          นายกฯ     สวะออก ขอเวลากองช่างเคลียร์งานก่อนนะครับ 
  นายเฮียง ชาวนา   - ชาวบ้าน หมู่ที่ 4 ฝากผมมาขอบพระคุณท่านนายกที่ไปขุดดินให้ครับ 
   ส.อบต.หมู่ที่ 4   
  นายสมบูรณ์ ชอบธรรม  - ผมขอเสนอที่ประชุมให้เจ้าหน้าที่ อบต.ลงพื้นที่ประชาคมให้เร็วขึ้นได้ 
      ส.อบต.หมู่ที่ 12   ได้หรือไม่ครับ เพ่ือจะได้โครงการมาปรับแผนครับ โครงการในข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ผมขอเสนอชื่อสมาชิก
สภา อบต.เป็นแกนนำในการตรวจสอบโครงการต่างๆ ครับ ม ี7 ท่านดงันี ้
1. นายพงศกร  จดัของ   ส.อบต.หมู่ 1 
2. นายสมพงศ์ ดวงจันทร์ ส.อบต.หมู ่9 
3. นายกฤษดา ชิดชม  ส.อบต.หมู ่10 
          /4. นางชูศรี... 
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 4. นางชศูรี    มีของ  ส.อบต.หมู ่5 
5. นางประภารัตน์ คำรอด ส.อบต.หมู ่6 
6. นางนิภาภรณ์  คมสัน ส.อบต.หมู ่11 
7. นายสมบูรณ์  ชอบธรรม ส.อบต.หมู ่12 

     นายกฤษดา  ชิดชม - คณะกรรมการทั้ง 7 ท่าน มีใครจะถอนตัวหรือไม่ครับ หากไม่มีใคร    
     ประธานในที่ประชุม      ถอนตัว ถือเอารายชื่อทั้ง 7 ท่านนี้เป็นหลักนะครับ  
    นายกฤษดา  ชิดชม  - หากไม่มีสมาชิกท่านใด จะสอบถามหรือแก้ไขเพ่ิมเติมอีก ขอความ        

ประธานในที่ประชุม      เห็นชอบทุกท่านเหน็ชอบคณะกรรมการตรวจสอบโครงการด้วยครับ 
ที่ประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบคณะกรรมการตรวจสอบโครงการ 

ทั้ง 7 คน 
   นายกฤษดา  ชิดชม  - ใช้เวลาประชุมสภาภาคบ่ายมาเป็นเวลาพอสมควรมีสมาชิกท่านใด   
   ประธานในที่ประชุม      จะเสนอหรือสอบถามเร่ืองใดอีกหรือไม่ครับ หากไม่มีก็ขอขอบคุณทุกท่าน 
                             วันนีก้็ขอปิดประชุมแต่เพียงเท่านี้ครับ 

ปิดประชุมเวลา  14.15  น. 
 
 
(ลงชื่อ)         สมสิทธิ์ จาคำมา ผู้บันทึกการประชุม 

          (นายสมสิทธิ์ จาคำมา) 
    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย 

     
 
 

    (ลงชื่อ)       สมบูรณ์ ชอบธรรม ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
        (นายสมบูรณ์ ชอบธรรม) 
     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย 
 
 
 
 
 

    (ลงชื่อ)       ธนกฤต รุจิระพงศ์    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
        (นายธนกฤต รุจิระพงศ์) 
                     ส.อบต.หมู่ที่ 5 
 

 /(ลงชื่อ)... 
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(ลงชื่อ)        ธนพล  ทนทาน ผูต้รวจรายงานการประชุม 
         (นายธนพล  ทนทาน) 
                     ส.อบต.หมู่ที่ 6 
            
 

(ลงชือ่)        อำไพ  เพลิดเพลิน ผูต้รวจรายงานการประชุม 
                 (นางอำไพ  เพลิดเพลิน) 
                        
ส.อบต.หมู่ที่ 1 
 
  


