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            รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย 

สมัยสามญั  สมัยที่  2  ครั้งที่ 1  ประจ าป ี 2565 
วันที่  13  มิถนุายน  พ.ศ. 2565 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกดุน้อย 
__________________ 

 
ผูม้าประชมุ 
 

1. นายจ าเนียร   จุย้จันทึก  ประธานสภาฯ 
2. นายอนุชัย  บญุจนัทึก  รองประธานสภาฯ  
3. นางสาวศรัญญา  เดชจันทึก เลขานุการสภาฯ 
4. นายลาศรี  รั้งจนัทึก  ส.อบต. ม.1 
5. นายคนงึ  กองจนัทึก  ส.อบต. ม.2 
6. นายวิชานนท์  ชยัแก้ว  ส.อบต. ม.3 
7. นายวีระพงษ์  ภูจนัทึก  ส.อบต. ม.4 
8. นางสจุิตราภา  เสริฐจันทึก ส.อบต. ม.7 
9. นายมนญู  มาวขุนทด  ส.อบต. ม.8 
10. นางดารุณ ี  สมพงษ์  ส.อบต. ม.9 
11. นายประจวบ  สารจันทึก  ส.อบต. ม.10 
12. นายชัยวัฒน ์ ซอสูงเนิน  ส.อบต. ม.12 

 
ผู้ไมม่าประชมุ 
 

1. นายวินยั  หล  าจนัทึก  ส.อบต. ม.5 
2. นางอ้อย  หรั นจันทึก    ส.อบต. ม.13 

 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

1. นายส่งดี  ใสจันทึก  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย 
2. นายช านิ  โคกศรีเมือง  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย 
3. นายจรูญ  กิจจันทึก  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย 
4. นายพงษ์ศักดิ ์ พรมพันธ์ใจ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย  
5. นางสาวสมนึก  นงค์สงูเนิน รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย รักษาราชการแทน 

    ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย 
6. นายเตียน  ขันจันทึก  หัวหน้าส านักปลดั 
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7. นางสาวจินตนา  เรืองจันทึก ผู้อ านวยการกองคลัง 
8. นายชาติชาย  รัตนสงคราม ผู้อ านวยการกองช่าง 
9. นายอาทิตย์  ใสกลาง  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสงัคม 
10. นางสาวลักษณ์นารา  จ าปานวน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
11. นายด าเนนิ  นาคสูงเนนิ  นักวิชาการศึกษา 

 
เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 
  เมื อที ประชุมมาครบองค์ประชุม  นางสาวศรัญญา  เดชจันทึก  เลขานุการสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุดน้อย  ให้สัญญาณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อยเข้าห้องประชุม  โดยมีผู้มาประชุม  
จ านวน  12  ท่าน ผู้ไม่มาประชุม  จ านวน  -  ท่าน  และผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน  12  ท่าน  เป็นอันครบองค์
ประชุมและเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย  จุดธูปเทียน,กล่าวค าบูชาพระรัตนตรัย  สวดอิติปิโส  
1 จบ  นั งสมาธิ  5  นาที (พร้อมกัน)  และกล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องทีป่ระธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 

      1.1  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายจ าเนียร  จุ้ยจันทึก 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จ.อ. สัญญา  เหลื่อมสีจัน 
เจ้าพนักงานป้องกันฯ 
 
 
 
 

    เมื อคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย  คร้ังแรก  เมื อวันที   
30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ได้ก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที   2 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.  2565  ก าหนด  15  วัน  นับแต่วันที   1 - 15  มิถุนายน 
พ.ศ. 2565 อาศัยอ านาจตามความใน มาตรา 54  แห่งพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ มเติมถึง (ฉบับที  7 ) 
พ.ศ. 2562 และข้อ  22  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ 
ประชุมสภาท้องถิ น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ มเติมถึง ฉบับที  2 พ.ศ.2554  จึงขอ
เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย สมัยสามัญ  สมัยที  2 คร้ังที  1 
ประจ าปี 2565 ในวันที  13  มิถุนายน พ.ศ. 2565  ตามประกาศเรียกประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อยสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2565  
เมื อสมาชิกครบองค์ประชุมแล้ว  จะพิจารณาตามระเบียบวาระต่อไปครับ   
    เนื องจากมีเจ้าหน้าที โอนย้ายมาใหม่  จ านวน 2 ท่าน  เชิญเจ้าหน้าที แนะน า
ตัวครับ 
    เรียนท่านประธานสภาฯ ผมได้ย้ายมาในต าแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ชื อ จ.อ.สัญญา เหลื อมสีจัน  ได้ย้ายมาที องค์การบริหารส่วน
ต าบลกุดน้อย  เมื อวันที  2 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ที ผ่านมาได้ร่วมงานกับ
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อยมาเป็นเวลา  2 เดือน แล้ว  ผมจะน าความรู้
ประสบการณ์มาพัฒนาต าบลกุดน้อยให้ดียิ งขึ้นไป  จึงขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับ 
    เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล  ชื อ นางสาวรจนา  
ยืนยง  ย้ายมาจาก อบต.วังน้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มาท างานที องค์การ
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นางสาวรจนา  ยืนยง 
นักทรัพยากรบุคคล 

บริหารส่วนต าบลกุดน้อย  เมื อวันที   17  พฤษภาคม  พ.ศ.  2565  มีความ
ยินดีที จะรับใช้ชาวต าบลกุดน้อยต่อไปค่ะ 

ที่ประชุม รับทราบ 

  
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  2.1  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย   

สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  2  ประจ าปี 2565  วันที่  14  กุมภาพันธ์  
2565 

นายจ าเนียร  จุ้ยจันทึก 
ประธานสภาฯ 

ขอให้สมาชิกฯ ทุกท่านตรวจรายงานการประชุมสภาฯ หากมีข้อความใดที ยัง
ไม่สมบูรณ์ หรือต้องการแก้ไขรายงานประชุมสภาฯ  สามารถขออภิปรายแก้ไข
รายงานการประชุม ได้ครับ 

นายมนูญ  มาวขุนทด 
ส.อบต.ม.8  

เรียนท่านประธานสภาฯ ขอแก้ไขในหน้าที   9  ในช่วงที นายมนูญฯ อภิปราย
รับรองให้แก้ไขข้อความจาก  ผมขอรับรอง  นายมนูญ  มาวขุนทด แก้ไขใหม่เป็น  
ผมขอรับรอง  นายคนึง กองจันทึก ครับ 

นายวินัย  หล่ าจันทึก 
ส.อบต.ม.5 

เรียนท่านประธานสภาฯ ขอแก้ไขในหน้าที   28  ช่วงนายส่งดีฯ  อภิปราย  
ให้แก้ไขข้อความจาก  ให้ท่านสมาชกสภาฯ  แก้ไขใหม่เป็น  ให้ท่านสมาชิกสภาฯ 
ครับ   

นายจ าเนียร  จุ้ยจันทึก 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกสภาฯ  ท่านต้องการอภิปรายแก้ไขเพิ มเติมหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มี   
    ผมขอมติที ประชุมตามที ท่านสมาชิกสภาฯ  อภิปรายแก้ไข  ดังนี้ 
    1. นายมนูญฯ ขอแก้ไข ขอแก้ไขในหน้าที   9  ในช่วงที นายมนูญฯ อภิปราย
รับรองให้แก้ไขข้อความจาก  ผมขอรับรอง  นายมนูญ  มาวขุนทด แก้ไขใหม่เป็น  
ผมขอรับรอง  นายคนึง  กองจันทึก 
    2. นายวินัยฯ  ขอแก้ไขในหน้าที   28  ช่วงนายส่งดีฯ  อภิปราย  ให้แก้ไข
ข้อความจาก  ให้ท่านสมาชกสภาฯ  แก้ไขใหม่เป็น  ให้ท่านสมาชิกสภาฯ   
  ขอมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย   
ตามที ได้แก้ไขครับ 

มติที่ประชุม มีมติ  เห็นชอบ   จ านวน  13  เสียง 
       ไม่เห็นชอบ จ านวน   0  เสียง 
       งดออกเสียง จ านวน  1  เสียง (นายจ าเนียร จุ้ยจันทึก ประธานสภาฯ) 

ระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม 

 - ไม่ม ี
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
  - ไม่ม ี

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องญัตติเพื่อพิจารณา 
      5.1 การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  

2565  เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  (ส านักปลัด) 
นายจ าเนียร  จุ้ยจันทึก 
ประธานสภาฯ   

    ขอเชิญเจ้าหน้าที ส านักปลัด  ช้ีแจงรายละเอียดให้ท่านสมาชิกทราบด้วยครับ 

นายเตียน  ขันจันทึก 
หัวหน้าส านักปลัด 
 
 
 
 
 
 

    เรียนท่านประธานสภาฯ  ตามเอกสารที ได้แจกไปการโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2565  ของส านักปลัดมีจ านวน  4   รายการ  โดย
รายการที  1  จะอยู่ในเอกสารหมายเลข  3  จ านวน  1  รายการ  และรายการที   
2,3,4  จะอยู่ในเอกสารหมายเลข  4   ผมขอช้ีแจงในส่วนของเอกสารหมายเลข  
3  จ านวน  1  รายการ เนื องจากส านักปลัดมีความประสงค์จะจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา
เพื อใช้ในงานศาสนาพิธีและงานรัฐพิธีขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย แต่
เนื องจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื อจัดหาครุภัณฑ์รายการ
ดังกล่าวไว้ จึงมีความจ าเป็นต้องโอนเงินงบประมาณเพื อไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ดังนี้ 
ขออนุมัติโอนลด 
   ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  
แผนงานบริหารงานทั วไป  งานบริหารทั วไป  งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน   
ประเภทเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  รายการเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ น  - เพื อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนต าบลฯ  (หน้าที  9/81)    
          งบประมาณตั้งไว้  3,004,740 บาท   
          งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 2,025,440 บาท 
          ขออนุมัติโอนลด         8,000  บาท  
          งบประมาณคงเหลือหลังโอน 2,017,440 บาท  
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
     แผนงานบริหารงานทั วไป   งานบริหารทั วไป   งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์   
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน รายการโต๊ะหมู่บูชา - เพื อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่
บูชา จ านวน 1 ชุด  โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
     1) ท าด้วยไม้สัก 
     2) มีโต๊ะหมู่บูชา 9 ตัว ความกว้างตัวละ 9 นิ้ว 
     3) มีฐานรองโต๊ะหมูj 
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     - เป็นไปตามบัญชีบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 
ส านักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 
     งบประมาณที่ขออนุมัติตั้งจ่ายใหม่ 8,000 บาท 
 

     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี ยนแปลง
งบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอน
เพิ ม โอนลด ที ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ น  จึงเสนอญัตติเพื อให้สภาฯ  
พิจารณาอนุมัติตามรายละเอียดข้างต้นครับ 

นายคนึง  กองจันทึก 
ส.อบต.ม.2 

    เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมขอถามเรื องการจัดซื้อครุภัณฑ์ต้องมี ใน
แผนพัฒนาท้องถิ นหรือไม่ครับ 

นายเตียน  ขันจันทึก 
หัวหน้าส านักปลัด 

    เรียนท่านประธานสภาฯ  สืบเนื องมีหนังสือ  มท.  0810.3/ว 2931  ลง
วันที   15  พฤษภาคม  พ.ศ.  2562  เรื อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ น  (พ.ศ. 2561  - 2565)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ น  
ในหัวข้อ  3.4  ครุภัณฑ์  ที ดินและสิ งก่อสร้างที ต้องน ามาบรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถิ นให้จัดท าเฉพาะครุภัณฑ์  ที ดินและสิ งก่อสร้างที อยู่ในโครงการพัฒนาที 
ด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ  เพื อประชาชนได้ใช้/
รับประโยชน์จากครุภัณฑ์  ที ดินและสิ งก่อสร้างนั้น  และเป็นไปตามอ านาจหน้าที 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ น   
    ซึ งในรายการข้างต้นเป็นครุภัณฑ์ที ใช้ในส านักงาน  ไม่ใช่ครุภัณฑ์การจัดท า
บริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ  จึงไม่ต้องบรรจุไว้ในแผนได้ครับ 

นายจ าเนียร  จุ้ยจันทึก 
ประธานสภาฯ 
 

    ตามที หัวหน้าส านักปลัดได้ขออนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.  2565  จ านวน  1  รายการ  ตามเอกสารหมายเลข 3  มี
ท่านใดต้องการสอบถามเพิ มเติมหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มี   
     ผมขอมติเห็นชอบ  การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.  2565  เพื อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   (ส านักปลัด)  ตาม
เอกสารหมายเลข  3  จ านวน  1  รายการ  ดังนี้ 
     -  โต๊ะหมู่บูชา  จ านวน 1  ชุด  งบประมาณขออนุมัติตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
จ านวน  8,800  บาท   
     ขอมติที ประชุมครับ 

มติที่ประชุม มีมติ  เห็นชอบ   จ านวน 13 เสียง 
       ไม่เห็นชอบ จ านวน   0 เสียง 
       งดออกเสียง จ านวน  1 เสียง(นายจ าเนียร จุ้ยจันทึก ประธานสภาฯ) 
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นายจ าเนียร  จุ้ยจันทึก 
ประธานสภาฯ 
 

    การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  (ส านักปลัด)  ยังเหลือตามเอกสารหมายเลข 4  เชิญ
เจ้าหน้าที ช้ีแจงรายละเอียดให้ท่านสมาชิกทราบด้วยครับ 

นายเตียน  ขันจันทึก 
หัวหน้าส านักปลัด 

    เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมขออนุญาตเรียนช้ีแจงตามเอกสารหมาย  4  
เป็นการขออนุมัติการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  จ านวน  
3  รายการ  เนื องจากส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย  ไม่ได้ตั้ง
งบประมาณดังกล่าวไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.  2565   โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
รายการที   1   
    ขออนุมัติโอนเพิ ม  แผนงานบริหารงานทั วไป  งานบริหารทั วไป  งบลงทุน  
หมวดครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  รายการโต๊ะท างานเหล็ก  (ตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่) 

     โต๊ะท างานเหล็ก  จ านวน  6,500  บาท 
    -  เพื อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างานเหล็ก  จ านวน  1  ตัว  โดยมีคุณลักษณะ  
โต๊ะท างานเหล็ก  4  ฟุต  พร้อมกระจก  ขนาดไม่น้อยกว่า  กว้าง  120 
เซนติเมตร  ลึก  67  เซนติเมตร  สูง  75  เซนติเมตร  ลิ้นชักขวา  3  ลิ้นชัก  
ลิ้นชักกลาง  1  ลิ้นชัก  พร้อมกุญแจล็อค 
    -  จัดหาโดยสืบจากราคาท้องตลาด  เนื องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์  กองมาตรฐานงบประมาณ  1  ส านักงบประมาณ   
            งบประมาณตั้งไว้              จ านวน       -   บาท 
            โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   จ านวน   6,500 บาท 
    ขออนุมัติโอนลด  แผนงานบริหารงานทั วไป  งานบริหารทั วไป  งบบุคลากร  
หมวดเงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)  ประเภทเงินเพิ มต่างๆ  ของข้าราชการ  หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ น  (หน้าที   9/81) 
            งบประมาณที ตั้งไว้         จ านวน   84,000  บาท 
            โอนลด          จ านวน     6,500  บาท 
 
รายการที   2 
     ขออนุมัติโอนเพิ ม  แผนงานบริหารงานทั วไป  งานบริหารทั วไป  งบลงทุน  
หมวดครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  รายการเก้าอี้ท างาน  (ตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่) 
    รายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณ 
    เก้าอี้ท างาน  จ านวน  3,000  บาท 
     -  เพื อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ท างาน  จ านวน  1  ตัว  โดยมีคุณลักษณะ  
เก้าอี้หมุนได้  มีล้อเลื อน  ปรับระดับสูงต  าด้วยโช้ค 
     -  จัดหาโดยสืบจากราคาท้องตลาด  เนื องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์  กองมาตรฐานงบประมาณ  1  ส านักงบประมาณ 
             งบประมาณตั้งไว้              จ านวน        -     บาท 
             โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   จ านวน   3,000    บาท 
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    ขออนุมัติโอนลด  แผนงานบริหารงานทั วไป  งานบริหารทั วไป  งบบุคลากร  
หมวดเงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)  ประเภทเงินเพิ มต่างๆ  ของข้าราชการ  หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ น  (หน้าที   9/81) 

งบประมาณที ตั้งไว้   จ านวน    84,000   บาท 
โอนลด     จ านวน      3,000  บาท 

รายการที   3 
    ขออนุมัติโอนเพิ ม  แผนงานบริหารงานทั วไป  งานบริหารทั วไป  งบลงทุน  
หมวดครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  รายการตู้เหล็ก  แบบ  2  บาน  (ตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่) 
     รายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณ 
     ตู้เหล็ก  แบบ  2  บาน  จ านวน  5,700  บาท 
     -  เพื อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ เหล็ก  แบบ  2 บาน จ านวน 1  ตู้   โดยมี
คุณลักษณะ  มีมือจับชนิดบิด  มีแผ่นชั้นปรับระดับ  3  ช้ิน   
     -  เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  กองมาตรฐานงบประมาณ  1  
ส านักงบประมาณ  ฉบับเดือนธันวาคม  2564 
 งบประมาณตั้งไว้              จ านวน        -     บาท 
 โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จ านวน 5,700    บาท 
     ขออนุมัติโอนลด  แผนงานบริหารงานทั วไป  งานบริหารทั วไป  งบบุคลากร  
หมวดเงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)  ประเภทเงินเพิ มต่างๆ  ของข้าราชการ  หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ น  (หน้าที   9/81) 
              งบประมาณที ตั้งไว้   จ านวน    84,000   บาท 
              โอนลด    จ านวน      5,700  บาท 
 
   เพื อด าเนินการให้เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ น  พ.ศ.  2563  หมวด 4  
การโอนและการแก้ไขเปลี ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ  27  การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพิ ม  โอนลด  ที ท าให้ลักษณะ  
ปริมาณ  คุณภาพเปลี ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ น   
    จึงขอเสนอญัตตินี้  เพื อขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย  
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  จ านวน  3  
รายการ  ตามเอกสารหมายเลข  4  ครับ 

นายจ าเนียร  จุ้ยจันทึก 
ประธานสภาฯ 
 

    ตามที เจ้าหน้าที ได้แจ้งรายละเอียด  มีจ านวนรายการขออนุมัติการโอน
งบประมาณฯ  พ.ศ.  2565  จ านวน  3  รายการ  ตามเอกสารหมายเลขที   4  
มีท่านใดต้องการสอบถามอภิปรายเพิ มเติมหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มี 
     ผมขอมติเห็นชอบ  การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.  2565  เพื อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   (ส านักปลัด)  ตาม
เอกสารหมายเลข  4   จ านวน  3  รายการ  ดังนี้ 
 



8 
 

     1.  โต๊ะท างานเหล็ก  จ านวน  1  ตัว  งบประมาณขออนุมัติตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่  จ านวน  6,500  บาท   
     2.  เก้าอี้ท างาน จ านวน 1 ตัว  งบประมาณขออนุมัติตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
จ านวน  3,000  บาท 
     3.  ตู้เหล็ก  แบบ  2  บาน  งบประมาณขออนุมัติตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
จ านวน  5,700  บาท 
     ขอมติที ประชุมครับ 

มติที่ประชุม มีมติ  เห็นชอบ   จ านวน 13 เสียง 
       ไม่เห็นชอบ จ านวน   0 เสียง 
       งดออกเสียง จ านวน  1 เสียง(นายจ าเนียร จุ้ยจันทึก ประธานสภาฯ) 

  

     5.2 การขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.  2565  (กองสวัสดิการสังคม)  ตามเอกสารหมายเลข  5 

นายจ าเนียร  จุ้ยจันทึก 
ประธานสภาฯ 
 

    การขออนุมัติแก้ไขเปลี ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.  2565  (กองสวัสดิการสังคม)  ตามเอกสารหมายเลข  5  
เชิญเจ้าหน้าที ที เกี ยวข้องช้ีแจงรายละเอียดด้วยครับ 

 

นางสาวมณีวรรณ  ต่วนจันทึก 
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    เรียนท่านประธานสภาฯ  เนื องจากกองสวัสดิการสังคม  ได้เสนอขอความ
เห็นชอบอนุมัติเปลี ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
2565  ตามเอกสารหมายเลข  5  แผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารทั วไป
เกี ยวกับสังคมสงเคราะห์  หมวดครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์  คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  ส าหรับส านักงาน  เป็นเงิน 16,000 บาท               
เนื องจากกระทรวงดิจิทัลเพื อเศษรฐกิจและสังคม  ได้ประกาศก าหนดเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับ
เดือนธันวาคม  2564  เมื อวันที   30  ธันวาคม  2564  ท าให้รายละเอียดค า
ช้ีแจงงบประมาณเปลี ยนแปลงไปจาก มีรายละเอียดดังนี้ 
ค าชี้แจงงบประมาณเดิม  
     1.  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก  (2 core) โดย
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ ม
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง  จ านวน  
1  หน่วย 
     2.  หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory 
รวมในระดับ (Level) เดียวกนั ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB 
     3.  มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า  ขนาดไม่น้อยกว่า 
4 GB 
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     4.  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 
TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 
หน่วย 
     5.  มีจอภาพที รอบรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366x768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 
     6.  มีช่องเชื อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
     7.  มีช่องเชื อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
     8 .  มี ช่ อ ง เ ชื อ ม ต่ อ ร ะ บ บ เค รื อ ข่ า ย (Network Interface)  แ บ บ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า  จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
     9.  สามารถใช้งานได้ ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n,ac) และ 
Bluetooth     
    เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์  ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563  ที กระทรวงดิจิทัลเพื อ
เศรษฐกิจและสังคมก าหนด 
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ น(พ.ศ.2561-2565) เพิ มเติมคร้ังที  2/2562 
หน้าที  17 ล าดับที  4 (กองสวัสดิการสังคม) 
 
ค าชี้แจงงบประมาณใหม่  
    - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) และ 4 
แกนเสมือน   (4 Thread)   และมีเทคโนโลยีเพิ มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที 
ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) 
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 3.5 GHz จ านวน 1 หน่วย    
    - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวม
ในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB  
    - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4GB 
    - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 
หน่วย  
    - มีจอภาพที รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว  
    - มีช่องเชื อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
    - มีช่องเชื อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
    - มี ช่ อ ง เ ชื อ ม ต่ อ ร ะ บ บ เค รื อ ข่ า ย  ( Network Interface) แ บ บ 
10/100/1000 Base-T ห รือดีกว่า  แบบ  ติดตั้ งภายใน  ( Internal) หรือ
ภายนอก (External) จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
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    - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) และ Bluetooth       
      เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์  ฉบับเดือนธันวาคม 2564  ที กระทรวงดิจิทัลเพื อเศรษฐกิจ
และสังคมก าหนด 
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ น  พ.ศ. 2563  หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี ยนแปลง 
งบประมาณ   ข้อ  29  การแก้ไขเปลี ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบ
ลงทุน ที ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี ยน หรือเปลี ยนแปลงสถานที ก่อสร้าง  
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ น  จึงเสนอมายังที ประชุมสภาฯ เพื อพิจารณา
เห็นชอบต่อไปค่ะ 

นายจ าเนียร  จุ้ยจันทึก 
ประธานสภาฯ 
 

    ตามที เจ้าหน้าที ได้แจ้งรายละเอียดให้ทราบตามเอกสารหมายเลข  5  จ านวน  
1  รายการ  มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายสอบถามเพิ มเติมหรือไม่ครับ  ถ้า
ไม่มีท่านใดอภิปรายสอบถามเพิ มเติม 
    ผมขอมติเห็นชอบ  การขออนุมัติเปลี ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 2565  ตามเอกสารหมายเลข  5 จ านวน 1 รายการ ดังนี้ 
     -  คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  ส าหรับส านักงาน  จ านวน  16,000  บาท       
     ขอมติที ประชุมครับ 

มติที่ประชุม มีมติ  เห็นชอบ   จ านวน 13 เสียง 
       ไม่เห็นชอบ จ านวน   0 เสียง 
       งดออกเสียง จ านวน  1 เสียง(นายจ าเนียร จุ้ยจันทึก ประธานสภาฯ) 

     5.3  การขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.  2565  (กองช่าง)  ตามเอกสารหมายเลข  6 

นายจ าเนียร  จุ้ยจันทึก 
ประธานสภาฯ 
 

    การขออนุมัติแก้ไขเปลี ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.  2565  (กองช่าง)  ให้ท่านสมาชิกดูตามเอกสารหมายเลข  
6  เชิญเจ้าหน้าที ที เกี ยวข้องช้ีแจงรายละเอียดให้ท่านสมาชิกสภาฯ  ทราบครับ   

นายชาติชาย  รัตนสงคราม 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

    เรียนท่านประธานสภาฯ   ด้วยกองช่างได้ขอเสนอญัตติ  ขออนุมัติแก้ไข
เปลี ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 
เนื องจากเกิดความผิดพลาดจากการค านวณปริมาณพื้นที โดยรวม และการคิด
ปริมาณงานในการก่อสร้าง เพื อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติราชการ โดยไม่
ท าให้ทางราชการเสียหายแต่อย่างใด ดังนี้ 
เรื่องเดิม   
    ตามที องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ได้จัดท าข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65  และได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีเรียบร้อยแล้ว เมื อวันที  14  กันยายน 2564 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานงานก่อสร้าง รายจ่ายค่าที ดินและ
สิ งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้าง  สิ งสาธารณูปการ โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยางโนนเสลา-สีคิ้ว หมู่ที  6 จ านวน 500,000 บาท นั้น 
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 ข้อเท็จจริง   
    เนื องจากเกิดความผิดพลาดจากการค านวณปริมาณพื้นที โดยรวม และการคิด
ปริมาณงานในการก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย จึงมีความ
ประสงค์ขออนุมัติแก้ไขเปลี ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณ  จ านวน 1 โครงการ 
รายละเอียดดังนี้ 
     1.  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕65 แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานงานก่อสร้าง รายจ่ายค่าที ดินและสิ งก่อสร้าง 
ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ งสาธารณูปการ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางโนน
เสลา-สีคิ้ว หมู่ที  6 จ านวน 500,000 บาท  
 
รายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณเดิม 
    -  เพื อจ่ายเป็นค่าจ้างปรับปรุงถนนลาดยาง โนนเสลา-สีคิ้ว หมู่ที  6 ขนาด
กว้าง 6.00 เมตร  ยาว 550.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที ไม่น้อยกว่า 
3,300.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ
เรียบร้อย ตามแบบ อบต.กุดน้อย ก าหนด 
    -  เป็นไปตาม พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ
ที แก้ไขเพิ มเติม 
     -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข คร้ังที  1/2564 หน้าที  17 
ล าดับที  44 (กองช่าง) 

 
รายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณที ขอแก้ไขเปลี ยนแปลง 
   - เพื อจ่ายเป็นค่าจ้างปรับปรุงถนนลาดยาง โนนเสลา-สีคิ้ว หมู่ที  6 ขนาดกว้าง 
6.00 เมตร  ยาว 347.00 เมตร หรือมีพื้นที ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,082.00 
ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และ  ป้ายโครงการเรียบร้อย ตาม
แบบมาตรฐานงานทางส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ น   แบบเลขที            
ทถ-7-301 (2) 
    -  เป็นไปตาม พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ
ที แก้ไขเพิ มเติม 
     -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข คร้ังที  1/2564 หน้าที  17 
ล าดับที  44 (กองช่าง) 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ น  พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี ยนแปลง
งบประมาณ  

ข้อ 29  การแก้ไขเปลี ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที ท า
ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี ยน หรือเปลี ยนแปลงสถานที ก่อสร้าง ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ น   

 จึงน าเสนอต่อที ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย เพื อพิจารณา  
และขออธิบายเพิ มเติมโครงการที ขออนุมัติแก้ไขเปลี ยนแปลงค าช้ีแจงนี้  ซึ ง
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางโนนเสลา - สีคิ้ว  เป็นเส้นทางหลัก ซึ งโครงการนี้
ยังมีระยะทางที เป็นหินคลุกและท าให้เกิดฝุ่น  และได้ประมาณการไว้ประมาณปี  
2564 ตามแผนพัฒนาท้องถิ น  เนื องจากปัจจุบัน  ในเรื องของค่าน้ ามันและค่า
วัสดุที เปลี ยนแปลงเพิ มมากขึ้น  ท าให้กระทบรายละเอียดด้านการก่อสร้างด้วย
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ผู้บริหารเล็งเห็นความส าคัญเพราะเป็นเส้นทางหลักมีผู้คนสัญจรมาก  โดยจะท า
เป็นลาดยางเพื อแก้ไขปัญหาครับ 

นายคนึง กองจนัทกึ 
ส.อบต.ม.2 

    เรียนท่านประธานสภาฯ  ถ้าเรื องน้ ามันและค่าวัสดุเพิ มมากข้ึนจะมีปัญหาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานโครงการอื นด้วยหรือไม่ครับ 

นายชาติชาย  รัตนสงคราม 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

    เรียนท่านประธานสภาฯ  โครงการนี้ถือเป็นโครงการทีมีความจ าเป็นและเป็น
ถนนสายหลัก  ได้รับผลกระทบหลายหมู่บ้าน  จึงเสนอขอเปลี ยนแปลงค าช้ีแจง
โครงการนี้ก่อน  และภายหลังจะรวบรวมโครงการที เหลือเพื อเสนอต่อที ประชุม
สภาฯ  พิจารณาในคร้ังต่อไปครับ  ขอช้ีแจงเพิ มเติม  ถนนเส้นโนนเสลา - สีคิ้ว  
มีความ  กว้าง  6  เมตร  ซึ งเมื อขอเปลี ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณแล้วจะท า
ให้ความยาวลดลง  ในวงเงินเท่าเดิมที   500,000 บาท  

นายจ าเนียร  จุ้ยจนัทึก 
ประธานสภาฯ 

    ตามที ผู้อ านวยการกองช่างได้ช้ีแจงไปแล้วนั้นมีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดต้องการ
อภิปรายสอบถามรายละเอียดเพิ มเติมหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มี 
    ผมขอมติเห็นชอบ  การขออนุมัติเปลี ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 2565  ตามเอกสารหมายเลข  6  จ านวน  1  รายการ  
ดังนี้ 
    - โครงการปรับปรุงถนนลาดยางโนนเสลา-สีคิ้ว หมู่ที  6  จ านวน 500,000
บาท       
     ขอมติที ประชุมครับ 

มติที่ประชุม มีมติ  เห็นชอบ   จ านวน 13 เสียง 
       ไม่เห็นชอบ จ านวน   0 เสียง 
       งดออกเสียง จ านวน  1 เสียง(นายจ าเนียร จุ้ยจันทึก ประธานสภาฯ) 

  
 

นายจ าเนียร  จุ้ยจนัทึก 
ประธานสภาฯ 

     เชิญเจ้าหน้าที   บริษัท  อินกริดิออน  สวีทเท็นเนอร์  แอนด์  สตาร์ช 
(ประเทศไทย) จ ากัด ชี้แจงรายละเอียดการพิจารณาและมีมติเรื องการขออนุญาต
ท าการขุดวางท่อใต้ดินเพื อใช้ล าเลียงน้ าผ่านทางสาธารณประโยชน์ไปยังคลอง
ห้วยหินดาด  ให้สมาชิกสภาฯ  ทราบ  ส าหรับวันนี้มีท่านก านันและผู้ใหญ่บ้าน
เข้าร่วมประชุมและรับฟัง  ซึ งท่านสามารถดูเอกสารได้ตามเอกสารหมายเลข  7  
เชิญเจ้าหน้าบริษัท  อินกริดิออนฯ แนะน าตัวครับ  

นายสุชาญ  ไชยวิชิต 
บริษทั  อินกริดิออนฯ 

    เรียนท่านประธานสภาฯ ส าหรับวันนี้ทางบริษัท อินกริดิออนฯ  มีเจ้าหน้าที มา
เข้าร่วมประชุมจ านวน  3  ท่าน ดังนี้ 
    1. นายนฤพล หงส์วิไล  
    2. นายขวัญชัย  เรืองจันทึก 
    3. ผมนายสุชาญ  ไชยวิชิต  ครับ 

นายจ าเนียร  จุ้ยจนัทึก 
ประธานสภาฯ 

    ขอเชิญท่านก านันและผู้ใหญ่บ้านแนะน าตัวครับ 
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นายชานนท์  วงศ์สุระพศั 
ก านันต าบลกดุน้อย 

    เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมนายชานนท์  วงศ์สุระพัศ  ก านันต าบลกุดน้อย  
มาเป็นตันแทนของต าบลกุดน้อยครับ 

นายบุญเลิศ  ซอสูงเนนิ 
ผู้ใหญบ่้าน  หมู่ที่  7 

    เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมนายบุญเลิศ ซอสูงเนิน  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที  7  ครับ 

นางดนัย  ภาวจันทึก 
ผู้ใหญบ่้าน  หมู่ที่  8 

    เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมนายดนัย  ภาวจันทึก  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที  8  ครับ 

นางถนอม  ขาวงาม 
ผู้ใหญบ่้าน  หมู่ที่  13 

    เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมนางถนอม ขาวงาม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที  13  ครับ 

นายจ าเนียร  จุ้ยจนัทึก 
ประธานสภาฯ 

    ขอเชิญเจ้าหน้าที บริษัท อินกริดิออนฯ  ช้ีแจงรายละเอียดให้ทราบครับ 

นายสุชาญ  ไชยวิชิต 
บริษทั  อินกริดิออนฯ 

    เรียนท่านประธานสภาฯ  ตอนนี้ทางบริษัท  อินกริดิออนฯ  ได้ด าเนินการเรื อง
การขออนุญาตท าการขุดวางท่อใต้ดินเพื อใช้ล าเลียงน้ าผ่านทาสาธารณประโยชน์
ไปยังคลองห้วยหินดาด  มาถึงขั้นตอนที   5  โดยความเห็นชอบของหน่วยงาน
ท้องถิ น ตามเอกสารคู่มือส าหรับประชาชน  การขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที ดิน
ของรัฐตามมาตรา  9  แห่งประมวลกฎหมายที ดิน (สาธารณสมบัติของแผ่นดิน
ส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน)  โดยตอนนี้ขั้นตอนการด าเนินการอยู่ขั้นตอนที   5  
และในหน้าส านักงานที ดินขอให้ด าเนินการเพิ มเติมจะมีหนังสือจากส านักงาน
ที ดินที  นม  0020.10/7889 ลงวันที   29  กันยายน  2564  เรื องขอให้
ด าเนินการเพิ มเติม  กรณีการขออนุญาตท าการขุดวางท่อใต้ดิน  เพื อใช้ล าเลียง
น้ าผ่านทางสาธารณประโยชน์ ไปยังคลองห้วยหินดาด  ในข้อที   8  จากการ
ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ อบต.กุดน้อย  สมัยสามัญ  สมัยที   2  ครั้งที   
1  ประจ าปี  2565  เมื อวันที   14  มิถุนายน  2565  ระเบียบวาระที   5.4  
ข้อเท็จจริงยังฟังไม่ชัดเจนว่าที ประชุมได้มีการพิจารณาและมีมติให้ความเห็นใน
กรณีที บริษัทฯ  ขอวางท่อส่งน้ าใต้ดินลอดเขตทางสาธารณประโยชน์แต่อย่างใด  
โดยมติที ประชุมควรมีความชัดเจนว่า  เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ  ในเอกสารต่อมา  
เป็นรายงานประชุมประชาคมเพื อรับฟังความคิดเห็นของราษฎร  บ้านหัวสระหมู่
ที  8 และบ้านปรางค์เก่า หมู่ที   13  ก านันและผู้ใหญ่บ้าน  รวมถึงสมาชิกสภาฯ  
และเอกสารท้ายจะเป็นหนงัสอืประชุมสภาอบต.สีคิ้ว ที พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ให้ใช้ที ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน) ล าดับต่อไปจะให้
คุณนฤพล  อธิบายเรื องแผนที ที ได้แจกให้ครับ 

นายนฤพล  หงส์วิไล 
บริษทั  อินกริดิออนฯ 

    เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมนายนฤพล  หงส์วิไล เป็นเจ้าหน้าที สิ งแวดล้อม  
ของบริษัท  อินกริดิออนฯ  สาขาสีคิ้ว  ตามเอกสารแผนที ที ได้แจกไปจะขอช้ีแจง
รายละเอียดโดยคร่าวๆ  ในพื้นที ที ใช้ระบายน้ าในปัจจุบัน  สิ้นสุดบริเวณพื้นที ตัด
ผ่าน สังเกตเป็นตารางสีแดงด้านล่างตามเอกสาร  จะวนเข้าพื้นที เอกชนและไหล
ลงไปในคลองห้วยหินดาด  และพื้นที ที เราขออนุญาตจะเป็นพื้นที สาธารณะซึ ง
การขออนุญาตในคร้ังนี้จะเป็นช่วงรอยต่อขอขยายจะช่วยเรื องผลกระทบต่อ
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สิ งแวดล้อมและการควบคุมน้ า  ในช่วงฤดูแล้งสามารถน าน้ าไปใช้เพื อการเกษตร 
เช่น  การปลูกอ้อย  มันส าปะหลัง  ได้ 

นายสุชาญ  ไชยวิชิต 
บริษทั  อินกริดิออนฯ 

    เรียนท่านประธานสภาฯ  ในเรื องของปริมาณน้ าจะปล่อยในปริมาณเท่าเดิม  
ช่วงระยะเวลาการปล่อยเท่าเดิมเหมือนปัจจุบัน  ถ้าปัจจุบันกรณีการปล่อยน้ าถ้า
ในช่วงฝนตกน้ าอาจไปหลากที ช่วงบ้านหัวสระและบ้านปรางค์เก่า แต่ถ้ามีแนวท่อ
ใหม่ก็สามารถควบคุมน้ าได้และถูกต้องตามกฎหมายด้วย  หรือให้ท่านผู้ใหญ่บ้าน
ช้ีแจงปลายน้ าเพิ มเติมได้ครับ 

นายบุญเลิศ  ซอสูงเนนิ 
ผู้ใหญบ่้าน ม.7 

    เรียนท่านประธานสภาฯ ผมขออนุญาตช้ีแจงได้มีการประสานมาจากทาง
อ าเภอว่าบริษัทได้ประสานมาขออนุญาตปล่อยน้ า และทางพนักงานบริษัทฯ  ได้
เข้ามาประสานกับผมด้วย  แต่ผมแจ้งไปว่าช่วงนี้เป็นช่วงเก็บเกี ยวข้าวพอดี มีบาง
จุดที น้ าท่วมในพื้นที  หมู่ที   13 และทางชลประทานก็ได้มาดูน้ าด้วยเพราะทาง
ชลประทานก็ได้ปล่อยน้ าอยู่  และทางโรงงานก็ต้องปล่อยน้ าท าให้เกิดผลกระทบ
ในบางส่วน สาเหตุของผลกระทบอีกอย่างเนื องจากปัจจุบันมีฝายกั้นน้ าอยู่ต าบล
เสมาประมาณสามสี จุดถ้ามีการบริหารฝายกั้นน้ าที ดี น้ าจะไม่ท่วม  อยากให้ทาง
บริษัทฯ  ไปคุยกับทางต าบลเสมา เพราะเป็นส่วนหนึ งที ท าให้น้ ามีปริมาณมาก 
อยากฝากทางบริษัทฯ  ด้วยครับ 

นายดนัย  ภาวจนัทึก 
ผู้ใหญบ่้าน  หมู่ที่  8 

    เรียนท่านประธานสภาฯ  ในเรื องปัญหาน้ าท่วมพื้นที การเกษตร  และน้ าที 
ปล่อยจากบริษัท  ซึ งในพื้นที การเกษตรเป็นแอ่งกระทะ พื้นที ค่อยข้างต  าและ
พื้นที ต าบลเสมามีประตูกั้นน้ าท าให้การระบายน้ าไม่คอยสะดวก  ซึ งทางบริษัทฯ
จะปล่อยน้ าในช่วงฤดูน้ าหลากท าให้ปริมาณน้ ามากขึ้น  จึงเกิดปัญหาและเพิ ม
ภาระให้เกษตรกรเพิ มมากขึ้น เรื องผลกระทบมีมาตลอดอยู่แล้วแต่ทางบริษัทฯ ก็
ดูแลอยู่ ซึ งเดิมทางบริษัทฯ ก็ปล่อยน้ าอยู่แล้วการปล่อยน้ าอาจไม่ดีพอท าให้
เกษตรกรได้รับผลกระทบมากบ้างน้อยบ้าง ถ้าทางบริษัทฯ  วางท่อแล้วสามารถ
ควบคุมน้ าได้ แล้วไม่ส่งผลกระทบกับชาวบ้านเพิ มมากขึ้น  น่าจะไม่มีปัญหาอะไร  
ในการปล่อยน้ าแต่ละคร้ังอยากให้ดูช่วงระยะเวลาด้วยว่าในช่วงนั้นน้ าหลากอาจ
ท าให้น้ าท่วม  และอยากฝากเรื องคุณภาพน้ าให้ได้มาตรฐานผ่านการบ าบัดก่อน
ปล่อยน้ าครับ 

นางถนอม  ขาวงาม 
ผู้ใหญบ่้าน  หมู่ที่  13 

    เรียนท่านประธานสภาฯ  ในสมัยก่อนเดิมใช้ชื อบริษัทคอนโปรดักส์ฯ  สมัย 
ก่อนน้ าเสียจริง  ส่งผลกระทบต่อหมู่บ้านข้างเน่าตาย  ปลาในหนองน้ าเน่าตาย  
แต่ทางบริษัทฯ  ก็ได้ติดตามการส่งน้ าแต่ผลกระทบก็ยังมีอยู่โดยการแจ้งของ
ชาวบ้านโดยน้ าเข้าสู่แปลงนาท าให้ข้าวเน่าตาย  ปัจจุบันทางบริษัทฯ ก็ได้แก้ไขได้
ดีขึ้นโดยปัจจุบันได้เปลี ยนชื อมาเป็น บริษัท อินกริดิออนฯ ได้จัดท าแผนส่งน้ า  
และได้มีการแจ้งผู้น าก่อนปล่อยน้ า  ผู้ใหญ่บ้านจึงประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้าน
ทราบ โดยจากเดิมได้รับผลกระทบเกือบ 100%  ตอนนี้ก็จะมีผลกระทบน้อยลง
อาจจะประมาณ  50%  อยากฝากทางบริษัทฯ  เรื องแผนในการจัดส่งน้ าในแผน
เดิมอาจจะไม่เหมาะสม 100% เพราะแผนเดิมใช้ได้ดีในช่วงฤดูแล้ง แต่ถ้าในปีใด
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หรือเช่นปีนี้  ฝนดี หรือมีฝนตลอดทั้งปีแผนการส่งน้ าต้องมีความระมัดระวัง  ถ้า
น้ ามากก็มีโอกาสน้ าท่วมแปลงนาได้ หรือให้มีการเปลี ยนแปลงแผนการส่งน้ าหรือ
ให้เหมาะสมตามสถานการณ์ด้วย  จะไม่ได้เกิดปัญหาและผลกระทบต่อเกษตรกร  
ดิฉันความความสงสัยตามบันทึกข้อความของบริษัทฯ  ส่งให้ผู้ใหญ่บ้าน  ในข้อ 2  
ข้อ 3 และ ข้อ 4 การขออนุญาตวางท่อส่งน้ าใต้ดินลดเขตทางสาธารณประโยชน์
เขตต าบลกุดน้อย  จ านน  3  ช่วง  เขตต าบลสีคิ้ว  2  ช่วง จ านวน  14  จุด  
ตามแผนที แสดงการขออนุญาตวางท่อใต้ดินเพื อใช้ล าเลียงน้ าดิบตาม มาตรา  9  
แห่งประมวลกฎหมายที ดิน  จุดที   10  ระบุว่าเป็นการด าเนินการการต่อท่อผ่าน
ห้วยสาธารณประโยชน์ต าบลกุดน้อย ซึ งไม่ตรงกับค าขอของบริษัทฯ  จึงขอให้
ตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวด้วย  จึงอยากให้ช้ีแจงในแต่ช่วงในแต่ละช่วงและ
จ านวนจุด  หากเกิดได้รับความเสียหายในแต่ละช่วงหรือจุดที แจ้ง  ผู้น าหมู่บ้าน
จะได้แจ้งรายงานได้ถูกต้องโดยทางบริษัทมีการวางแผนอย่างไร และทางบริษัทฯ 
ได้ลงประชาคมที หมู่บ้านสอบถามเรื องของการส่งน้ าผ่านท่อใต้ดินเข้าสู่พื้นที ของ
หมู่บ้าน  ผู้ใหญ่ได้สอบถามผู้ที ได้รับผลกระทบและเชิญผู้ที ได้รับผลกระทบเข้า
ร่วมประชุมประชาคมร่วมกันทางบริษัทฯ  ได้ด าเนินการช้ีแจงเรื องของแผนส่งน้ า  
การบ าบัดน้ า  โดยทางบริษัทได้ขอมติที ประชุมจากการประชาคมของหมู่บ้านเป็น
ที เรียบร้อยแล้ว  โดยให้บริษัทฯ  ได้ท าการส่งน้ าผ่านไปยังพื้นที ของหมู่บ้าน  และ
ทางหมู่บ้านได้เสนอแนะในหลายๆ  เรื องที น่าจะท าให้เกิดประโยชน์มากกว่า
ผลเสียทางบริษัทฯ  ก็ได้รับปากกับที ประชุมประชาคมและอยากให้ทางบริษัทฯ 
ควบคุมให้ทั วพื้นที ท าความเข้าใจกับทุกพื้นที และอยากฝากให้ท่านายกฯ  ร่วมถึง
ท่านสมาชิกสภาฯ ประสานไปยังท่านนายกต าบลเสมาในเรื องนี้ด้วยค่ะ 

นายจ าเนียร  จุ้ยจนัทึก 
ประธานสภาฯ 

    เนื องจากระยะทางการวางท่อ  เป็นระยะทางที ยาวพอสมควร  เกรงว่าจะ
ด าเนินไม่ถูกต้องตามข้อกฎหมาย  จะสามารถตั้งคณะกรรมการตรวจสอบก่อนได้
หรือไม่ครับ 

นายนฤพล หงส์วไิล  
บริษทั  อินกริดิออนฯ 

    เรียนท่านประธานสภาฯ  ขออนุญาตเรียนช้ีแจง การขออนุมัติในคร้ังนี้จะเป็น
ในส่วนของท่อที ใช้ในการผันน้ าเพื อการเกษตร  ซึ งมีพื้นที ทางเกษตรจ านวน  
1,200  ไร่  ระยะทางประมาณ  6 - 7  กิโลเมตร  เพราะเป็นทอแขนงที อยู่
บริเวณบ้านกุดเต่างับ  บ้านโนนเสลา  ถ้าในส่วนของท่อที ใช้ระบายน้ าจริงๆ  
ประมาณ  2 กิโลเมตร  แต่ในการขออนุญาตได้ขออนุญาตไปในคราวเดียวกันใน
ส่วนของท่อที ใช้ผันน้ าเพื อการเกษตร  กับท่อจะขอติดตั้งเพื อการระบายน้ า  ใน
ส่วนของท่อที ระบายน้ าจ านวน  14  จุด จะเป็นท่อข้ามถนนคือการย้ายท่อจาก
แปลงหนึ งไปยังแปลงหนึ ง ในเนื้อความของการขออนุญาตต้องใช้ค าว่า  ระยะ
หรือ จุดที   ในจุดของการระบายยังคงเท่าเดิม ในจุดระบายลงคลองสาธารณะ
ยังคงมีอยู่จุดเดียวที ล าน้ าห้วยหินครับ 

นายจ าเนียร  จุ้ยจนัทึก 
ประธานสภาฯ 

    การวางท่อจะอยู่ลักษณะใดครับจึงอยากให้ฝ่ายตรวจสอบไปตรวจสอบครับ 
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นายสุชาญ  ไชยวิชิต 
บริษทั  อินกริดิออนฯ 

    เรียนท่านประธานสภาฯ  ขออนุญาตเรียนช้ีแจงเพิ มเติม  14  จุด คือจุดข้าม
จุดระบายจะมีอยู่จุดเดียว 

นายชานนท์ วงศ์สระพศั 
ก านันต าบลกดุน้อย 

    เรียนท่านประธานสภาฯ  ก่อนหน้านี้ได้ฟังแนวความคิด ของผู้ใหญ่ดนัยและ
ผู้ใหญ่ถนอม  ผมมีขอเสนอแนะกับทางบริษัทฯ  ในช่วงที ไม่มีการท าการเกษตร
บริษัทสามารถปล่อยน้ าได้หรือไม่ ก่อนปล่อยน้ าคุณภาพน้ าต้องมีการจัดการ
บริหารหรือการบ าบัดที ดีในช่วงที ไม่ได้ท าการเกษตร และถ้าน้ ามีคุณภาพสามารถ
น าไปต่อยอดได้หรือไม่  ไม่ว่าจะภาคการเกษตรหรือปศุสัตว์ อยากฝากกับทาง
บริษัทฯ  เป็นข้อเสนอแนะให้กับทางบริษัทฯ  ไปพิจารณาดูครับ 

นายส่งดี  ใสจนัทกึ 
นายก อบต.กุดน้อย 

    เรียนท่านประธานสภาฯ   รายละเอียดนายกฯ  ก็ยังไม่ทราบชัดเจนว่ากี จุด
ประมาณเท่าไหร่ ทางบริษัทฯ  ได้ประสานมาเรื องจะขอเข้าร่วมการประชุมสภาฯ 
จึงได้ท าหนังสือขออนุญาตเข้าร่วมประชุมสภาฯ ตามขั้นตอน  และการปล่อยน้ า
อยากให้ดูช่วงเวลาถ้ากรณีหน้าแล้งถ้าปล่อยแล้วสามารถใช้ประโยชน์หรือเกิด
ประโยชน์กับชาวบ้านในพื้นที ก็ถือว่าปล่อยได้  แต่ในช่วงเข้าหน้าฝนหรือช่วงหน้า
ฝนเป็นช่วงที จะกระทบต่อนาข้าว  ในส่วนของการประสานกับทางเสมาหรือทาง
ฝายกั้นน้ าผมจะรับไว้แล้วจะหาขั้นตอนในการด าเนินการต่อไป  อยากให้ทาง
บริษัทฯ  บริหารให้ถูกจุดจะลดผลกระทบกับชาวบ้านด้วยครับ 

นายพงษ์ศกัดิ์ พรมพันธ์ใจ 
เลขานุการนายกฯ 

    เรียนท่านประธานสภาฯ   ในเรื องของกฎหมายจะมอบหมายให้นิติกรช่วย
ดูแลให้  ก่อนหน้านี้ได้เคยประชุมเรื องนี้มาแล้ว ในสมัยที ผมเป็นสมาชิกสภาฯ  
และสภาฯ ได้ให้หารือที ถูกต้องก่อนแต่ติดปัญหาอยู่ในเรื องเดิมของ อบต. แต่ก็
ผ่านมาแล้ว  ตอนนี้ผมจะให้นิติกรแจ้งในส่วนของระเบียบกฎหมายให้ทราบครับ 

นายสานิต  ซิลพรมราช 
นิติกร 

    เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมขออนุญาตเรียนช้ีแจงตามกระทรวงมหาดไทยมี
ระเบียบซักซ้อมตามหนังสือแนวทางและขั้นตอนปฏิบัติไว้ ตามหนังสือที   มท. 
0310.1/ว0003  ลงวันที   3  มกราคม  พ.ศ.  2561  เรื อง  การซักซ้อม
แนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติในอ านาจหน้าที ของหน่วยงานเกี ยวกับที ดิน
สาธารณประโยชน์  ในหน้าที   4  ข้อ  4.การด าเนินการขออนุญาต.   ใช้
ประโยชน์ในที ดินของรัฐ  ตามมาตรา  9  แห่งประมวลกฎหมายที ดิน  โดยมี  7  
ขั้นตอน ดังนี้ 

1.  ผู้ขอยื นค าขอต่อนายอ าเภอท้องที   ยกเว้นท้องที ที ได้ยกเลิกกอ านาจ
หน้าที ของนายอ าเภอในการปฏิบัติเกี ยวกับการด าเนินการตามประมวลกฎหมาย
ทีดินแล้ว  ให้ยื นต่อส านักงานที ดินจังหวัด/สาขาท้องที   แล้วแต่กรณี 
      ในขั้นตอนที  1 ผู้รับผิดชอบคือนายอ าเภอหรือส านักงานที ดินจังหวัด/สาขา
ท้องที   แล้วแต่กรณี  ต้องสอบถามบริษัทฯ ว่ายื นค าขอต่อนายอ าเภอหรือ
ส านักงานที จังหวัด 

2. มอบอ านาจให้เจ้าหน้าที ไปท าการรังวัดชันสูตรสอบสวนในที ดิน 
      ในขั้นตอนที  2  บริษัทแจ้งว่ามีการตั้งคณะกรรมการของอ าเภอและที ดิน
จังหวัดลงไปขันสูตรแนวเขตที จะท าการวางท่อ 
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3. ประชุมรับฟังความคิดเห็นของราษฎรในพื้นที  
ในขั้นตอนผู้ขอหรือ  อปท.สามารถลงไปท าการประชาคมได้  โดยตามหนังสือ
บริษัทแจ้งว่าได้ด าเนินการประชาคมจ านวน  3  หมู่บ้าน คือ  บ้านกุดเต่างับ 
บ้านหัวสระ  บ้านปรางค์เก่า 

4. การพิจารณาของสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ น 
     ซึ งตอนนี้ถึงขั้นตอนที   4  คือการพิจารณาของสภาฯ 

5. ประกาศการขออนุญาตประกอบกิจการในที ดินของรัฐ  โดยให้ปิดไว้ในที 
เปิดเผย ณ  ส านักงานที ดินจังหวัดหรือสาขา  ที ว่าการอ าเภอ  ที ท าการก านัน  ที 
ท าการ  อปท.  และบริเวณที ดินที ขออนุญาตแห่งละ  1  ฉบับ  มีก าหนด  3  วัน 

6. แจ้งหน่วยงานราชการที เกี ยวข้องเพื อพิจารณาให้ความเห็น  เช่น  
หน่วยงานป่าไม้พื้นที ,  หน่วยทหารเขตพื้นที ,  ส านักงานโบราณคดี เขตพื้นที ,  
อปท.ท้องที ,  ส านักงานสิ งแวดล้อมเขตพื้นที ,  อ าเภอท้องที และหน่วยงาน
ราชการอื นๆ  ที เกี ยวข้อง 

7. นัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาเรื องราวขออนุญาตประกอบกิจการ  
ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที ดินประจ าจังหวัด 

8. จังหวัดส่งเรื องให้กรมที ดินพิจารณา  เสนอกระทรวงมหาดไทยเพื อขอ
อนุมัติ  พร้อมความเห็น 

9. ส านักกฎหมาย  ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณาเสนอ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย  เพื อน าเรียน  รมว.มท.อนุมัติ 

10. สง่เรื องให้จงัหวัดเพื อพจิารณาออกหนังสืออนุญาต  ในฐานะพนักงาน 
เจ้าหน้าที  
      11.  ผวจ.  พิจารณาออกหนังสืออนญุาต   ตามมาตรา  9  แหง่ประมวล
กฎหมายที ดิน  (ท าค าสั งทางปกครอง) 
     ในกรณีการพิจารณาของสภาฯ  อยู่ ในขั้นตอนที   4   ที ต้องให้สภาฯ  
พิจารณาเนื องจากมีหนังสือกระทรวงมหาดไทยที   มท.0618/ว1259   ลงวันที     
19  มีนาคม  พ.ศ. 2539  เนื องจากระเบียบดังกล่าวมิได้ก าหนดว่าเรื องขอ
อนุญาตตามมาตรา ๙  แห่งประมวลกฎหมายที ดิน  จะต้องผ่านความเห็นชอบ
จากสภาต าบล  ในทางปฏิบัติบางจังหวัดได้น าเรื องขออนุญาตผ่านความเห็นชอบ
จากสภาต าบลก่อน  แต่บางจังหวัดไม่ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาต าบล  
ประกอบกับปัจจุบันมีเรื องที ราษฎรร้องเรียนเกี ยวกับการได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการตามมาตรา  ๙  แห่งประมวลกฎหมายที ดิน  เป็นไปด้วยความ
รวดเร็วและรอบคอบ  ขจัดปัญหาเรื องราษฎรร้องเรียน  และให้การปฏิบัติงานไป
ในแนวทางเดียวกัน  จึงได้น าขออนุญาตทุกรายผ่านความเห็นชอบขององค์การ
บริหารส่วนท้องถิ น  จึงได้น าเรื องเสนอทีประชุมคณะกรรมการพิจารณาเรื องราว
ขออนุญาตประกอบกิจการตามมาตรา ๙  แห่งประมวลกฎหมายที ดิน  พิจารณา
ในการประชุมคร้ังที   ๑/๒๕๓๙  เมื อวันที   22 กุมภาพันธ์  2539  ที ประชุมมี
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มติเห็นควรให้เรื องขออนุญาตตามมาตรา ๙  แห่งประมวลกฎหมายที ดิน  ผ่าน
ความเห็นชอบขององค์การบริหารส่วนท้องถิ นก่อน 
     นี คือเหตุผลที ต้องให้สภาฯ  ให้ความเห็นชอบก่อน เนื องจากมีปัญหาร้องเรียน
ชาวบ้านที เคยเกิดขึ้น  ซึ งการพิจารณาเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบต้องมีเหตุผล
ประกอบด้วย   และตามหนังสือที ดินจังหวัดส่งมา  มีระยะเวลาทางกี เมตร กี จุด  
สภาสามารถพิจารณาได้หรือไม่ว่า  อนุญาตให้ผ่านจุดที เท่าไหร่ พื้นที เท่าไหร่ กี 
เมตร  ในเนื้อที กี ไร่  เหตุผลทั้งหมดต้องอยู่ในรายงานการประชุมสภาฯ  ด้วย ซึ ง
ตอนนี้ข้ึนอยู่กับที ประชุมสภาฯ  ว่าสามารถลงมติได้เลยหรือไม่  หรือว่าจะออกไป
ดูในพื้นที ในจุดที ต้องผ่านที สาธารณะ  แต่ผมขอแนะน าในระเบียบที ประชุมสภาฯ  
คือ 
     ข้อ  103  คณะกรรมการสภาท้องถิ นมี  2  ประเภท คือ 

(1)  คณะกรรมการสามัญ  ประกอบด้วย  สมาชิกสภาท้องถิ นมีจ านวนไม่
น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 

(2) คณะกรรมการวิสามัญ  ประกอบด้วย  สมาชิกสภาท้องถิ นหรือบุคคลที 
ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ นมีจ านนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
      ข้อ  104  คณะกรรมการสภาท้องถิ น  มีหน้าที กระท ากิจการหรือพิจารณา
สอบสวนเรื องใดๆ  อันอยู่ในกิจการของสภาท้องถิ น  แล้วรายงานต่อสภาท้องถิ น 
      โดยที สภามีอ านาจตั้งคณะกรรมการของสภาฯ  ทั้ง  2  คณะนี้ได้  ถ้าเป็น
คณะกรรมการสามัญจะประกอบไปด้วยสมาชิกสภาฯ  เท่านั้น  แต่ถ้าเป็น
คณะกรรมการวสิามัญจะประกอบไปด้วยบุคคลที เป็นสมาชิกหรือไม่ไดเ้ป็นสมาชกิ
ก็ได้  โดยให้คณะกรรมการที สภาฯ ได้ตั้งขึ้นพิจารณาสอบสวนเรื องที เสนอมา  
เมื อสอบสวนแล้วเสร็จ  จึงเสนอให้สภาฯ  ท้องถิ นพิจารณาอนุมัติตามที เสนอมา  
ตามข้อกฎหมายมีแจ้งให้ทราบเพียงเท่านี้  แต่การพิจารณาก็อ านาจของสภาฯ  
กรณีมีการเสนอตั้งคณะกรรมการ ต้องมีผู้เสนอญัตติและต้องมีสมาชิกรับรองไม่
น้อยกว่าหนึ งในสามของที ประชุม  ว่าให้จะส่งเรื องให้คณะกรรมการพิจารณา
หรือไม่  ถ้ามีความประสงค์ตั้งคณะกรรมการ เมื อเสนอชื อคณะกรรมการแล้วต้อง
มีผู้รับรองจ านวนสองท่าน  ของต่อไปครับ 

นายพงษ์ศกัดิ์ พรมพันธ์ใจ 
เลขานุการนายกฯ 

    เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมอยากเสนอแนะว่าให้ตัง้คณะกรรมการโดยให้เป็น
สมาชิกในหมู่บ้านที ได้รับผลกระทบ  คณะกรรมการจะได้ลงไปดูพื้นที กับทาง
บริษัทฯ  ว่ามีจุดไหนบ้างครับ 

นายดนัย  ภาวจนัทึก 
ผู้ใหญบ่้าน หมู่ที่  8 

     เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมคิดว่าสิ งที ดีที สุดคือการตั้งคณะกรรมการของ 
อบต. ไม่ใช่ของผู้ที เสียหาย  การวางท่ออยู่ในเขตของบ้านไหนที ด าเนินการ  จึง
อยากให้สมาชิกสภาฯ  เป็นตัวแทนซึ งผมอยากให้มีคณะกรรมการ 5-7  คนเพื อ
ช่วยคิดช่วยกันดูว่าจะมีผลกระทบอย่างไร 
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นางถนอม  ขาวงาม 
ส.อบต.ม.9 

     เรียนท่านประธานสภาฯ  การตั้งคณะกรรมการขึ้นอยู่กับว่าสภาฯ  จะ
พิจารณาอย่างไร แต่ถ้าเป็นกรรมการวิสามัญ  โดยจะมีท้ังสมาชิก อบต. หรือผู้น า
ชุมชน หรือประชาชนร่วมด้วยเพื อจะได้แลกเปลี ยนความคิดเห็นกันค่ะ 

นายพงษ์ศกัดิ์ พรมพันธ์ใจ 
เลขานุการนายกฯ 

     เรียนท่านประธานสภาฯ  ในกรณีที แจ้งว่าอยากให้เป็นหมู่บ้านที ได้รับ
ผลกระทบไม่ใช่การโน้มน้าว  แต่เพราะบ้านที ได้รับผลกระทบจะรู้ถึงผลกระทบ
มากกว่าครับ 

นายคนึง  กองจนัทกึ 
ส.อบต.ม.2 

     เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมอยากฟังความคิดเห็นจากสมาชิกสภาฯ  
หมู่บ้านที ได้รับผลกระทบครับ 

นายบุญเลิศ  ซอสูงเนนิ 
ผู้ใหญบ่้าน หมู่ที่  7   

     เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ บางท่าน อาจเป็นสมาชิกสภาฯ คน
ใหม่  อาจยังไม่ทราบเรื องเป็นมาอย่างไร  ทางที ดีอยากให้ทางบริษัทพาลงไปดู
พื้นที ในแต่ละจุด  โดยเชิญเจ้าหน้าที ท้องถิ น  ผู้น าหมู่บ้าน  เพื อจะได้อธิบาย
ชาวบ้านได้เข้าใจว่าแต่ละจุดเป็นอย่างไร   

นายสุชาญ  ไชยวิชิต 
บริษทั  อินกริดิออนฯ 

     เรียนท่านประธานสภาฯ  ทางบริษัทฯ ในวันนี้มีวัตถุประสงค์เรื องการขอ
อนุญาตใช้ประโยชน์ในที ดินของรัฐ  ตามมาตรา  ๙  แต่ในวันนี้ทางสภาฯ ถ้าฟังดู
แล้วยังกังวลในเรื องของขั้นตอนซึ งตอนนี้อยู่ใน  ขั้นตอนที   4  ซึ งหากมีการตั้ง
คณะกรรมการสภาฯ  เพื อลงไปดูพื้นที  ในการฝังท่ออย่างไร กี เมตร  เอกสารที ดิน
ที ได้ไปส ารวจเป็นหน้าทีตามกฎหมาย  หน้าที ของอ าเภอ  หน้าที ของที ดิน ซึ งตรง
นี้ด าเนินการแล้ว  ไม่มีเอกสารแจ้งมาตรงนี้เพราะว่าตามกฎหมายคือเป็นอ านาจ
ของนายอ าเภอ  อ านาจของที ดิน  ในส่วนของเอกสารจะให้ไปดูที หน้างาน
ในตอนนี้ฝ่ายกฎหมายของบริษัทจะมาชี้แจงในเรื องของกฎหมายอีกคร้ังครับ 

นายเฉลมิพงษ์ฯ เนตรพฤษรัตน ์
บริษทั  อินกริดิออนฯ 

     เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมเป็นที ปรึกษากฎหมายและดูโปรเจคนี้แต่เริ มต้น 
ขั้นตอนการด าเนินการมีหลายขั้นตอนมาก  ซึ งขั้นตอนที แนบไปเป็นขั้นตอนของ
กระทรวงมหาดไทยที ก าหนดมาว่า  ถ้าขออนุญาตใช้ที ดินตามมาตรา  ๙  ขั้นตอน
ของสภาฯ  เป็นขั้นตอนในการให้ความเห็นชอบ  แต่ตามเอกสารท่านจะเห็นได้ว่า
การอนุญาตจริงๆ แล้ว เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้อนุญาต  
ไม่ใช่ผู้ว่าฯ  ผู้ว่าท่านเป็นผู้เซ็นเอกสาร โดยที ดินต้องเสนอหนังสือขึ้นไปยัง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  และจะมีค าสั งออกมาถ้าอนุญาต  ท่านจะไม่
เซ็นเอง  ตามระเบียบฯ ผู้ว่าราชการจังหวัด  เป็นผู้ท าสัญญาทุกอย่าง  ประเด็น
ของการวางท่อเส้นนี้ เส้นเหลืองตามแผนที  ผมและทีมงานทางโรงงานเป็นผู้ขีด
เอง  เป็นเส้นที วางไปตามทางสาธารณะประโยชน์เป็นทางที แบ่งระหว่าง  ต าบล
กุดน้อยกับต าบลสีคิ้ว ส่วนหนึ งชาวบ้านทางต าบลสีคิ้ว ต้องการน าน้ าไปใช้ใน
การเกษตร  และผ่าน  อบต.สีคิ้วเรียบร้อยแล้ว   แต่เส้นนี้ทั้งเส้นบางจุดจะแคบ
เพราะเราเลือกวางกุดน้อยท้ังเส้นเพราะว่าสุดท้ายถ้าเซ็นสัญญาไปแล้วต้องเสียค่า
เช่าโดยเสียค่าเช่าที ดินขององค์กรของรัฐ ค่าเช่านี้ไม่ได้อยู่ที ที ดินอยู่ที  อบต. เราได้
คุยกับทางผู้ใหญ่ของโรงงานเราเห็นว่าทาง อบต.สีคิ้วมีงบประมาณเยอะแล้ว  เลย
ดันท่อมาทางต าบลกุดน้อย  ในเรื องการตั้งคณะกรรมการผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ ง
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เรารอได้เราอยากท างานอย่างโปร่งใสที สุด โปรเจคนี้เราเริ มมาแต่ปี  2562 ผ่าน
ไม่ผ่านเราก็ยินดีและยอมรับผลทั้งหมด  ขอบคุณครับ 

นายจ าเนียร  จุ้ยจันทึก 
ประธานสภาฯ 
 

    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ น พ.ศ. 
๒๕๔๗ และที แก้ไขเพิ มเติม  หมวด  8  ข้อ ๔๑ เมื อที ประชุมสภาท้องถิ นก าลัง 
ปรึกษาญัตติใด ห้ามเสนอญัตติอื น นอกจากญัตติดังต่อไปนี้  (๒) ขอให้ส่งปัญหา
ไปยังคณะกรรมการสภาท้องถิ นตามหมวด ๘   

นายสานิต  ซิลพรมราช 
นิติกร 

    เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมขออนุญาตอ่านระเบียบฯ  ให้ท่านสมาชิกสภาฯ  
ทราบเพิ มเติม  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที แก้ไขเพิ มเติม  ข้อ  38  วรรคห้า  ญัตติดังต่อไปนี้
อาจเสนอด้วยวาจาในที ประชุมสภาท้องถิ นได้โดยให้น าความใน  ข้อ ๓๙ มาใช้
บังคับ   
(๑) ขอให้รับรองรายงานการประชุม  
(๒) ขอให้รับรองรายงานอื นๆ ของคณะกรรมการต่างๆ ที สภาท้องถิ นตั้งขึ้น  
(๓) ขอปรึกษาหรือขอให้พิจารณาเป็นเรื องด่วน  
(๔) ขอให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติสามวาระรวดเดียวตามข้อ ๔๕  
(๕) ญัตติตามข้อ ๔๑  
(๖) ญัตติที ประธานที ประชุมเห็นควรอนุญาต  
 

    ในข้อ ๔๑ เมื อที ประชุมสภาท้องถิ นก าลังปรึกษาญัตติใด ห้ามเสนอญัตติอื น 
นอกจากญัตติดังต่อไปนี้ 
(๑) ขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติที ไม่ใช่ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ  
(๒) ขอให้ส่งปัญหาไปยังคณะกรรมการสภาท้องถิ นตามหมวด ๘  
(๓) ขอให้ลงมต ิ 
(๔) ขอให้แยกประเด็นพิจารณา หรือแยกประเด็นลงมติ  
(๕) ขอให้ปิดอภิปราย  
(๖) ขอให้เปิดอภิปรายต่อไป  
(๗) ขอให้เลื อนการปรึกษา  
(๘) ขอให้ประธานสภาท้องถิ นพิจารณาใช้อ านาจตามข้อ ๑๑๙ ข้อ ๑๒๐ หรือ  
ข้อ ๑๒๑  
(๙) ขอให้บุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นตามที  กฎหมายให้
อ านาจไว้  
(๑๐) ขอให้ยกเรื องอื นขึ้นปรึกษา ถ้าที ประชุมมีมติหรือเห็นชอบในญัตติให้  ยก
เรื องอื นขึ้นปรึกษา ญัตติเดิมเป็นอันตกไป เว้นแต่ญัตตินั้นเป็นญัตติเกี ยวด้วยกับ 
ข้อบัญญัติ 
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    ตอนนี้เราก าลังพิจารณาเรื องบริษัทอินกริดิออน จะขออนุญาตวางท่อ  ก าลัง
พิจารณาญัตตินี้อยู่ถ้าสมาชิกคนใดเห็นว่าญัตตินี้ควรส่งไปให้คณะกรรมการสภา
ท้องถิ นพิจารณาให้เสนอต่อที ประชุมสภาในตอนนี้เลยครับ 

นายคนึง  กองจนัทกึ 
ส.อบต.ม.2 

    เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมอยากน าเรียนหารือใน ญัตติ  5.4  ซึ งเป็นญัตติ
ที เคยเสนอมาแล้วในปี  2564  มีมติไม่เห็นชอบ  7  เสียง   เห็นชอบ  4  เสียง 
งดออกเสียง  7  เสียง เป็นการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที   2  คร้ังที   1  
ประจ าปี 2564  วันที   14  มิถุนายน พ.ศ. 2564      ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที แก้ไข
เพิ มเติม   
    ข้อ ๕๓ ญัตติร่างข้อบัญญัติใดซึ งที ประชุมสภาท้องถิ นได้ลงมติ  ไม่รับหลักการ 
ตามความในข้อ ๔๗ หรือลงมติไม่ให้ตราเป็นข้อบัญญัติตามความในข้อ ๕๒ ให้ถือ
ว่าร่างข้อบัญญัตินั้นเป็นอันตกไปเว้นแต่กฎหมายจะก าหนดไว้เป็นอย่างอื น  
    ห้ามเสนอญัตติร่างข้อบัญญัติที มีหลักการอย่างเดียวกันกับร่างข้อบัญญัติที   
ตกไป ตามวรรคหนึ งในสมัยประชุมนั้นอีก 
    ผมอยากหารือกับท่านประธานสภาฯ  เราจะด าเนินการต่อหรือยุติตาม
ระเบียบฯ การประชุมสภาฯ  อยากหารือท่านประธานสภาฯ  ก่อนครับ 

นายสานิต  ซิลพรมราช 
นิติกร 

    เรียนท่านประธานสภาฯ  ในข้อ  53  เป็นญัตติร่างข้อบัญญัติ  ผมจะขอ
อธิบายเพิ มเติม  ตามข้อ ๓๗   ญัตติม๒ี อย่างคือ  
(๑) ญัตติเกี ยวกับกิจการของสภาท้องถิ น  
(๒) ญัตติร่างข้อบัญญัติ 
     ซึ งญัตติเกี ยวกับกิจการของสภาท้องถิ น  เป็นญัตติที เพียงแต่ขอมติว่า
เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ  โดยไม่ต้องพิจารณาเป็นสามวาระ  ส่วนญัตติร่าง
ข้อบัญญัติ  คือญัตติที ประชุมต้องพิจารณาเป็นสามวาระ  เช่น  ข้อบัญญัติทั วไป  
หรือข้อบัญญัติเกี ยวกับรายจ่าย  ในส่วนนี้เราก าลังพิจารณาญัตติเกี ยวกับกิจการ
สภาท้องถิ น  ที กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือส่งเรื องนี้ให้ที ประชุมเสนอความเห็น 
เพราะฉะนั้นข้อ  53  จะไม่เกี ยวกับข้องกับญัตติในวันนี้ครับ 

นายจ าเนียร  จุ้ยจันทึก 
ประธานสภาฯ 
 

    ตามที นิติกรได้ชี้แจงระเบียบให้ฟงันัน้  ให้สมาชิกสภาฯ เสนอญัตติส่งปัญหาไป
ยังคณะกรรมการสภาท้องถิ น หมวด  8  ข้อ  41 (2) ขอให้ส่งปัญหาไปยัง
คณะกรรมการสภาท้องถิ นตาม  หมวด  8  เชิญท่านสมาชิกเสนอญตัติได้เลยครับ 

นางอ้อย  หรั่นจนัทึก 
ส.อบต.ม.13 

    เรียนท่านประธานสภาฯ ขอเสนอ  ขอให้ส่งปัญหาไปยังคณะกรรมการสภา
ท้องถิ น 

นายจ าเนียร  จุ้ยจันทึก 
ประธานสภาฯ 

    ตามที นางอ้อยฯ  ได้เสนอ ขอให้ส่งปัญหาไปยังคณะกรรมการสภาท้องถิ น 
ขอมติที ประชุมครับ  

มติที่ประชุม มีมติ  เห็นชอบ   จ านวน 13 เสียง 
       ไม่เห็นชอบ จ านวน   0 เสียง 
       งดออกเสียง จ านวน  1 เสียง(นายจ าเนียร จุ้ยจันทึก ประธานสภาฯ) 
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นายจ าเนียร  จุ้ยจันทึก 
ประธานสภาฯ 

    ล าดับต่อไปเป็นการเสนอชื อคณะกรรมการสภาท้องถิ น  ขอให้นิติกรแจ้ง
ระเบียบฯ ให้ทราบครับ 

นายสานิต  ซิลพรมราช 
นิติกร 

     เรียนท่านประธานสภาฯ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที แก้ไขเพิ มเติม หมวด  8   คณะกรรมการ
สภาท้องถิ น ข้อ ๑๐๓ คณะกรรมการสภาท้องถิ นมี ๒ ประเภท คือ  
(๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ น มีจ านวนไม่ น้อยกว่า
สามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน  
(๒) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ น หรือบุคคลที  ไม่ได้
เป็นสมาชิกสภาท้องถิ น มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน  
    การเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ น  ตามข้อ ๑๐๗ ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ วิธี
เลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ น ให้สมาชิก สภาท้องถิ นหรือผู้บริหารท้องถิ นเสนอ
ชื อสมาชิกสภาท้องถิ นหรือบุคคลที ไม่ได้เป็น สมาชิกสภาท้องถิ นแล้วแต่กรณี ใน
กรณีที สมาชิกสภาท้องถิ นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ นรับรองไม่น้อยกว่า
สองคน ส่วนกรณีที ผู้บริหารท้องถิ นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้ รับรอง การเสนอชื อให้
เสนอได้โดยไม่จ ากัดจ านวน เว้นแต่ที ประชุมมีมติเป็นอย่างอื น และให้น าวิธีการ
เลือกตามข้อ ๑๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม ครับ 

นายจ าเนียร  จุ้ยจันทึก 
ประธานสภาฯ 
 

    ต่อไปเป็นการเสนอคณะกรรมการสภาท้องถิ น ตามข้อ ๑๐๓ คณะกรรมการ
สภาท้องถิ นมี ๒ ประเภท คือ  
(๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ น มีจ านวนไม่ น้อยกว่า
สามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน  
(๒) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ น หรือบุคคลที  ไม่ได้
เป็นสมาชิกสภาท้องถิ น มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน  
    โดยให้ท่านสมาชิกสภาฯ เสนอว่าจะให้แต่งตั้งคณะกรรมการสภาท้องถิ น  เป็น
คณะกรรมการสามัญ หรือคณะกรรมการวิสามัญ  โดยในกรณีที สมาชิกสภา
ท้องถิ นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ นรับรองไม่น้อยกว่าท่าน  เชิญท่าน
สมาชิกสภาฯ  เสนอได้เลยครับ 

นายคนึง  กองจนัทกึ 
ส.อบต.ม.2 

    เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมขอเสนอ  ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสภาท้องถิ น  
เป็นกรรมการวิสามัญ ครับ 

นายมนญู  มาวขุนทด 
ส.อบต.ม.8 

    เรียนท่านประธานสภาฯ   ผมขอรับรอง  ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสภาท้องถิ น  
เป็นกรรมการวิสามัญ  ครับ 

นางสุจิตราภา  เสริฐจันทึก 
ส.อบต.ม.7 

    เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันขอรับรอง  ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสภาท้องถิ น  
เป็นกรรมการวิสามัญ ค่ะ 

นายจ าเนียร  จุ้ยจันทึก 
ประธานสภาฯ 
 

    ตามที   มีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื นหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มี 
    ผมขอมติเห็นชอบ  ตามที นายคนึงฯ  ได้เสนอให้แต่งตั้งคณะกรรมการสภา
ท้องถิ น  เป็นคณะกรรมการวิสามัญ   
    ขอมติที ประชุมครับ 
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มติที่ประชุม มีมติ  เห็นชอบ   จ านวน 13 เสียง 
       ไม่เห็นชอบ จ านวน   0 เสียง 
       งดออกเสียง จ านวน  1 เสียง(นายจ าเนียร จุ้ยจันทึก ประธานสภาฯ) 

  

นายจ าเนียร  จุ้ยจันทึก 
ประธานสภาฯ 
 

    ต่อไปเป็นการเสนอคณะกรรมการวิสามัญ  โดยประกอบด้วย  สมาชิกสภา  
ท้องถิ นหรือบุคคลที ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ น  มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่
ไม่เกินเจ็ดคน  เชิญท่านสมาชิกสภาฯ  เสนอจ านวนคณะกรรมการวิสามัญว่าให้มี
จ านวนกี ท่าน  โดยมีรับรอง  จ านวน  2  ท่าน  เชิญเสนอได้เลยครับ 

นายคนึง  กองจนัทกึ 
ส.อบต.ม.2 

    เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมขอเสนอ คณะกรรมการวิสามัญ จ านวน  7  
ท่าน ครับ 

นางอ้อย  หรั่นจนัทึก 
ส.อบต.ม.13 

    เรียนท่านประธานสภาฯ  ดิฉันขอรับรอง  คณะกรรมการวิสามัญ จ านวน  7  
ท่าน  คะ่ 

นางดารุณี  สมพงษ ์
ส.อบต.ม.9 

    เรียนท่านประธานสภาฯ  ดิฉันขอรับรอง  คณะกรรมการวิสามัญ จ านวน  7  
ท่าน ค่ะ 

นายจ าเนียร  จุ้ยจันทึก 
ประธานสภาฯ 
 

    มีท่านใดเสนอเพิ มเติมหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มี 
    ผมขอมติเห็นชอบ  ตามที นายคะนึงฯ ได้เสนอ คณะกรรมการวิสามัญ จ านวน  
7  ท่าน 
    ขอมติที ประชุมครับ 

มติที่ประชุม มีมติ  เห็นชอบ   จ านวน 13 เสียง 
       ไม่เห็นชอบ จ านวน   0 เสียง 
       งดออกเสียง จ านวน  1 เสียง(นายจ าเนียร จุ้ยจันทึก ประธานสภาฯ) 

  

นายจ าเนียร  จุ้ยจันทึก 
ประธานสภาฯ 
 

    ต่อไปเป็นการเสนอชื อคณะกรรมการวิสามัญ  โดยการเสนอชื อสมาชิกสภา
ท้องถิ นหรือบุคคลที ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ น  ในกรณีที สมาชิกสภาท้องถิ น
เป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน  ส่วนกรณี  ที 
ผู้บริหารท้องถิ นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง  เชิญเสนอชื อคณะกรรมการวิสามัญ  
คนที   1  ได้เลยครับ 

นายวินัย  หล่ าจนัทึก 
ส.อบต.ม.5 

    เรียนท่านประธานสภาฯ ผมขอเสนอ  นายมนูญ มาวขุนทด สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย หมู่ที   8  เป็นคณะกรรมการวิสามัญ  คนที   1  
ครับ 

นายคนึง  กองจนัทกึ 
ส.อบต.ม.2 

    เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมขอรับรอง  นายมนูญ  มาวขุนทด สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย หมู่ที   8  เป็นคณะกรรมการวิสามัญ  คนที   1  
ครับ 

นางอ้อย  หรั่นจนัทึก     เรียนท่านประธานสภาฯ  ดิฉันขอรับรอง  นายมนูญ  มาวขุนทด สมาชิกสภา
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ส.อบต.ม.13 องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย หมู่ที   8  เป็นคณะกรรมการวิสามัญ  คนที   1  
ค่ะ 

นายจ าเนียร  จุ้ยจันทึก 
ประธานสภาฯ 
 

    มีท่านใดเสนอคณะกรรมการวิสามัญ  คนที   1  เพิ มเติมหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มี 
    ผมขอมติเห็นชอบ  นายมนูญ มาวขุนทด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลกุดน้อย หมู่ที   8  เป็นคณะกรรมการวิสามัญ คนที   1   
    ขอมติที ประชุมครับ 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบ นายมนูญ มาวขุนทด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล       
กุดน้อย หมู่ที่  8  เป็นคณะกรรมการวิสามัญ คนที่ 1 
       เห็นชอบ   จ านวน 13 เสียง 
       ไม่เห็นชอบ จ านวน   0 เสียง 
       งดออกเสียง จ านวน  1 เสียง(นายจ าเนียร จุ้ยจันทึก ประธานสภาฯ) 

  
นายจ าเนียร  จุ้ยจันทึก 
ประธานสภาฯ 

    ต่อไปเชิญท่านสมาชิกสภาฯ  เสนอชื อคณะกรรมการวิสามัญ  คนที   2  ได้
เลยครับ 

นายลาศรี  ร้ังจันทึก 
ส.อบต.ม.1 

    เรียนท่านประธานสภาฯ ผมขอเสนอ นายอนุชัย บุญจันทึก รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดนอ้ย หมู่ที   6  คณะกรรมการวิสามัญ คนที   2 ครับ 

นายมนญู มาวขุนทด 
ส.อบต.ม.8 

    เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมขอรับรอง  นายอนุ ชัย บุญจันทึก รอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย  คณะกรรมการวิสามัญ คนที   2  
ครับ 

นายวิชานนท์  ชัยแก้ว 
ส.อบต.ม.3 

    เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมขอรับรอง  นายอนุ ชัย บุญจันทึก รอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย คณะกรรมการวิสามัญ คนที   2 
ครับ 

นายจ าเนียร  จุ้ยจันทึก 
ประธานสภาฯ 
 

    มีท่านใดเสนอคณะกรรมการวิสามัญ  คนที   2  เพิ มเติมหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มี 
    ผมขอมติเห็นชอบ  นายอนุชัย บุญจันทึก รองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุดน้อย เป็นคณะกรรมการวิสามัญ คนที   2 
    ขอมติที ประชุมครับ 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบ  นายอนุชัย  บุญจันทึก  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลกุดน้อย เป็นคณะกรรมการวิสามัญ คนที่ 2 
       เห็นชอบ   จ านวน 11 เสียง 
       ไม่เห็นชอบ จ านวน   0 เสียง 
       งดออกเสียง จ านวน  1 เสียง(นายจ าเนียร จุ้ยจันทึก ประธานสภาฯ) 

  

นายจ าเนียร  จุ้ยจันทึก 
ประธานสภาฯ 

    ต่อไปเชิญท่านสมาชิกสภาฯ  เสนอชื อคณะกรรมการวิสามัญ  คนที   3  ได้
เลยครับ 

นางอ้อย  หรั่นจนัทึก 
ส.อบต.ม.13 

    เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันขอเสนอ นายส่งดี  ใสจันทึก นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลกุดน้อย เป็นคณะกรรมการวิสามัญ  คนที   3  ค่ะ 
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นางสุจิตราภา  เสริฐจันทึก 
ส.อบต.ม.7 

    เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันขอรับรอง นายส่งดี  ใสจันทึก นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลกุดน้อย เป็นคณะกรรมการวิสามัญ  คนที   3  ค่ะ 

นายประจวบ  สารจันทึก 
ส.อบต.ม.10 

    เรียนท่านประธานสภาฯ ผมขอรับรอง นายส่งดี  ใสจันทึก นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลกุดน้อย เป็นคณะกรรมการวิสามัญ  คนที   3  ครับ 

นายจ าเนียร  จุ้ยจันทึก 
ประธานสภาฯ 
 

    มีท่านใดเสนอคณะกรรมการวิสามัญ  คนที   3  เพิ มเติมหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มี 
    ผมขอมติเห็นชอบ   นายส่งดี  ใสจันทึก นายกองค์การบริหารส่วนต าบล     
กุดน้อย  เป็นคณะกรรมการวิสามัญ คนที  3   
    ขอมติที ประชุมครับ 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบ  นายส่งดี  ใสจันทึก  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย
เป็นคณะกรรมการวิสามัญ คนที่ 3 
       เห็นชอบ   จ านวน 13 เสียง 
       ไม่เห็นชอบ จ านวน   0 เสียง 
       งดออกเสียง จ านวน  1 เสียง(นายจ าเนียร จุ้ยจันทึก ประธานสภาฯ) 

  
นายจ าเนียร  จุ้ยจันทึก 
ประธานสภาฯ 

    ต่อไปเชิญท่านสมาชิกสภาฯ  เสนอชื อคณะกรรมการวิสามัญ  คนที   4  ได้
เลยครับ 

นายคนึง  กองจนัทกึ 
ส.อบต.ม.2 

    เรียนท่านประธานสภาฯ ผมขอเสนอ นายวิชานนท์  ชัยแก้ว สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย หมู่ที   3  เป็นคณะกรรมการวิสามัญ  คนที   4  
ครับ 

นางอ้อย  หรั่นจนัทึก 
ส.อบต.ม.13 

    เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันขอรับรอง นายวิชานนท์  ชัยแก้ว สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย หมู่ที   3 เป็นคณะกรรมการวิสามัญ  คนที   4  
ค่ะ 

นางดารุณี  สมพงษ ์
ส.อบต.ม.9 

    เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันขอรับรอง นายวิชานนท์  ชัยแก้ว สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย หมู่ที   3  เป็นคณะกรรมการวิสามัญ  คนที   4  
ค่ะ 

นายจ าเนียร  จุ้ยจันทึก 
ประธานสภาฯ 
 

    มีท่านใดเสนอคณะกรรมการวิสามัญ  คนที   4  เพิ มเติมหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มี 
    ผมขอมติเห็นชอบ  นายวิชานนท์  ชัยแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลกุดน้อย หมู่ที   3  เป็นคณะกรรมการวิสามัญ คนที  4   
     ขอมติที ประชุมครับ 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบ นายวิชานนท์  ชัยแก้ว  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
กุดน้อย หมู่ที่  3  เป็นคณะกรรมการวิสามัญ คนที่ 4 
       เห็นชอบ   จ านวน 13 เสียง 
       ไม่เห็นชอบ จ านวน   0 เสียง 
       งดออกเสียง จ านวน  1 เสียง(นายจ าเนียร จุ้ยจันทึก ประธานสภาฯ) 

  
นายจ าเนียร  จุ้ยจันทึก 
ประธานสภาฯ 

    ต่อไปเชิญท่านสมาชิกสภาฯ  เสนอชื อคณะกรรมการวิสามัญ  คนที   5 ได้เลย
ครับ 
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นางอ้อย  หรั่นจนัทึก 
ส.อบต.ม.13 

    เรียนท่านประธานสภาฯ   ดิฉันขอเสนอ   นางถนอม  ขาวงาม  ผู้ใหญ่บ้าน  
หมู่ที   13  เป็นคณะกรรมการวิสามัญ  คนที   5  คะ 

นายคนึง  กองจนัทกึ 
ส.อบต.ม.2 

    เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมขอรับรอง  นางถนอม  ขาวงาม  ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่
ที   13  เป็นคณะกรรมการวิสามัญ  คนที   5  ครับ 

นางสุจิตราภา  เสริฐจันทึก 
ส.อบต.ม.7 

    เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันขอรับรอง นางถนอม  ขาวงาม  ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่
ที   13  เป็นคณะกรรมการวิสามัญ  คนที   5  ค่ะ 

นายจ าเนียร  จุ้ยจันทึก 
ประธานสภาฯ 
 

    มีท่านใดเสนอคณะกรรมการวิสามัญ  คนที   5  เพิ มเติมหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มี 
    ผมขอมติเห็นชอบ นางถนอม  ขาวงาม  ผู้ ใหญ่บ้าน  หมู่ที   13  เป็น
คณะกรรมการวิสามัญ คนที  5   
    ขอมติที ประชุมครับ 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบ นางถนอม  ขาวงาม ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่ 13  เป็นคณะกรรมการ
วิสามัญ คนที่ 5 
       เห็นชอบ   จ านวน 13 เสียง 
       ไม่เห็นชอบ จ านวน   0 เสียง 
       งดออกเสียง จ านวน  1 เสียง(นายจ าเนียร จุ้ยจันทึก ประธานสภาฯ) 

  
นายจ าเนียร  จุ้ยจันทึก 
ประธานสภาฯ 

    ต่อไปเชิญท่านสมาชิกสภาฯ  เสนอชื อคณะกรรมการวิสามัญ  คนที   6 ได้เลย
ครับ 

นายวินัย  หล่ าจนัทึก 
ส.อบต.ม.5 

    เรียนท่านประธานสภาฯ   ผมขอเสนอ   นายดนัย  ภาวจันทึก  ผู้ใหญ่บ้าน  
หมู่ที   8  เป็นคณะกรรมการวิสามัญ  คนที   6  ครับ 

นางอ้อย  หรั่นจนัทึก 
ส.อบต.ม.13 

    เรียนท่านประธานสภาฯ  ดิฉันขอรับรอง นายดนัย  ภาวจันทึก  ผู้ใหญ่บ้าน  
หมู่ที   8  เป็นคณะกรรมการวิสามัญ  คนที   6  ค่ะ 

นายวีระพงษ์  ภูจนัทึก 
ส.อบต.ม.4 

    เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมขอรับรอง นายดนัย  ภาวจันทึก  ผู้ใหญ่บ้าน  
หมู่ที   8  เป็นคณะกรรมการวิสามัญ  คนที   6  ครับ 

นายจ าเนียร  จุ้ยจันทึก 
ประธานสภาฯ 
 

    มีท่านใดเสนอคณะกรรมการวิสามัญ  คนที   6  เพิ มเติมหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มี 
    ผมขอมติเห็นชอบ  นายดนัย  ภาวจันทึก  ผู้ ใหญ่บ้าน  หมู่ที   8  เป็น
คณะกรรมการวิสามัญ คนที  6   
    ขอมติที ประชุมครับ 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบ นายดนัย ภาวจันทึก  ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  8  เป็นคณะกรรมการ
วิสามัญ คนที่ 6 
       เห็นชอบ   จ านวน 13 เสียง 
       ไม่เห็นชอบ จ านวน   0 เสียง 
       งดออกเสียง จ านวน  1 เสียง(นายจ าเนียร จุ้ยจันทึก ประธานสภาฯ) 

  
นายจ าเนียร  จุ้ยจันทึก 
ประธานสภาฯ 

    ต่อไปเชิญท่านสมาชิกสภาฯ  เสนอชื อคณะกรรมการวิสามัญ  คนที   7 ได้เลย
ครับ 
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นางดารุณี  สมพงษ ์
ส.อบต.ม.9 

    เรียนท่านประธานสภาฯ  ดิฉันขอเสนอ   นายบุญเลิศ  ซอสูงเนิน  ผู้ใหญ่บ้าน  
หมู่ที   7  เป็นคณะกรรมการวิสามัญ  คนที   7  ค่ะ 

นายวีระพงษ์  ภูจนัทึก 
ส.อบต.ม.8 

    เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมขอรับรอง นายบุญเลิศ  ซอสูงเนิน  ผู้ใหญ่บ้าน  
หมู่ที   7   เป็นคณะกรรมการวิสามัญ  คนที   7  ครับ 

นางสุจิตราภา  เสริฐสงูเนิน 
ส.อบต.ม.7 

    เรียนท่านประธานสภาฯ  ดิฉันขอรับรอง นายบุญเลิศ  ซอสูงเนิน  ผู้ใหญ่บ้าน  
หมู่ที   7   เป็นคณะกรรมการวิสามัญ  คนที   7  ค่ะ 

นายจ าเนียร  จุ้ยจันทึก 
ประธานสภาฯ 
 

    มีท่านใดเสนอคณะกรรมการวิสามัญ  คนที   7  เพิ มเติมหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มี 
    ผมขอมติเห็นชอบ  นายบุญเลิศ  ซอสูงเนิน  ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที   7   เป็น
คณะกรรมการวิสามัญ คนที  7 
    ขอมติที ประชุมครับ 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบ นายบุญเลิศ ซอสูงเนิน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่  7  เป็นคณะกรรมการ
วิสามัญ คนที่ 7     
       เห็นชอบ   จ านวน 13 เสียง 
       ไม่เห็นชอบ จ านวน   0 เสียง 
       งดออกเสียง จ านวน  1 เสียง(นายจ าเนียร จุ้ยจันทึก ประธานสภาฯ) 

  
 

นายจ าเนียร  จุ้ยจันทึก 
ประธานสภาฯ 
 

    ตามที สมาชิกสภาฯ  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญ  จ านวน  7  ท่าน  
ประกอบไปด้วย 
1. นายมนูญ มาวขุนทด  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย หมู่ที   8 
2. นายอนุชัย  บุญจันทึก รองประธานสภาสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย 
3. นายส่งดี  ใสจันทึก  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย 
4. นายวิชานนท์ ชัยแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย หมู่ที   3 
5. นางถนอม  ขาวงาม  ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที   3 
6. นายดนัย  ภาวจันทึก  ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที   8 
7. นายบุญเลิศ  ซอสูงเนิน  ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที   7 

นายสานิต  ซิลพรมราช 
นิติกร 

    เรียนท่านประธานสภาฯ ผมขอแจ้ง   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขถึงฉบับที  ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔) 
     ข้อ ๑๐๙ การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการ สภาท้องถิ นคร้ังแรก 
ให ้เป็นหน้าที ของเลขานุการสภาท้องถิ น  
     ให้คณะกรรมการสภาท้องถิ นคณะหนึ งๆ  เลือกประธานกรรมการ   และ
เลขานุการจากกรรมการสภาท้องถิ นคณะนั้นๆ 
     ในการประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ น ต้องมีกรรมการมาประชุม ไม่น้อย
กว่ากึ งหนึ งของจ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม  
     มติของคณะกรรมการสภาท้องถิ น ให้ถือเสียงข้างมาก กรณีคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ประธานกรรมการออกเสียงช้ีขาด 
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     หลังจากนี้เป็นหน้าที เลขานุการสภาฯ  จะเรียกประชุมคณะกรรมการเพื อ
เลือกประธานฯ และเลขานุการคณะกรรมการสภาท้องถิ นต่อไปครับ 

นายจ าเนียร  จุ้ยจันทึก 
ประธานสภาฯ 
 

    ตามญัตติ  5.4  พิจารณาและมีมติเรื องการขออนุญาตท าการขุดวางท่อใต้ดิน
เพื อใช้ล าเลี้ยงน้ าผ่านทางสาธารณะประโยชน์  ไปยังคลองห้วยหินดาด  ตาม
เอกสารหมายเลข  7   ที ประชุมสภาฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื อ
ด าเนินการก่อน  จึงสามารถกลับมาพิจารณาในญัตตินี้ได้ 

นายคนึง  กองจนัทกึ 
ส.อบต.ม.2 

    เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมขอเสนอให้เลื อน ญัตติ 5.4  พิจารณาและมีมติ
เรื องการขออนุญาตท าการขุดวางท่อใต้ดินเพื อใช้ล าเลี้ยงน้ าผ่านทางสาธารณะ
ประโยชน์  ไปยังคลองห้วยหินดาด  ตามเอกสารหมายเลข  7  ให้บรรจุในสมัย
การประชุมสมัยหน้าครับ 

นายมนญู  มาวขุนทด 
ส.อบต.ม.8 

    เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมขอรับรอง  ครับ 

นางอ้อย  หรั่นจนัทึก 
ส.อบต.ม.7 

    เรียนท่านประธานสภาฯ  ดิฉันขอรับรอง  ค่ะ 

มติที่ประชุม มีมติ  เห็นชอบ   จ านวน 13 เสียง 
       ไม่เห็นชอบ จ านวน   0 เสียง 
       งดออกเสียง จ านวน  1 เสียง(นายจ าเนียร จุ้ยจันทึก ประธานสภาฯ) 

  
 

ระเบียบวาระที่  6   เรื่องอื่นๆ 
นายจ าเนียร  จุ้ยจันทึก 
ประธานสภาฯ 

    สมาชิกท่านใดข้อสอบถาม  หรือข้อเสนอแนะ  เชิญได้เลยครับ 

นายคนึง  กองจนัทกึ 
ส.อบต.ม.2 

    เรียนท่านประธานสภาฯ  บ้านวังกรวด หมู่ที   2 เนื องจากฝนตกท าให้ถนนฟัง  
จ านวน  2  ซอย  ที ได้เคยแจ้งกับท่านนายกฯ ไว้ที นายกฯ  แจ้งจะเอาหินคลุก
เพื อแก้ไขปัญหาให้  และเรื องไฟฟ้าส่องสว่างดับไปประมาณ  4  จุด  และได้
ทราบว่าบ้านวังกรวดมอบกิจการน้ าประปาเพื อให้ทาง อบต.ดูแล  อยากทราบ
การด าเนินการอย่างไรครับ  

นายส่งดี  ใสจนัทกึ 
นายก อบต.กุดน้อย 

    เรียนท่านประธานสภาฯ ผมมีเรื องจะแจ้งในที ประชุมสภาฯ ให้ทราบ  
โครงการที มีตามแผน และข้อบัญญัติ  จะเป็นงบประมาณของเราเองและ
งบประมาณเกินศักยภาพซึ งเปน็งบนอก  ซึ งในอนาคตจะใช้การจ่ายขาดเงินสะสม 
และแจ้งงานแผนให้ตรวจสอบโครงไว้ และได้แจ้งเบื้องต้นเป็นครุภัณฑ์คือ รถเก็บ
ขยะภายในต าบล  ขั้นตอนการปฏิบัติคือ  ต้องจัดหาที ทิ้งขยะภายในต าบลเป็นที 
ทิ้งรวมต้องท าประชาวิจารณ์ให้ผ่าน  หลังจากนั้นก็เป็นเรื องของถังจัดเก็บขยะ 
การบริหารจัดการในการก าจัดขยะ  ได้หารือไว้แล้วหลายต าบล เพื อหาแนวทาง
ด าเนินการต่อไป  เรื องที สองรถน้ าในอนาคตถ้าเรามีงบประมาณเพียงพอก็คิดว่า
จะด าเนินการได้  เรื องที สาม รถกระเช้าจะให้ผู้ช่วยช่างไฟฟ้าช้ีแจงให้ทราบครับ 
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นายสาโรช  เรืองจันทึก 
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 

    เรียนท่านประธานสภาฯ  กองช่างการจัดท างบประมาณปี  2566  กองช่างมี
ความประสงค์ต้องการซื้อรถกระเช้า จึงอยากหารือท่านสมาชิกสภาฯ  ในเรื อง
การซื้อรถกระเช้า  เพราะตอนนี้เวลาที มีการซ่อมไฟมีปัญหาที ว่าเราขึ้นเสาเอง
ไม่ได้ครับ 

นายส่งดี  ใสจนัทกึ 
นายก อบต.กุดน้อย 

    เรียนท่านประธานสภาฯ  เนื องจากการจัดซื้อรถกระเช้าต้องตั้งไว้ในข้อบัญญัติ  
และกองช่างได้น าเรียนปรึกษากับนายกฯ  ให้แบ่งเงินในด้านโครงสร้างที ต้อง
บรรจุไว้ในข้อบัญญัติ  เพื อมาให้ซื้อรถกระเช้า  จึงอยากน าเรียนปรึกษากับท่าน
สมาชิกสภาฯแ  ในส่วนเงินในงบประมาณปี  2563 - 2565  ช่างก็พยายามดัน
โครงการออกอยู่เพราะประมาณ  20-30  โครงการ ถือว่าเยอะมาก  นายกฯ ก็
พยายามคุยกับกองช่างเพื อให้ดันโครงการออกให้มากที สุดครับ เรื องงานกีฬาจะ
ด าเนินการอย่างไร 

นายอาทิตย์  ใสกลาง 
ผู้อ านวยการกองสวัสดิการ 

    เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมขออนุญาตแจ้งเรื องงานกีฬา ตามข้อบัญญัติที ได้
ตั้งไว้มีกีฬาภายในชุมชน  และกีฬาฟุตบอลประเพณีออกพรรษาฯ  ตามระเบียบ
เรื องการแข่งข้นกีฬามีอยู่สามด้าน ด้านแรกเราจัดการแข่งขันกีฬาชุมชน  การ
จัดการแข่งขันกีฬาของหน่วยงานคือ  การจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างหน่วยงานรัฐ  
และการแข่งขันกีฬาที หน่วยงานจัดขึ้นและเราส่งนักกีฬาไปแข่งขัน  ซึ งอยากน า
ปรึกษาสมาชิกสภาฯ  และผู้บริหารด้วยว่าจะด าเนินการจัดการแข่งขันในรูปแบบ
ไหนครับ   

นายส่งดี  ใสจนัทกึ 
นายก อบต.กุดน้อย 

    เรียนท่านประธานสภาฯ  เรื องกีฬากรณีการจัดการแข่งกีฬาฟุตบอลประเพณี
ออกพรรษาฯ  เป็นการจัดที มีมานานแต่ซึ งตอนนี้  ไม่ได้ท าการจัดการแข่งขัน
เนื องจากระเบียบไม่รองรับ  เพื อให้เกิดความสามัคคีในชุมชน  ให้ท าการจัดการ
แข่งขันเป็นกีฬาภายในชุมชน  โดยอาจจะส่งหมู่บ้านละทีมแบบนี้จะดีหรือไม่ครับ 

นายอาทิตย์  ใสกลาง 
ผู้อ านวยการกองสวัสดิการ 

    เรียนท่านประธานสภาฯ  การแข่งขันก็ขึ้นอยู่กับหาว่าจะหารือให้จัดการ
แข่งขันกีฬาวันไหน  จะให้มีการแข่งขันกีฬากี ประเภทครับ 

นายคนึง  กองจนัทกึ 
ส.อบต.ม.2 

    เรียนท่านประธานสภาฯ  เราต้องดูงบประมาณว่าสามารถด าเนินการจัดการ
แข่งขันกีฬาได้กี ประเภท  ส่วนผมอยากเสนอให้มีฟุตบอลชาย  วอลเลย์บอลหญิง  
และเรื องชุดกีฬาการแข่งขันถ้าเป็นไปได้ครับ 

นายส่งดี  ใสจนัทกึ 
นายก อบต.กุดน้อย 

    เรียนท่านประธานสภาฯ  ตอนนี้เจ้าหน้าก็รอขอหารือรอความพร้อมของแต่ละ
หมู่บ้าน  ผมอยากให้ไปปรึกษาหารือกันความพร้อมของแต่ละหมู่บ้าน  ไม่ว่าจะ
เป็นผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้านครับ 

นายพงษ์ศกัดิ์  พรมพันธ์ใจ 
เลขานุการนายกฯ 

    เรียนท่านประธานสภาฯ   ผมอยากปรึกษาว่าสามารถเสริมตัวนักกีฬาคนอื น
ได้หรือไม่ครับ  เพราะว่าภายในต าบลกุดน้อยเราการส่งทีมนักกีฬาผมเกรงว่าจะ
ได้จ านวนทีมที น้อย หรืออาจไม่ครบทั้ง  14  หมู่บ้าน เพื อเป็นสีสันในการแข่งขัน
กีฬาครับ 

นายจ าเนียร  จุ้ยจันทึก 
ประธานสภาฯ 

    อยากฝากให้สมาชิกพิจารณาหรือประสานไปยังผู้ใหญ่บ้านครับ 
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นายส่งดี  ใสจนัทกึ 
นายก อบต.กุดน้อย 

    เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมอยากเสนอคุยกันอีกคร้ังโดยอาจจะนัดสมาชิก
และผู้ใหญ่บ้านมาหารือกันว่าจะด าเนินการอย่างไร 

นายอาทิตย์  ใสกลาง 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

    เรียนท่านประธานสภาฯ  ตอนนี้เหลือเวลาอีกแค่ประมาณสามเดือนกว่าๆ  จะ
สิ้นปีงบประมาณแล้ว  ในการจัดการแข่งขันกีฬาจึงอยากให้พิจารณาเรื องการ
เวลาด้วยครับ 

นายส่งดี  ใสจนัทกึ 
นายก อบต.กุดน้อย 

    เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมอยากฝากให้ท่านสมาชิกสภาฯ  ไปคุยกับผู้ใหญ่
เกี ยวกับเอกสารการประชาคมความต้องการน้ าประปาส่วนภูมิภาคทุกหมู่บ้าน  
กองช่างได้ฝากมาเพื อรวบรวมส่งส่วนกลางด้วยตัวเองและเชิญนายกฯ  ไปด้วย  ที 
มีรายละเอียดมาแล้วก็คือ  หมู่ที   6  บ้านโนนเสลา  , หมู่ที   10  บ้านไก่เส่า , 
หมู่ที  4 บ้านหนองสลักได , หมู่ที   5 บ้านดอนนกเขา , หมู่ที  11 บ้านใหม่ กม.9 
จึงอยากให้สมาชิกไปประสานไปยังผู้ใหญ่บ้าน เพื อทราบความต้องการของ
ชาวบ้านในหมู่บ้านว่ามีความต้องการกี เปอร์เซ็นต์ที มีความต้องการใช้น้ าประปา
ส่วนภูมิภาคให้รีบด าเนินการถ้าเป็นไปได้อยากให้ส่งในวันที   15  ในวันที ประชุม
ที ดอนนกเขา   
    เรื องการอบรมศึกษาดูงาน  ในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมในส่วนของงาน
การเกษตรจะไปศึกษาดูงานก่อนโดยกลุ่มเป้าหมายคือเกษตรกรประมาณหมู่บ้าน
ละ 3 คน  จ านวน 14  หมู่บ้าน  โดยจะมีหนังสือแจ้งให้ส่งรายชื อกลุ่มเป้าหมาย
อีกคร้ัง 
    และเรื องการเลี้ยงศาลปู่ตาที อยู่ในที ท าการ อบต.กุดน้อย  ของเรา  เมื อก่อน
ชาวบ้านท่านเป็นครูท่านได้จัดเลี้ยงด าเนินการจัดเองโดยทุกปี  แต่ตอนนี้ได้ยกให้
ทาง อบต.ด าเนินการเอง  แต่ท่านยังดูแลเรื องเครื องไหว้ให้  ส่วนค่าใช้จ่ายอาจจะ
ร่วมด้วยช่วยกัน  ซึ งจะจัดในวันที  16 มิถุนายน ตอนนี้หาหมอแคนได้แล้ว  5 คน 
พร้อมเครื องเสียงจึงขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ มาในวันที   16  มิถุนายน มาร่วม
ด้วยครับ 
    ผมขอแจ้งทาง สจ.ได้ขอรายชื อท่านสมาชิกสภาฯ ขอชื อร่วมผ้าป่าในการสร้าง
เตาเผาวัดใหญ่  เนื องจากเตาเผาวัดใหญ่ระเบิด จึงแจ้งให้ท่านสมาชิกทราบครับ 

นายสถิตพงศ์  บุญมา 
นักวิชาการเกษตร 

    เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมขออนุญาตเรียนช้ีแจงเรื องการศึกษาดูงาน ใน
ข้อบัญญัติฯ  มีอยู่จ านวน  2  โครงการ คือ  โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
เพื อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ น  พนักงานส่วนต าบลฯ  และ
โครงการอบรม และทัศนศึกษาดูงานด้านการเกษตร  ซึ งเป็นงานที ผมดูในการ
ส่งเสริมด้านการเกษตร  ผมได้ท าโครงการและก าหนดแล้วจะไปศึกษาดูงานที 
นครพนมและมุกดาหาร  จ านวน  2  วัน   โดยกลุ่มเป้าหมายคือเกษตรกร
หมู่บ้านละ  3  คน  ผมจะท าหนังสือแจ้งให้ส่งรายชื อกลุ่มเป้าหมายให้อีกคร้ัง
ครับ  และยังมีอีกโครงการคือที ยังไม่ได้ก าหนดสถานที ศึกษาดูงาน คือ โครงการ
ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ น  
พนักงานส่วนต าบลฯ  อยากหารือว่าท่านสมาชิกสภาฯ ต้องการไปศึกษาดูงานที 
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ปิดการประชุม   เวลา  15.30  น. 
 
 
                (ลงชื อ)    ผู้จดรายงานการประชุม 
        (นางสาวศรัญญา  เดชจันทึก) 
                                   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย 
 
 
            (นายวีระพงษ์  ภจูันทึก)     (นายวนิัย  หล  าจันทึก) 
 กรรมการตรวจรายงานการประชุม      กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
                (นายคนงึ  กองจนัทึก)     (นายมนูญ  มาวขนุทด) 
 กรรมการตรวจรายงานการประชุม      กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
             (นางดารุณี  สมพงษ์) 
                                         กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

ไหนเพื อหาข้อสรุปในวันนี้เพื อน าเสนอหัวหน้าส านักปลัดฯ  และผู้ที เกี ยวข้องใน
การจัดท าโครงการต่อไป  ร่วมทั้งหมดประมาณ  54  ท่าน  

ทีป่ระชุม     เห็นควรโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร 
สมาชิกสภาท้องถิ น  พนักงานส่วนต าบลฯ  ที ภาคอีสาน 

นายคนึง  กองจนัทกึ 
ส.อบต.ม.2 

    เรียนท่านประธานสภาฯ  เรื องประปาหมู่บ้านวังกรวด หมู่ที  2  ในที ประชุม
หมู่บ้านประจ าเดือน  ผู้ใหญ่บ้านจะยกกิจการสภาฯ ให้ อบต.ดูแล  จึงน าเรียน
สอบถามท่านนายกฯ  ว่าจะด าเนินการอย่างไร 

นายส่งดี  ใสจนัทกึ 
นายก อบต.กุดน้อย 

   เรียนท่านประธานสภาฯ  ถ้าหมู่ไหนต้องการท าระบบประปาที ได้มาตรฐานให้
ประชาคมเพื อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ นก่อนเพื อจะด าเนินการหางบประมาณ
และแนวทางในการปฏิบัติ อาจเป็นงบประมาณของเราเองหรืองบประมาณอื น  
แต่การโอนกิจการประปาฯ  ให้ทาง อบต.ยังไม่ถึงขั้นนั้น เพราะตอนนี้เราก าลัง
ด าเนินการประสานเรื องประปาส่วนภูมิภาค  ที ให้รวบรวมข้อมูลความต้องการ
ของประชาชนครับ 

นายจ าเนียร  จุ้ยจันทึก 
ประธานสภาฯ 
 

ส าหรับวันนี้ได้ประชุมครบตามระเบียบวาระเป็นที เรียบร้อยแล้วสมาชิกสภาฯ  
ท่านใดต้องการสอบถามเพิ มเติมหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มี 
   “ขอปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย สมัยสามัญ  สมัยที   
1  คร้ังที   2  ประจ าปี  2565 ณ บัดนี้” 
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          สภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย  ได้ รับรองรายงานการประชุมสภาแล้ว  ในคราวประชุม          
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ประชุมสมัยสามัญ   สมัยที    2  คร้ังที    1   ประจ าปี   2565  วันที   13 
มิถุนายน  2565 
 
 
 
              (ลงชื อ)                                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
            (นายจ าเนยีร  จุ้ยจันทึก) 
      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย 
 


