
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช าแระ 
สมัยสามัญ   ประจ าปี  2560   สมัยที่  3  ครั้งที่  2 

เมื่อวันที่   15   สิงหาคม    2560 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช าแระ 

*********************** 
 
ผู้มาประชุม 
 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายสมศกัด์ิ ยศบรรดาศกัด์ิ ประธานสภา อบต.ช าแระ สมศักดิ์  ยศบรรดาศักดิ์  
2 นายวิชัย เอ่ียมเจริญ รองประธานสภา อบต.ช าแระ วิชัย   เอี่ยมเจริญ  
3 นายประเสริฐ มีเขียว สมาชิก  อบต. ม.1 ประเสริฐ   มีเขียว  
4 นายสุชาติ ภูมิอินทร์ สมาชิก  อบต. ม.1 สุชาติ  ภูมิอินทร์  
5 นางสาวสมใจ ดวงหิรัญ สมาชิก  อบต. ม.2 สมใจ   ดวงหิรัญ  
6 นายหยัด ตุ้มแก้ว สมาชิก  อบต. ม.3 หยัด   ตุ้มแก้ว  

7 นายเต๋า อ่ิมแย้ม สมาชิก  อบต. ม.4 เต๋า  อ่ิมแย้ม  

8 นายสมมาตย์ โซ่กลิ่ม สมาชิก  อบต. ม. 4 สมมาตย์   โซ่กลิ่ม  
9 นางพิมพ์ชนก โกมลมุสิทธิ์ สมาชิก  อบต. ม.5 พิมพ์ชนก  โกมลมุสิทธิ์  

10 นายมาโนช สงกรานต์ สมาชิก  อบต. ม.5 มาโนช   สงกรานต์  
11 นางบุญชู ตุ้มแช่ม สมาชิก  อบต. ม.6 บุญชู    ตุ้มแช่ม  
12 นายมนัส วังกะ สมาชิก  อบต. ม.6 มนัส   วังกะ  

13 นายจอม   นุชทองแดง สมาชิก  อบต. ม.7 จอม  นุชทองแดง  
14 นายสมบูรณ์ เพ็ชรเนียม สมาชิก  อบต. ม.7 สมบูรณ์   เพ็ชรเนียม  
 
 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 ส.อ.หญิงจ ารัส ทองสุริเดช เลขานุการสภา   อบต.ช าแระ/ปลดั 

อบต.ปฏิบัติหนา้ที่นายก  อบต.
ช าแระ 

จ ารัส  ทองสุริเดช  

2 น.ส.ณัฏชยา เนตรวงษ ์ หัวหน้าส านักปลัด ณัฎชยา   เนตรวงษ์  
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เริ่มประชุม   เวลา  10.00  น. 
 

เมื่อถึงก าหนดเวลานัดประชุม   ส.อ.หญิงจ ารัส  ทองสุริเดช   เลขานุการ
สภา  อบต.ช าแระ   ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาฯ  ผู้เข้าประชุม  เมื่อครบองค์
ประชุมและที่ประชุมพร้อมแล้ว จึงเชิญนายสมศักดิ์  ยศบรรดาศักดิ์   ประธานสภา 
อบต.ช าแระ   จุดธูป  เทียน  บูชาพระรัตนตรัย  ไหว้พระสวดมนต์ กล่าวค าปฏิญาณ
ตนเพ่ือเสริมสร้างความรู้รักสามัคคีของคนในชาติ  และด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

 

ระเบียบวาระท่ี   1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

ประธานฯ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการ  “มือถือเก่าไป  ชีวิตใหม่มา” 
(นายสมศักดิ์  ยศบรรดาศักดิ์) เนื่องจากปัจจุบันขยะอิเล็กทรอนิกส์  ก าลังเป็นปัญหาสังคมที่เริ่มรุนแรงขึ้นและถูก

กองทิ้งสะสมอยู่ตามชุมชนและกองขยะทั่วไป  โดยข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษ
พบว่ามีขยะอิเล็กทรอนิกส์  ที่รอการก าจัดตกค้างอยู่มากกว่าหนึ่งพันตัน กรมควบคุม
มลพิษ จึงจัดท าโครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา”โดยขอรับบริจาคโทรศัพท์มือถือ
ที่เลิกใช้งานทุกสภาพ  ทุกรุ่น  ทุกยี่ห้อ  โดยรายได้ที่เกิดจากการรีไซเคิลโทรศัพท์เก่า
ทั้งหมด  จะส่งมอบให้รัฐบาลเพ่ือน าไปมอบต่อให้องค์กรการกุศลเพื่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมท่ัวประเทศต่อไป 

  จึงขอให้สมาชิกสภาฯ  ช่วยประชาสัมพันธ์โครงการฯ  ให้ประชาชนในพื้นท่ี
ได้รับทราบถึงวัตถุประสงค์โครงการ  และจัดตั้งจุดรับบริจาคมือถือที่ไม่ใช้แล้ว  โดย
บริษัท ไปรษณีย์ไทย  จะเป็นผู้ด าเนินการรวบรวมจัดส่งให้กับส่วนกลาง  โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายใดๆ  ทั้งสิ้น  โครงการเริ่ม ตั้งแต่  7  กรกฎาคม – 7 ธันวาคม  2560 

 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภา  อบต.ช าแระ  สมัยสามัญ  ประจ าปี  
2560  สมัยที่ 3  ครั้งที่  1  เมื่อวันที่  7  สิงหาคม  2560  ณ  ห้องประชุมสภา 
อบต.ช าแระ 

  - ขอให้สมาชิกสภาฯ ตรวจดูส าเนารายงานการประชุมที่ได้รับไปแล้ว 
  - มีสมาชิกท่านใด  จะขอแก้ไข  เปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมเติมในสาระส าคัญ 
    ของรายงานการประชุม  บ้างหรือไม่ 
  - ถ้าไม่มีขอมติรับรองรายงานการประชุม 
 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์  14  เสียง  
 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเพื่อการพิจารณา 
 

ประธานฯ การประชุมครั้งนี้  มีเรื่องเพ่ือการพิจารณา  3  เรื่อง  คือ 
  1. การพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2561  

ในวาระท่ี 2  และ  3 
  2. การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม  เพ่ือน าไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

ของประชาชน   
  3. ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2560 ในหมวดค่าที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง  กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 
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 โดยจะเริ่มพิจารณาจากเรื่องแรก  การพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี  2561  ในวาระท่ี  2  และ 3 
ตามท่ีสภา อบต.ช าแระ  ได้มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี  2561  วาระท่ี  1  ในการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  ประจ าปี 
2560  สมัยที ่ 3  ครัง้ท่ี 1  เม่ือวันท่ี  7  สิงหาคม  2560  และมีมตแิต่งต้ัง
คณะกรรมการแปรญัตติ  3  คน  ประกอบด้วย 

 

1. นายเต๋า       อ่ิมแย้ม 
2. นายมาโนช   สงกรานต์ 
3. นายจอม      นุชทองแดง 

โดยก าหนดวันรับค าแปรญัตติ  ตั้งแต่วันที่  7  ส.ค.60  เวลา  13.00-17.00 น. 
วันที่  8-9  ส.ค.60  ระหว่างเวลา  08.00-17.00 น.  ถึงวันที่  10  ส.ค.60  
เวลา 08.00-12.00 น. และคณะกรรมการแปรญัตติ ก าหนดให้วันที่ 11 ส.ค.60  
ตั้งแต่เวลา  15.00  น.  เป็นต้นไป  เป็นวันประชุมเพื่อแปรญัตติ  ซึ่งตามวันและ
เวลาดังกล่าว  คณะกรรมการแปรญัตติได้มาปฏิบัติหน้าที่ ตามท่ีได้รับแต่งตั้งไว้แล้ว  
และรายงานเสนอประธานฯ  มาว่า  ไม่มีผู้ใดเสนอค าแปรญัตติ  และคณะกรรมการ
แปรญัตติได้ประชุมเพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561  
โดยละเอียดตลอดแล้ว  มีมติยืนตามร่างเดิม  โดยไม่มีการแก้ไข  เปลี่ยนแปลง  หรือ
ปรับลดรายการ  จึงเสนอร่างข้อบัญญัติฯ  ตามร่างเดิมมาเพ่ือให้สภาฯ  พิจารณา
ต่อไป 
 

 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ  ในวาระท่ี 2  ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับข้อ  
เฉพาะที่มีการแปรญัตติ  หรือ ที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น  และให้ที่
ประชุมลงมติเฉพาะข้อที่มีการแปรญัตติ  แต่เมื่อไม่มีผู้เสนอขอแปรญัตติ   และ
คณะกรรมการแปรญัตติไม่ได้แก้ไข  การประชุมในวาระท่ี 2  จึงไม่มีการแปรญัตติ 
 

 ต่อไปเป็นการประชุมเพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติ  ในวาระที่  3  การ
พิจารณาในวาระนี้  ไม่มีการอภิปรายให้ที่ประชุมลงมติว่า  จะให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
หรือไม่ 
 

 ผมจึงขอมติจากที่ประชุมสภาฯ  ว่า  สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561  ยกมือครับ 

 

มติที่ประชุม   เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณฯ เป็นเอกฉันท ์14 เสียง เวลา 10.22  น. 
 

ประธานฯ   เมื่อสภาฯ เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2561  แล้ว   
    จะได้น าเสนอให้นายอ าเภอโพธารามพิจารณาอนุมัติต่อไป 
  

     เรื่องเพ่ือการพิจาณา  เรื่องที่ 2  การพิจารณาน าเงินสะสมไปใช้จ่ายเพื่อ 
    แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  ขอเชิญ ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่  

นายก อบต.ช าแระ  ชี้แจง 
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ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่  เรียน  ท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภา อบต.ช าแระ  ทุกท่าน 
นายกอบต.ช าแระ  ตามท่ีสภาฯ  ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือไปด าเนินการ 
(ส.อ.หญิงจ ารัส  ทองสุริเดช) แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนไปส่วนหนึ่งแล้ว  จ านวน  4  โครงการ  

ในการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  ประจ าปี  2560  สมัยที่  2  ครั้งที่  1  เมื่อวันที่  
14  มิ.ย.60 ซึ่งทั้ง  4  โครงการ  ขณะนี้อยู่ในระหว่างการยื่นซองสอบราคา  แต่ก็
ยังมีปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ร้องขอให้ อบต.ช่วยด าเนินการแก้ไข
ปัญหาให้โดยเร็วอีก จ านวน  5  โครงการ  ซึ่งไม่สามารถรอการจัดท างบประมาณ
ตามปกติได้  กอรปกับงบพัฒนาประจ าปีของ อบต. ก็มีจ ากัด  ท าให้ไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ตามความต้องการและความจ าเป็น 

  ดังนั้น  เพื่อให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นไปด้วย
ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  ประชาชนได้รับประโยชน์จากการแก้ไขปัญหา
อย่างฉับพลันทันเหตุการณ์  ไม่ปล่อยให้เป็นปัญหาเรื้อรัง  และเพ่ือเป็นการปฏิบัติ
ตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  13  ก.ย.59  ที่เห็นชอบในหลักการตามมาตรการ
สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  เศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่น  เพื่อให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการน าเงินสะสมมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ  
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามที่กระทรวงการคลังเสนอ  โดยให้
กระทรวงมหาดไทยก าหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  เศรษฐกิจและสังคม
ภายในท้องถิ่น  เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติ  ทั้งนี้  ให้
นายอ าเภอก ากับดูแลการใช้จ่ายเงินสะสมให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบของทาง
ราชการ  โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของทางราชการ  และประโยชน์ที่ประชาชนจะ
ได้รับเป็นส าคัญ โดยถือปฏิบัติตามประกาศ คสช. ที่ 104/2557  ลง  21 ก.ค.57  
ด้วย  ซึ่งหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสม  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  
ที่  มท  0808.2/ว 6222  ลงวันที่  31  ต.ค. 59  ก าหนดว่า  กรณีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใด  มีเงินสะสมเหลืออยู่เพียงพอที่จะน าไปจัดท าโครงการ
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาน าเงิน
สะสมที่มีอยู่ไปด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในด้านดังกล่าว  
โดยเฉพาะปัญหาที่เรื้อรังมาเป็นเวลานาน  เช่น  สิ่งสาธารณประโยชน์ขาดแคลน  
ช ารุด  เสียหาย  เป็นต้น   

  ปัจจุบัน  อบต.ช าแระ  มีเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้ได้ จ านวน  
26,675,766.34  บาท  หกัยอดเงิน ที่สภาฯ อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมไปแล้ว  
4  โครงการ  เป็นเงิน  3,579,000.-  บาท  คงเหลือ  23,096,766.34  บาท 

 และในครั้งนี้  ดิฉัน ส.อ.หญิงจ ารัส  ทองสุริเดช  ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.
ช าแระ  ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือน าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ให้แก่ประชาชน  ตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  13  ก.ย.59  และตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บ
รักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  และ        
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 89 จ านวน 5 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  4,575,000.- 
บาท  มีรายละเอียด   ดังนี้ 
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  1. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ า  คสล. 

และท่อ PVC  ลอดถนนสายเลียบแม่น้ าแม่กลอง  หมู่ที่ 1  ต.ช าแระ  ขนาดกว้าง  
3  ม.  ยาว  960  ม.  หนา  0.15  ม.  หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  2,880 
ตารางเมตร  พร้อมไหล่ทางข้างละ  0.50  ม.  ตามแบบ อบต.ช าแระ ก าหนดพร้อม
จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  งบประมาณ  2,545,000.- บาท 

  เหตุผล  เพราะถนนสายเลียบแม่น้ าเดิมเป็นถนนลาดยาง  ปัจจุบันมีสภาพ
ช ารุด  แตกร้าว  ตลอดเส้น  บางช่วงเป็นหลุมขนาดใหญ่  ไหล่ทางบางช่วงเกิดการ
พังทลาย  เนื่องจากความลาดชันของตลิ่ง  ริมแม่น้ า  ท าให้นักเรียน  พระภิกษุ  และ
ประชาชนที่จ าเป็นต้องใช้เส้นทางนี้สัญจรไป-มา  ได้รับความเดือดร้อนมาก  อีกทั้ง
ถนนเดิมไม่ได้วางท่อลอดใต้ถนนไว้  ถนนจึงเป็นเสมือนคันกั้นน้ าไม่ให้น้ าจากหมู่บ้าน
ไหลลงแม่น้ า  เวลาฝนตกจะเกิดน้ าท่วมขัง  ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้ถนน
ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาน้ าท่วมขัง  จึงจ าเป็นต้องก่อสร้างถนนคอนกรีตให้ได้
มาตรฐาน  พร้อมทั้งท ารางระบายน้ าและวางท่อลอดใต้ถนน  เพื่อแก้ไขปัญหา          
น้ าท่วมขังไปพร้อมกัน 

 

  2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายติดคลองชลประทาน
คลอง 5 ขวา ฝั่งซ้าย  เชื่อมต่อดอนหนองขวาง หมู่ที่ 2 ต.ช าแระ ขนาดกว้าง 3 ม.  
ยาว  143  ม.  หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  429 ตารางเมตร  
ตามแบบ อบต.ช าแระก าหนด  พร้อมจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการงบประมาณ  
270,000.-  บาท 

  เหตุผล  เพราะถนนสายนี้  ประชาชนในพื้นที่ดอนหนองขวาง ม.2              
ส่วนใหญ่  ใช้เป็นเส้นทางลัดในการเดินทางมาติดต่อราชการที่ อบต.ช าแระ  ใช้เป็น
เส้นทางในการส่งบุตรหลานไปโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง  เดินทางไป รพ.สต.บ้าน
หนองสองห้อง  และใช้ในการเดินทางไปติดต่อหมู่บ้านอ่ืนๆ  แต่ปัจจุบันถนนสายนี้
เป็นถนนลูกรัง  มีสภาพช ารุด  เป็นหลุม  เป็นบ่อ  ตลอดสาย  ประชาชนที่ใช้
เส้นทางนี้สัญจรได้รับความเดือดร้อนมาก  จึงจ าเป็นต้องด าเนินการก่อสร้างถนนให้
ได้มาตรฐาน  เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน 

   

  3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอย 3  หมู่ 6 ต.ช าแระ  
ขนาดกว้าง  3 ม.  ยาว  103  ม.  หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  
309 ตารางเมตร  ไหล่ทางข้างละ  0.50  ม.  ตามแบบ อบต.ช าแระก าหนด  
พร้อมจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการงบประมาณ  190,000.-  บาท 

  เหตุผล  เพราะ  ถนนซอย 3 หมู่ 6  ปัจจุบันเป็นถนนหินคลุก  ข้างถนนมี
สภาพเว้าแหว่ง  เนื่องจากถูกน้ าฝนที่ไหลลงมาจากเชิงเขากัดเซอะ  ท าให้ประชาชน
ที่อาศัยอยู่ในซอยนี้หลายหลังคาเรือนสัญจรไปมาด้วยความยากล าบาก  เด็กนักเรียน
เกิดอุบัติเหตุจากรถจักรยานล้มบ่อยครั้ง  จึงขอให้ อบต.ช าแระ  ด าเนินการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนให้โดยการก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีต 
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  4. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ซอย 7 หมู่ 6  
ต.ช าแระ  ขนาดกว้าง  3  ม.  ยาว  1,197 ม.  หนา  0.05 ม.  หรือมีพ้ืนที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า  3,591  ตร.ม.  ตามแบบ  อบต.ช าแระ  ก าหนด  พร้อมจัดท า
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  งบประมาณ  1,450,000.- บาท   

  เหตุผล  เพราะ  ถนนซอย 7  หมู่ 6  เป็นถนนซอยที่เชื่อมต่อระหว่าง         
หมู่ 6 กับ หมู่ 5  ชาวบ้าน หมู่ 5  ใช้เป็นเส้นทางในการเดินทางมาท าบุญที่              
วัดหนองกลางดง  มา รพ.สต.ช าแระ  มาส่งบุตรหลานไปโรงเรียนวัดหนองกลางดง    
ใช้ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาด   ใช้เป็นเส้นทางในการเดินทางมา
ประกอบอาชีพท านา  และใช้เป็นเส้นทางในการเดินทางมาติดต่อราชการที่ อบต. 
ปัจจุบันถนนสายดังกล่าวเป็นถนนหินคลุก  มีสภาพช ารุดเป็นหลุมเป็นบ่อตลอดสาย  
ประชาชนที่จ าเป็นต้องใช้เส้นทางนี้สัญจรไป-มา  ส่วนหนึ่งจึงได้ลงชื่อร้องเรียนถึง
ปัญหาความเดือดร้อนมาท่ี อบต. ขอให้ อบต. ช่วยด าเนินการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนให้เพราะเป็นปัญหาเรื้อรังมาหลายปีแล้ว  แต่ละปีก็จะมาแก้ไขโดยการเอา
หินคลุกมาลง  พอถึงฤดูฝน  ก็เป็นปัญหาอีก  จึงขอให้แก้ไขปัญหาอย่างถาวร           
โดยการก่อสร้างถนนลาดยาง 

  5. โครงการขุดลอกคลองน้ าทิ้ง  หมู่ 6 ต.ช าแระ  ขนาดกว้าง 3 ม.           
ยาว 1,920  ม.  ขุดลึกจากเดิมประมาณ  0.50 ม. รวมปริมาตรดินขุด  2,880 
ลบ.ม.  ตามแบบ  อบต.ช าแระก าหนดพร้อมจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  
งบประมาณ  120,000.-  บาท 

  เหตุผล  เพราะคลองน้ าทิ้ง  หมู่ 6 ไม่ได้รับการขุดลอกมานานนับสิบปี  
ปัจจุบันมีสภาพตื้นเขินและมีวัชพืชขึ้นปกคลุมเป็นจ านวนมากตลอดระยะทางเกือบ 
2 กม.  ท าให้เกษตรท านาได้รับความเดือดร้อน  เพราะปล่อยน้ าจากนาลง              
คลองน้ าทิ้งไม่ได้  ท าให้ไม่สามารถหว่านข้าวได้ ต้องใช้ท่อสูบน้ าออก เสียค่าน้ ามัน  
เป็นการเพ่ิมต้นทุนการผลิต  ขายข้าวก็ได้ราคาต่ า  คนที่ท านาบริเวณสองฝั่งคลอง
ได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก 

 

ประธานฯ สมาชิกสภาฯ  ท่านใด  จะสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม  ขอเชิญ 
  - ถ้าไม่มี   ผมขอมติจากท่ีประชุม  อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม  ยกมือครับ 
 

มติที่ประชุม อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือน าไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  
จ านวน  5  โครงการ  เป็นเอกฉันท์  14  เสียง 

 

ประธานฯ เรื่องเพ่ือการพิจารณา  เรื่องที่ 3  ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
2560  ในหมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  เชิญ ปลัด 
อบต.ฯ  ชี้แจง 

 

ปลัด อบต.ฯ  เนื่องจาก กองช่าง ได้ตั้งงบประมาณในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้า 
ถนน งบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง  หมู่ที่ 1  จ านวน  410,000.-  บาท  เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น  สายหลังป่าช้า  หมู่ที่ 1  ต.ช าแระ   
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ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 ม. ระยะทางยาว  590 ม. หนา 0.20 ม. รวมพ้ืนที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า  1,770  ตร.ม. ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด  พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ (น ามาจากแผนพัฒนา  3  ปี  พ.ศ.2560-2562  หนา้  
17  ล าดับที่ 1)  (กองช่าง) ตั้งจ่ายจากเงิดอุดหนุนทั่วไป  แต่ปัจจุบันยังไม่ได้ก่อหนี้
ผูกพัน  และคาดว่าอาจจะก่อหนี้ผูกพันไม่ทันภายในปีงบประมาณ  ซึ่งตามระเบียบ  
มท.ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2547  หมวด 5  การกันเงิน          
ข้อ 59  ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ยังมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน  แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก  ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลา  1  ปี 

 

  ดังนั้น  เพื่อให้การด าเนินการก่อสร้างถนนลูกรัง  หมู่ที่ 1  ซึ่งยังมีความ
จ าเป็นจะต้องด าเนินการก่อสร้างให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ต่อไป แต่ยังติดขัด
ปัญหาหน้างานบางประการในเรื่องของแนวเขตที่ดิน ดิฉัน ส.อ.หญิงจ ารัส  ทองสุริเดช  
ปลัด อบต.ช าแระ  ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ  จึงขออนุมัติกันเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  2560  หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน   
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง  หมู่ที่ 1  ต่อสภา อบต.ช าแระ  ตามระเบียบ  มท.ว่า
ด้วยการรับเงินฯ  ข้อ 59 

 

ประธานฯ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือไม่ 
  - ถ้าไม่มี  ผมขอมติจากที่ประชุม  อนุมัติให้กันเงินงบประมาณ  กรณียัง

ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง  หมู่ที่ 1  ยกมือครับ 
 

มติที่ประชุม อนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2560  โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง  
เป็นเอกฉันท์  14  เสียง 

 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 
 

ประธานฯ สมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมมีเรื่องหรือข้อราชการอะไรจะเสนอในที่ประชุม  
ขอเชิญ 

 

ปลัด อบต.ฯ ขอประชาสัมพันธ์พระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10  และวาระ
ขับเคลื่อน จ.ราชบุรี  เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนา  สร้างการรับรู้  ความ
เข้าใจ  และการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน  จ.ราชบุรี  ให้ไปในทิศทางเดียวกัน 

 

  ส าหรับพระบรมราโชบายด้านการศึกษา  ในหลวงรัชกาลที่  10  การศึกษา
ต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน  4  ด้าน  ดังนี้ 

  1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง  ให้มีความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง  
ยึดมั่นในศาสนา  มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์  และมีความเอ้ืออาทรต่อ
ครอบครัวและชุมชน 

  2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม  รู้จักแยกแยะสิ่งผิด – ถูก/ ชั่ว –ดี  
ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ  สิ่งที่ดีงาม  ปฏิเสธสิ่งที่ผิด  สิ่งที่ชั่ว  ชว่ยกันสร้างคนดีให้แก่
บ้านเมือง 
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  3. มีงานท า  มีอาชีพ  การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว  หรือการฝึกอบรม
ในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็กและเยาวชน  รักงาน  สู้งาน  ท างานจนส าเร็จ  
สนับสนุนผู้ส าเร็จหลักสูตรมีอาชีพ มีงานท า  จนสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ 

  4. เป็นพลเมืองดี  การเป็นพลเมืองดี  เป็นหน้าที่ของทุกคน  ครอบครัว  
สถานศึกษาและสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสท าหน้าที่เป็น
พลเมืองดี  คือ เห็นอะไรที่จะท าเพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้องท า  เช่น งานอาสาสมัคร   
งานบ าเพ็ญประโยชน์  งานสาธารณกุศลให้ท าด้วยความมีน้ าใจ  และความเอ้ืออาทร 

 

  เรื่องต่อไป  สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง  กรมโยธาธิการ
และผังเมือง  จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการมีส่วนร่วมของประชาชน  ส าหรับ
งานประเมินผลผังเมืองรวม  จ.ราชบุรี  ในกลุ่ม อ.บ้านโป่ง  อ.บางแพ  และ            
อ.โพธาราม  ในวันที่  7  ก.ย.60  เวลา  08.00-14.00 น.  ณ  ศาลาประชาคม
เทศบาลเมืองบ้านโป่ง  ในการนี้ทางสถาบันฯ  ได้เชิญ นายก อบต. ก านัน ผญ. และ
ผู้น าชุมชนในพ้ืนที่  จ านวน  10  คน  เข้าร่วมประชุม  จึงขอสอบถามว่า  ส.อบต. 
ท่านใดสะดวกไปเข้าร่วมประชุมบ้าง  เพราะต้องแจ้งรายชื่อให้สถาบันฯ  ทราบ 

 
ที่ประชุม ยกมือไปเข้าร่วมประชุม  3 คน  ได้แก่ 

1. นางบุญชู        ตุ้มแช่ม 
2. นางพิมพ์ชนก   โกมลมุสิทธิ์ 
3. นายสมมาตย์    โซ่กลิ่ม 

ปลัด อบต.ฯ    ส่วนที่เหลือจะให้เจ้าหน้าที่ประสานกับก านัน  ผญ.  ต่อไป 
 
นายประเสริฐ  มีเขียว    ขอหินคลุกไปลงเสริมก าแพงกันดิน  ซอยตรงข้ามบ้าน  ผช.มุ่ม 
(ส.อบต.หมู่ที 1)  
 
ปลัด อบต. ในส่วนของหินคลุก  จะให้ช่างออกไปส ารวจถนนหินคลุกท้ังต าบลว่ามีสายไหน

จ าเป็นต้องซ่อมบ้าง  เพราะงบประมาณเรามีจ ากัด  จะซ่อมให้ตามความจ าเป็นและ
เหมาะสมทุกหมู่ 

 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

ประธานฯ   สมาชิกสภาฯ  มีเรื่องอะไรจะเสนอที่ประชุมอีกหรือไม่ 
     - ถ้าไม่มี  ขอปิดการประชุม 
 
เลิกประชุม   เวลา  11.50  น. 
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     (ลงชื่อ)   ส.อ.หญิง  จ ารัส     ทองสุริเดช   ผู้จดรายงานการประชุม 
          (จ ารัส     ทองสุริเดช) 
                ต าแหน่ง   เลขานุการสภา  อบต.ช าแระ 
 
 

      (ลงชื่อ)    สมศักดิ์   ยศบรรดาศักดิ์       ผู้รับรองรายงานการประชุม 
               (นายสมศักดิ์   ยศบรรดาศักดิ์) 
           ต าแหน่ง  ประธานสภา  อบต.ช าแระ 
 
 
 

ตรวจแล้ว 
 
 

(ลงชื่อ)     พิมพ์ชนก  โกมลมุสิทธิ์ 
         (นางพิมพ์ชนก    โกมลมุสิทธิ์) 
 

(ลงชื่อ)        เต๋า    อิ่มแย้ม 
             (นายเต๋า    อ่ิมแย้ม) 
 

(ลงชื่อ)     สมบูรณ์   เพ็ชรเนียม 
           (นายสมบูรณ์  เพ็ชรเนียม) 
 

(ลงชื่อ)     สมมาตย์  โซ่กลิ่ม 
          (นายสมมาตย์  โซ่กลิ่ม) 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 


