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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3   

วันอังคารที่ 6  เดือนสิงหาคม  พ.ศ.2562 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก 

รายช่ือผู้มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง หมู่ที่ ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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นายสว่าง  พรหมจันทร์   
นายบุญเริ่ม  ราชวงษา 
นายประยูร   จันทร์ขาว 
นายกิตติพงษ์   โป้เคน  
นายกองลาภ  สายสะอาด 
นายไกร  พลอุ่น 
นายผาย  สีข้อน 
นายสมจิตต์  ลังกา 
นางพรรณี  ทิศสุวรรณ  
นายอัตพล  อันเพ็ง 
นายมะโนตย์  แจ้ห่มเครือ 
นางสาวศิริด ารง  อ้วนจี 
นายเขิงทอง  ผาคอย  
นายเลิศ  ลมบัวลอด 
นายวิเชียร  พระพรม 
นางนงรัตน์  ไชยมาตร 
นายกานต์  จันทร์เพ็ญ 
นายอธิวัฒน์  จันเพ็ญ 
นายสมคิด  ลังกา 
นางหนูเตรียม  ลันไธสง 
นายก่อกษาปณ์  อุปถัมภ์ 

ประธานสภาฯ 
สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 
รองประธานสภาฯ 
สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 
เลขานุการสภาฯ 

๑ 
๑ 
๒ 
๒ 
๓ 
๓ 
๔ 
๔ 
๕ 
๕ 
๖ 
๖ 
๗ 
๗ 
๘ 
๘ 
๙ 
๙ 

๑๐ 
๑๐ 
- 

สว่าง  พรหมจันทร์ 
บุญเริ่ม  ราชวงษา 
ประยูร  จันทร์ขาว 
นายกิตติพงษ์  โป้เคน 
กองลาภ  สายสะอาด  
ไกร  พลอุ่น 
ผาย  สีข้อน 
สมจิตต์  ลังกา 
พรรณี  ทิศสุวรรณ 
อัตพล  อันเพ็ง 
- ลากิจ - 
ศิริด ารง  อ้วนจี 
เขิงทอง  ผาคอย 
เลิศ  ลมบัวลอด 
วิเชียร  พระพรม 
นงรัตน์  ไชยมาตร 
กานต์  จันทร์เพ็ญ 
อธิวัฒน์  จันเพ็ญ 
สมคิด  ลังกา 
หนูเตรียม  ลันไธสง 
ก่อกษาปณ์  อุปถัมภ์ 

 
 
 
   
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ผู้ขาดประชุม   -    คน     

ผู้ลาประชุม    1    คน       
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/ผู้เข้าร่วมประชุม 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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นายวิมาน  พระพรม 
นายรวยฤทธิ์  อันเพ็ง 
นายวิจิตร  โพนชัย 
นายรัฐวัทย์  บุญวงศ์วรโชติ 
นางอรนุมา  บุญพุฒ 
นายวรวิทย์  สุรพันธ์พิชิต 
นายเชาวฤทธิ์  จิตติโล 
นายประวัติ  บรรเทิงศักดิ์ศิริ 
จ่าเอกสมชาย  จวงกระโทก 
นางสาวปนรรฐพร  สีสอง 
นางสาวดวงกมล  เกษสัญชัย 
นายธนชัย  ประสงค์ดี 
นายสุรพร  สบายใจ 
นายวสันต์  ไชยรัตน์ 
นายทักษิณ  พระพรม 
นายลักษณ์  หาคม 
นายสมยศ  บุญวงศ์ 
นายธงสิทธิ์  ค าด่าง 
นายภานุ  นันตะ 
นายอริยเชษฐ  แสนบรรดิษฐ์ 

นายก อบต.โพธิ์ตาก 
รองนายก อบต.โพธิ์ตาก (1) 
รองนายก อบต.โพธิ์ตาก (2) 
เลขานุการ นายก อบต. 
ผู้อ านวยการกองคลัง 
ผู้อ านวยการกองช่าง 
ผู้อ านวยการกองศึกษาฯ 
ผู้อ านวยการกองสวัสดิการฯ 
หัวหน้าส านัก 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นักจัดการงานทั่วไป 
นายช่างโยธา 
นิติกรช านาญงาน 
ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
ผู้ช่วยนายช่างส ารวจ 
ก านันต าบลโพธิ์ตาก 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 
ผอ.โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง 

วิมาน  พระพรม 
รวยฤทธิ์  อันเพ็ง 
วิจิตร  โพนชัย 
รัฐวัทย์  บุญวงศ์วรโชติ 
อรนุมา  บุญพุฒ 
วรวิทย์  สุรพันธ์พิชิต 
เชาวฤทธิ์  จิตติโล 
ประวัติ  บรรเทิงศักดิ์ศิริ 
สมชาย  จวงกระโทก 
ปนรรฐพร  สีสอง 
ดวงกมล  เกษสัญชัย 
ธนชัย  ประสงค์ดี 
สุรพร  สบายใจ 
วสันต์  ไชยรัตน์ 
ทักษิณ  พระพรม 
ลักษณ์  หาคม 
สมยศ  บุญวงศ์ 
ธงสิทธิ์  ค าด่าง 
ภานุ  นันตะ 
อริยเชษฐ  แสนบรรดิษฐ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
เปิดประชุมเวลา 09.00 น.   
 
ประธานสภาฯ  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิดการประชุม เรียนนายกองค์การบริหารส่วน
 ต าบลโพธิ์ตาก สมาชิกสภาฯ ปลัด และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุม
 สภาฯ สมัยประชุมสามัญ (สมัยที่ 3) ครั้งที่ 1 วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 และ
 เชิญปลัดก่อกษาปณ์ อุปถัมภ์ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาฯ ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบ ข้อ
 กฎหมาย ในการประชุมและระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

เลขานุการสภาฯ ผมนายก่อกษาปณ์ อุปถัมภ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก ปฏิบัติหน้าที่
 เลขานุการสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
 ท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 19 หน้าที่
 เลขานุการสภาท้องถิ่น  

/ระเบียบวาระ… 
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ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 2          เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
 การประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ (สมัยแรก) ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 14 มิถุนายน 2562 
ระเบียบวาระท่ี 3          กระทู้ถาม  
 -ไม่มี-          
ระเบียบวาระท่ี 4          เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว (ถ้ามี) 
 -ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี 5         เรื่องท่ีเสนอใหม ่
  เสนอญัตติ 
   

/ญัตติที่ 1 
  ญัตติที่ 1 เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (หมวดค่าครุภัณฑ์)  
  ญัตติที่ 2 เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแบบและปริมาณงาน แผนงานอุตสาหกรรมและ
  การโยธา โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสู่ไร่นา บ้านโคกกุง หมู่ที่ 3 (สายนานายเหลือง  
  พลอุ่น) แก้ไขรายละเอียดจุดวางท่อ  

ระเบียบวาระท่ี 6      เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 เรื่องท่ี 1 แนวทางการพิจารณาการจัดท างบประมาณ ประจ าปี 2563 
  เรื่องท่ี 2 การเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

เลขานุการสภาฯ  นับองค์ประชุม 19 ท่าน ลาป่วย 1 ท่าน คือ นายอธิวัฒน์ จันเพ็ญ ส.อบต.หมู่ที่ 10 
  เรียนเชิญประธานสภาฯ ครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ  ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ  
 การเลือกตั้งของ อปท. ซึ่งจะมีการเลือกตั้ง อบจ. ประมาณวันที่ 18 สิงหาคม 2562  
 ซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้ เนื่องจากหน่วยงาน อปท. จะต้องมีการจัดท าข้อบัญญัติใน
 ปีงบประมาณถัดไป และมีผลบังคับใช้ในเดือนตุลาคมเป็นต้นไป หากรัฐบาลมีความ
 พร้อมน่าจะเป็นช่วงเดือนตุลาคม แต่ต้องมีการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปีให้
 เสร็จเรียบร้อยก่อน รายละเอียดเลขานุการสภาฯ น าเรียนให้ทุกท่านทราบในวาระอ่ืนๆ 
 ต่อไป  
 ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยประชุมวิสามัญ (สมัยแรก)  
 ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 14 มิถุนายน 2562 ทั้งหมด 11 หน้า  

เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุม ครบ 19 ท่าน 

ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใดให้ความเห็นชอบในการรับรองรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น สมัย
 ประชุมวิสามัญ (สมัยแรก) ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 14 มิถุนายน 2562 โปรดยกมือ   

เลขานุการสภาฯ มติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์  

ประธานสภาฯ  ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม -ไม่มี-      
  ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว  -ไม่มี- 
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  ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่ ท่านนายกได้เสนอญัตติ 2 ญัตติเพ่ือให้สภาฯ 
  พิจารณาเห็นชอบเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรียน
  เชิญท่านนายกแถลงญัตติ เรียนเชิญครับ 

นายก อบต.  เรียนประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก และ
  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายวิมาน พระพรม นายก อบต.โพธิ์ตาก ขอเสนอญัตติ 2 
  ญัตติเพ่ือให้สภาฯ พิจารณาดังต่อไปนี้  
  ญัตติที่ 1 เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (หมวดค่าครุภัณฑ์) 
  จ านวน 1 รายการ เป็นจ านวนเงิน 16,000 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) โดยมี
  หลักการและเหตุผล ดังนี้ 

/หลักการ 

  หลักการ ตามระเบียบระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
  ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543 หมวด 4 
  ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่
  ท าให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
  อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ” 
  เหตุผล เนื่องจากส านักงานปลัด สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก ซึ่งมีภารกิจ
  และปริมาณงานเป็นจ านวนมาก ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่มีอายุการใช้งานเป็น
  เวลานาน เครื่องมีสภาพการประมวลผลผิดปกติ ซึ่งเคยน าเครื่องคอมพิวเตอร์ไปซ่อม
  และลงโปรแกรมใหม่แล้ว แต่ไม่สามารถใช้งานได้ปกติ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องขอ
  อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 
  เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส าหรับส านักงาน 
  (หมวดค่าครุภัณฑ์ จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงินจ านวน 16 ,000 บาท (หนึ่งหมื่นหกพัน
  บาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส าหรับส านักงาน จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงินจ านวน 
  16,000 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและ
  คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562) โอนลดจาก 
  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หน้า 63 งบลงทุน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
  ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่น (Multifunction) ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี ตั้งไว้ 
  17,000 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ขอโอนลดครั้งนี้ 16,000 บาท (หนึ่งหมื่น
  หกพันบาทถ้วน) คงเหลือหลังโอนลด 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) เนื่องจากตอน
  แรกที่ตั้งงบประมาณในหมวดนี้ไว้ เพ่ือจะซื้อมาทดแทนเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่น 
  (Multifunction) ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี ที่ส่งซ่อม แต่เครื่องพิมพ์เครื่องพิมพ์มัลติ
  ฟังก์ชั่น (Multifunction) ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี ได้ซ่อมเสร็จพอดี และปัจจุบันก็
  สามารถใช้งานได้ตามปกติ จึงยังไม่มีความจ าเป็นต้องซื้อเครื่องพิมพ์เครื่องใหม่ทดแทน 
  จึงเรียนมาเพ่ือขอให้สภาฯ ได้พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติ
  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 เพ่ือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (หมวดค่า
  ครุภัณฑ์) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว  
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 ญัตติที่ 2 เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแบบและปริมาณงาน  ในแผนงานอุตสาหกรรม
 และการโยธา โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสู่ไร่นา บ้านโคกกุง หมู่ที่ 3 (สายนานาย
 เหลือง พลอุ่น) แก้ไขรายละเอียดจุดวางท่อดังต่อไปนี้  
 จุดที่ 1 ท่อขนาด 0.60 x 1.00 เมตร จ านวน 3 ท่อน ของเดิม 2 ท่อน รวม 5 ท่อน 
 และ จุดที่ 2 ท่อขนาด 0.60 x 1.00 เมตร จ านวน 2 แถวๆ ละ 8 ท่อน รวม 16 
 ท่อน ขอได้โปรดเสนอต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก เพ่ือ
 พิจารณาต่อไป ขอแสดงความนับถือ นายวิมาน พระพรม นายกองค์การบริหารส่วน
 ต าบลโพธิ์ตาก ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านนายก ต่อไปเป็นการอภิปรายเกี่ยวกับญัตติที่ท่านนายกได้เสนอ สมาชิก
 ท่านใดต้องการอภิปราย เรียนเชิญครับ 

/ส.อบต.หมู่ที่ 6 

ส.อบต.หมู่ที่ 6 ผมนายมะโนตย์ แจ้ห่มเครือ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 ขออภิปรายญัตติที่ท่านได้เสนอใน
 การจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีส าหรับใช้ในการท างาน แต่เอกสารที่ได้รับ
 มีความผิดพลาดเกี่ยวกับตัวเลขงบประมาณหรือไม่  จัดซื้อ 16 ,000 บาท แต่
 งบประมาณท่ีมีคือ 170,000 บาท งบประมาณหลังโอนลดคงเหลือ 1,000 บาท ซึ่ง
 ไม่น่าเป็นไปได้ และในหน้าที่ 2 ตามเอกสารแนบระบุว่า ไม่สมควรซื้อเพราะซ่อมเสร็จ
 แล้ว ซึ่งในหน้าแรกเสนอญัตติขออนุมัติซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แต่ในหน้าต่อมากลับ
 เป็นไม่ควรซื้อเพราะซ่อมเสร็จแล้ว ผมจึงมีความสงสัยในข้อความที่ได้เสนอต่อที่ประชุม 
 ผมอยากให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบข้อความในเอกสารให้ถูกต้อง ซึ่งเกิดความ
 ผิดพลาดเป็นอย่างมาก อยากให้ฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่งบประมาณช่วยชี้แจงความ
 ถูกต้องด้วยครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านมะโนตย์ แจ้ห่มเครือ ที่ให้ความสนใจในญัตติที่ 1 เรื่องการจัดซื้อครุภัณฑ์
 คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก เกี่ยวกับเอกสารที่สมาชิกสภาฯ ได้รับไม่ตรงกับเอกสารที่ท่าน
 นายกเสนอญัตติต่อสภาฯ เป็นงบประมาณที่ไม่ตรงกันนะครับ เชิญเจ้าหน้าที่
 งบประมาณน าเรียนชี้แจงต่อสภาฯ  

เจ้าหน้าที่งบประมาณ จากเอกสารดังกล่าว เป็นการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณในข้อบัญญัติ หน้า 63 ใน
 รายการที่จัดซื้อเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่น (Multifunction) ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี 
 จ านวน 17,000 บาท ซึ่งจะท าการโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่จาก
 งบประมาณตัวนี้ ซึ่งตามเอกสารพิมพ์ตัวเลขผิดเป็นจ านวนเงิน 170,000 บาท จึงท า
 ให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ซึ่งในราคากลางนั้นคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสามารถซื้อได้
 ในราคาไม่เกิน 16,000 บาท ก็จะเหลือเงินอยู่ในหมวดรายการนี้ จ านวน 1 ,000 
 บาท ซึ่งขอแก้ไขรายละเอียดดังต่อไปนี้คือ โอนลดจากแผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
 บริหารทั่วไป หน้า 63 งบลงทุน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์มัลติ
 ฟังก์ชั่น (Multifunction) ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี ตั้งไว้ 17,000 บาท (หนึ่งหมื่น
 เจ็ดพันบาทถ้วน) ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 ประจ าปี พ.ศ.2562 เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
 โน๊ตบุ๊ก ส าหรับส านักงาน (หมวดค่าครุภัณฑ์ จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงินจ านวน 
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 16,000 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) งบประมาณหลังโอนลดคงเหลือ 1 ,000 
 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ซึ่งเกิดความผิดพลาดจากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
 ข้อความที่ใช้เสนอญัตติของนายกต่อสภาฯ จึงท าให้ผู้อ่านเกิดความสับสน ขอบคุณท่าน
 มะโนตย์ แจ้ห่มเครือ ส าหรับข้อสงสัยครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณเจ้าหน้าที่งบประมาณครับ เชิญท่านสมคิด ลังกา  

ส.อบต.หมู่ที่ 10  เรียนท่านประธานสภาฯ ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม
 นายสมคิด ลังกา สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10 ขออภิปรายญัตติที่ที่ท่านนายกได้เสนอ
 ต่อไปนี้ ผมอยากให้ทุกท่านใส่ใจในเรื่องเอกสารให้มากกว่านี้ เหมือนกับที่ท่านมะโนตย์ 
 ขออนุญาตเอ่ยนาม ได้อภิปรายไปเมื่อสักครู่ ขอบคุณครับ 

 

/ประธานสภาฯ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณครับ จากท่ีท่านสมคิด ได้อภิปรายนั้น เอกสารที่ผิดพลาดนั้นไม่ใช่ข้อกล่าวหาที่
 ร้ายแรงถึงขั้นคดีอาญา เพียงแค่เอกสารผิดพลาดเท่านั้น การเสนอญัตตินั้นก็ถูกต้อง
 เป็นไปตามระเบียบและขั้นตอน ตัวผมเองในฐานะประธานสภาฯ ผมวางตัวเป็นกลาง
 ต่อที่ประชุมแห่งนี้ และจากที่ได้มีการทักท้วงในที่ประชุมก็อยากให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง 
 อยากให้สภาฯ พูดคุยแก้ไขกันได้เพ่ือสิ่งดีงาม และเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการท างานของ
 เจ้าหน้าที่ อบต.โพธิ์ตาก ขอบคุณครับ เชิญท่านสมคิด ลังกา ครับ 

ส.อบต.หมู่ที่ 10  ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ครับ ขออนุญาตเอ่ยนาม ท่านมะโนตย์ แจ้ห่มเครือ ท่าน
 ไม่ได้ถึงเอกสารของท่านนายกที่เสนอญัตติมาเกิดความผิดพลาดแล้วติดคุก ท่านไม่ได้
 หมายความว่าอย่างนั้นนะครับ ขอให้ตีความของท่านมะโนตย์ด้วยครับ ผมขออนุญาต
 ชี้แจงแทนท่านมะโนตย์ครับ ผมขอปรึกษาท่านประธานว่า ต้องการให้ผู้ที่มีส่วน
 เกี่ยวข้องด าเนินการแก้ไขเอกสารเสนอญัตติของท่านนายกมาให้สมาชิกได้พิจารณา
 ใหม่ ผมจึงอยากปรึกษาท่านประธานอยากให้พักการประชุมครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านสมคิด ลังกา ครับ หากมีการแก้ไขเอกสารใหม่นั้น ก็ต้องเป็นไปตาม
 ระเบียบการประชุมสภาฯ ซึ่งจะใช้เวลานาน เพื่อให้สภาฯ ให้ต าบลของเราเดินหน้าเพ่ือ
 น าเงินงบประมาณส่วนนี้ไปจัดซื้อครุภัณฑ์โน๊ตบุ๊กเพ่ือให้บุคคลากรใช้ปฏิบัติงานใน
 ส านักงานปลัด ผมจึงขอน าเรียนปรึกษาทุกท่านส าหรับข้อความในเอกสารที่เกิดความ
 ผิดพลาด ซึ่งเป็นข้อความที่ไม่ใช่เรื่องร้ายแรง สามารถแก้ไขกันได้ในที่ประชุมแห่งนี้ 
 เชิญท่านมะโนตย์ แจ้ห่มเครือ  

ส.อบต.หมู่ที่ 6 ผมนายมะโนตย์ แจ้ห่มเครือ ที่ผมได้อภิปรายไปนั้นเป็นการเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบก็
 ขึ้นอยู่กับท่านสมาชิกเพราะเป็นสิทธิ์ของท่านในการลงมติ ถ้าทุกท่านลงมติเห็นชอบก็
 เป็นไปตามนั้น ที่ผมได้ทักท้วงไปนั้นเพราะเอกสารที่ได้รับเกิดข้อผิดพลาด ท่าน
 ประธานซึ่งเป็นผู้วินิจฉัยว่าสมาชิกได้อภิปรายไปนั้นถูกหรือผิด ซึ่งในการอภิปราย
 เกี่ยวกับญัตตินั้นก็ต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วหากเอกสารมีข้อความหรือข้อมูลที่ผิดพลาด ซึ่ง
 ผมเองก็ได้ทักท้วงเพ่ือความถูกต้อง มีความคิดที่แตกต่างแต่ไม่ได้มีความคิดที่ต้องการ
 จะแตกแยกครับ ซึ่งผมเองก็ไม่ได้ขัดแย้งไปเสียทุกอย่าง สิ่งไหนถูกต้องผมก็เห็นชอบ



หน้า 7 จาก 16 
 

 ด้วย แต่สิ่งไหนไม่ถูกต้องผมก็ต้องทักท้วงให้เกิดความถูกต้อง ทั้งหมดก็เพ่ือพ่ีน้อง
 ประชาชนต าบลโพธิ์ตากที่ได้เลือกสภาฯ แห่งนี้มาบริหารและพัฒนาต าบล อยากให้
 การท างานมีความสอดคล้องกับนโยบายที่ได้ให้ไว้กับพ่ีน้องประชาชน อยากให้น าสิ่งที่
 ผมได้อภิปรายไปนั้นไปแก้ไขเพ่ิมเติมให้ถูกต้อง ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านมะโนตย์ แจ้ห่มเครือ ครับ เชิญท่านกองลาภ สายสะอาด อภิปรายครับ 

ส.อบต.หมู่ที่ 3 เรียนประธานสภาฯ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก และผู้เข้าร่วมประชุม ผม
 นายกองลาภ สายสะอาด สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 ตามญัตติที่ท่านนายกได้เสนอ ความ
 ยากง่ายแตกต่างกัน ในญัตติที่ 1 นั้น เกิดความผิดพลาดในเอกสาร 3 จุด จุดที่ 1 คือ 
 เงินตั้งไว้แล้ว 170,000 บาท และท่านขอโอนลดไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 
 16,000 บาท จุดที่ 2 คือ เครื่องเดิมได้ซ่อมเสร็จพอดี ปัจจุบันเครื่องพิมพ์สามารถใช้
 งานได้ปกติและเพียงพอ  

/และจุดที่ 

 และจุดที่ 3 คือ จึงยังไม่มีความจ าเป็นต้องซื้อในตอนนี้ หาก ท่ า น แ ก้ ไ ข ข้ อ ค ว า ม ที่
 ผิดพลาดทั้ง 3 จุด ก็จะท าให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน และญัตติที่  2 จะมีปัญหาที่
 ตัวเลข เนื่องจากว่ากรรมการที่ต้องตรวจรับงานนั้นจะยึดตามตัวเลข ห น้ า ง า น ห รื อ
 อย่างไร ถ้าทุกอย่างไม่เกิดปัญหาก็ไม่เป็นไรครับ ขอบคุณครับ  

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านกองลาภ สายสะอาด ครับ เชิญท่านสมคิด ลังกา อภิปรายต่อครับ  

ส.อบต.หมู่ที่ 10 ขอบคุณครับ ผมขอเรียนปรึกษาท่านประธานสภาฯ ในเรื่องการแก้ไขเอกสารใหม่ต้อง
 ใช้เวลาหลายวัน แต่ว่าวันนี้ผมมาถึงห้องประชุมผมก็เห็นเอกสารเสนอญัตติเรื่องที่ 2 
 วางอยู่ที่โต๊ะแล้ว หากต้องมีการแก้ไขให้ทันภายในวันนี้ ผมจึงขอเสนอให้พักการประชุม
 ก่อนเพื่อลงมติกันใหม่อีกครั้ง ขอบคุณครับ  

เลขานุการสภาฯ ผมขออนุญาตน าเรียนชี้แจงต่อท่านสมาชิกทุกท่านในที่ประชุม ที่ได้ร่วมกันตรวจสอบ
 เอกสารเสนอญัตติและตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่ อบต. และเพ่ือให้เกิดความ
 ถูกต้องตามที่ท่านได้แนะน าก็ได้ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเอกสารการเสนอญัตติก็ได้
 ให้น าไปแก้ไขให้ถูกต้อง ซึ่งตามเจตนารมณ์ต้องการแก้ไขให้ถูกต้องและให้ผู้รับเหมาน า
 แบบที่ได้รับไปแก้ไขหน้างานให้ถูกต้องเช่นกัน ซึ่งในเอกสารแนบญัตติที่ 2 ที่ต้องแก้ไข
 คือ ระบุในเอกสารใส่ท่อ 2 แถว แต่ตามรูปสัญลักษณ์เป็น 1 แถว และถนนตอนที่ 2 
 กว้าง 6 เมตร ยาว 13 เมตร ก็ระบุในเอกสารเป็นกว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร 
 ออกไปดูหน้างานจะทราบ ผมจึงให้กองช่างแก้ไขผังให้ถนนมีความกว้างมากกว่านี้ และ
 ให้ลงท่อเพ่ิมอีก 1 แถว และในข้อที่ 2 เป็นจุดที่ 1 แต่จุดที่ลงท่อเป็นจุดที่ 2 ของช่วง
 ถนน ในจุดที่ 1 ท่อจ านวน 17 ท่อน ผู้รับเหมาใส่ท่อข้างหนึ่ง 8 ท่อน ข้างหนึ่ง 9 
 ท่อน และในตอนที่ 2 ให้รวมอีก 2 ท่อน ที่เป็นท่อเดิมซึ่งสามารถใช้งานได้ ถนนกว้าง 
 4 เมตร ท่อที่วางต้องไม่ต่ ากว่า 5 ท่อ ซึ่งในข้อเท็จจริงนั้นลงท่อทั้งหมด 8 ท่อน และ
 งานนี้หลวงได้ประโยชน์ ผู้รับเหมาก็ซื้อท่อเพ่ิมและวางท่อเรียบร้อย จึงขออนุญาตน า
 เรียนปรึกษาต่อท่านประธานว่าให้พักเบรกการประชุมเพ่ือรอเอกสารที่เจ้าหน้าที่ที่
 เกี่ยวข้องได้น าเอกสารไปแก้ไขให้ถูกต้อง ขอบคุณครับ 
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ส.อบต.หมู่ที่ 10  เรียนประธานสภาฯ ผมนายสมคิด ลังกา สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10 ขอเสนอให้พักการ
  ประชุม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
  2547 (แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554) หมวดที่ 2 การประชุม ข้อ 47 (7) ขอ
  เลื่อนการปรึกษา 

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรองครับ  

ส.อบต.หมู่ที่ 2 ผมนายประยูร จันทร์ขาว สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 ขอรับรองครับ 

ส.อบต.หมู่ที่ 9  ผมนายกานต์ จันทร์เพ็ญ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9 ขอรับรองครับ 

ประธานสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
 (แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ.2554) หมวดที่  2 การประชุม ข้อ 30 ถ้า
 ประธานสภาท้องถิ่นเห็นเป็นการสมควรจะสั่งให้หยุดพักการประชุมสภาท้องถิ่นไว้
 ชั่วคราวก็ได้  

/พักการประชุม 

พักการประชุม 10.30 น. 

เริ่มการประชุม 11.00 น. 

 ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใดให้ความเห็นชอบในญัตติที่นายวิมาน พระพรม นายกองค์การบริหาร
 ส่วนต าบลโพธิ์ตากเสนอ ญัตติที่ 1 เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายตาม
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็น
 รายการใหม่ (หมวดค่าครุภัณฑ์) จ านวน 1 รายการ เป็นจ านวนเงิน 16,000 บาท 

เลขานุการสภาฯ มติเห็นชอบเป็นเอกฉันท ์

ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใดให้ความเห็นชอบในญัตติที่นายวิมาน พระพรม นายกองค์การบริหาร
 ส่วนต าบลโพธิ์ตากเสนอ ญัตติที่ 2 เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแบบและปริมาณงาน 
 ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสู่ไร่นา บ้านโคก
 กุง หมู่ที่ 3 (สายนานายเหลือง พลอุ่น) แก้ไขรายละเอียดจุดวางท่อดังต่อไปนี้  
 จุดที่ 1 ท่อขนาด 0.60x1.00 เมตร จ านวน 3 ท่อน ของเดิม 2 ท่อน รวม 5 ท่อน 
 และจุดที ่2 ท่อขนาด 0.60x1.00 เมตร จ านวน 2 แถวๆ ละ 8 ท่อน รวม 16 ท่อน    

เลขานุการสภาฯ มติเห็นชอบเป็นเอกฉันท ์

ประธานสภาฯ ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ  

ส.อบต.หมู่ที่ 3 เรียนประธานสภาฯ ผมนายกองลาภ สายสะอาด สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 ขออนุญาต
 สอบถามผ่านท่านประธานไปยังฝ่ายบริหาร อบต.โพธิ์ตาก เกี่ยวกับการจัดซื้ออุปกรณ์
 ไฟฟ้าของ อบต. มีการด าเนินการหรือยัง เพราะชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน เกิด
 ปัญหาไฟฟ้าช ารุดหลายจุดในพื้นที่หมู่ท่ี 3 ขอบคุณครับ     

เลขานุการสภาฯ ขออนุญาตน าเรียนเกี่ยวกับกรณีท่ีท่านกองลาภ ได้สอบถาม ขณะนี้ช่างไฟได้รายงานมา
 ว่าอยู่ในขั้นตอนด าเนินการตรวจเช็คและจัดท ารายการเพ่ือจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า
 แล้วครับ ขอบคุณครับ และขออนุญาตน าเรียนในระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ ต่อเนื่อง
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 เรื่องที่ 1 แนวทางการพิจารณาการจัดท างบประมาณ ประจ าปี 2563 ตามหลักการ
 ไม่เปลี่ยนแปลงไปมากเท่าใด ซึ่งจะมีหนังสือซักซ้อมออกมาประมาณต้นเดือน
 กรกฎาคมนี้ เป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ส านักบริหารงานคลัง และส่วนที่ 2 การบริหาร
 การศึกษา ขอน าเรียนเบื้องต้นว่า ในการประมาณการรายรับจะประมาณการเท่ากับปี 
 2562 เพราะเราไม่สามารถไปจัดเก็บในส่วนพ้ืนที่ของสนามบินได้แล้ว ฉะนั้นตัวเลข
 จะไม่เพ่ิม จะตั้งไว้ประมาณ 37 ล้านบาท และในส่วนของรายจ่ายนั้น ผมได้น าเรียน
 คณะผู้บริหาร อบต.ไปแล้ว ให้ท่านด าเนินการปรึกษาหารือกัน ว่าต้องการท าอะไร 
 อย่างไร และมีเหตุผลใดที่จะด าเนินการ เพราะทราบมาว่าต้องการจะซื้อรถกระเช้า แต่
 หากจะซื้อพร้อมกันทีเดียว 2 คัน ไม่น่าจะเป็นไปได้ เพราะประมาณการที่ตั้งไว้ 4 ล้าน
 บาท เป็นงบลงทุน ซึ่งรถกระเช้าราคาประมาณ 2 ,500,000 บาท ซึ่งจะตั้งไว้ 
 2,100,000 บาท สูง 10 เมตร หรือถ้าเป็นรถดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ราคา
 ประมาณ 2,500,000 บาท นอกจากนั้นยังมีค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ซึ่งไม่น่าจะได้
 เลือกตั้งเพียงครั้งเดยีว เนื่องจากว่าจะมีกรณีของการเลือกนายกและสมาชิก  

/หากมีคะแนน 

 หากมีคะแนนเสียงไม่มากกว่าร้อยละสิบของจ านวนประชากรในพ้ืนที่ ก็ไม่ได้รับการ
 คัดเลือกและจะมีการเลือกตั้งใหม่ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะมีสมาชิกสภาฯ อบต. ไม่น้อยกว่า 
 6 คน จึงจะสามารถเปิดประชุมสภาฯ ได้ ซึ่งแตกต่างจากเทศบาลคือมีสมาชิก 2 ใน 3 
 ก็สามารถเปิดประชุมสภาฯ ได้ และหากมีการเลือกตั้งไปเรื่อยๆ จนกว่าจะได้ ส.อบต. 
 ค่าใช้จ่ายก็จะเพ่ิมขึ้นตามไป ซึ่งได้ประมาณการไว้ 500 ,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายใน
 การเลือกตั้งท้องถิ่น นอกจากนั้นก็จะมีประมาณการรายจ่ายเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา
 ไฟฟ้า ประปา หมู่ที่ 7 เนื่องจากการไฟฟ้าด าเนินการแล้วเกิดปัญหาไฟตกเหลือเพียง 
 180 โวลท์ จาก 220 โวลท์ จึงไม่สามารถทดสอบการใช้งานได้ ซึ่งขณะนี้ได้
 ด าเนินการขอค าปรึกษาจาก สตง. และจังหวัดเกี่ยวกับทิศทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

 เรื่องที่ 2 การเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะแบ่งเป็น 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 
 เลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนจังหวัด (อบจ.) โดยจะท าการเลือกทั้งนายก อบจ.และ สจ. 
 พร้อมกัน และเลือกผู้ว่า กทม.และ สก. พร้อมกัน คาดว่าจะมีการเลือกตั้งในเดือน
 พฤศจิกายน 2562 และ กกต. มีเวลาในการประกาศผลการเลือกตั้ง 30 วัน หากเกิน
 ก าหนดจะเป็นอ านาจของศาล ซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้มิใช่เป็นการอยู่ครบวาระ  แต่ เ ป็ น
 เหตุอ่ืน จะมีการใช้วาระในการเลือกตั้ง 60 วัน หากเป็นไปตามก าหนด ครั้งที่ 2 
 ในช่วงเดือนมกราคม 2563 ก็จะเป็นการเลือกตั้งเทศบาล 2 ,000 กว่าแห่งทั่ว
 ประเทศ และเมืองพัทยา ระยะเวลา 60 วัน จ านวนสมาชิกสภาเทศบาลไม่มีการ
 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 เป็นการเลือกตั้ง อบต. 5,700 กว่าแห่งทั่วประเทศ น่าจะอยู่
 ในช่วงเดือนมีนาคม 2563 และมีการประกาศผลเดือนเมษายน 2563 แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น 
 ต้องรอดูการจัดตั้งรัฐบาลซึ่งเป็นจุดแปรผันของการเลือกตั้งท้องถิ่น หากมีการจัดตั้ง
 รัฐบาลแล้ว อ านาจ ม.44 ก็จะลดลง ซึ่งต่อจากนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของ คสช.ในการ
 ก าหนดวันเลือกตั้งและแจ้งไปยัง กกต. หากจัดตั้งรัฐบาลได้แล้ว คสช.และรัฐบาลชุด
 เดิมก็จะหมดอ านาจลง ครม.ชุดใหม่ก็จะเข้ามาท าหน้าที่แทน และก็เป็นอ านาจหน้าที่
 ของ ครม.ชุดใหม่ในการท าหน้าที่ก าหนดวันเลือกตั้งแทน  และ กกต.จะด าเนินการ
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 จัดท าแผนในการเลือกตั้งต่อไป ในการเลือกตั้งยังเป็นวิธีการเลือกตั้งแบบใช้บัตร แต่จะ
 เพ่ิมความปลอดภัยมากข้ึน คือการใช้บัตรแบบละสีและเพ่ิมรายละเอียดในบัตรมากขึ้น 
 เหมือนแบบพิมพ์ธนบัตรซึ่งท าให้การปลอมแปลงได้ยาก ทั้งหมดคือการเตรียมตัว
 คร่าวๆ ในการเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นเร็วๆ นี้ แต่กระทรวงมหาดไทยต้องการให้
 ท้องถิ่นจัดท างบประมาณประจ าปี 2563 ให้แล้วเสร็จก่อนที่จะมีการเลือกตั้งใหม่ 
 ขอบคุณครบั 

ประธานสภาฯ เชิญ ส.อบต.มะโนตย์ แจ้ห่มเครือ และ ส.อบต.อัตพล อันเพ็ง 

ส.อบต.หมู่ที่ 6 ผมนายมะโนตย์ แจ้ห่มเครือ ขอเรียนถามผ่านประธานสภาฯ ถึงเจ้าหน้าที่งบประมาณ 
 อบต.โพธิ์ตาก ในปี 2562 ประมาณการไว้ 37 ,415,500 บาท หากมีการตัด
 งบประมาณจากพ้ืนที่สนามบินออก จะเหลืองบประมาณ 37 ,115,500 บาท 
 งบประมาณท่ีจัดซื้อรถกระเช้าและรถดับเพลิงอเนกประสงค์นั้นจะเพียงพอหรือไม่ หาก
 มีการประมาณการงบประมาณปี 2563 ไว้เท่าเดิม  

/หากมีการ 

 

 หากมีการจัดซื้อ ผมอยากให้จัดซื้อรถที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับราคา จะมี
 งบประมาณเพียงพอหรือไม่ และเรื่องที่ 2 คือ ความไม่เข้าใจในการปลูกสิ่งก่อสร้าง
 ของชาวบ้านที่มีค าถามว่า พ้ืนที่ของต าบลโพธิ์ตากไม่ได้เป็นเทศบาล ต้องมีการขอ
 อนุญาตการก่อสร้างหรือขอแบบในการก่อสร้างหรือไม่ ผมอยากทราบว่าการสร้างบ้าน 
 ต่อเติม ต้องมีวิธีการอย่างไร ขอบคุณครับ 

ส.อบต.หมู่ที่ 5 เรียนประธานสภาฯ นายก อบต. รองนายก สมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าประชุมทุกท่าน 
 ผมนายอัตพล อันเพ็ง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 ในระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ เรื่องที่ 1 
 เจ้าหน้าที่งบประมาณได้น าเรียนไปแล้วในเรื่องของไฟฟ้าแสงสว่าง ซึ่งพ้ืนที่หมู่ที่ 5 นั้น 
 ไม่ได้รับการแก้ไขมาเกือบ 1 ปีแล้ว จากที่ผมได้แจ้งช่างไฟของ อบต. ชาวบ้านได้รับ
 ความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก สอบถามมาที่กองช่างก็ได้รับค าตอบว่า จะรีบด าเนินการ
 เข้าไปแก้ไขให้หรือไม่มีคนขับรถ ผมจึงอยากเรียนถามผ่านท่านประธานสภาฯ 
 คนขับรถ อบต.โพธิ์ตากมีทั้งหมดกี่คน ซึ่งปัญหานี้เกือบปีแล้ว 10 กว่าจุดที่ได้รับความ
 เดือดร้อน อยากให้ฝ่ายบริหารก าชับหรือเข้าไปดูแลปัญหาในพ้ืนที่ด้วย ผมได้รับ
 ค าตอบจากช่างไฟของ อบต.คือ จุดใดที่มีความส าคัญ ผมจะเข้าไปด าเนินการแก้ไขให้
 ก่อน แต่ปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านนั้นคือส าคัญทุกจุด อยากให้แก้ไขให้
 เรียบร้อย หากท่านท าจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านก าชับกองช่างขอให้รีบเข้า
 มาด าเนินการด้วยครับ  

  เรื่องที่ 2 หากมีงบประมาณเพียงพอในการพ่นหมอกควันเพ่ือป้องกันโรคไข้เลือดออก 
ผมอยากให้เร่งด าเนินการเพ่ือไม่ให้ชาวบ้านได้รับอันตรายจากโรคไข้เลือดออกซึ่งก าลัง
ระบาดอยู่ในตอนนี้ เรื่องที่ 3 งบประมาณปี 2563 ขอฝากถึงงบประมาณโครงสร้าง
พ้ืนฐาน หากมีการด าเนินการจัดซื้อรถกระเช้าและรถดับเพลิง ว่าเพียงพอหรือไม่ ไม่
อยากให้กระทบกับงบประมาณโครงสร้างพ้ืนฐาน ไม่ต้องการให้ลดงบประมาณส่วนนี้ 
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หากเป็นไปได้ก็อยากให้เพ่ิมเติม ผมจึงอยากฝากท่านประธานไปถึงคณะผู้บริหารให้
เห็นถึงความส าคัญส่วนนี้ด้วยครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เรียนเชิญท่านก านันต าบลโพธิ์ตาก ในวาระอ่ืนๆ ครับ 

ก านัน ต.โพธิ์ตาก เรียนประธานสภาฯ นายก อบต. รองนายก สมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าประชุมทุกท่าน 
ผมขอน าเรียนปรึกษาหารือ 2 เรื่อง เรื่องท่ี 1 เรื่องแนวเขตพ้ืนที่ติดกับต าบลนามะเขือ 
มีการวางแผนเจรจาหรือด าเนินการถึงไหนแล้ว อยากให้หาแนวทางเพ่ือสร้างความ
เข้าใจกับชาวบ้าน และอยู่ในฤดูการท านาเกิดความสงสัยว่าจะได้เงินหรือไม่ ขอฝากให้
ทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้พิจารณาด้วยครับ เรื่องที่ 2 มีชาวบ้านได้ขออนุญาตปลูก
สร้างที่พักอาศัย ในช่วงแรกได้รับความอ านวยสะดวกเป็นอย่างดีแต่มาช่วงหลังมีการ
เปลี่ยนแปลงเรื่องระเบียบ ทางกองช่างเองก็ไม่ได้อ านวยความสะดวกให้ชาวบ้านเต็มที่
เหมือนที่ผ่านมา อยากให้กองช่างหรือนายช่างโยธาแนะน าให้ชาวบ้านเข้าใจเรื่อง
ระเบียบหรือกฎหมายในการสร้างบ้าน และเรื่องที่ผมกังวลคือเรื่องการถมท่ี  

 

/หากทาง อบต. 

 

 หากทาง อบต.โพธิ์ตากไม่มีการควบคุมอาจจะท าให้เกิดความเดือดร้อน หากมีการถม
ดินสูงกว่าระดับถนนไปเรื่อยๆ ถนนคอนกรีตก็จะต่ าลง เพราะเหตุนี้ ผมอยากให้มี
ข้อก าหนดให้ชาวบ้านที่จะถมที่เพ่ือสร้างบ้าน ว่าต้องถมดินสูงไม่เกินระดับถนนเท่าใด 
เกิดผลเสียต่อพ้ืนที่ข้างเคียงหรือไม่ ซึ่งมีหลายบ้านถมดินสูงเกินความจ าเป็น อยากให้ 
อบต.มีมาตารการเข้าไปควบคุมและดูแล ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณก านันลักษณ์ หาคม เชิญท่านสมจิตต์ ลังกา ครับ 

ส.อบต.หมู่ที่ 4 เรียนประธานสภาฯ ผมนายสมจิตต์ ลังกา สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 ในวาระอ่ืนๆ ผมมี
เรื่องการจราจรในวันที่มีตลาดนัดบ้านหนองบัว มีการกีดขวางทางจราจร ชาวบ้าน
สัญจรไปมาได้รับความเดือดร้อนจากพ่อค้าแม่ค้าที่น าโต๊ะขายของล้ าเข้ามาพ้ืนผิว
จราจร ซึ่งเกิดเหตุการณ์ที่รถบรรทุก 10 ล้อ เข้า-ออก ไม่ได้ อยากฝากผ่านท่าน
ประธานไปถึงคณะกรรมการตลาดบ้านหนองบัว หมู่ที่ 1 ดูแลควบคุมพ่อค้าแม่ค้าด้วย 
และการจอดรถบนไหล่ทางก็ขอฝากด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 

ส.อบต.หมู่ที่ 10  ผมนายสมคิด ลังกา ขออนุญาตเอ่ยนามท่านก านันลักษณ์ เรื่องแนวเขตที่ท่านได้กล่าว
มาเมื่อสักครู่ ผมขอชี้แจงจากข้อมูลที่ผมได้เจอมาในแนวเขตด้านทิศใต้ที่ติดกับต าบลกุ
ตาไก้โดยแบ่งแนวเขตกับหลักไม้แก่นระหว่างบ้านหนองบัวกับบ้านโคกกุงและระหว่าง
บ้านดอนแดงกับบ้านหนองค้า ผมอยากเสนอผ่านท่านประธาน ในการประชุมหารือกับ
ต าบลนามะเขือ อ้างอิงจากราชกิจจานุเบกษา พ.ศ.2509 เป็นแนวทางในการเจรจา
ร่วมกับต าบลนามะเขือ ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์กับพ่ีน้องชาวบ้านโคกกุงที่ก าลังมีปัญหา
ทับซ้อนเรื่องแนวเขตในขณะนี้ ขอบคุณครับ 
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ส.อบต.หมู่ที่ 9 ผมนายกานต์ จันทร์เพ็ญ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9 เรื่องแนวเขต ขออนุญาตเอ่ยนามท่าน
สมคิด ผมสอบถามทางกองช่างก็ได้รับค าตอบว่าก าลังด าเนินการสั่งวัสดุ ซึ่งถามกี่ครั้งก็
ได้รับค าตอบเหมือนเดิม และการจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า อยากให้มีความชัดเจนในการ
จัดซื้อครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ในวาระอ่ืนๆ มีสมาชิกหลายๆ ท่านอภิปรายมากพอสมควร ฝากไปถึงฝ่ายบริหาร ท่าน
ปลัด ขอให้ด าเนินการในเรื่องปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ด้วยครับ 

เลขานุการสภาฯ ผมขออนุญาตน าเรียนชี้แจงเรื่องการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า ผมได้รับรายงานก่อนเข้าประชุม
คือ ก าลังด าเนินการครับ และประเด็นที่เกี่ยวข้องเรื่องการจัดท างบประมาณยังคงตั้งไว้
เท่าเดิมเหมือนปี 2562 และไล่เรียงตามโครงสร้างพ้ืนฐาน หากซื้อรถ 1 คัน ก็จะ
เหลือส าหรับโครงสร้างพื้นฐานลดหลั่นกันลงมา ประเด็นของท่านอัตพล ขออนุญาตเอย
นาม ในเรื่องคนขับรถ ผมได้เปลี่ยนแปลงหน้าที่คนขับรถเพ่ือให้การท างานรวดเร็วขึ้น 
ซ่ึงเดิมทีนายผองท าหน้าที่ขับรถน้ า ซึ่งมีโรคประจ าตัวและลาบ่อย ท าให้ไม่สามารถขับ
รถน้ าพาช่างหล่อออกไปท างานได้ จึงเกิดความล่าช้าหลายจุด จึงได้เปลี่ยนแปลงให้
นายประดิษฐ์ศักดิ์ หาคม มาท าหน้าที่ขับรถน้ าแทน ในระยะหลังที่ได้มีการสับเปลี่ยน
หน้าที่ ก็มีการออกพ้ืนที่ทันทีหากมีปัญหาเกิดข้ึน  

/และเรื่องการ 

 และเรื่องการพ่นหมอกควัน อบต.มีการตั้งงบประมาณไว้แล้ว และอยากให้ท่านผู้น า
รณรงค์เรื่องการป้องกันโรคไข้เลือดออกร่วมกับการฉีดพ่นยาด้วย เพราะการฉีดพ่นยาก็
เป็นสารเคมี เกิดการตกค้างและมีการสูดดมเข้าไปภายในร่างกายของท่านด้วย 
ประเด็นแนวเขตพ้ืนที่ต าบลนามะเขือ ผมจะเร่งก าชับกับทางกองช่างให้รีบด าเนินการ
ให้เรียบร้อย และเนื่องจากในช่วงนี้งานของกองช่างค่อนข้างมาก ไม่ว่าจะเป็นงานใน
ข้อบัญญัติ งานจ่ายขาดเงินสะสมก็ท าไม่ค่อยทัน ตามหลักการแล้วมีการลงพ้ืนที่และ
ร่วมปรึกษาหารือหาแนวทางและผู้บริหารด าเนินการลงนามท า MOU ร่วมกัน และน า
เรื่องเสนอเข้าสภาฯ ให้สภาฯ เห็นชอบ จากนั้นส่งเรื่องต่อไปที่อ าเภอ อ าเภอเห็นชอบ
ส่งเรื่องไปจังหวัด จังหวัดเห็นชอบจึงส่งเรื่องไปกระทรวงมหาดไทย และประกาศในราช
กิจจานุเบกษา ฉบับใหม่ ประเด็นต่อมาคือ เรื่องการขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง และ
การถมดิน ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และพระราชบัญญัติการขุด
ดินและถมดิน พ.ศ.2543 ในการขออนุญาต การก่อสร้าง การดัดแปลง ต้องมีการแจ้ง
และขอนุญาตก่อนจึงจะสามารถด าเนินการก่อสร้างได้ เป็นไปตามระเบียบควบคุม
อาคาร อ้างถึง พร.ควบคุมอาคาร หมวด 3 การก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย 
และใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร มาตรา ๒๑๓๓ ผู้ใดจะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือ
เคลื่อนย้ายอาคารต้องได้รับใบอนุญาต จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือแจ้งต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่น และด าเนินการตามมาตรา ๓๙ ทวิ อบต. ไม่ได้ตราข้อบัญญัติไว้ และ
อาคารที่อยู่อาศัยไม่เกิน 2 ชั้น มีพ้ืนที่รวมกันทุกชั้นไม่เกิน 150 ตารางเมตร ให้แจ้ง
ต่อเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เจ้าของบ้านรับรองแบบเองได้ หากพ้ืนที่มากกว่า 150 ตาราง
เมตรต้องขออนุญาต ต้องมีการตรวจแบบแปลนที่ใช้ในการก่อสร้าง  ต้องมีวิศวกร
รับรองแบบ และมีสถาปิกรับรองตามล าดับของแบบที่ใช้ก่อสร้าง หรือสามารถใช้แบบ
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มาตรฐานของกรมโยธาธิการที่เขียนไว้เมื่อปี พ.ศ.2548 - 2550 มาใช้ได้ อาคารใน
พ้ืนที่การเกษตรที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร หอถังน้ าท่ีมีความสูงไม่เกิน 6 เมตร ไม่ต้อง
ขออนุญาตเช่นกัน เรื่องตลาดบ้านหนองบัว หมู่ที่ 1 เคยแจ้งไปทางกรรมการที่ขอ
อนุญาตการท าตลาดเรื่องการจราจรแล้ว ก าชับให้กรรมการดูแลปัญหาการจราจรที่
เกิดข้ึน ไม่ให้มีการกีดขวางการจราจร ซึ่งจะส่งผลต่อใบอนุญาตในการจัดตั้งตลาด และ
เรื่องที่ 2 ที่มีการขุดเจาะดิน ผมขออนุมานว่าอาจจะมีการขุดเจาะเพ่ือพิสูจน์ชั้นดิน 
เพราะจุดที่มีการสุ่มเจาะจะอยู่ฝั่งซ้ายถนน และตรงตลาดบริเวณที่จอดรถของตลาด 
ผมขออนุญาตน าเรียนชี้แจงเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ  

รพ.สต.สุขเกษม เรียนประธานสภาฯ ท่านนายกวิมาน พระพรม ท่านรองนายก ท่านปลัดก่อกษาปณ์
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน นายดิเรก เหมเมือง ตัวแทนจาก รพ.สต.สุขเกษม ขอ
อนุญาตน าเรียนในเรื่องโรคไข้เลือดออก ตามที่มีนโยบายการพ่นหมอกควันที่ท่าน
เลขานุการสภาฯ ได้น าเรียนไปแล้วนั้น รพ.สต.สุขเกษมเองก็มีแนวความคิดที่ว่าไม่
ต้องการให้ใช้สารเคมีในการก าจัดยุงลายเนื่องจากส่วนได้ส่วนเสียไม่มีความคุ้มทุน 
เพราะในการพ่นหมอกควันนั้นจะให้พ่นทุกสัปดาห์คงเป็นไปไม่ได้ ด้วยวัตจักรของ
ยุงลายนั้นเร็วขึ้นกว่าเดิมตามสภาวะโลกร้อนคือระยะฟักตัวของยุงเพียง 7 วัน  

 

/สิ่งที่ รพ.สต. 

 สิ่งที่ รพ.สต.ท าได้คืออาศัยแรงก าลังที่มีร่วมกับอาสาสมัครชุมชน พยายามปรับปรุง
เรื่องชีวภาพโดยการก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย มีการออกพ้ืนที่ให้ความรู้ทุกสัปดาห ์
และสัปดาห์หน้าทาง รพ.สต.จะจัดโครงการส ารวจลูกน้ ายุงลาย โดยให้แต่ละหมู่บ้าน
ส ารวจหมู่บ้านใกล้เคียงสลับกันในแต่ละหมู่บ้าน แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือ เมื่ออากาศร้อน
การฟักตัวจะเพ่ิมมากขึ้น รพ.สต.มีความพยายามทุกวิถีทางที่จะก าจัดความชุกชุมของ
ยุงลายให้น้อยลง ทางรพ.สต.จะพยายามควบคุมไม่ให้มียุงลายท้องแก่มาก และส่วน
หนึ่งที่ต้องใช้สารเคมีพ่นหมอกควันนั้น ผมขออนุญาตน าเรียนว่า กระทรวงสาธารณสุข
ประชุมทางไกลร่วมกับหน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศซักซ้อมความเข้าใจและมาตรการ 
เฝ้าระวังสถานการณ์ควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก ก าชับสถานบริการต้องไม่
มีลูกน้ ายุงลาย และด าเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์
ยุงลายต่อเนื่อง พร้อมใช้แนวทางตามมาตรการ 3-3-1 คือ หากพบผู้ป่วยโรค
ไข้เลือดออก ให้แจ้งหน่วยสถานบริการสาธารณสุขในพ้ืนที่ทราบภายใน 3 ชั่วโมง 
ท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านผู้ป่วยภายใน 3 ชั่วโมงหลังได้รับรายงานส ารวจ
และก าจัดลูกน้ ายุงลาย พ่นสารเคมีก าจัดยุงตัวเต็มวัย ในรัศมี 100 เมตร ของบ้าน
ผู้ป่วยและจุดที่สงสัยเป็นแหล่งโรคภายใน 1 วัน โดยให้ด าเนินการต่อเนื่อง 28 วัน 
และในเขตพ้ืนที่ต าบลโพธิ์ตากมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจ านวน 2 ราย ซึ่งคิดเป็นจ านวน
ที่น้อยมากเมื่อเทียบกับต าบลอ่ืนๆ ในเขตอ าเภอเมืองนครพนม สาเหตุที่มีจ านวนน้อย
เพราะว่า ในเคสแรกที่เกิดขึ้นในเดือนเมษายน 2562 ที่บ้านหนองค้า ต าบลโพธิ์ตาก 
รพ.สต.ใช้วิธีการควบคุมการระบาดของโรคได้ทันเวลา โดยการอาศัยการป้องกันทาง
ชีวภาพร่วมกับทางเคมีในการพ่นหมอกควันก าจัดลูกน้ าและยุงลาย และสิบเนื่องจาก
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ต าบลได้สนับสนุงกองทุนในการด าเนินการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และ เคสที่ 2 ที่พบ
เป็นนักเรียนที่อาศัยอยู่บ้านหนองบัวแต่ได้รับเชื้อไข้เลือดออกจากบ้านโคกก่อง ทางรพ.
สต.ก็รีบเข้าด าเนินการก าจัดและป้องการการแพร่เชื้อทั้ง 2 หมู่บ้าน ซึ่งคนไข้ 1 คน 
ต้องพ่นเคมี 6 ครั้ง สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตามระบบ 3-3-1 พ่นมาแล้ว 2 ครั้ง และพ่น
ต่อไปทุกสัปดาห์ถึงตอนนี้เป็นครั้งที่ 4 ในการพ่นหมอกควัน ในพ้ืนที่รัศมี 100 เมตร 
จากบ้านผู้ป่วย หากมีการระบาดของโรคไข้เลือดออก รพ.สต.มีแนวทางดังนี้ ถ้าหากมี
ผู้ป่วยตั้งแต่ 3 รายขึ้นไป กลุ่ม อสม.จะลงพ้ืนที่ทันทีโดยการก าจัดยุงลายโดยวิธีชีวภาพ
คือการท าลายแหล่งน้ าขังในภาชนะต่างๆ ที่ไม่มีฝาปิดที่มิดชิด ซึ่งเป็นข้อตกลงระหว่าง
กลุ่ม อสม. และรพ.สต.สุขเกษม และทั้งหมดคือนโยบายและการปฏิบัติงานของ รพ.
สต.สุขเกษม ขอบคุณครับ  

ประธานสภาฯ ขอบคุณทางท่านดิเรก เหมเมือง รพ.สต.ส าหรับข้อมูลและความรู้ในการป้องกันและ
เฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก  

 ในระเบียบวาระอ่ืนๆ ผมขออนุญาตน าเรียนเรื่องการเลือกตั้งท้องถิ่น อ้างถึง
พระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรด
เกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  

/พระราชบัญญัติ 

 พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๒๗ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๗ 
ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย บทเฉพาะกาล มาตรา ๑๔๒ ในการเลือกตั้งครั้งแรกภายหลัง
จากที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เมื่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติเห็นสมควรให้มีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ให้
แจ้งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ และเมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศ
ก าหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้นแล้ว ให้ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และค าสั่งหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติดังต่อไปนี้ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการงดการจัดให้มีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และก าหนดวิธีการได้มาซึ่งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นสิ้นผลบังคับส าหรับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นนั้น  

 (๑) ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๘๕/๒๕๕๗ เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิก 
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พุทธศักราช 
๒๕๕๗  

 (๒) ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๘๖/๒๕๕๗ เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิก
สภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาเขตเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม 
พุทธศักราช ๒๕๕๗  
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 (๓) ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๕๗ เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิก 
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พุทธศักราช 
๒๕๕๗  

 (๔) ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๒ /๒๕๕๙ เรื่อง การได้มาซึ่ง
สมาชิก สภาท้องถิ่นเป็นการชั่วคราวในกรณีที่มีการยุบสภาท้องถิ่น ลงวันที่ ๔ 
พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙  

 (๕) ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๙/๒๕๕๙ เรื่อง การได้มาซึ่ง
สมาชิก สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ในกรณีที่มีการจัดตั้งองค์การ
บริหารส่วนต าบลเป็นเทศบาล การยกฐานะเป็นเทศบาลหรือการเปลี่ยนแปลงฐานะ
ของเทศบาล ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๙  

 (๖) ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๔/๒๕๕๙ เรื่อง การให้ผู้ว่าราชการ 
กรุงเทพมหานครพ้นจากต าแหน่ง และการแต่งตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 
๑๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙  

 (๗) ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖/๒๕๖๐ เรื่อง การแต่งตั้งนายก 
เมืองพัทยา ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๐ ในกรณีที่ไม่มีคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ให้อ านาจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตามวรรคหนึ่งเป็นอ านาจ
ของคณะรัฐมนตรี ขอบคุณครับ 

 
ปิดประชุมเวลา  ๑2.3๐ น. 
 

/ลงชื่อ 
 
 
 

     ลงชื่อ                          ผู้จดบันทึก 
             (นายก่อกษาปณ์  อุปถัมภ์)           
 เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก 

 
 
 
  
   ลงชื่อ                                   ผู้ตรวจสอบ  

           (นายสว่าง  พรหมจันทร์)  
           ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก  
 
 
 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจบันทึกในรายงานการประชุมสภาฯ แล้วเห็นว่าถูกต้องจึงได้ลงลายมือชื่อไว้ 
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                                     ลงชื่อ                                ประธานกรรมการ                 

                                    (นายวิเชียร  พระพรม)                                                  
                                            สมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ที่ ๘                             
 
                 

               
ลงชื่อ                              กรรมการ      ลงชื่อ                               กรรมการ 

                   (นายเขิงทอง  ผาคอย)                                       (นายกานต์  จันทร์เพ็ญ) 
                สมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ที่ ๗                                  สมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ที่ ๙ 

 
 


