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๑. นายประสาสน์ ศรีเจริญ    ต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเชียรใหญ่    
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เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 
    - ประธานกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการตามระเบียบวาระ  ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 1.1 เรื่องการปลูกดาวเรืองในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 
สาระส าคัญ 
- เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเชียรใหญ่ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึง
ก าหนดการปลูกดาวเรืองในบริเวณสี่แยกบ่อล้อซ่ึงเดิมได้ก าหนดวันปลูกคือวันที่ 20 
ตุลาคม 2560 เปลี่ยนมาเป็นวันที่ 11 ตุลาคม 2560 เนื่องจากวันที่ 20 ตุลาคม 
2560 ล่าช้าเกินไปในส่วนที่เหลือน ามาไว้ ณ บริเวณเมรุมาศวัดปากเชียร 

ที่ประชุม - รับทราบ 
1.2 เรื่องการสมัครเป็น“จิตอาสาเฉพาะกิจ” งานพระราชพิธีถวายพระเพลิง       
 พระบรมศพ อ าเภอเชียรใหญ่ 
สาระส าคัญ 
- เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเชียรใหญ่ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการ
รับสมัคร “จิตอาสาเฉพาะกิจ” งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ อ าเภอ
เชียรใหญ่ ซึ่งสามารถสมัครได้ ณ ฝ่ายทะเบียนอ าเภอเชียรใหญ่ โดยหมดเขตรับ
สมัครในวันที่ 30 กันยายน 2560 และรับของพระราชทานเป็นล าดับต่อไป 

ที่ประชุม - รับทราบ 
 1.3 เรื่องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหาร      
ส่วนต าบล 
สาระส าคัญ 
- เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเชียรใหญ่ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึง
ปัญหาและอุปสรรคของโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ต าบล คือ รายละเอียดไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงที่ท าให้การใช้จ่ายงบประมาณ
เกิดความล่าช้าในบางโครงการซึ่งจะต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม
โครงการซึ่งต้องผ่านเวทีประชาคมระดับหมู่บ้านหรือต าบลรวมทั้งจะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จึงขอความร่วมมือสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลประสานงานกับกองช่างเพ่ือให้เกิดความชัดเจนและเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันและสามารถแก้ไขปัญหาหรือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนได้ทันกับสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน 

ที่ประชุม - รับทราบ 
 1.4 เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
สาระส าคัญ 
- เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเชียรใหญ่ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ       
ว่ากระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางได้ออกกฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ คือ “พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560” ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่  24 
กุมภาพันธ์ 2560 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ซึ่งการจัดซื้อ   
จัดจ้างที่มี วงเงิน เกิน 5 ,000 บาท ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่ สุ ด              
ที่ กค 0405.4/ว322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติงาน                             
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ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) โดยจะต้องลงข้อมูลใน
ระบบทุกครั้งเพราะฉะนั้นเมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะท้อนปัญหา
ของประชาชนให้องค์การบริหารส่วนต าบลทราบก็ขอให้ประชุมวางแผนไว้ล่วงหน้า
เพ่ือความสะดวกรวดเร็วและทันกับเวลาและสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งการด าเนินการแต่
ละข้ันตอนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติจะต้องใช้ความระมัดระวังและความรอบคอบเพ่ือไม่ให้
มีข้อผิดพลาดเกิดข้ึนได ้

ที่ประชุม - รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่  3 ประจ าปี      

พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560  
ที่ประชุม - ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเชียรใหญ่ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีส่วนใด

แก้ไขหรือไม่อย่างไรหากไม่มีการแก้ไขสรุปไดว้่าที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 
 ที่ประชุม - ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องด่วน 
 - ไม่มี - 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องค้างพิจารณา   
 - ไม่มี - 
ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องเพื่อพิจารณา 
 5.1 เรื่องขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน) 
 ข้อกฎหมาย/ระเบียบฯ 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน     
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 ภายใต้ข้อบังคับ  

ข้อ 59 “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างยังมิได้
ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันตามเงื่อนไข
ในวรรคหนึ่งให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น 
หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ท าให้ ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
และหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี 

กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้วหาก
ไม่ได้ด าเนินการหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าวให้เงินจ านวนนั้นตกเป็น      
เงินสะสม” 
สาระส าคัญ 
- นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเชียรใหญ่ เสนอญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
(กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน) หน่วยงานกองช่าง รายละเอียดดังนี้ 
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1. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6 บ้านหนองดือเล สถานที่ก่อสร้างบ้าน
หนองดือเล ต าบลเชียรใหญ่ อ าเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช  ตั้งจ่ายไว้ 
334,200 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี รายการที่ 4 หน้า 23 ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ และเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา      
(งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน) 
เหตุผล 
- เนื่องจากเป็นรายการที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินนั้น
ต่อไปอีกโดยกระบวนการของการด าเนินการจะต้องมีการขออนุญาตขุดเจาะต่อ  
กรมทรัพยากรน้ าบาดาลและได้รับอนุญาตก่อนด าเนินการได้ซึ่งองค์การบริหารส่วน
ต าบลเชียรใหญ่เพ่ิงจะได้รับอนุญาตท าให้ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
- ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเชียรใหญ่ได้ตรวจสอบองค์ประชุมก่อน
ด าเนินการขอมติปรากฏว่าครบองค์ประชุม 

ที่ประชุม - มีมติอนุมัติให้กันเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ.2560 ด้วยคะแนนเสียง 17 เสียง งดออกเสียง 2 คน คือประธานและ      
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเชียรใหญ่ 

 5.2 เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากหมู่ที่ 1,9 บ้านเขาแก้ววิเชียร เป็นหมู่ที่ 6 บ้านหนองดือเล 

 ข้อกฎหมาย/ระเบียบฯ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ภายใต้ข้อบังคับ 
 ข้อ 29 “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณในหมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง
สถานที่ก่อสร้างให้เป็นอ านาจของสภาท้องถิ่น” 
สาระส าคัญ 
- นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเชียรใหญ่ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานที่
ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริม เหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น  นศ.ถ.81 -001           
สายประสานมิตร หมู่ที่ 1,9 บ้านเขาแก้ววิเชียร ต าบลเชียรใหญ่ มีพ้ืนที่ก่อสร้างไม่
น้อยกว่า 8,000 ตารางเมตร 
สถานที่ก่อสร้างใหม่ 
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.81-002 
สายหนองดือเล หมู่ที่ 6 บ้านหนองดือเล กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 8,000 ตารางเมตร ไหล่ทางหิน
คลุกจ านวน 300 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ    
จ านวน 1 ป้าย รายละเอียดตามรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนต าบลเชียรใหญ่
ก าหนด 
เหตุผล 
- เนื่องจากสถานที่เดิมอ าเภอเชียรใหญ่ได้ด าเนินการแล้วเสร็จจากงบประมาณ
พัฒนาจังหวัดปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จึงมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลง
สถานที่ก่อสร้างใหม่เพ่ือเสนอขออนุมัติจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต่อไป 
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การลงมติ 
- ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเชียรใหญ่ได้ตรวจสอบองค์ประชุมปรากฏ
ว่าครบองค์ประชุม 

ที่ประชุม   - มีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างด้วยคะแนนเสียง 17 เสียง                      
                       งดออกเสียง 2 คน คือประธานและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล                                                                                                                                                                     
                                          เชียรใหญ่ 
ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืน ๆ  
 - ไม่มี - 
  
เลิกประชุมเวลา  ๑0.28 น. 
 

 
วิชัย สงอาจิน 

(นายวิชัย  สงอาจิน) 
เลขานุการฯ/จดรายงานการประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


