
1 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 
 สมัยวิสามัญท่ี ๑ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ 

วันศุกร์ที่  ๒๘  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๓  เวลา ๑๐.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช  

.................................................... 
ผู้มาประชุม 
 ๑. นายบุญน า  หงษ์ทอง  ประธานสภา อบต. 
 ๒. นายสุวิจักขณ์  ทุ่งศรีแก้ว  รองประธานสภา อบต. 
 ๓. นายสุชิน  พุมมา    สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑ 
 ๔. นายสมคิด  ร่มวิเชียร  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒ 
 ๕. นายนที  คงเหมาะ  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓ 
 ๖. นายสุคนธ ์ ชังชะนา   สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔ 
 ๗. นายบุญจริง  พิมพ์แก้ว  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕ 
 ๘. นายเริงศักดิ์  เดชรักษ์   สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖ 
 ๙. นายพีรวุฒิ  เพชรขวัญ  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖ 
 ๑๐. นายณฐพล  ภูมิรินทร์  เลขานุการสภา อบต. 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. นายประทีป  ทั่งศรี   นายก อบต.  

๒. นายเฉลิมพล  แก้วสุวรรณ  รองนายก อบต. 
๓. นายโสธร  ทั่งศรี   เลขานุการ นายก อบต. 
๔. น.ส.นุชจรีย ์ เอ่ียมสะอาด  ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ 
๕. นายเอกพันธ์  คชเสนีย์   ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 

  
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

๑. นายค าพูน  บุญเสงี่ยม  รองนายก อบต. 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.  
เลขานุการสภา อบต. เมื่อสมาชิกสภา อบต.ไชยราช ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ขอเชิญประธานสภา อบต. 

ไชยราช กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
ประธานสภา อบต. เมื่อสมาชิกสภา อบต.ไชยราช ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดประชุมสภา  

อบต.ไชยราช สมัยวิสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภา อบต. วันนี้เป็นการประชุมสภา อบต.สมัยวิสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ เพ่ือ

พิจารณาตามระเบียบวาระท่ีแจ้งให้ทราบนะครับ และขอแจ้งการลาออกของ       
นายสุมิตร เกิดรื่น สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑ เพ่ือไปลงสมัครผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑  

ที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว สมัยสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี    
พ.ศ.๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ 

ประธานสภา อบต. เชิญเลขานุการสภา อบต.อ่านรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
เลขานุการสภา อบต. ได้อ่านรายงานการประชุมสภา อบต.ครั้งที่แล้ว สมัยสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่  

๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ อย่างละเอียด 
ประธานสภา อบต. เชิญสมาชิกสภา อบต.ได้ตรวจรายงานกาประชุมสภา อบต.ครั้งที่แล้วอย่างละเอียด

อีกครั้ง ว่ามีถ้อยค าหรือข้อความใดไม่ถูกต้องหรือไม่ ถ้าไม่มีจะได้ขอมติที่ประชุมเพ่ือ
รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้วด้วยครับ 

นายก อบต. เนื่องจากวันประชุมครั้งที่แล้ว ผมไม่ได้เข้าประชุม ตรงที่ผมกล่าวขอแก้ไขให้เป็นรอง
นายก อบต.กล่าวแทนแล้วกันนะครับ 

เลขานุการสภา อบต. รับทราบครับ  
ประธานสภา อบต. มีท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมตรงไหน แจ้งได้เลยครับ 
นายเริงศักดิ์ เดชรักษ์ ตามรายงานการประชุมหน้าที่ ๒ มีพิมพ์ผิดไว้ ค าว่า “ป่าสง” ขอแก้เป็น “ป่าสงวน”

(ส.อบต.หมู่ ๖)  ครับ  
เลขานุการสภา อบต. รับทราบครับ 
นายพีรวุฒิ เพชรขวัญ ตามรายงานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมขาดชื่อ นายสุมิตร เกิดรื่น ส.อบต.หมู่ที่ ๑ 
(ส.อบต.หมู่ ๖)  ไปครับ ซึ่งเขาได้เข้าร่วมประชุมในวันนั้นด้วย 
เลขานุการสภา อบต. รับทราบครับ 
ประธานสภา อบต. มีท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมตรงไหน แจ้งได้เลยครับ ถ้าไม่มีแล้ว ผมขอมติรับรอง

รายงานการประชุมสภาฯ ด้วยครับ 
มติที่ประชุมสภา อบต. มีสมาชิกที่อยู่ในห้องประชุมทั้งหมด ๙ ท่าน มีมติรับรองรายงานการประชุมสภา 

อบต.ครั้ งที่แล้ว สมัยสามัญที่  ๑ ครั้ งที่  ๑ เมื่อวันที่  ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓            
เป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

  - รับรองรายงานการประชุม  ๘  เสียง 
- ไม่รับรองรายงานการประชุม   -   เสียง 
- งดออกเสียง    ๑   เสียง 
- ไม่อยู่ในที่ประชุม   -     เสียง 
- ลาประชุม    -    เสียง  

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องพิจารณา 
๓.๑ แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ประธานสภา อบต. ขอเชิญ นายก อบต.ครับ 
นายก อบต.  ด้วยส านักงานปลัด อบต.และกองช่าง มีความประสงค์ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 

งบประมาณรายจ่ายเพ่ือให้ถูกต้องและเหมาะสมกับการเบิกจ่ายงบประมาณ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ดังนี้ครับ 
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  ส านักงานปลัด อบต. 
   ๑.งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน โครงการค่า

จัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์สแตนเลส งบประมาณอนุมัติ ๓๘,๐๐๐ บาท  
 ข้อความเดิม (ไม่มีราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น ) เพ่ือ

จ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์สแตนเลส ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 75 เซนติเมตร 
ยางไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร จ านวน 10 ตัว ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (ตามบัญชีครุภัณฑ์แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 202 (3) 

  ข้อความใหม่ (ไม่มีราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น) เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์สแตนเลส ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 75 เซนติเมตร 
ยาวไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร จ านวน 10 ตัว ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (ตามบัญชีครุภัณฑ์แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 202 (3) 

 กองช่าง  
   ๑.งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ง

สาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย รพช.- ยายแม้น  
หมู่ที่ ๖ บ้านหมากผู้ งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ข้อความเดิม โดยท าการปรับพ้ืนที่  ต่อเติมท่อระบายน้ า คสล . ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร  จ านวน 24 ท่อน แล้วเทคอนกรีตหน้าและหลัง ท่อ
ระบายน้ า และถมลูกรังท่อระบายน้ า และท าการ เกรด บด อัด พ้ืนทาง ก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 257.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 1,285 ตร.ม. พร้อม
ป้ายโครงการ (ตามแบบมาตรฐาน คสล.ในหมู่บ้าน กรมทางหลวงชนบท) ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 137 (117) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภคในท้องถิ่น 

 ข้อความใหม่  โ ดยท า การปรั บ พ้ืนที่  ต่ อ เติ มท่ อระบายน้ า  คสล .ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร  จ านวน 24 ท่อน แล้วท าการเกรด บด อัดพ้ืนทาง 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 257.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 1,285 
ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ (ตามรูปแบบมาตรฐานที่ก าหนด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน (ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 137 (117) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภคในท้องถิ่น 

๒. งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบางเจริญ – ทองอินทร์ ซอย ๓ หมู่ที่ ๓ บ้านบางเจริญ งบประมาณ 
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
ข้อความเดิม โดยท าการปรับพ้ืนที่ เกรด บด อัด พ้ืนทาง ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 280.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงหินคลุกไหล่
ทางข้างละ 0.50 เมตร พ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 1,400.00 ตร.ม. พร้อมป้าย
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โครงการ (ตามรูปแบบมาตรฐาน คสล.ในหมู่บ้าน กรมทางหลวงชนบท) ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 101 (58) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภคในท้องถิ่น 
ข้อความใหม่ โดยท าการปรับพ้ืนที่ เกรด บด อัดพ้ืนทาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 270.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ 0.50 เมตร พ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 1,350.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ
(ตามรูปแบบมาตรฐานที่ก าหนด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561-2565) หน้า 101 (58) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า 
และสาธารณูปโภคในท้องถิ่น 

   ๓. งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่ าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประปา หมู่ที่ ๔ 
บ้านทองอินทร์ งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท  

 ข้อความเดิม โดยท าการปรับพ้ืนที่ เกรด บด อัด พ้ืนทาง ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 280.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  ลงหินคลุก
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 1,400 ตร.ม. พร้อมป้าย
โครงการ ตามแบบมาตรฐาน คสล.ในหมู่บ้าน กรมทางหลวงชนบท) ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) หน้า 113 (79) ยุทธศาสตร์
การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภคในท้องถิ่น 

 ข้อความใหม่ โดยท าการปรับพ้ืนที่ เกรด บด อัดพ้ืนทาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 270.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  ลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 1,350 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ (ตาม
รูปแบบมาตรฐานที่ก าหนด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( 
พ.ศ.2561-2565) หน้า 113 (79) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่ง
น้ า และสาธารณูปโภคในท้องถิ่น 

๔. งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเพชรเกษม-ฝ่ายนา  
หมู่ที่ ๕ บ้านหนองหิน งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

 ข้อความเดิม โดยท าการปรับพ้ืนที่ เกรด บด อัด พ้ืนทาง ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กกว้าง 4.00 เมตรยาว 350.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงหินคลุกไหล่
ทางข้างละ 0.50 เมตร พ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 1,400.000 ตร.ม. พร้อมป้าย
โครงการ(ตามแบบมาตรฐาน คสล.ในหมู่บ้าน กรมทางหลวงชนบท) ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 126 (100) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภคในท้องถิ่น) 

 ข้อความใหม่ โดยท าการปรับพ้ืนที่ เกรด บด อัด พ้ืนทาง ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กกว้าง 4.00 เมตรยาว 350.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 1,400.000 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ
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(ตามรูปแบบมาตรฐานที่ก าหนด) ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561-2565) หน้า 126 (100) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่ง
น้ า และสาธารณูปโภคในท้องถิ่น) 

เลขานุการสภา อบต. ข้อกฎหมาย 
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน 
   ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า

ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

มติที่ประชุมสภา อบต. มีสมาชิกที่อยู่ในห้องประชุมทั้งหมด ๙ ท่าน มีมติเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค า
ชี้แจงงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง เป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

   -  มีมตใิห้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ ๘  เสียง 
- งดออกเสียง     ๑   เสียง 
- ไม่อยู่ในที่ประชุม     -    เสียง 
- ลาประชุม     -     เสียง 

๓.๒ พิจารณาร่างแผนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๒)  
นายก อบต.  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช  ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนา 

ท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม ๒๕62  เพ่ือใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการบริหารท้องถิ่นให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดท าแผนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้ก าหนดการถ่ายโอนภารกิจ และการ
จัดสรรสัดส่วนของภาษีเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าไปบริหารจัดการให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ประกอบกับเพ่ือสนับสนุนการด าเนินการตามนโยบาย
ของรัฐบาล เป็นการรองรับตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย นโยบายของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรอบแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนชุมชน 
และนโยบายผู้บริหาร มาพิจารณาเพ่ือจัดท าโครงการที่เหมาะสม สอดคล้องกับ
ปัญหาความต้องการของประชาชน 

ดังนั้น เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาที่มีความจ าเป็นและเร่งด่วนให้ทันต่อ
เหตุการณ์ปัจจุบันในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช       
จึงจ าเป็นต้องเพ่ิมเติมแผนงาน/โครงการ เพ่ือให้สอดคล้องและครอบคลุมเนื้องานที่
จะด าเนินการภายใต้โครงการ ที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ต าบลไชยราช จึงได้มีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที ่2 

 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายรายงานประชุม ครับ 
 ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  
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 “ข้อ ๒๒/๒ ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เกี่ยวกับโครงการ พระราชด าริงานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบาย
กระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วน 

ต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เ พ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภา
องค์การบริหาร 
 ส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือ 
เปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผย
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ”  

ประธานสภา อบต. ขอให้สมาชิกสภาฯ พิจารณาร่างแผนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ (เพ่ิมเติมครั้งที่ ๒) 
ดังกล่าวด้วยครับ หรือท่านใดมีข้อซักถามหรือเพ่ิมเติม ขอเชิญครับ แต่ถ้าไม่มีก็ขอ
มติที่ประชุมสภาฯ ด้วยครับ 

มติที่ประชุมสภา อบต. สภา อบต.ไชยราชได้พิจารณา มีมติเห็นชอบร่างแผนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
(เพ่ิมเติมครั้งที่ ๒)  ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 
-มีสมาชิกสภา อบต.ทั้งหมด  จ านวน  ๙   ท่าน 

  - มีสมาชิกสภา อบต.ในห้องประชุม  จ านวน  ๙   ท่าน 
  - ไม่อยู่ในห้องประชุม/ลา/ขาดประชุม จ านวน    -  ท่าน 
  - มีมตเิห็นชอบ    จ านวน  ๘   เสียง 
  - ไมเ่ห็นชอบ    จ านวน  -   เสียง 
  - งดออกเสียง    จ านวน  ๑   เสียง 
 ๓.๓ บริษัทบางสะพานบริจาคเครื่องปริ้นท์เตอร์ให้ อบต.ไชยราช จ านวน ๑ 

เครื่อง 
ประธานสภา อบต. ขอเชิญ นายก อบต.ชี้แจงรายละเอียด ครับ 
นายก อบต.  วันนี้ผมขอให้ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ เข้าร่วมประชุมด้วย เ พ่ือชี้แจง

รายละเอียดในเรื่องนี้เหมือนกัน เพ่ือขอให้สภา อบต.พิจารณาและขอมติที่ประชุม
ด้วย ขอเชิญผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ ชี้แจง  เชิญครับ 

น.ส.นุชจรีย์ เอี่ยมสะอาด ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๖๒๘  
(ผอ.กองการศึกษาฯ)  ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ข้อ ๑ ประเด็นการรับมอบพัสดุที่มีผู้อุทิศให้เป็น 

กรรมสิทธิ์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้
เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น โดยคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ มีความเห็นว่า ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๓ บัญญัติว่า “ให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัด
จ้างหรือการบริหารพัสดุในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ และ
ข้อก าหนดต่างๆ ของหน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้บังคับแห่ง พ.ร.บ.นี้” ซึ่งตาม 
พ.ร.บ.ฯ มาตรา ๓ มีเจตนารมณ์ให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุส าหรับกรณีอ่ืนที่
มิได้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุก็ยังคงด าเนินการตามระเบียบที่
เกี่ยวข้องต่อไป เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า กรณีที่มีผู้อุทิศให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้า
การกระท าดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือภาระติดพัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะรับเอา
พัสดุหรือสิทธินั้นๆ ได้ต่อไปเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น และเป็นไปตาม
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ระเบียบอ่ืนที่เกี่ยวข้อง แต่อย่างไรก็ดีหลังจากที่ได้รับพัสดุมาแล้วจะต้องด าเนินการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.๒๕๖๐ หมวด ๖ “การบริหารพัสดุ” ต่อไป 

   บริษัทบางสะพานคอมพิวเตอร์ เลขที่ ๑๙๔/๒ หมู่ ๑ ต.ก าเนิดนพคุณ      
อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ ได้บริจาคเครื่องปริ้นท์เตอร์ ยี่ห้อ HP รุ่น LaserJet Pro 
M102w หมายเลขเครื่อง Serial number VNC6R00161 ราคา ๔,๙๕๐ บาท มอบ
ให้องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราชเพ่ือไว้ใช้ประโยชน์โดยไม่มี เงื่อนไข ไม่ทราบว่า
ทางสภา อบต.มีความเห็นเช่นไรคะ 

ประธานสภา อบต.  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอให้ที่ประชุม
พิจารณาว่าจะรับบริจาคครุภัณฑ์เครื่องปริ้นท์ เตอร์ จากบริษัทบางสะพาน
คอมพิวเตอร์ หรือไม ่ด้วยครับ 

มติที่ประชุมสภา อบต. สภา อบต.ไชยราชมีมติเห็นชอบการรับบริจาคเครื่องปริ้นท์เตอร์ ด้วยคะแนนเสียง 
ดังนี้ 

-มีสมาชิกสภา อบต.ทั้งหมด  จ านวน  ๙   ท่าน 
  - มีสมาชิกสภา อบต.ในห้องประชุม  จ านวน  ๙   ท่าน 
  - ไม่อยู่ในห้องประชุม/ลา/ขาดประชุม จ านวน   -  ท่าน 
  - มีมตริับบริจาค    จ านวน  ๙  เสียง 
  - ไมร่ับบริจาค    จ านวน  -   เสียง 
  - งดออกเสียง    จ านวน  ๑  เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภา อบต. สมาชิกท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆหรือปัญหาที่จะเสนอเพ่ิมเติมในวาระนี้เชิญครับ  ถ้าที่

ประชุมไม่มีเรื่องอ่ืนๆ หรือปัญหาที่จะเสนอเพ่ิมเติมในวาระนี้ ขอปิดประชุมสภาสมัย
วิสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ ขอบคุณทุกท่านครับ 

 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น. 
 
 
   (ลงชื่อ)............................................ 
               (นายณฐพล  ภูมิรินทร์) 
 เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 
 

 

 (ลงชื่อ)...............................................  
     (นายบุญน า  หงษ์ทอง) 
 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 
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