
ส ำเนำ 
รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลค ำครั่ง 

สมัยวิสำมัญ  สมัยที่หนึ่ง  ประจ ำปี ๒๕๖3   
ประจ ำวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖3 

ณ ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลค ำครั่ง 
ผู้มำประชุม    

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

1 นายกษิดิ์เดช  สัตย์ธรรม ประธานสภา กษิดิ์เดช สัตย์ธรรม   

2 นายชัชวาลย์  สามหาดไทย รองประธานสภา ชัชวาลย์ สามหาดไทย   

3 นายประดิษฐ์  วงเวียน สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑ ประดิษฐ์ วงเวียน   

4 นางบุญโฮม  เนตรวิเศษ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑ บุญโฮม เนตรวิเศษ   

5 นายประมูล  นามสนุก สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒   ลากิจ 

6 นายประสงค์  รัตนเทพ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3 ประสงค์ รัตนเทพ   

7 นางจันทร์หอม  พรมจันทร์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4 จันทร์หอม พรมจันทร์   

8 นายเสถียร  ชูค า สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔ เสถียร  ชูค า   

9 นายสนอง  ตาทอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕ สนอง ตาทอง   

10 นายประมวล  สายสมุทร์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕ ประมวล สายสมุทร์   

11 นายอ่อนศร ี สายพิมพ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖ อ่อนศรี  สายพิมพ์   

12 นายพิชิต  บุญวิจิตร สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖ พิชิต  บุญวิจิตร   

13 นายศรีระ  คงมาก สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๗ ศรีระ คงมาก   

14 นายเสมอ  ทัดศรี สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๘ เสมอ ทัดศรี   

15 นายมงคล  บุญประกอบ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๘ มงคล บุญประกอบ   

16 นายวิชัย  แสนทวีสุข สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๙   ลากิจ 

17 นายสมชัย  แสงทอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๙ สมชัย แสงทอง   

18 นายธงชัย  ศุภสร สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐   ลากิจ 

19 นางสาวพรลดา  ดวงดาว สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐  ลากิจ 

20 นางประหยัด  สังวาลทอง เลขานุการสภา อบต. ประหยัด สังวาลทอง   
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ผู้เข้ำร่วมประชุม    

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

1 นายสมบัติ  เสตรา นายก อบต. สมบัติ  เสตรา   

2 ร.ต.ต.สิน  พงษ์ชะอุ่มดี รองนายก อบต. ร.ต.ต.สิน  พงษ์ชะอุ่มดี   

3 นายแสง  รากวงค์ รองนายก อบต. แสง  รากวงค์   

4 นายวิระชาติ บุญประชม รองปลัด อบต. วิระชาติ บุญประชม   

5 น.ส.สุพัตรา  สามแก้ว จพง.ธุรการช านาญงาน สุพัตรา สามแก้ว   

6 น.ส.ภิฌชญามน สัจจธ์รรม หัวหน้าส านักปลัด ภิฌชญามน สัจจ์ธรรม   

7 น.ส.วภิาพร จันทร์ทรง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิภาพร จันทร์ทรง   

8        

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

     

 ผู้มำประชุม            16            คน   

 ลำกิจ                    4          คน   

 ผู้เข้ำร่วมประชุม        7         คน   
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เริ่มประชุม  เวลำ  ๐๙.๐๐   น.  
นำยกษิดิ์เดช สัตย์ธรรม ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลค ำครั่ง ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม จุดธูปเทียน
บูชาพระรัตนตรัย และตรวจนับองค์ประชุม ผู้มาประชุม  ๑6  คน  ลากิจ 4  คน (นายประมูล นามสนุก,น.ส.พรลดา 
ดวงดาว,นายวิชัย แสนทวีสุข,นายธงชัย ศุภสร) ครบองค์ประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม  7  คน  ประธานสภากล่าวเปิด
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจ าปี ๒๕๖3 วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม ๒๕๖3  

ระเบียบวำระที่ ๑   เร่ือง ประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 

   -ไม่มี- 

ระเบียบวำระที่  ๒     เร่ือง รับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว 
นำยกษิดิ์เดช สัตย์ธรรม  ตามท่ีได้ส่งส าเนารายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ ประจ าปี ๒๕๖3 สมัยที่สอง   
(ประธำนสภำ อบต.) เมื่อวันที่ 23 เมษายน ๒๕๖3 ให้ท่านสมาชิก มีท่านใดจะแก้ไขรายงาน 
   การประชุมหรือไม่ 

ที่ประชุม   ไม่มี 

นำงประหยัด สังวำลทอง จ านวนสมาชิกสภา อบต.จ านวน ๒๐ ท่าน ลาประชุมจ านวน 4 ท่าน มีผู้มาประชุม
(เลขำนุกำรสภำชั่วครำว) ๑6 ท่าน ครบองค์ประชุม 

นำยกษิดิ์เดช สัตย์ธรรม  ขอมติที่ประชุมรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำ สมัยสำมัญ สมัยที่สอง (ประธำนสภำ 
อบต.)       ประจ ำปี ๒๕๖3 เมื่อวันที่ 23 เมษำยน ๒๕๖3 หรือไม่ 
มติที่ประชุม  รับรอง  ๑5  เสียง 
  ไม่รับรอง   - เสียง 
  งดออกเสียง   1 เสียง 

ระเบียบวำระที่  ๓     เร่ือง กระทู้ถำม 

    -ไม่มี - 

ระเบียบวำระที่  ๔     เร่ืองที่คณะกรรมกำรที่สภำท้องถิ่นต้ังขึ้นพิจำรณำเสร็จแล้ว  
   - ไม่มี - 

ระเบียบวำระที่ ๕ เร่ืองที่เสนอใหม่   
5.1 กำรพิจำรณำร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ.2563 

นำยกษิดิ์เดช สัตย์ธรรม/ประธำนสภำ อบต. ขอเชิญเลขานุการสภา ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมาย 

นำงประหยัด สังวำลทอง/เลขำนุกำรสภำ อบต. ชี้แจงระเบียบ ข้อกฎหมาย 
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ระเบียบกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 

แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 
“ข้อ ๒๒ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครอง  ส่วนท้องถิ่น

ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
 (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เพ่ิมเติมพร้อม

เหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  ที่เพ่ิมเติม ส าหรับ

องค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหาร ส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 
46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย  

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว  ให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้ ”  

ข้อ ๑๐ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นข้อ ๒๒/๑ และข้อ ๒๒/๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 

“ข้อ ๒๒/๑ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอ านาจ  ของ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  ที่เปลี่ยนแปลงให้สภา
องค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2537 ด้วย เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว  ให้
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  นับแต่วันที่
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ ”  

“ข้อ ๒๒/๒ ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการ พระราชด าริ งาน
พระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอ านาจ  ของผู้บริหารท้องถิ่น ส าหรับ
องค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือ เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
พิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย และเมื่อ
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือ เปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผย
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ” 

นำยกษิดิ์เดช สัตย์ธรรม/ประธำนสภำ อบต. ขอเชิญเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

น.ส.วิภำพร จันทร์ทรง/นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม 
ครั้งที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมสภา ข้อ 5.1) 
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นำยกษิดิ์เดช สัตย์ธรรม/ประธำนสภำ อบต. ท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามหรืออภิปราย ขอให้ยกมือสอบถามได ้

ที่ประชุม   ไม่มีผู้สอบถาม 
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นำงประหยัด สังวำลทอง/เลขำนุกำรสภำ อบต. ตรวจสอบองค์ประชุม สมาชิกสภา จ านวน ๒๐ ท่าน ลากิจ 4 ท่าน 
ครบองค์ประชุม 

นำยกษิดิ์เดช สัตย์ธรรม/ประธำนสภำ อบต.  ขอมติต่อที่ประชุมสภำ อบต.เห็นชอบร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ตำมรำยละเอียดดังกล่ำวหรือไม่ 
มติที่ประชุม     เห็นชอบ ๑5 เสียง 
      ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
      งดออกเสียง  ๑ เสียง 

 
5.2 รำยงำนกำรติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น (รอบเดือนตุลำคม พ.ศ.2562- มีนำคม 

พ.ศ. 2563) รอบที่ 1 

นำยกษิดิ์เดช สัตย์ธรรม/ประธำนสภำ อบต. ขอเชิญเลขานุการสภา ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมาย 

นำงประหยัด สังวำลทอง/เลขำนุกำรสภำ อบต. ชี้แจงระเบียบ ข้อกฎหมาย 
ระเบียบ กฎหมำยหรือหนังสือสั่งกำร 

๑.ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
(๑) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ 

ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของ
ทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
  ข้อ ๓๐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการ 
หรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้โดยมีขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างข้อก าหนด ขอบข่าย 
และรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการ เพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

(๒) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อก าหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน 
(๓) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผล 
(๔) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผล 

รายงานผลการด าเนินการซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
เพ่ือประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

(๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนา 
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ท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

๒.ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 

ข้อ ๑2 ให้ยกเลิกความใน (๓) ของข้อ 29 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทา 
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่๒) พ.ศ. 25๕๙และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” 

ข้อ ๑3 ให้ยกเลิกความใน (5) ของข้อ 30 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทา 
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่๒) พ.ศ. 25๕๙และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ 
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่น

ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” 
 
น.ส.ภิฌชญำมน สัจจ์ธรรม /หัวหน้ำส ำนักปลัด อ่านรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 รอบเดือน มีนาคม 2563 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563 ) 
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 5.2) 
 

สรุปแบบกำรติดตำมโครงกำรที่มีในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ที่บรรจุในงบประมำณ 
2563   

        

ล ำดับ
ที ่

ยุทธศำสตร์ 
โครงกำรที่มีในแผนพัฒนำ ด ำเนินกำรจริง 

หมำย
เหตุ 

จ ำนวน
โครงกำร 

จ ำนวนเงิน (บำท) จ ำนวน
โครงกำร 

จ ำนวนเงิน 
(บำท) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

 

1 
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 87    34,149,000.00  18 

   
2,934,000.00  14.63   

2 การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ 8 
        
235,000.0  8 

     
235,000.00  6.50   
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3 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต คน
และสังคม 

9           
80,000.0  

9        
80,000.00  

7.32   

4 การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 8 
    
14,400,000.0  -   -   -   

5 
การพัฒนาด้านการเมือง 
การปกครองและการบริหาร 6 

        
348,000.0  6 

     
348,000.00  4.88   

6 

การพัฒนาด้านทรัพยากร
ด้านธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
และการท่องเที่ยว 5 

        
178,000.0  3 

       
80,000.00  2.44   

รวม 123 
  
49,390,000.00  44 

   
3,677,000.00  35.77   

        

จ านวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ 2563 จ านวน  123   
โครงการ  
ตั้งงบประมาณไว้ในงบประมาณ พ.ศ.2563  จ านวน 44  โครงการ     

คิดเป็นร้อยละ 35.77 %       

 
ที่ประชุม  รับทรำบ 

นายกษิดิ์เดช  สัตย์ธรรม/ประธานสภา อบตค ำครั่ง สอบถามที่ประชุม มีท่านใดจะเสนอหรือสอบถามหรือไม่ 

ที่ประชุม  ไม่มี 

 
ระเบียบวำระที่ ๖  เร่ือง อื่น ๆ         

นายพิชิต บุญวิจิตร/ส.อบต.หมู่ที่ 6 ฝากเร่งด าเนินโครงการในข้อบัญญัติปี 2563  

นำยเสถียร ชูค ำ /ส.อบต.หมู่ที่ 4 สอบถามโครงการ คสล.หมู่ 4 กันงบประมาณปี 2562 ยังไม่ได้ด าเนินการ อยาก
ให้น าโครงการกันงบประมาณ มาด าเนินการก่อน เพราะกันไว้นานแล้ว 

นำยสมบัติ เสตรำ /นำยก อบต. ชี้แจงได้เซ็นเอกสารไปแล้ว 3 โครงการ ของหมู่ที่ 4 ก็เซ็นตไปแล้วคาดว่าน่าจะ
ด าเนินการได้เร็ว ๆ นี้ 

นำยอ่อนศรี สำยพิมพ์/ส.อบต.หมู่ 6 สอบถามจากการร้องเรียนของประชาชนผู้ที่เดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ าใน
การท าการเกษตรในพ้ืนที่ล าห้วยแก้งใหญ่ช ารุดกักเก็บน้ าไม่ได้ จะสามารถจ่ายขาดเงินสะสมไปซ่อมแซมได้หรือไม่ 
ส่วนโครงการจ่ายขาดเงินสะสมที่ได้รับการเห็นชอบจากสภาไปแล้วขอให้เร่งด าเนินการด้วย และเรื่องการขอขยายเขต
ไฟฟ้าพอจะสามารถขอได้หรือไม่ 



8 
 

 
 

นำยวิระชำติ บุญประชม/รองปลัด อบต.ฯ ชี้แจง ล าห้วยแก้งใหญ่ตามที่มีหนังสือร้องเรียนมา การช่วยเหลือเบื้องต้น
จะให้ช่างด าเนินการซ่อมประปาตัวเดิมให้ใช้งานไปก่อน แล้วรายงานอ าเภอ ส่วนการแก้ไขปัญหาในระยะยาวจะต้อง
ก่อสร้างประปาเพ่ิมเติม 

นำยสมบัติ เสตรำ /นำยก อบต. ชี้แจงล าห้วยแก้งใหญ่ หากท าด าเนินการซ่อมแซมต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก 
กรมชลประทานเคยมาดูแล้วก็ไม่สามารถท าได้เพราะต้องใช้งบจ านวนมาก 

นำยชัชวำล สำมหำดไทย/รองประธำนสภำ สอบถามโครงการในข้อบัญญัติ 2562 ซ่อมห้วยหินหนีบ ตามที่ท่านรอง
ปลัดแจ้งว่าต้องมีวิศวกรรับรองจึงจะสามารถด าเนินการได้ ในเมื่อไม่ได้ด าเนินการจะสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลง
โครงการใหม่ได้หรือไม่ และเรื่องการออกไปซ่อมไฟส่องสว่างที่ได้แจ้งให้ออกไปซ่อม แต่ก็ไม่เห็นออกไปซ่อมสักที อยาก
ให้ช่วยหาทางแก้ไขปัญหาให้พ่ีน้องประชาชนด้วย 

นำยกษิดิ์เดช สัตย์ธรรม/ประธำนสภำ จากปัญหาของหมู่ 2 และอีกหลายโครงการที่ผ่านมาที่ไม่สามารถด าเนินการ
ได้ เกิดจากช่างไม่ออกไปส ารวจพ้ืนที่จริง ท าให้การค านวณและประมาณการคลาดเคลื่อน การท าข้อบัญญัติในปี 
2564 ฝากให้ช่างออกไปส ารวจพ้ืนที่จริงโดยติดต่อกับสมาชิกสภาในพ้ืนที่ ให้ไปชี้จุดจะได้ไม่เกิดความผิดพลาดอีก 
และปัญหาวัสดุไฟฟ้าของปีงบ 2563 งบประมาณไม่เพียงพอจัดซื้อหรือไม่มีช่างออกไปด าเนินการ ควรหาวิธีแก้ไข
โดยเร็ว และฝากให้แจ้งหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนเข้าร่วมประชุมชี้แจงในการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณปี 2564 
ด้วยตนเองด้วย 

นายประดิษฐ์ วงเวียน/ส.อบต.หมู่ 1 แจ้งถนนค าครั่ง-โพนงาม ที่ชาวบ้านได้ร่วมกันด าเนินการ โดยขออนุญาตท่าน
นายกแล้ว ก็ได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณท่านนายกด้วย 

นำยอ่อนศรี สำยพิมพ์/ส.อบต.หมู่ 6 โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ที่สภาเห็นชอบแล้วแต่ยังไม่ได้ด าเนินการ ไม่ทราบ
ว่าเกิดจากอะไรจึงล่าช้า ฝากช่างออกไปวัดระยะทางในพื้นที่จริงโดยแจ้งผมได้ ผมจะพาไป 

นำยพิชิต บุญวิจิตร/ส.อบต.หมู่ 6 เสนอให้เรียกประชุมปรึกษาหารือก่อนท าข้อบัญญัติเพ่ือศึกษารายละเอียดก่อน
ประชุมจริง 

นำยเสถียร ชูค ำ/ส.อบต.หมู่ 4 จากมติคณะกรรมการจัดท าแผนให้ชะลอการด าเนินโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 
จนกว่าจะหมดฤดูฝน เนื่องจากการด าเนินการที่ผ่านมาเกิดปัญหาท าให้ประชาชนเดือนร้อนสัญจรล าบาก 

นำยสมบัติ เสตรำ /นำยก อบต. ชี้แจงโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ผมได้อนุมัติไป 2 โครงการ ก็มีปัญหาชาวบ้าน
สัญจรล าบาก ก็ต้องชะลอไว้ก่อน รอให้หมดฤดูฝน น่าจะประมาณเดือนตุลาคมน่าจะออกได้ทั้งหมด 16 โครงการ 
ส่วนเรื่องซ่อมไฟส่องสว่าง ได้สอบถามกองช่างแล้ว มีงบประมาณ 10,000 บาท จัดซื้ออุปกรณ์ หากไม่พอก็จะโอน
เพ่ิมอีก ส่วนโครงการก่อสร้างถนน คสล. ได้ประกาศไปแล้ว 4 โครงการ ในข้อบัญญัติ 3 โครงการ รวมเป็น 7 
โครงการ ก็จะทยอยด าเนินการ 

นายกษิดิ์เดช  สัตย์ธรรม/ประธานสภา อบตค ำครั่ง สอบถามที่ประชุม มีท่านใดจะเสนอหรือสอบถามหรือไม่ 

ที่ประชุม  ไม่มี 
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ประธำนสภำ  กล่าวปิดประชุมสภาในวันนี้ 

ปิดประชุมเวลำ ๑2.00 น. 

 
 
    (  ลงชื่อ  )          ประหยัด สังวาลทอง         ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                                           (  นางประหยัด  สังวาลทอง ) 
           เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง 
 
 
คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม ได้ตรวจรำยงำนกำรประชุม สมัยวิสำมัญ สมัยที่หนึ่ง ประจ ำปี ๒๕63 
เมื่อวันที่ 16 กรกฎำคม ๒๕63 แล้ว เห็นว่ำถูกต้อง จึงลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำน 
 
 
                 (  ลงชื่อ  )            เสถียร  ชูค า              ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                                  ( นายเสถียร  ชูค า ) 
                    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง หมู่ที่ ๔ 
 
                    (  ลงชื่อ  )            พิชิต  บุญวิจิตร           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                                 ( นายพิชิต  บุญวิจิตร ) 
                    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง หมู่ที่ ๖ 
 
                    (  ลงชื่อ  )                   -               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                             ( นางสาวพรลดา  ดวงดาว ) 
                   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง หมู่ที่ ๑๐ 
 
 
 
       (  ลงชื่อ  )      กษิดิ์เดช สัตย์ธรรม            ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                                           ( นายกษิดิ์เดช  สัตย์ธรรม ) 
                              ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง  
 

 


