
๑ 

 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม 
สมัยสามัญ  สมัยที ่ ๒  คร้ังที ่ ๑  ประจ าปี พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
วนัจันทร์  ที ่ ๒๕   เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม   

********************************************* 
 

ผู้เข้าประชุม 
 

 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายพรชัย  ระหา ประธานสภา อบต. พรชัย  ระหา  
๒ นางสุภัทตรา  ศรีจันทร์บุญ รองประธานสภา อบต. สุภัทตรา  ศรีจันทร์บุญ   
๓ นายดี  นางาม สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑ นายดี  นางาม  
๔ นายธนวิชญ์   ปัตถาระกัง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑ ธนวิชญ์   ปัตถาระกัง      
๕ นายทบ   บวกไธสง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒ ทบ   บวกไธสง  
๖ นายสุพจน์   ศรีวรรณะ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒ สุพจน์   ศรีวรรณะ  
๗ นายชนวีร์    เทียมทนงค์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓ ชนวีร์    เทียมทนงค์  
๘ นางส าเนียง   เหลาก าพ้ี สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓ ส าเนียง   เหลาก าพ้ี  
๙ นายอภิชาติ  แพนไธสง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔ อภิชาติ  แพนไธสง  

๑๐ นายวิโรจน์   มีมานะ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕ วิโรจน์   มีมานะ  
๑๑ นายชาติชาย   ประสาระเอ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕ ชาติชาย   ประสาระเอ  
๑๒ นายประหยัด   จงเทพ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖ ประหยัด   จงเทพ  
๑๓ นายพัด  นาแข็ง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๗ พัด   นาแข็ง  
๑๔ นายสาย   ศรีสมนาม สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘ สาย   ศรีสมนาม  
๑๕ นายหนู  ประการะสี สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๙ หน ู ประการะสี  
๑๖ นายสัมพันธ์   หม่วยนอก สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๙ สัมพันธ์   หม่วยนอก  

 

ผู้ไม่เข้าประชุม                  

        - ไม่มี – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับ     
ที่ 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑. นายสิทธิศักดิ์    แก้วหาวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล สิทธิศักดิ์   แก้วหาวงศ์  
๒. นายวิเชียร  เทพสากล   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล วิเชียร  เทพสากล  

   ๓. นายถวิล    พลนงค์   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล -  
๔. นายสมัย  อินทอง   เลขานุการนายกองค์การบรหิารสว่นต าบล สมัย  อินทอง  
๕. นายสุรพงษ์  ศิลาวิเศษ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล สุรพงษ์  ศิลาวิเศษ  
๖. นางพเยาว์  โกศรีงาม รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล พเยาว์  โกศรีงาม  
๗. นางละอองดาว  เอี่ยมศรี ผู้อ านวยการกองคลัง ละอองดาว  เอี่ยมศรี  
๘. สิบเอกสิทธิพงษ์  ไกรสีห์ หัวหน้าส านักปลัด สิทธิพงษ์  ไกรสีห์  
๙. นายจักรกฤษ  เศษก าปัง นายช่างโยธาช านาญงาน รักษาราชการแทน 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
จักรกฤษ  เศษก าปัง  

๑๐. นางสาวดวงดาว  ภักดีประพันธ์ นักวิชาการศึกษาช านาญการ รักษาราชการ 
แทน ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ 

ดวงดาว  ภักดีประพันธ์  

๑๑. นางสาวสุกัญญา  ยอดเพชร นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ สุกัญญา  ยอดเพชร  
๑๒. นางสาวสุภาพร  พูนไธสง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สุภาพร  พูนไธสง  

 
 

เริ่มประชุม  เวลา   ๐๙.๓๐ น. 

บันทึกการประชุม 

                           เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  ได้มาค รบองค์ประชุมแล้ว             
นายสุรพงษ์  ศิลาวิเศษ  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อมเข้าที่ประชุม  โดยประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม   
ท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม  ได้กล่าวเปิดประชุมเพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้ 
 

นายพรชัย  ระหา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  มาครบองค์ประชุมแล้ว 
ประธานสภา อบต.              ผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม สมัยสามัญ 

สมัยที่  ๒  ครั้งที่ ๑  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  เรื่อง  การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองไผ่ล้อม  สมัยสามัญ สมัยที่ ๒  ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕๔  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล และ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๗)  พ.ศ. 
๒๕๖๒) และข้อ ๒๒  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔)  
จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  สมัยสามัญ สมัย
ที่ ๒  ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  
เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองไผ่ล้อม  (ระยะเวลาของสมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ ๒  ครั้งที่  ๑  
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓  วันที่ ๑๖-๓๐  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓  มีก าหนด  
๑๕  วัน) ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๐  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  

   



๓ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

เนื่องจากช่วงนี้เกิดระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด -๑๙ ซึ่งในวันนี้
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านก็ได้สวมหน้ากากอนามัย วัดไข้และล้างมือด้วยเจล
แอลกอฮอล์ก่อนเข้าร่วมประชุมเพ่ือเป็นการป้องกันเชื้อโรคตามมาตรการ
ป้องกันโรคท่ีทางรัฐบาลได้ก าหนดไว้ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม   
สมัยสามัญ  สมัยที่ ๑  ครั้งที่ ๑  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓  เม่ือวันที่  ๑๔  
กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๓  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองไผ่ล้อม (ส่งส าเนาการประชุมไปพิจารณาก่อนแล้ว)  

 

นายพรชัย  ระหา    ตามท่ีได้ส่งส าเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ประธานสภา อบต.  หนองไผ่ล้อม  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๑  ครั้งที่  ๑  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓    

เมื่อวันที่  ๑๔  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๓  ไปพร้อมระเบียบวาระการประชุม
แล้วนั้น  มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในส่วนใดหรือไม่       
เรียนเชิญครับ 

 

ทีป่ระชมุ   ไม่มี 
 

นายพรชัย  ระหา    ถ้าไม่มีข้อแก้ไข  ขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว   
ประธานสภา อบต.                 โดยกระผมจะถามเป็น  ๒  ประเด็น 
     ประเด็นแรก รับรองรายงานการประชุม 
     ประเด็นทีส่อง  ไม่รับรองรายงานการประชุม 
    ขอเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  สรุปมติที่ประชุมครับ 
 

นายสุรพงษ์  ศิลาวิเศษ  ระเบียบวาระท่ี  ๒  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
เลขานุการสภา อบต.  หนองไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ 

๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  มติรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ 
ครั้งที่ ๑  เมื่อวันที่  ๑๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  

รับรอง  ๑๕  เสียง 
     ไมร่ับรับรอง     ไม่มี       
     งดออกเสียง       ๑  เสียง 

ที่ประชุมมีมตริับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
หนองไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ 
๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  ด้วยคะแนนเสียง  ๑๕  เสียง             

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑  เมื่อวันที่ ๑๔  
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓    

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องติดตามผลจากมติการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  ๑ ครั้ งที่  ๑  
ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๓  เมื่อวันที่  ๑๔  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๑.  ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๓  และสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปีสมัยแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๔   
 ๒.  ญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองไผ่ล้อม  เรื่อง  การควบคุมเหตุร าคาญ พ.ศ. ๒๕๖๓ 



๔ 

 ๓.  ญัตติพิจารณาการโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
โครงการก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองไผ่ล้อม งบประมาณ ๑๕๓,๐๐๐ บาท 
๔.  ญัตติพิจารณาการโอนเงินงบประมาณไปตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่  
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านสวองเก่า หมู่ที่ ๔  งบประมาณ  
๔๙๖,๐๐๐  บาท 
๕.  ญัตติพิจารณาการโอนเงินงบประมาณไปตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่  
โครงการขยายเขตท่อเมนต์ประปา หมู่ที่ ๔, หมู่ที่ ๘, หมู่ที่ ๙  งบประมาณ  
๔๑๘,๐๐๐  บาท 
๖.  ญัตติพิจารณาการโอนเงินงบประมาณไปตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่  
แผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร  รายการเครื่องพ่นหมอกควัน  จ านวน  ๓  
เครื่องๆ ละ  ๕๙,๐๐๐  บาท  เป็นเงิน  ๑๗๗,๐๐๐  บาท 
๗.  ญัตติพิจารณาการโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
โครงการติดตั้งระบบเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์(Solar cell) ไฟฟ้าส่องสว่างในพ้ืนที่ 
บ้านขุมปูน หมู่ที่ ๒ งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
๘.  ญัตติพิจารณาการโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
โครงการติดตั้งระบบเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์  (Solar cell)  ไฟฟ้าส่องสว่างใน
พ้ืนที่  บ้านโนนจอมศรี  หมู่ที่ ๖  งบประมาณ  ๓๐๐,๐๐๐  บาท         

นายพรชัย   ระหา    ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องติดตามผลจากมติการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  ๑ 
ประธานสภา อบต. ครั้งที่ ๑  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๓  เมื่อวันที่ ๑๔  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เชิญท่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลชี้แจง 

นายสุรพงษ์  ศิลาวิเศษ  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  รองประธานสภาองค์การ 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล บริหารส่วนต าบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  คณะผู้บริหารและ 

หัวหน้าส่วนทุกส่วน  กระผมนายสุรพงษ์   ศิลาวิเศษ  ต าแหน่ง  ปลัดองค์การ 
บริหารส่วนต าบล ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องติดตามผลจากมติการประชุมสมัย
สามัญสมัยที่ ๑  ครั้งที่  ๑  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๖๓  ๑. ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๓  และสมัย
ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๔ มติที่ประชุมก าหนดสมัย
ประชุมสามัญประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๓  และสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัย
แรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๔  ดังนี้ 

      สมัยสามัญ  สมัยที่  ๑  ตั้งแต่วันที่  ๑ – ๑๕  กุมภาพันธ์ พ.ศ.  ๒๕๖๓
    สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒   ตั้งแตว่ันที่  ๑๖ – ๓๐   พฤษภาคม    พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓   ตั้งแตว่ันที่    ๑ – ๑๕   สิงหาคม      พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
สมัยสามัญ  สมัยที่  ๔   ตั้งแตว่ันที่    ๑ – ๑๕   พฤศจิกายน   พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
สมัยประชุมสมัยสามัญประจ าปี  สมัยแรกของปี  พ.ศ. ๒๕๖๔  ตั้งแต่วันที่  
๑–๑๕  กุมภาพันธ์ พ.ศ.  ๒๕๖๔ มีก าหนด  ๑๕  วัน  (ก าหนดวันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรก  วันที่  ๑๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔) 

      มติที่ประชุม  เห็นชอบ  ๑๕  เสียง  ไม่เห็นชอบ  ไม่มี  งดออกเสียง ๑  เสียง 
  



๕ 

๒.  ญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองไผ่ล้อม  เรื่อง  การควบคุมเหตุร าคาญ พ.ศ. ๒๕๖๓   
มติที่ประชุมเห็นชอบ  ๑๕   เสียง  ไม่เห็นชอบ  ไม่มี  งดออกเสียง  ๑  เสียง 
๓.  ญัตติพิจารณาการโอนเงินงบประมาณไปตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่  
โครงการก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองไผ่ล้อม งบประมาณ ๑๕๓,๐๐๐ บาท   
มติที่ประชุม  อนุมัติ  ๑๕  เสียง   ไม่อนุมัติ   ไม่มี  งดออกเสียง  ๑  เสียง 
๔.  ญัตติพิจารณาการโอนเงินงบประมาณไปตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่  
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านสวองเก่า หมู่ที่ ๔  งบประมาณ  
๔๙๖,๐๐๐ บาท   
มติที่ประชุม  อนุมัติ  ๑๐  เสียง  ไม่อนุมัต ิ ๔  เสียง  งดออกเสียง  ๒  เสียง 
๕.  ญัตติพิจารณาการโอนเงินงบประมาณไปตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่  
โครงการขยายเขตท่อเมนต์ประปา หมู่ที่ ๔, หมู่ที่ ๘, หมู่ที่ ๙  งบประมาณ  
๔๑๘,๐๐๐  บาท   
มติที่ประชุมอนุมัติ  ๖  เสียง  ไม่อนุมัติ  ๙ เสียง  งดออกเสียง  ๑  เสียง 
๖.  ญัตติพิจารณาการโอนเงินงบประมาณไปตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่  
แผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร  รายการเครื่องพ่นหมอกควัน  จ านวน  ๓  
เครื่องๆ ละ  ๕๙,๐๐๐  บาท  เป็นเงิน  ๑๗๗,๐๐๐  บาท 
มติที่ประชุม  อนุมัติ ๑๕ เสียง  ไม่อนุมัติ  ไม่มี  งดออกเสียง  ๑  เสียง 
๗.  ญัตติพิจารณาการโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
โครงการติดตั้งระบบเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์(Solar cell) ไฟฟ้าส่องสว่างในพ้ืนที่ 
บ้านขุมปูน หมู่ที่ ๒ งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
มติที่ประชุม  อนุมัติ  ๒  เสียง  ไม่อนุมัต ิ๑๓  เสียง  งดออกเสียง  ๑  เสียง 
๘.  ญัตติพิจารณาการโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
โครงการติดตั้งระบบเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์  (Solar cell)  ไฟฟ้าส่องสว่างใน
พ้ืนที่  บ้านโนนจอมศรี  หมู่ที่ ๖  งบประมาณ  ๓๐๐,๐๐๐  บาท 
มติที่ประชุม  อนุมัติ  ๒  เสียง  ไม่อนุมัต ิ ๑๓  เสียง  งดออกเสียง  ๑  เสียง 
ส าหรับผลการด าเนินโครงการขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองไผ่ล้อมได้อธิบายชี้แจงรายละเอียดต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
เชิญครับ 

นายสิทธิศักดิ์  แก้วหาวงศ์ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  รองประธานสภาองค์การ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล บริหารส่วนต าบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  คณะผู้บริหารและ 

หัวหน้าส่วนทุกส่วน  กระผมนายสิทธิศักดิ์  แก้วหาวงศ์ นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องติดตามผลจากมติการ
ประชุมสมัยสามัญสมัยที่ ๑  ครั้งที่  ๑  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓  ๓.  ญัตติพิจารณาการโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่  โครงการก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม งบประมาณ ๑๕๓ ,๐๐๐ บาท 
โครงการนี้อยู่ระหว่างด าเนินการทางกองช่างได้ประมาณการค่าใช้จ่าย



๖ 

เรียบร้อยแล้วและเจ้าหน้าที่พัสดุก าลังด าเนินการหาผู้รับจ้างตามระเบียบพัสดุ
ครับ  ข้อ ๔.  ญัตติพิจารณาการโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่   โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้ าน บ้านสวองเก่า หมู่ที่  ๔  
งบประมาณ  ๔๙๖,๐๐๐ บาท โครงการยังติดปัญหาหลายอย่างเลยยังไม่ได้
ด าเนินการโครงการนี้ครับ  ข้อ ๖.  ญัตติพิจารณาการโอนเงินงบประมาณไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  แผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร  งบ
ลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร  รายการเครื่องพ่น
หมอกควัน  จ านวน  ๓  เครื่องๆ ละ  ๕๙,๐๐๐  บาท  เป็นเงิน  ๑๗๗,๐๐๐  
บาท  โครงการนี้อยู่ในระหว่างด าเนินการครับ 

นายพรชัย   ระหา    มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่านใดมีข้อสงสัยอยากซักถามถึง 
ประธานสภา อบต.  ประเด็นใดท่ีท่านนายกได้ชี้แจงหรือไม่  เชิญครับ 

นายสุพจน์  ศรีวรรณะ  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  รองประธานสภาองค์การ 
สมาชิกสภา อบต.  บริหารส่วนต าบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  คณะผู้บริหารและ 

หัวหน้าส่วนทุกส่วน  กระผมนายสุพจน์  ศรีวรรณะ  สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม หมู่ที่ ๒ ผมอยากให้เร่งด าเนินการในโครงการ
จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันครับ เพราะช่วงนี้เข้าฤดูฝนแล้วพอฝนตกยุงก็จะ
เริ่มชุมผมเกรงว่าจะเกิดปัญหาเรื่องโรคที่จะตามมาขอให้เร่งด าเนินการอย่าง
เร่งด่วนเลยครับ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
๑.  ญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองไผ่ล้อม เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 ๒.  ญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองไผ่ล้อม เรื่อง  การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๓.  ญัตติพิจารณาการโอนเงินงบประมาณไปตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่  
โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ (Solar cell) ไฟฟ้าส่องสว่างในพ้ืนที่ 
บ้านหนองไผ่ล้อม หมู่ที่ ๑ งบประมาณ  ๑๔๒,๘๐๐ บาท 
๔.  ญัตติพิจารณาการโอนเงินงบประมาณไปตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่  
โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ (Solar cell) ไฟฟ้าส่องสว่างในพ้ืนที่ 
บ้านขุมปูน หมู่ที่ ๒  งบประมาณ  ๖๐,๐๐๐ บาท 
๕.  ญัตติพิจารณาการโอนเงินงบประมาณไปตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่  
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายข้าง ร.ร. บ้านขุมปูน-ไปถึงล าห้วยอิสานเขียว 
หมู่ที่ ๒  งบประมาณ  ๑๙๕,๐๐๐ บาท 
 ๖.  ญัตติพิจารณาการโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองกุงสว่าง หมู่ที่  ๓ ไปบ้านกุดหว้า  
งบประมาณ  ๑๐๗,๐๐๐ บาท 
๗.  ญัตติพิจารณาการโอนเงินงบประมาณไปตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่  
โครงการขยายเขตท่อเมนต์ประปา  ภายในหมู่บ้านสวองเก่า  หมู่ที่  ๔  
งบประมาณ  ๕๙,๐๐๐ บาท 



๗ 

๘.  ญัตติพิจารณาการโอนเงินงบประมาณไปตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่  
โครงการขยายเขตท่อเมนต์ประปา  จากหน้า ที่ท าการอบต.หนองไผ่ล้อม -
ทางเข้าบ้านสวอง  หมู่ที่ ๔  งบประมาณ  ๑๖๙,๐๐๐ บาท 
๙.  ญัตติพิจารณาการโอนเงินงบประมาณไปตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่  
โครงการขยายเขตท่อเมนต์ประปา  จากสี่แยกต้นมะขาม-ด้านหลังวัด บ้านส
วอง  หมู่ที่ ๔  งบประมาณ  ๖๐,๐๐๐ บาท 
๑๐. ญัตติพิจารณาการโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
โครงการขยายเขตท่อเมนต์ประปา  จากจุดสิ้นสุดท่อประปาเดิม-สี่แยกลาน
ตลาด บ้านสวอง  หมู่ที่ ๔  งบประมาณ  ๗๘,๐๐๐ บาท 
๑๑. ญัตติพิจารณาการโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายส าเริง  ประกิระเก  บ้านหนอง
หวาย  หมู่ที่ ๕  งบประมาณ  ๑๒๙,๐๐๐ บาท 
๑๒. ญัตติพิจารณาการโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างโรงสีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านหนอง
หวาย  หมู่ที่ ๕  งบประมาณ  ๑๙,๔๐๐ บาท 
๑๓. ญัตติพิจารณาการโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ (Solar cell) ไฟฟ้าส่องสว่างในพ้ืนที่ 
บ้านโนนจอมศรี  หมู่ที่ ๖  งบประมาณ  ๖๐,๐๐๐ บาท 
๑๔. ญัตติพิจารณาการโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน  บ้านโนนจอมศรี  หมู่ที่  ๖  
งบประมาณ  ๑๓๗,๐๐๐ บาท 
๑๕. ญัตติพิจารณาการโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายอ านวย บับภาวะตา  บ้านหนองกุง
ศรี  หมู่ที่ ๗  งบประมาณ  ๑๐๗,๐๐๐ บาท 
๑๖. ญัตติพิจารณาการโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านสวองใหม่ไปโคกโปร่งแดง บ้านสวองใหม่ 
หมู่ที่ ๘  งบประมาณ  ๑๒๙,๐๐๐ บาท 
๑๗. ญัตติพิจารณาการโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่  ๙ 
งบประมาณ ๕๔,๐๐๐  บาท 
๑๘. ญัตติพิจารณาการโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าส ารวจ ขุดเจาะแหล่งน้ าเพ่ือผลิตประปาหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่
พัฒนา หมู่ที่ ๙  งบประมาณ  ๕๕,๙๐๐ บาท 
๑๙. ญัตติพิจารณาการโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานการพาณิชย์ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร รายการ
จัดซื้อเครื่องสูบน้ าบาดาล (ซับเมอร์ส) จ านวน ๓ เครื่องๆ ละ ๑๘,๐๐๐ บาท  
งบประมาณ  ๕๔,๐๐๐  บาท 
๒๐ . ญัตติพิจารณาการโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานบริหารทั่ วไป งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์
ส านักงาน  รายการจัดซื้อเครื่องแสกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน 
จ านวน  ๑  เครื่องๆ  งบประมาณ  ๘,๕๐๐  บาท 



๘ 

๒๑ . ญัตติพิจารณาการโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานบริหารทั่ วไป งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์
ส านักงาน  รายการจัดซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ จ านวน  ๑  เครื่องๆ  
งบประมาณ  ๑๐,๐๐๐  บาท 
๒๒ . ญัตติพิจารณาการโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานเคหะและชุมชน  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์อ่ืน 
รายการจัดซื้อเครื่องฉีดน้ าแรงดันสูง จ านวน  ๑  เครื่องๆ  งบประมาณ  
๕,๐๐๐  บาท 
๒๓. ญัตติพิจารณาการโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานบริหารทั่ วไป งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์
ส านักงาน รายการจัดซื้อเต๊นท์ส านักงาน จ านวน  ๒  หลัง ๆ ละ ๒๐,๐๐๐ 
บาท  งบประมาณ  ๔๐,๐๐๐  บาท  
(ญัตติพิจารณาข้อ ๓-๒๓ ด าเนินการโดยโอนเงินงบประมาณจากแผนงานการ
รักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบ
ลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  รายการยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) 
แบบบรรทุกน้ า งบประมาณตั้งไว้ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ 
๑ ,๘๕๑ ,๐๐๐ บาท  งบประมาณขอโอนไปตั้ งจ่ ายเป็นรายการใหม่  
งบประมาณ  ๑,๖๗๙,๖๐๐ บาท)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
๒๔.  ญัตติพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่ายจากแผนงานการรักษาความ
สงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบลงทุน  หมวดค่า
ครุภัณฑ์  รายการครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
รถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ า  โอนเพ่ิมแผนงานงบกลาง รายการเงิน
ส ารองจ่าย จ านวน  ๑๗๑,๔๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ - บาท 
๒๕. ญัตติพิจารณาเลือกคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองไผ่ล้อมและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม ในกรณีหมดวาระ     

นายพรชัย   ระหา    ระเบียบวาระที่   ๔   เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา ข้อ ๑ . ญั ตติ พิจารณา
ประธานสภา อบต.  ให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง   

การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๓ และข้อ ๒. ญัตติพิจารณา
ให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง  
การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขอเชิญหัวหน้าส านักปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลชี้แจงรายละเอียดต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล       
เชิญครับ 

สิบเอกสิทธิพงษ์  ไกรสีห์  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  รองประธานสภาองค์การ 
หัวหน้าส านักปลัด   บริหารส่วนต าบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  คณะผู้บริหารและ 

หัวหน้าส่วนทุกส่วน  ผมสิบเอกสิทธิพงษ์  ไกรสีห์  ต าแหน่ง หัวหน้าส านัก
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
ข้อ ๑. ญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๓
และข้อ ๒. ญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน



๙ 

ต าบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง  การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๖๓  ข้อบัญญัติ
ทั้ง ๒ เรื่องนี้ทางส านักปลัดได้เคยส่งร่างข้อบัญญัติทั้ง ๒ เรื่องนี้ต่อสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อมเพ่ือให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อคราว
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันที่  ๙ 
เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบแล้วทางส านัก
ปลัดได้ส่งร่างข้อบัญญัติทั้ง ๒ เรื่องที่สภาเห็นชอบแล้วให้ทางอ าเภอหนองสอง
ห้องเพ่ือให้นายอ าเภอหนองสองห้องพิจารณาเห็นชอบตามระเบียบโดยส่งไป
พร้อมหนังสือจ านวน ๓ ชุดซึ่งทางนายอ าเภอหนองสองห้องได้ลงนามใน
ข้อบัญญัติเรียบร้อยแล้วและส่งคืนให้ทางองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่
ล้อมจ านวน ๒ ชุด เป็นต้นฉบับ ๑ ชุดและฉบับเซ็นรับรองมาด้วยอีก ๑ ชุด 
ซึ่งทางส านักปลัดก็ได้สอบถามไปยังทางอ าเภอหนองสองห้องว่าท าไมไม่ส่งคืน
ให้ทางอบต.หนองไผ่ล้อมทั้ง ๓ ชุด และได้รับค าตอบจากทางอ าเภอว่าใช้แค่ 
๒ ชุดก็พอและทางส านักปลัดได้เสนอให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ประกาศเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล และเพ่ือเป็นการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของทางราชการที่ต้องลงพิมพ์ในราช
กิจจานุเบกษา ทางส านักปลัดได้จัดข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทั้ง ๒ 
เรื่องไปเพ่ือให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา
โดยได้ด าเนินการตามขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติที่ทางส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีก าหนดให้ปฏิบัติแล้ว และเมื่อต้นปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ทางส านัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือแจ้งและส่งข้อบัญญัติทั้ง ๒ เล่มคืนมาเพ่ีอ
ให้ทางอบต.หนองไผ่ล้อมได้แก้ไขข้อความในเนื้อหาที่ไม่ชัดเจนและส่งต้นฉบับ
กลับคืนไปใหม่ตามขั้นตอน ซึ่งทางส านักปลัดได้แก้ไขข้อความให้ชัดเจนและ
ถูกต้องและได้ส่งข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทั้ง ๒ เรื่องไปให้ทาง
อ าเภอหนองสองห้องเพ่ือให้นายอ าเภอหนองสองห้องพิจารณาเห็นชอบแต่
ทางอ าเภอหนองสองห้องแจ้งกลับด้วยวาจาว่าข้อบัญญัติทั้ ง ๒ เรื่อง
นายอ าเภอได้ลงนามเห็นชอบแล้วตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จะเสนอให้นายอ าเภอ
เห็นชอบอีกไม่ได้ถ้าจะเสนอให้นายอ าเภอพิจารณาเห็นชอบแนะน าว่าต้อง
ยกเลิกข้อบัญญัติทั้ง ๒ เรื่องนี้แล้วเสนอร่างข้อบัญญัติขึ้นมาใหม่ทางส านัก
ปลัดจึงได้เสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง 
การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๖๓ และข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองไผ่ล้อมเรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๒ มา
เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อมได้พิจารณาให้ความ
เห็นชอบเพื่อที่จะได้ด าเนินการตามข้ันตอนต่อไปครับ 

นายสุรพงษ์  ศิลาวิเศษ  ร่างข้อบัญญัตินี้ผ่านสภาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ทางหัวหน้าส านักปลัดแจ้งว่า
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ทางส านักส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ส่งกลับมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๓ การ 

ที่จะส่งเรื่องไปลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาควรจะเป็นเรื่องที่ ส าคัญ
ระดับประเทศ เช่น กฎกระทรวง ระเบียบกระทรวง พระราชบัญญัติ เป็นต้น
แต่ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเรื่องที่บังคับใช้เฉพาะในเขตอบต.
ของเรา เพราะฉะนั้นแนวทางปฏิบัติที่จะง่ายและเป็นประโยชน์ต่อเราคือไม่



๑๐ 

ต้องส่งไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ต าบลได้รับความเห็นชอบจากสภาแล้วก็น าส่งไปอ าเภอหนองสองห้องเพ่ือให้
นายอ าเภอหนองสองห้องพิจารณาเพ่ือให้ความเห็นชอบและนายกประกาศใช้
ก็เพียงพอแล้วแต่ถ้าจะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ก็ต้องให้ถูกต้อง ไม่มีข้อผิดพลาดเพราะถ้าผิดพลาดแล้ว
ทางส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก็ต้องส่งกลับมาจะท าให้เกิดความล่าช้าแต่
ผมขอแนะน าว่าข้อบัญญัติทั้ง ๒ เรื่องนี้ไม่จ าเป็นต้องส่งไปลงประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเป็นเรื่องที่ประกาศใช้ในเขตอบต.เท่านั้น 

นายพรชัย   ระหา  มีสมาชิกสภาท่านใด มีข้อสงสัยอยากจะสอบถามหรือไม่ เชิญครับ 
ประธานสภา อบต. 

นายวิโรจน์  มีมานะ  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  รองประธานสภาองค์การ 
สมาชิกสภา อบต.  บริหารส่วนต าบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  คณะผู้บริหารและ 

หัวหน้าส่วนทุกส่วน  กระผมนายวิโรจน์  มีมานะ  สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม หมู่ที่  ๕ จากที่สภาได้พิจารณาในร่างข้อบัญญัติใน
ปัญหาที่เกิดขึ้นจากที่ท่านปลัดได้ชี้แจง ผมมีข้อสงสัยว่าระเบียบกับแนวทาง
ปฏิบัติมันขัดกันไหมครับ 

นายสิทธิศักดิ์  แก้วหาวงศ์ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  รองประธานสภาองค์การ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล บริหารส่วนต าบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  คณะผู้บริหารและ 

หัวหน้าส่วนทุกส่วน  กระผมนายสิทธิศักดิ์  แก้วหาวงศ์ นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม ตามหลักแล้วเรื่องนี้เป็นอ านาจหน้าที่ขอสภาที่มี
หน้าที่ให้ความเห็นชอบกฎหมาย เพราะข้อบัญญัติตัวนี้คือกฎหมายระดับ
ต าบล ผู้บริหารคือฝ่ายบริการ ส่วนสภาคือฝ่ายนิติบัญญัติที่มีอ านาจหน้าที่ใน
การให้ความเห็นชอบกฎหมายที่สามารถบังคับใช้ในระดับต าบล ส าหรับเรื่อง
นี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพ่ีน้องประชาชนผมขอให้ชะลอเรื่องนี้ไว้ก่อนขอให้ไป
ศึกษาแนวทางก่อนครับ 

นายสุรพงษ์  ศิลาวิเศษ  ร่างข้อบัญญัตินี้ผ่านสภาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ สภาเห็นชอบไปแล้วและยังไม่มี 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล    ผลบังคับใช้ทางอ าเภอแนะน าให้เสนอร่างเข้าไปใหม่ สภาเห็นชอบเป็นเพียง 

ขั้นตอนแรกถึงตอนนี้เรายังไม่สามารถใช้ข้อบัญญัติได้ให้ส านักปลัดเสนอร่าง
ข้อบัญญัติใหม่และให้สภาให้ความเห็นชอบแล้วส่งร่างข้อบัญญัติให้นายอ าเภอ
หนองสองห้องเห็นชอบและให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลประกาศใช้
เหมือนที่ผมเคยแจ้งให้สภาทราบแล้วว่าข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 
จะแตกต่างจากกรณีการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ระเบียบ
ก าหนดไว้ว่าข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลซึ่ งไม่ใช่ข้อบัญญัติที่
เกี่ยวเนื่องกับเรื่องงบประมาณก าหนดให้ประชุมเป็นสามวาระรวดขอให้
สมาชิกทุกท่านร่วมกันพิจารณาว่าจะประชุมเป็นสามวาระรวดหรือไม่ 

นายสิทธิศักดิ์  แก้วหาวงศ์         เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  รองประธานสภาองค์การ  
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล   บริหารส่วนต าบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   หัวหน้าส่วนทุก 

ส่วนกระผมนายสิทธิศักดิ์  แก้วหาวงศ์  ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองไผ่ล้อม  ผมขอเสนอที่ประชุมให้พิจาณาร่างข้อบัญญัติองค์การ



๑๑ 

บริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  
พ.ศ. ๒๕๖๓ และร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง  
การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ  พ.ศ. ๒๕๖๓  เป็นสามวาระรวดครับ 

นายพรชัย   ระหา    ผมจะขอมติที่ประชุมเพ่ืออนุมัติการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน 
ประธานสภา อบต.   ต าบลหนองไผ่ล้อม  เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

และร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง การจัดการมูล
ฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นสามวาระรวด  โดยจะถามเป็น  ๒  ประเด็น 

      ประเด็นแรก อนุมัต ิ
  ประเด็นที่สอง ไม่อนุมัต ิ
ขอเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  สรุปมติที่ประชุมครับ 

นายสุรพงษ์  ศิลาวิเศษ  มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อมมีมติอนุมัติให้      
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล    พิจารณาสามวาระรวดในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน 

ต าบล เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  พ.ศ. ๒๕๖๓  และร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  เรื่อง  การจัดการมูลฝอย
ติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

    อนุมัติ    ๑๕  เสียง 
      ไมอ่นุมัต ิ   ไม่มี  
      งดออกเสียง ๑     เสียง      

มติอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การ 
  บริหารส่วนต าบล  เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

และร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง การจัดการมูล 
ฝอยติดเชื้อ  พ.ศ. ๒๕๖๓  ด้วยคะแนนเสียง  ๑๕  เสียง 

นายพรชัย   ระหา    มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 
ประธานสภา  อบต.  หนองไผ่ล้อม  เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๓ หรือไม ่

ทีป่ระชมุ   ไม่มี 

นายพรชัย   ระหา ถ้าไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ท่านใดสงสัย  หรือมีข้อซักถาม 
ประธานสภา อบต.   กระผมขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ญัตติการพิจารณาให้ 

ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  เรื่อง การ
ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๓ วาระท่ี ๑  รบัหลักการ  โดยกระผม
จะถามเป็น  ๒ ประเด็น 

     ประเด็นแรก รับหลักการ 
     ประเด็นที่สอง  ไม่รับหลักการ 
    ขอเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  สรุปมติที่ประชุมครับ 

นายสุรพงษ์  ศิลาวิเศษ  ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา  ข้อ ๑. มติพิจารณาให้ความ
เลขานุการสภา อบต.  เห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  เรื่อง การควบ 

คุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๓  วาระท่ี  ๑  รับหลักการ   
รับหลักการ ๑๕  เสียง 

     ไมร่ับหลักการ    ไม่มี       
     งดออกเสียง        ๑  เสียง 



๑๒ 

มติรับหลักการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง 
การ ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยคะแนนเสียง ๑๕ 
เสียง    

มติที่ประชุม   รับหลักการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง การ 
ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยคะแนนเสียง ๑๕  เสียง  

นายพรชัย   ระหา  ญัตติการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล
ประธานสภา อบต.  หนองไผ่ล้อม  เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๓ วาระ 

ที่  ๒  แปรญัตติ  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอแปรญัตติหรือไม่  เชิญครับ 

นายสุรพงษ์  ศิลาวิเศษ  หลังจากที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อมได้มีมติอนุมัติให้
เลขานุการสภา อบต.  พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  เรื่อง การควบ 

การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  พ.ศ. ๒๕๖๓  เป็นสามวาระรวด  วาระที่หนึ่งรับ
หลักการไปแล้ว  ต่อไปเข้าสู่วาระที่สอง  แปรญัตติที่ประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อมเป็นการแปรญัตติเต็มสภาโดยมีประธานสภา
เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติโดยเรียงตามข้อที่มีการแปรญัตติในข้อที่
สงสัยที่คิดว่าจะแก้ไขส่วนในข้อที่ไม่สงสัยก็ผ่านไป  

นายพรชัย   ระหา    มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 
ประธานสภา  อบต.  หนองไผ่ล้อม  เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๓ หรือไม ่

ทีป่ระชมุ   ไม่มี 

นายพรชัย   ระหา ถ้าไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ท่านใดสงสัย  หรือมีข้อซักถาม 
ประธานสภา อบต.   กระผมขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ญัตติการพิจารณาให้ 

ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม   เรื่อง 
การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๓  วาระที่  ๓  ให้ความ
เห็นชอบตราเป็นข้อบัญญัติต าบล  โดยจะขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  โดยกระผมจะถามเป็น  ๒ ประเด็น 

     ประเด็นแรก เห็นชอบตราเป็นข้อบัญญัติต าบล 
     ประเด็นที่สอง  ไม่เห็นชอบตราเป็นข้อบัญญัติต าบล 
    ขอเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  สรุปมติที่ประชุมครับ 
 

นายสุรพงษ์  ศิลาวิเศษ  มตพิิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  เรื่อง การควบคุมการ 
เลขานุการสภา อบต.  เลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๓  วาระท่ี  ๓  ให้ความเห็นชอบตราเป็นข้อ 

บัญญัติต าบล   
เห็นชอบ  ๑๕  เสียง 

     ไมเ่ห็นชอบ    ไม่มี       
     งดออกเสียง       ๑  เสียง 

มติเห็นชอบตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  เรื่อง การควบคุม
การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๓  ด้วยคะแนนเสียง ๑๕  เสียง 

นายพรชัย   ระหา    ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา  ข้อ  ๒.  ญัตติพิจารณาให้ความเห็น 
ประธานสภา อบต.   ชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  เรื่อง  การจัดการ

มูลฝอยติดเชื้อ  พ.ศ. ๒๕๖๓ มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามเกี่ยวกับร่างข้อ 



๑๓ 

บัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  เรื่อง  การจัดการมูลฝอยติด
เชื้อ  พ.ศ. ๒๕๖๓  หรือไม่ 

ทีป่ระชมุ   ไม่มี 

นายพรชัย   ระหา ถ้าไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ท่านใดสงสัย  หรือมีข้อซักถาม 
ประธานสภา อบต.   กระผมขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ญัตติการพิจารณาให้ 

ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  เรื่อง การ
จัดการมูลฝอยติดเชื้อ  พ.ศ. ๒๕๖๓  วาระท่ี ๑  รับหลักการ  โดยกระผมจะถาม
เป็น  ๒ ประเด็น 

     ประเด็นแรก รับหลักการ 
     ประเดน็ที่สอง  ไม่รับหลักการ 
    ขอเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  สรุปมติที่ประชุมครับ 

นายสุรพงษ์  ศิลาวิเศษ  ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา  ข้อ ๒. มติพิจารณาให้ความ
เลขานุการสภา อบต.  เห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  เรื่อง การ 

จัดการมูลฝอยติดเชื้อ  พ.ศ. ๒๕๖๓  วาระท่ี  ๑  รับหลักการ   
รับหลักการ ๑๕  เสียง 

     ไมร่ับหลักการ    ไม่มี       
     งดออกเสียง        ๑  เสียง 

มติรับหลักการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  เรื่อง     
การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ  พ.ศ. ๒๕๖๓  ด้วยคะแนนเสียง  ๑๕  เสียง    

มติที่ประชุม   รับหลักการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  เรื่อง     
การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ  พ.ศ. ๒๕๖๓  ด้วยคะแนนเสียง  ๑๕  เสียง  

นายพรชัย   ระหา  ญัตติการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล
ประธานสภา อบต.  หนองไผ่ล้อม  เรื่อง  การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ  พ.ศ. ๒๕๖๓  วาระท่ี  ๒  

แปรญัตติ  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอแปรญัตติหรือไม่  เชิญครับ 

ทีป่ระชมุ   ไม่มี 

นายพรชัย   ระหา ถ้าไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ท่านใดสงสัย  หรือมีข้อซักถาม 
ประธานสภา อบต.   กระผมขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ญัตติการพิจารณาให้ 

ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม   เรื่อง
การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๖๓ วาระที่ ๓  ให้ความเห็นชอบตราเป็น
ข้อบัญญัติต าบล  โดยจะขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  โดย
กระผมจะถามเป็น  ๒ ประเด็น 

     ประเด็นแรก เห็นชอบตราเป็นข้อบัญญัติต าบล 
     ประเด็นที่สอง  ไม่เห็นชอบตราเป็นข้อบัญญัติต าบล 
    ขอเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  สรุปมติที่ประชุมครับ 
 
 
 
 



๑๔ 

นายสุรพงษ์  ศิลาวิเศษ  มติพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  เรื่อง การจัดการมูล
เลขานุการสภา อบต.  ฝอยติดเชื้อ  พ.ศ. ๒๕๖๓  วาระท่ี  ๓  ให้ความเห็นชอบตราเป็นข้อบัญญัติ 

ต าบล   
 

เห็นชอบ  ๑๕  เสียง 
     ไมเ่ห็นชอบ    ไม่มี       
     งดออกเสียง       ๑  เสียง 

มติเห็นชอบตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  เรื่อง การจัดการมูล
ฝอยติดเชื้อ  พ.ศ. ๒๕๖๓  ด้วยคะแนนเสียง  ๑๕  เสียง   

นายพรชัย   ระหา    ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา ข้อ ๓-๒๔ ขอเชิญนายกองค์
ประธานสภา อบต.  บริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อมชี้แจงรายละเอียดต่อสภา เชิญครับ 

นายสิทธิศักดิ์  แก้วหาวงศ์ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  รองประธานสภาองค์การ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล บริหารส่วนต าบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  คณะผู้บริหารและ 

หัวหน้าส่วนทุกส่วน  กระผมนายสิทธิศักดิ์  แก้วหาวงศ์ นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา ข้อ ๓-
๒๔ เป็นเรื่องเกี่ยวกับการขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ซึ่งทางคณะผู้บริหารได้มองเห็นความจ าเป็นในเรื่องดังกล่าวซึ่งเป็นปัญหาที่
ต้องรีบแก้ไขซึ่งเราได้ด าเนินโครงการก่อนหน้านี้มาแล้วเป็นการด าเนินการต่อ
โครงการที่ได้ด าเนินการไปบ้างแล้วซึ่งงบประมาณที่จะด าเนินการทั้งหมดจะ
โอนจากรายจ่ายประเภทค่าครุภัณฑ์ตามระเบียบแล้วต้องได้รับอนุมัติจากสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลก่อนถึงจะด าเนินการได้รายละเอียดปรากฎตาม
เอกสารที่ส่งให้ทางสมาชิกไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมหากท่านสมาชิก
ท่านใดมีปัญหาหรือมีข้อซักถามก็สามารถสอบถามได้ครับ 

นายพรชัย   ระหา  มีสมาชิกสภาท่านใด มีข้อสงสัยอยากจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอ
ประธานสภา อบต.  สอบถามครับ ในนามสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม หมู่ 

ที่ ๖ ขอสอบถามว่าถ้าเกิดบ้านโนนจอมศรี หมู่ที่ ๖ หรือหมู่อ่ืนๆ มีปัญหาใน
เรื่องน้ าประปาจ าเป็นต้องเปลี่ยนเครื่องสูบน้ าบาดาล (ซับเมอร์ส)แต่ทาง
หมู่บ้านไม่มีงบประมาณที่จะด าเนินการแก้ไขสามารถขอความอนุเคราะห์ขอ
ความช่วยเหลือจากทางองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อมได้หรือไม่ครับ 
เพราะระบบประปาหมู่บ้านไม่ได้อยู่ในความดูแลของทางองค์การบริหารส่วน
ต าบลครับ 

นายสิทธิศักดิ์  แก้วหาวงศ์ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  รองประธานสภาองค์การ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล บริหารส่วนต าบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  คณะผู้บริหารและ 

หัวหน้าส่วนทุกส่วน  กระผมนายสิทธิศักดิ์  แก้วหาวงศ์ นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม เราท าเป็นข้อบัญญัติถ้าชาวบ้านมีความเดือดร้อนก็ให้
ท าหนังสือร้องเรียนเข้ามาทางอบต.สามารถช่วยเหลือได้ครับ 
 
 



๑๕ 

นายพรชัย   ระหา  ผมกลัวว่าถ้าท าเรื่องมาแล้วกลัวจะขัดกับระเบียบกลัวว่าจะไม่สามารถ
ประธานสภา อบต.  เบิกจ่ายได้เพราะระบบประปาหมู่บ้านไม่ได้อยู่ในความดูแลของอบต. 

นายสุรพงษ์  ศิลาวิเศษ  ประเด็นนี้ต้องถามส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด้วยว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้หรือไม่      
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล     

นายพรชัย   ระหา  ขอเชิญรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตอบค าถามเกี่ยวกับประเด็น
ประธานสภา อบต.  นี้ด้วยครับ 
 

นางพเยาว์  โกศรีงาม  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  รองประธานสภาองค์การ 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล บริหารส่วนต าบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  คณะผู้บริหารและ 

หัวหน้าส่วนทุกส่วน ดิฉันนางพเยาว์  โกศรีงาม รองปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลในเรื่องของการบริหารกิจการประปาเท่าที่มีระเบียบและหนังสือสั่งการ
มานั้นถ้าเป็นประปาที่อบต.ก่อสร้างเองให้ตามระเบียบให้อบต.โอนให้ทาง
หมู่บ้านเป็นผู้ดูแลบริหารจัดการเองทั้งหมดถ้าเกิดการช ารุดเสียหายแล้วเงินที่
ใช้ในการบริหารจัดการประปาไม่เพียงพออบต.สามารถช่วยเหลือได้แต่ถ้า
กรณีประปาหมู่บ้านที่ก่อสร้างเองไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของ  อบต.ตาม
ระเบียบแล้วไม่สามารถด าเนินการได้ค่ะ 

นายสิทธิศักดิ์  แก้วหาวงศ์ บทบาทหน้าที่ของสมาชิกเข้ามาเพ่ือจะช่วยแก้ปัญหาให้ชาวบ้าน ในเมื่อ   
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ชาวบ้านมีงบประมาณไม่เพียงพออบต.สามารถช่วยได้ในระเบียบซึ่งปัญหา 

เรื่องน้ าเป็นปัญหาใหญ่เป็นวาระแห่งชาติด้วย ถ้าส่วนราชการใดเห็นว่าช่วย
ไม่ได้ก็ขอให้ชี้แจงเหตุผล 

นายสุรพงษ์  ศิลาวิเศษ  ตามที่รองปลัดชี้แจง ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ระเบียบได้ก าหนดไว้ว่าอบต.มีอ านาจหน้าที่อะไรบ้างที่ท าได้ถ้าเกินอ านาจ 

หน้าที่ที่ระบุไว้ในระเบียบก็ไม่สามารถด าเนินการได้ เรื่องระบบประปาการ
บริหารกิจการประปาเมื่อมีงบประมาณก่อสร้างก็ต้องมีการบริหารกิจการ
ประปามีคณะกรรมการบริหารกิจการประปาซึ่งมีอยู่ ๓ แบบคือ ๑. องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารจัดการเอง ๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับ
หมู่บ้านร่วมกันจัดการ ๓. หมู่บ้านด าเนินการเองทั้งหมด เมื่อระบบประปามี
การผลิตประปาก็ต้องมีค่าใช้จ่าย วัตถุประสงค์ของการผลิตน้ าประปาคือการ
จ่ายน้ าให้ประชาชนและประชาชนต้องเสียค่าน้ าประปาตามที่ใช้ไป มีรายรับ-
รายจ่าย ที่ใช้ในการด าเนินการ กรณีนี้เมื่อหมู่บ้านมีความเดือดร้อนไม่สามารถ
แก้ปัญหาได้ด้วยตัวเองเนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอจะขอให้ทางอบต.
ช่วยขอให้ด าเนินการโดยการเขียนโครงการเข้ามาขอรับเงินอุดหนุน
งบประมาณอบต.สามารถด าเนินการเบิกจ่ายในรูปของเงินอุดหนุนให้ได้ ถ้า
โครงการนั้นมีความชัดเจนและเหมาะสมโดยจะอุดหนุ นในรูปแบบการ
อุดหนุนองค์กรประชาชนซึ่งผมว่ากระท าได้ครับ 

นายวิโรจน์  มีมานะ  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  รองประธานสภาองค์การ 
สมาชิกสภา อบต.  บริหารส่วนต าบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  คณะผู้บริหารและ 

หัวหน้าส่วนทุกส่วน  กระผมนายวิโรจน์  มีมานะ  สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม หมู่ที่ ๕ ตามที่ท่านปลัดได้ชี้แจงในเรื่องการจัดซื้อปั๊ม



๑๖ 

น้ าบาดาล (ซับเมอร์ส) ผมอยากให้ตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายระบุเป็นหมู่บ้านเลยเพราะถ้าตั้งไว้ที่ส่วนกลางก็จะมีปัญหาตามที่ท่าน
รองปลัดได้ชี้แจงว่าผิดระเบียบไม่สามารถด าเนินการได้ แต่ท่านปลัดอธิบาย
ว่าสามารถจ่ายได้ในรูปแบบของเงินอุดหนุนก็อยากให้ตั้งโครงการไว้ใน
ข้อบัญญัติเลยว่าโครงการอุดหนุนจะจ่ายให้หมู่บ้านใดบ้างที่มีความจ าเป็น
เดือดร้อนเพ่ือจะได้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน 
 

นายสิทธิศักดิ์  แก้วหาวงศ์ องค์ประกอบขององค์การบริหารส่วนต าบลคือฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ   
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ฝ่ายบริหารคือนายกฝ่ายนิติบัญญัติคือสมาชิกสภาฝ่ายข้าราชการประจ าคือ 

ฝ่ายที่มีหน้าที่ช่วยเหลือให้การด าเนินงานตามนโยบายของผู้บริหารเพ่ือให้การ
ด าเนินงานส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีถ้าเห็นว่าเรื่องใดที่ผิดระเบียบไม่สามารถ
ด าเนินการได้ก็ให้ช่วยและแนะน าว่าสมควรจะด าเนินการอย่างไรเพ่ือที่จะ
สามารถด าเนินการตามโครงการให้ส าเร็จลุล่วงและไม่ผิดระเบียบเพ่ือให้
สามารถแก้ปัญหาให้ชาวบ้านได้ทันท่วงที 

นายสุพจน์  ศรีวรรณะ  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  รองประธานสภาองค์การ 
สมาชิกสภา อบต.  บริหารส่วนต าบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  คณะผู้บริหารและ 

หัวหน้าส่วนทุกส่วน  กระผมนายสุพจน์  ศรีวรรณะ  สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม หมู่ที่ ๒ ในเรื่องของการจัดซื้อครุภัณฑ์หรือ
วัสดุส านักงานประเภท เต็นท์ โต๊ะ เก้าอ้ี ที่เราจ าเป็นต้องใช้ผมเห็นว่าเราควร
จะตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติเพราะหน่วยงานของเราเป็นหน่วยงานที่
จะต้องบริการประชาชนควรจะมีครุภัณฑ์ส านักงานพวกนี้ไว้บริการพ่ีน้อง
ประชาชนในต าบลของเราเพราะเป็นครุภัณฑ์ที่จ าเป็นต้องใช้อยู่แล้ว 

นายสิทธิศักดิ์  แก้วหาวงศ์ โครงการทุกโครงการที่เราจะท าเป็นโครงการที่จะโอนงบประมาณมาจาก
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ครุภัณฑร์ถบรรทุกน้ าถึงแม้ว่าตอนนี้งบประมาณจะยังไม่เข้ามาถ้าเราด าเนิน 

การทุกอย่างไว้เรียบร้อยเมื่อมีงบประมาณเข้ามาก็จะสามารถด าเนินการได้
เลย 

นายวิโรจน์  มีมานะ  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  รองประธานสภาองค์การ 
สมาชิกสภา อบต.  บริหารส่วนต าบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  คณะผู้บริหารและ 

หัวหน้าส่วนทุกส่วน  กระผมนายวิโรจน์  มีมานะ  สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม หมู่ที่ ๕ ผมสงสัยโครงการที่ ๑๘ อยากทราบว่า
โครงการนี้จะเจาะท่ีไหนครับ 

นายสิทธิศักดิ์  แก้วหาวงศ์ โครงการนี้จะเป็นโครงการที่ด าเนินการเชื่อมกับหมู่ ๔ หมู่ ๘ และหมู่ที่ ๙ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล เพราะท้ัง ๓ หมู่บ้านใช้น้ าร่วมกันซึ่งตอนนี้ ม.๙ ได้รับงบประมาณจากหมู่บ้าน 

มา ๒๐,๐๐๐๐ บาท โดยจะด าเนินการติดตั้งระบบสูบน้ าแบบโซล่าเซลล์
เพ่ือที่จะสูบน้ ามาลงที่บ่อพักและสูบขึ้นหอถังสูงน้ าประหาของ ม.๙ ก็จะไม่มี
ปัญหารวมถึง ม. ๘ ด้วย 
 
 
 



๑๗ 

นายวิโรจน์  มีมานะ  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  รองประธานสภาองค์การ 
สมาชิกสภา อบต.  บริหารส่วนต าบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  คณะผู้บริหารและ 

หัวหน้าส่วนทุกส่วน  กระผมนายวิโรจน์  มีมานะ  สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองไผ่ล้อมหมู่ที่  ๕ งบประมาณท าไมลงที่จุดเดียวตลอด 
โครงการบานปลายตลอดหมู่บ้านอ่ืนก็ต้องการให้อบต.ช่วยเหลือเหมือนกันใน
ฐานะที่ผมก็เป็นประชาชนที่เสียภาษีก็ต้องการงบประมาณที่จะไปพัฒนา
หมู่บ้านผมเหมือนกัน ถ้าท าแล้วประชาชนได้ประโยชน์ผมไม่ว่าขอให้ท าแล้ว
สามารถแก้ไขปัญหาได้จริง 

นายอภิชาติ  แพนไธสง  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  รองประธานสภาองค์การ 
สมาชิกสภา อบต.  บริหารส่วนต าบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  คณะผู้บริหารและ 

หัวหน้าส่วนทุกส่วน  กระผมนายอภิชาติ  แพนไธสง  สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม หมู่ที่ ๔ โครงการขยายเขตท่อเมนต์ ผมอยาก
แนะน าให้ใช้ท่อหน้ากว้าง ๔ นิ้วได้หรือไม่ครับ 

นางสุภัทตรา  ศรีจันทร์บุญ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  รองประธานสภาองค์การ 
สมาชิกสภา อบต.  บริหารส่วนต าบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  คณะผู้บริหารและ 

หัวหน้าส่วนทุกส่วน  ดิฉันนางสุภัทตรา ศรีจันทร์บุญ  สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม หมู่ที่ ๙ ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่มีมติ
อนุมัติทุกๆโครงการที่ผ่านมาส าหรับเรื่องน้ าเป็นเรื่องที่จ าเป็นจริงๆปัญหาเกิด
ในหมู่บ้านเราถ้าผู้บริหารไม่ช่วยสมาชิกไม่ช่วยแล้วใครจะมาดูแลเราในส่วนนี้
และถ้าหมู่บ้านไหนมีปัญหาดิฉันก็พร้อมจะสนับสนุนให้การช่วยเหลือ
ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่คอยสนับสนุนและให้การช่วยเหลือค่ะ 

นายวิโรจน์  มีมานะ  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  รองประธานสภาองค์การ 
สมาชิกสภา อบต.  บริหารส่วนต าบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  คณะผู้บริหารและ 

หัวหน้าส่วนทุกส่วน  กระผมนายวิโรจน์  มีมานะ  สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองไผ่ล้อมหมู่ที่ ๕ ที่พูดไม่ใช่ผมจะไม่สนับสนุนไม่อยากช่วยผม
ช่วยมาตลอดครับแต่ที่เน้นย้ าบ่อยๆเพราะอยากให้ประชาชนได้รับประโยชน์
และสามารถแก้ปัญหาได้จริงๆ 

นายธนวิชญ์  ปัตถาระกัง  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  รองประธานสภาองค์การ 
สมาชิกสภา อบต.  บริหารส่วนต าบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  คณะผู้บริหารและ 

หัวหน้าส่วนทุกส่วน  กระผมนายธนวิชญ์  ปัตถาระกัง  สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม หมู่ที่ ๑ อยากสอบถามในเรื่องภาพรวมตามที่
ท่านนายกได้บอกว่าถ้าติดขัดตรงไหนให้คุยกัน ผมขอคุยเรื่องเดิมตามที่เราได้
เคยคุยกันในสมัยประชุมคราวที่แล้วเรื่องการขยายเขตท่อเมนต์ตามที่เราได้
คุยกันว่าจะให้ช่างส ารวจถ้าจะใช้ท่อเมนต์หน้ากว้าง ๔ นิ้วได้ไหม ตอนนั้นช่าง
ก็รับปากว่าจะส ารวจใหม่จากหน้าอบต.ถึง ม.๔ ซึ่งมารอบนี้ก็เหมือนเดิมท่อ
เมนต์ระบุความกว้าง ๒ นิ้วเหมือนเดิม อยากถามว่าเคยส ารวจหรือไม่ครับ
จากหน้าอบต.ไปถึง ม.๔ จะใช้ท่อเมนต์ขนาดกว้าง ๔ นิ้วกี่จุดหน้า ๓ กี่จุด
งบประมาณเท่าไหร่ ผมกลัวว่าเมื่อด าเนินการไปแล้วน้ าไม่ไหลครับ 
 



๑๘ 

นายสิทธิศักดิ์  แก้วหาวงศ์ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  รองประธานสภาองค์การ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล บริหารส่วนต าบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  คณะผู้บริหารและ 

หัวหน้าส่วนทุกส่วน  กระผมนายสิทธิศักดิ์  แก้วหาวงศ์ นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองไผ่ล้อมในเรื่องงบประมาณที่เราท าลงไป คนที่รู้ปัญหาที่สุดคือ
ชาวบ้านทั้ง ๓ หมู่บ้าน ผมในฐานะผู้บริหารผมก็รู้ปัญหาของพ่ีน้องประชาชน
ว่าบ้านไหนมีความเดือดร้อนบ้านไหนมีความจ าเป็นในเรื่องใด ปัญหาทั้ง ๙ 
หมู่บ้านที่วิกฤติที่สุดก็คือหมู่ที่ ๔,๘,๙ ปัญหาเรื่องน้ า ท่านไปดูที่หนองใหญ่น้ า
ขุ่นมากใส่สารส้มเข้าไปก็ไม่ดีขึ้น ซึ่งผมในฐานะผู้บริการต้องลงไปดูแลครับ
ส่วนในเรื่องท่อเมนต์ประปา ซึ่งท่อที่เราต่อจากถังมีขนาดกว้าง ๒ นิ้ว แล้วจะ
มาต่อท่อเมนต์หน้ากว้าง ๓ นิ้ว ๔ นิ้ว มันจะเป็นไปได้ไหมที่ผมตั้งไว้คือถังจาก
บ้านหนองกุงสว่างจะยาวไปสุดหมู่ที่ ๑ โดยจะใช้ถังตามหมู่ ๓ ถังเดียวและ
จากวัดป่าจะใช้ส่วนกลางไปจนถึงหมู่ ๔ ซึ่งเราแยกท่อเมนต์ไป ๓ ทางคือ 
หน้าถนน หน้ากลางและหน้าอนามัย น้ าจะไปชนกันอยู่ตรงนั้นจะไหลไม่ไหลก็
ลองดูถ้าไม่ไหลผมขอรับผิดชอบเองครับ 

นายสุพจน์  ศรีวรรณะ  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  รองประธานสภาองค์การ 
สมาชิกสภา อบต.  บริหารส่วนต าบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  คณะผู้บริหารและ 

หัวหน้าส่วนทุกส่วน  กระผมนายสุพจน์  ศรีวรรณะ  สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม หมู่ที่ ๒ จากที่ท่านผู้บริหารได้เสนอโครงการ
ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ หมู่ ๒ ผมขอเปลี่ยนแปลงจากโครงการนี้เป็นโครงการ
อ่ืนได้ไหมครับเพราะความเดือดร้อนของพี่น้องมีมากจริงๆครับจากท่ีทางอบต.
ได้ด าเนินการวางท่อระบายน้ าตรงกลางหมู่บ้านไปสิ้นสุดที่บ้านนางอ้ัวซึ่งน้ า
จะไปหยุดอยู่ตรงนั้นก่อปัญหาให้กับชาวบ้านที่มีบ้านอยู่ใกล้กับจุดนั้นมีปัญหา
เรื่องกลิ่นกลัวจะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคอยากจะเปลี่ยนโครงการติดตั้ง
ระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์เป็นโครงการวางท่อระบายน้ าต่อจากบ้านนางอ้ัวได้ไหม
ครับเพราะเรื่องนี้เป็นปัญหาจริงๆครับ 

นายสิทธิศักดิ์  แก้วหาวงศ์ ในเรื่องนี้ขอให้ท่านท าหนังสือร้องเรียนเข้าไป เรามีงบประมาณที่จะแก้ไขใน
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่องนี้ในงบกลางเงินส ารองจ่ายที่จะสามารถแก้ปัญหาเร่งด่วนพี่น้องได้ 

นายประหยัด  จงเทพ  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  รองประธานสภาองค์การ 
สมาชิกสภา อบต.  บริหารส่วนต าบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  คณะผู้บริหารและ 

หัวหน้าส่วนทุกส่วน  กระผมนายประหยัด จงเทพ  สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม หมู่ที่ ๖ ในส่วนของบ้านโนนจอมศรี ม.๖ ผมก็
มีความเห็นเหมือนท่านสุพจน์ ส าหรับโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์  
ม.๖ ผมเห็นว่ายังไม่มีความจ าเป็นถ้าเปลี่ยนได้ผมขอเปลี่ยนเป็นโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบบ้านได้ไหมครับ 

นายสิทธิศักดิ์  แก้วหาวงศ์ ที่ผู้บริหารได้เสนอโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์บ้านขุมปูน ม. ๒
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล เพราะตรงทางเข้าบ้านมืดมากบ้านโนนจอมศรีหลังจากโรงเรียนไปแล้วจะมืด 

ส าหรับถนนคอนกรีตเฉพาะบ้านโนนจอมศรี และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านขุมปูน ม. ๒ ท่านสส.ให้งบประมาณมาหมู่บ้านละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท บ้าน
หนองไผ่ล้อมก็ได้เหมือนกัน ๑ สายจากม. ๑ ไปบ้านหนองหวาย ม. ๕ นี่คือ
งบประมาณที่เราหามาจากข้างนอกซึ่งถ้ามีงบประมาณจากท่ีอ่ืนผมก็พยายาม



๑๙ 

ที่จะขอมาลงพ้ืนที่ของเราเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่พ่ีน้องประชาชนของเรา
ครับ 

นายพรชัย   ระหา    มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือเสนอแนะอะไรอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะ
ขอประธานสภา  อบต.  ขอมตินะครับ ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา ข้อ  ๓.  ญัตติ 

พิจารณาการโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โครงการติดตั้ง
ระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ (Solar cell) ไฟฟ้าส่องสว่างในพ้ืนที่ บ้านหนองไผ่
ล้อม หมู่ที่ ๑ งบประมาณ  ๑๔๒,๘๐๐ บาท  โดยจะถามเป็น  ๒  ประเด็น 

      ประเด็นแรก อนุมัต ิ
  ประเด็นที่สอง ไมอ่นุมัต ิ
ขอเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  สรุปมติที่ประชุมครับ 

นายสุรพงษ์  ศิลาวิเศษ  ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา ข้อ  ๓. ญัตติพิจารณาการโอน
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  เงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าโซล่า 

เซลล์  (Solar cell) ไฟฟ้าส่องสว่างในพ้ืนที่  บ้านหนองไผ่ล้อม หมู่ที่  ๑ 
งบประมาณ  ๑๔๒,๘๐๐ บาท 

           อนุมัต ิ       ๗   เสียง 
       ไมอ่นุมัต ิ     ๘   เสียง 
       งดออกเสียง  ๑   เสียง      

มติไม่อนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โครงการติดตั้ง
ระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ (Solar cell) ไฟฟ้าส่องสว่างในพ้ืนที่ บ้านหนองไผ่
ล้อม หมู่ที่ ๑ งบประมาณ  ๑๔๒,๘๐๐ บาท  ด้วยคะแนนเสียง  ๘  เสียง 

นายพรชัย   ระหา    ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา ข้อ  ๔. ญัตติพิจารณาการโอน
ประธานสภา  อบต.  เงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าโซล่า 

เซลล์ (Solar cell) ไฟฟ้าส่องสว่างในพ้ืนที่ บ้านขุมปูน หมู่ที่ ๒ งบประมาณ  
๖๐,๐๐๐ บาท  โดยจะถามเป็น  ๒  ประเด็น 

      ประเด็นแรก อนุมัต ิ
  ประเด็นที่สอง ไม่อนุมัต ิ
ขอเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  สรุปมติที่ประชุมครับ 

นายสุรพงษ์  ศิลาวิเศษ  ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา ข้อ  ๔. ญัตติพิจารณาการโอน
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  เงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าโซล่า 

เซลล์ (Solar cell) ไฟฟ้าส่องสว่างในพ้ืนที่ บ้านขุมปูน หมู่ที่ ๒ งบประมาณ  
๖๐,๐๐๐ บาท          
   อนุมัติ         -   เสียง 

       ไมอ่นุมัต ิ    ๑๐   เสียง 
       งดออกเสียง   ๖   เสียง      

มติไม่อนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โครงการติดตั้ง
ระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ (Solar cell) ไฟฟ้าส่องสว่างในพ้ืนที่ บ้านขุมปูน หมู่ที่ 
๒  งบประมาณ  ๖๐,๐๐๐ บาท  ด้วยคะแนนเสียง  ๑๐  เสียง 
 
 



๒๐ 

นายพรชัย   ระหา    ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา ข้อ  ๕. ญัตติพิจารณาการโอน
ประธานสภา  อบต.  เงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย 

ข้าง ร.ร. บ้ านขุมปูน -ไปถึงล าห้ วยอิสานเขียว หมู่ที่  ๒   งบประมาณ  
๑๙๕,๐๐๐ บาท  โดยจะถามเป็น  ๒  ประเด็น 

        ประเด็นแรก  อนุมัติ 
    ประเด็นที่สอง  ไม่อนุมัติ 
ขอเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  สรุปมติที่ประชุมครับ 

นายสุรพงษ์  ศิลาวิเศษ  ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา ข้อ  ๕. ญัตติพิจารณาการโอน
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  เงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย 

ข้าง ร.ร. บ้ านขุมปูน -ไปถึงล าห้ วยอิสานเขียว หมู่ที่  ๒   งบประมาณ  
๑๙๕,๐๐๐ บาท   
   อนุมัติ       ๑๕   เสียง 

       ไมอ่นุมัต ิ       -   เสียง 
       งดออกเสียง   ๑   เสียง  

มติอนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. สายข้าง ร.ร. บ้านขุมปูน -ไปถึงล าห้วยอิสานเขียว หมู่ที่  ๒  
งบประมาณ  ๑๙๕,๐๐๐ บาท  ด้วยคะแนนเสียง  ๑๕  เสียง 

นายพรชัย   ระหา    ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา ข้อ  ๖. ญัตติพิจารณาการโอน
ประธานสภา  อบต.  เงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้าน 
  หนองกุงสว่าง หมู่ที่ ๓ ไปบ้านกุดหว้า  งบประมาณ  ๑๐๗,๐๐๐ บาท 
   โดยจะถามเป็น  ๒  ประเด็น 
        ประเด็นแรก  อนุมัติ 

    ประเด็นที่สอง  ไม่อนุมัติ 
ขอเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  สรุปมติที่ประชุมครับ 

นายสุรพงษ์  ศิลาวิเศษ  ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา ข้อ  ๖. ญัตติพิจารณาการโอน
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  เงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้าน 
  หนองกุงสว่าง หมู่ที่ ๓ ไปบ้านกุดหว้า  งบประมาณ  ๑๐๗,๐๐๐ บาท 
     อนุมัติ       ๑๕   เสียง 
       ไมอ่นุมัต ิ       -   เสียง 
       งดออกเสียง   ๑   เสียง  

มติอนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. บ้ านหนองกุงสว่าง หมู่ที่  ๓  ไปบ้านกุดหว้า งบประมาณ        
๑๐๗,๐๐๐ บาท  ด้วยคะแนนเสียง  ๑๕  เสียง 

นายพรชัย   ระหา    ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา ข้อ  ๗. ญัตติพิจารณาการโอน
ประธานสภา  อบต.  เงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โครงการขยายเขตท่อเมนต์ประปา   
  ภายในหมู่บ้านสวองเก่า  หมู่ที่ ๔  งบประมาณ  ๕๙,๐๐๐ บาท 
   โดยจะถามเป็น  ๒  ประเด็น 
        ประเด็นแรก  อนุมัติ 

    ประเด็นที่สอง  ไม่อนุมัติ 
ขอเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  สรุปมติที่ประชุมครับ 



๒๑ 

นายสุรพงษ์  ศิลาวิเศษ  ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา ข้อ  ๗. ญัตติพิจารณาการโอน
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  เงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โครงการขยายเขตท่อเมนต์ประปา   
  ภายในหมู่บ้านสวองเก่า  หมู่ที่ ๔  งบประมาณ  ๕๙,๐๐๐ บาท 
     อนุมัติ       ๑๓   เสียง 
       ไมอ่นุมัต ิ       -   เสียง 
       งดออกเสียง    ๓   เสียง  

มติอนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการขยายเขตท่อ
เมนต์ประปา  ภายในหมู่บ้านสวองเก่า  หมู่ที่ ๔  งบประมาณ  ๕๙,๐๐๐ 
บาท  ด้วยคะแนนเสียง  ๑๓  เสียง 

นายพรชัย   ระหา    ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา ข้อ  ๘. ญัตติพิจารณาการโอน
ประธานสภา  อบต.  เงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โครงการขยายเขตท่อเมนต์ประปา   

จากหน้ า ที่ ท าการอบต.หนองไผ่ ล้ อม -ทางเข้ าบ้ านสวอง  หมู่ ที่  ๔  
งบประมาณ  ๑๖๙,๐๐๐ บาท 

   โดยจะถามเป็น  ๒  ประเด็น 
        ประเด็นแรก  อนุมัติ 

    ประเด็นที่สอง  ไม่อนุมัติ 
ขอเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  สรุปมติที่ประชุมครับ 

นายสุรพงษ์  ศิลาวิเศษ  ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา ข้อ  ๘. ญัตติพิจารณาการโอน
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  เงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โครงการขยายเขตท่อเมนต์ประปา   

จากหน้ า ที่ ท าการอบต.หนองไผ่ ล้ อม -ทางเข้ าบ้ านสวอง  หมู่ ที่  ๔  
งบประมาณ  ๑๖๙,๐๐๐ บาท 

     อนุมัติ       ๑๑   เสียง 
       ไมอ่นุมัต ิ       -   เสียง 
       งดออกเสียง   ๕   เสียง  

มติอนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการขยายเขตท่อ
เมนต์ประปา  จากหน้า ที่ท าการอบต.หนองไผ่ล้อม-ทางเข้าบ้านสวอง หมู่ที่ 
๔  งบประมาณ  ๑๖๙,๐๐๐ บาท  ด้วยคะแนนเสียง  ๑๑  เสียง 

นายพรชัย   ระหา    ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา ข้อ  ๙. ญัตติพิจารณาการโอน
ประธานสภา  อบต.  เงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โครงการขยายเขตท่อเมนต์ประปา   

จากสี่แยกต้นมะขาม -ด้านหลังวัด บ้ านสวอง  หมู่ที่  ๔  งบประมาณ  
๖๐,๐๐๐ บาท    โดยจะถามเป็น  ๒  ประเด็น 

        ประเด็นแรก  อนุมัติ 
    ประเด็นที่สอง  ไม่อนุมัติ 
ขอเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  สรุปมติที่ประชุมครับ 

นายสุรพงษ์  ศิลาวิเศษ  ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา ข้อ  ๙. ญัตติพิจารณาการโอน
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  เงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โครงการขยายเขตท่อเมนต์ประปา   

จากสี่แยกต้นมะขาม -ด้านหลังวัด บ้ านสวอง  หมู่ที่  ๔  งบประมาณ  
๖๐,๐๐๐ บาท  
 
  



๒๒ 

   อนุมัติ       ๑๑   เสียง 
       ไมอ่นุมัต ิ       -   เสียง 
       งดออกเสียง   ๕   เสียง  

มติอนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการขยายเขตท่อ
เมนต์ประปาจากสี่แยกต้นมะขาม -ด้านหลังวัด บ้ านสวอง  หมู่ที่  ๔  
งบประมาณ  ๖๐,๐๐๐ บาท  ด้วยคะแนนเสียง  ๑๑  เสียง 

นายพรชัย   ระหา    ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา ข้อ  ๑๐. ญัตติพิจารณาการโอน
ประธานสภา  อบต.  เงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โครงการขยายเขตท่อเมนต์ประปา   

จากจุดสิ้ นสุ ดท่ อประปาเดิม -สี่ แยกลานตลาด บ้ านสวอง  หมู่ ที่  ๔  
งบประมาณ  ๗๘,๐๐๐ บาท  โดยจะถามเป็น  ๒  ประเด็น 

        ประเด็นแรก  อนุมัติ 
    ประเด็นที่สอง  ไม่อนุมัติ 
ขอเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  สรุปมติที่ประชุมครับ 

นายสุรพงษ์  ศิลาวิเศษ  ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา ข้อ  ๑๐. ญัตติพิจารณาการโอน
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  เงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โครงการขยายเขตท่อเมนต์ประปา   

จากจุดสิ้ นสุ ดท่ อประปาเดิม -สี่ แยกลานตลาด บ้ านสวอง  หมู่ ที่  ๔  
งบประมาณ  ๗๘,๐๐๐ บาท 

     อนุมัติ       ๑๑   เสียง 
       ไมอ่นุมัต ิ       -   เสียง 
       งดออกเสียง   ๕   เสียง  

มติอนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการขยายเขตท่อ
เมนต์ประปา  จากจุดสิ้นสุดท่อประปาเดิม-สี่แยกลานตลาด บ้านสวอง  หมู่ที่ 
๔  งบประมาณ  ๗๘,๐๐๐ บาท  ด้วยคะแนนเสียง  ๑๑  เสียง 

นายพรชัย   ระหา    ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา ข้อ  ๑๑. ญัตติพิจารณาการโอน
ประธานสภา  อบต.  เงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 

บ้านนายส าเริง  ประกิระเก  บ้านหนองหวาย  หมู่ที่  ๕  งบประมาณ  
๑๒๙,๐๐๐ บาท  โดยจะถามเป็น  ๒  ประเด็น 

        ประเด็นแรก  อนุมัติ 
    ประเด็นที่สอง  ไม่อนุมัติ 
ขอเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  สรุปมติที่ประชุมครับ 

นายสุรพงษ์  ศิลาวิเศษ  ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา ข้อ  ๑๑. ญัตติพิจารณาการโอน
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  เงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 

บ้านนายส าเริง  ประกิระเก  บ้านหนองหวาย  หมู่ที่  ๕  งบประมาณ  
๑๒๙,๐๐๐ บาท  อนุมัติ       ๑๕   เสียง 

       ไมอ่นุมัต ิ       -   เสียง 
       งดออกเสียง   ๑   เสียง  

มติอนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.ซอยบ้านนายส าเริง  ประกิระเก  บ้านหนองหวาย  หมู่ที่  ๕  
งบประมาณ  ๑๒๙,๐๐๐ บาท ด้วยคะแนนเสียง  ๑๕  เสียง 



๒๓ 

นายพรชัย   ระหา    ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา ข้อ  ๑๒. ญัตติพิจารณาการโอน
ประธานสภา  อบต.  เงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 

ข้างโรงสีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านหนองหวาย  หมู่ที่  ๕  งบประมาณ  
๑๙,๔๐๐ บาท  โดยจะถามเป็น  ๒  ประเด็น 

        ประเด็นแรก  อนุมัติ 
    ประเด็นที่สอง  ไม่อนุมัติ 
ขอเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  สรุปมติที่ประชุมครับ 
 
 

นายสุรพงษ์  ศิลาวิเศษ  ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา ข้อ  ๑๒. ญัตติพิจารณาการโอน
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  เงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 

ข้างโรงสีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านหนองหวาย  หมู่ที่  ๕  งบประมาณ  
๑๙,๔๐๐ บาท 

     อนุมัติ       ๑๕   เสียง 
       ไมอ่นุมัต ิ       -   เสียง 
       งดออกเสียง   ๑   เสียง  

มติอนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. ซอยข้างโรงสีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านหนองหวาย  หมู่ที่ ๕  
งบประมาณ  ๑๙,๔๐๐ บาท  ด้วยคะแนนเสียง  ๑๕  เสียง 

นายพรชัย   ระหา    ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา ข้อ  ๑๓. ญัตติพิจารณาการโอน
ประธานสภา  อบต.  เงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าโซล่า 

เซลล์  (Solar cell) ไฟฟ้าส่องสว่างในพ้ืนที่  บ้านโนนจอมศรี  หมู่ที่  ๖  
งบประมาณ  ๖๐,๐๐๐ บาท  โดยจะถามเป็น  ๒  ประเด็น 

        ประเด็นแรก  อนุมัติ 
    ประเด็นที่สอง  ไม่อนุมัติ 
ขอเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  สรุปมติที่ประชุมครับ 

นายสุรพงษ์  ศิลาวิเศษ  ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา ข้อ  ๑๓. ญัตติพิจารณาการโอน
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  เงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าโซล่า 

เซลล์  (Solar cell) ไฟฟ้าส่องสว่างในพ้ืนที่  บ้านโนนจอมศรี  หมู่ที่  ๖  
งบประมาณ  ๖๐,๐๐๐ บาท 

     อนุมัติ         -   เสียง 
       ไมอ่นุมัต ิ    ๑๑   เสียง 
       งดออกเสียง   ๕   เสียง  

มติไม่อนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการติดตั้ง
ระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ (Solar cell) ไฟฟ้าส่องสว่างในพ้ืนที่ บ้านโนนจอมศรี  
หมู่ที่ ๖  งบประมาณ  ๖๐,๐๐๐ บาท  ด้วยคะแนนเสียง  ๑๑  เสียง 

นายพรชัย   ระหา    ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา ข้อ  ๑๔. ญัตติพิจารณาการโอน
ประธานสภา  อบต.  เงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
  ภายในหมู่บ้าน  บ้านโนนจอมศรี  หมู่ที่ ๖  งบประมาณ  ๑๓๗,๐๐๐ บาท 
    โดยจะถามเป็น  ๒  ประเด็น 



๒๔ 

        ประเด็นแรก  อนุมัติ 
    ประเด็นที่สอง  ไม่อนุมัติ 
ขอเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  สรุปมติที่ประชุมครับ 

นายสุรพงษ์  ศิลาวิเศษ  ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา ข้อ  ๑๔. ญัตติพิจารณาการโอน
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  เงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
  ภายในหมู่บ้าน  บ้านโนนจอมศรี  หมู่ที่ ๖  งบประมาณ  ๑๓๗,๐๐๐ บาท 
     อนุมัติ        ๑๕   เสียง 
       ไมอ่นุมัต ิ        -   เสียง 
       งดออกเสียง    ๑   เสียง  

มติอนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.ภายในหมู่บ้ าน  บ้ านโนนจอมศรี  หมู่ที่  ๖   งบประมาณ 
๑๓๗,๐๐๐ บาท  ด้วยคะแนนเสียง  ๑๕  เสียง 

นายพรชัย   ระหา    ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา ข้อ  ๑๕. ญัตติพิจารณาการโอน
ประธานสภา  อบต.  เงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 

บ้านนายอ านวย บับภาวะตา  บ้านหนองกุงศรี  หมู่ที่  ๗  งบประมาณ  
๑๐๗,๐๐๐ บาท  โดยจะถามเป็น  ๒  ประเด็น 

        ประเด็นแรก  อนุมัติ 
    ประเด็นที่สอง  ไม่อนุมัติ 
ขอเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  สรุปมติที่ประชุมครับ 

นายสุรพงษ์  ศิลาวิเศษ  ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา ข้อ  ๑๕. ญัตติพิจารณาการโอน
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  เงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 

บ้านนายอ านวย บับภาวะตา  บ้านหนองกุงศรี  หมู่ที่  ๗  งบประมาณ  
๑๐๗,๐๐๐ บาท 

     อนุมัติ        ๑๔   เสียง 
       ไมอ่นุมัต ิ        -   เสียง 
       งดออกเสียง    ๒   เสียง  

มติอนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.ซอยบ้านนายอ านวย บับภาวะตา  บ้านหนองกุงศรี  หมู่ที่  ๗  
งบประมาณ  ๑๐๗,๐๐๐ บาท  ด้วยคะแนนเสียง  ๑๔  เสียง 

นายพรชัย   ระหา    ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา ข้อ  ๑๖. ญัตติพิจารณาการโอน
ประธานสภา  อบต.  เงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย 

บ้านสวองใหม่ ไปโคกโปร่งแดง บ้านสวองใหม่  หมู่ที่  ๘  งบประมาณ  
๑๒๙,๐๐๐ บาท   โดยจะถามเป็น  ๒  ประเด็น 

        ประเด็นแรก  อนุมัติ 
    ประเด็นที่สอง  ไม่อนุมัติ 
ขอเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  สรุปมติที่ประชุมครับ 
 
 



๒๕ 

นายสุรพงษ์  ศิลาวิเศษ  ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา ข้อ  ๑๖. ญัตติพิจารณาการโอน
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  เงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย 

บ้านสวองใหม่ ไปโคกโปร่งแดง บ้านสวองใหม่  หมู่ที่  ๘  งบประมาณ  
๑๒๙,๐๐๐ บาท   
   อนุมัติ        ๑๕   เสียง 

       ไมอ่นุมัต ิ        -   เสียง 
       งดออกเสียง     ๑   เสียง  

มติอนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.สายบ้านสวองใหม่ไปโคกโปร่งแดง บ้านสวองใหม่ หมู่ที่  ๘  
งบประมาณ  ๑๒๙,๐๐๐ บาท  ด้วยคะแนนเสียง  ๑๕  เสียง 

นายพรชัย   ระหา    ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา ข้อ  ๑๗. ญัตติพิจารณาการโอน
ประธานสภา  อบต.  เงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
  ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่  ๙ งบประมาณ ๕๔,๐๐๐  บาท 
   โดยจะถามเป็น  ๒  ประเด็น 
        ประเด็นแรก  อนุมัติ 

    ประเด็นที่สอง  ไม่อนุมัติ 
ขอเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  สรุปมติที่ประชุมครับ 

นายสุรพงษ์  ศิลาวิเศษ  ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา ข้อ  ๑๗. ญัตติพิจารณาการโอน
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  เงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
  ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่  ๙ งบประมาณ ๕๔,๐๐๐  บาท 
     อนุมัติ        ๑๕   เสียง 
       ไมอ่นุมัต ิ        -   เสียง 
       งดออกเสียง    ๑   เสียง  
  มติอนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้าง 

ถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่   ๙ งบประมาณ 
๕๔,๐๐๐  บาท  ด้วยคะแนนเสียง  ๑๕  เสียง 

นายพรชัย   ระหา    ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา ข้อ  ๑๘. ญัตติพิจารณาการโอน
ประธานสภา  อบต.  เงินงบประมาณรายจ่ายจากแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกัน 
   ภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  รายการ     

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ า  โอนเพ่ิม
แผนงานเคหะและชุมชน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค  เพ่ือจ่ายเป็นค่าส ารวจ ขุดเจาะแหล่งน้ าเพ่ือผลิ ตประปา
หมู่บ้าน บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ ๙  งบประมาณ  ๕๕,๙๐๐ บาท 

  โดยจะถามเป็น  ๒  ประเด็น 
        ประเด็นแรก  อนุมัติ 

    ประเด็นที่สอง  ไม่อนุมัติ 
ขอเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  สรุปมติที่ประชุมครับ 

นายสุรพงษ์  ศิลาวิเศษ  ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา ข้อ  ๑๘. ญัตติพิจารณาการโอน
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  เงินงบประมาณรายจ่ายจากแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกัน 
   ภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  รายการ     



๒๖ 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ า  โอนเพ่ิม
แผนงานเคหะและชุมชน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค  เพ่ือจ่ายเป็นค่าส ารวจ ขุดเจาะแหล่งน้ าเพ่ือผลิตประปา
หมู่บ้าน บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ ๙  งบประมาณ  ๕๕,๙๐๐ บาท 

  โดยจะถามเป็น  ๒  ประเด็น 

     อนุมัติ        ๑๑   เสียง 
       ไมอ่นุมัต ิ      ๑   เสียง 
       งดออกเสียง   ๔   เสียง  

มติอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายจากแผนงานการรักษาความสงบภายใน  
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  
รายการครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ า  
โอนเพ่ิมแผนงานเคหะและชุมชน งบลงทุน ค่าที่ ดินและสิ่ งก่อสร้าง           
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  เพ่ือจ่ายเป็นค่าส ารวจ ขุดเจาะแหล่งน้ าเพ่ือ
ผลิตประปาหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ ๙ งบประมาณ ๕๕,๙๐๐ บาท 

  โดยจะถามเป็น  ๒  ประเด็น  ด้วยคะแนนเสียง  ๑๑  เสียง 

นายพรชัย   ระหา    ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา ข้อ  ๑๙. ญัตติพิจารณาการโอน
ประธานสภา  อบต.  เงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  แผนงานการพาณิชย์  หมวด 
  ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร รายการจัดซื้อเครื่องสูบน้ าบาดาล  
  (ซับเมอร์ส)จ านวน ๓ เครื่องๆละ ๑๘,๐๐๐ บาท งบประมาณ ๕๔,๐๐๐ บาท 
   โดยจะถามเป็น  ๒  ประเด็น 
        ประเด็นแรก  อนุมัติ 

    ประเด็นที่สอง  ไม่อนุมัติ 
ขอเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  สรุปมติที่ประชุมครับ 

นายสุรพงษ์  ศิลาวิเศษ  ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา ข้อ  ๑๙. ญัตติพิจารณาการโอน
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  เงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานการพาณิชย์  หมวด 

ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร รายการจัดซื้อเครื่องสูบน้ าบาดาล 
(ซับเมอร์ส) จ านวน ๓ เครื่องๆละ๑๘,๐๐๐ บาท งบประมาณ ๕๔,๐๐๐ บาท 

     อนุมัติ        ๑๐   เสียง 
       ไมอ่นุมัต ิ        -   เสียง 
       งดออกเสียง    ๖   เสียง  
  มติอนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานการพาณิชย์         
  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร รายการจัดซื้อเครื่องสูบน้ า 

บาดาล (ซับเมอร์ส) จ านวน ๓ เครื่องๆ ละ ๑๘,๐๐๐ บาท  งบประมาณ  
๕๔,๐๐๐  บาท  ด้วยคะแนนเสียง  ๑๐  เสียง 

นายพรชัย   ระหา    ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา ข้อ  ๒๐. ญัตติพิจารณาการโอน
ประธานสภา  อบต.  เงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  แผนงานบริหารทั่วไป งบลงทุน   
  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  รายการจัดซื้อเครื่องแสกน 

ลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน จ านวน  ๑  เครื่องๆ งบประมาณ  
๘,๕๐๐  บาท  โดยจะถามเป็น  ๒  ประเด็น 
 



๒๗ 

        ประเด็นแรก  อนุมัติ 
    ประเด็นที่สอง  ไม่อนุมัติ 
ขอเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  สรุปมติที่ประชุมครับ 

นายสุรพงษ์  ศิลาวิเศษ  ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา ข้อ  ๒๐. ญัตติพิจารณาการโอน
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  เงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารทั่วไป งบลงทุน   
  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  รายการจัดซื้อเครื่องแสกน 
  ลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน จ านวน  ๑  เครื่อง  งบประมาณ   
  ๘,๕๐๐  บาท      
     อนุมัติ        ๑๕   เสียง 
       ไมอ่นุมัต ิ        -   เสียง 
       งดออกเสียง    ๑   เสียง  
  มติอนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารทั่วไป  
  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  รายการจัดซื้อเครื่อง 
  แสกนลายนิ้วมือ  ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน  จ านวน  ๑  เครื่อง  
  งบประมาณ  ๘,๕๐๐  บาท  ด้วยคะแนนเสียง  ๑๕  เสียง 

นายพรชัย   ระหา    ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา ข้อ  ๒๑. ญัตติพิจารณาการโอน
ประธานสภา  อบต.  เงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  แผนงานบริหารทั่วไป งบลงทุน   
  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  รายการจัดซื้อเครื่องขยายเสียง 
  เคลื่อนที่ จ านวน  ๑  เครื่อง  งบประมาณ  ๑๐,๐๐๐  บาท 
  โดยจะถามเป็น  ๒  ประเด็น 
        ประเด็นแรก  อนุมัติ 

    ประเด็นที่สอง  ไม่อนุมัติ 
ขอเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  สรุปมติที่ประชุมครับ 

นายสุรพงษ์  ศิลาวิเศษ  ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา ข้อ  ๒๑. ญัตติพิจารณาการโอน
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  เงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารทั่วไป งบลงทุน   
  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  รายการจัดซื้อเครื่องขยายเสียง 
  เคลื่อนที่ จ านวน  ๑  เครื่อง  งบประมาณ  ๑๐,๐๐๐  บาท 
     อนุมัติ        ๑๓   เสียง 
       ไมอ่นุมัต ิ        -   เสียง 
       งดออกเสียง    ๓   เสียง  
  มติอนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารทั่วไป  
  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  รายการจัดซื้อเครื่อง 
  ขยายเสียงเคลื่อนที่ จ านวน  ๑  เครื่อง  งบประมาณ  ๑๐,๐๐๐  บาท 
     ด้วยคะแนนเสียง  ๑๓  เสียง 

นายพรชัย   ระหา    ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา ข้อ  ๒๒. ญัตติพิจารณาการโอน
ประธานสภา  อบต.  เงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  แผนงานเคหะและชุมชน               
  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์อ่ืน รายการจัดซื้อเครื่องฉีดน้ า 
  แรงดันสูง จ านวน  ๑  เครื่อง  งบประมาณ  ๕,๐๐๐  บาท 
  โดยจะถามเป็น  ๒  ประเด็น 
 



๒๘ 

        ประเด็นแรก  อนุมัติ 
    ประเด็นที่สอง  ไม่อนุมัติ 
ขอเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  สรุปมติที่ประชุมครับ 

นายสุรพงษ์  ศิลาวิเศษ  ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา ข้อ  ๒๒. ญัตติพิจารณาการโอน
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  เงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน               
  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์อ่ืน รายการจัดซื้อเครื่องฉีดน้ า 
  แรงดันสูง จ านวน  ๑  เครื่อง  งบประมาณ  ๕,๐๐๐  บาท 
     อนุมัติ        ๑๒   เสียง 
       ไมอ่นุมัต ิ        -   เสียง 
       งดออกเสียง    ๔   เสียง  
  มติอนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานเคหะและ 
  ชุมชน  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์อ่ืน รายการจัดซื้อ 
  เครื่องฉีดน้ าแรงดันสูง จ านวน  ๑  เครื่อง  งบประมาณ  ๕,๐๐๐  บาท 
     ด้วยคะแนนเสียง  ๑๒  เสียง 

นายพรชัย   ระหา    ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา ข้อ  ๒๓. ญัตติพิจารณาการโอน
ประธานสภา  อบต.  เงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  แผนงานบริหารทั่วไป งบลงทุน   
  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน รายการจัดซื้อเต็นท์ส านักงาน  
  จ านวน  ๒  หลัง ๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท  งบประมาณ  ๔๐,๐๐๐  บาท  
  โดยจะถามเป็น  ๒  ประเด็น 
        ประเด็นแรก  อนุมัติ 

    ประเด็นที่สอง  ไม่อนุมัติ 
ขอเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  สรุปมติที่ประชุมครับ 

นายสุรพงษ์  ศิลาวิเศษ  ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา ข้อ  ๒๓. ญัตติพิจารณาการโอน
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  เงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารทั่วไป งบลงทุน   
  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน รายการจัดซื้อเต๊นท์ส านักงาน  
  จ านวน  ๒  หลัง ๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท  งบประมาณ  ๔๐,๐๐๐  บาท  
     อนุมัติ        ๑๓   เสียง 
       ไมอ่นุมัต ิ        -   เสียง 
       งดออกเสียง    ๓   เสียง  
  มติอนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารทั่วไป  
  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน รายการจัดซื้อเต็นท์ 
  ส านักงาน จ านวน  ๒ หลังๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท  งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท
    ด้วยคะแนนเสียง  ๑๓  เสียง 

นายพรชัย   ระหา    ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา ข้อ  ๒๔. ญัตติพิจารณาโอนเงิน
ประธานสภา อบต.  งบประมาณรายจ่ายจากแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัย 

ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  รายการครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ า  โอนเพิ่มแผนงานงบ
กลาง  รายการเงินส ารองจ่าย  จ านวน  ๑๗๑ ,๔๐๐  บาท งบประมาณ
คงเหลือ – บาท   โดยจะถามเป็น  ๒  ประเด็น 
 



๒๙ 

        ประเด็นแรก  อนุมัติ 
    ประเด็นที่สอง  ไม่อนุมัติ 
ขอเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  สรุปมติที่ประชุมครับ 

นายสุรพงษ์  ศิลาวิเศษ  ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา ข้อ  ๒๔. ญัตติพิจารณาการโอน
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  เงินงบประมาณรายจ่ายจากแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกัน 
   ภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  รายการ 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ า โอนเพ่ิม
แผนงานงบกลาง รายการเงินส ารองจ่าย   จ านวน  ๑๗๑ ,๔๐๐  บาท 
งบประมาณคงเหลือ – บาท      
   อนุมัติ         ๖    เสียง 

       ไมอ่นุมัต ิ      ๙    เสียง 
       งดออกเสียง   ๑    เสียง  

มตไิมอ่นุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายรายจ่ายจากแผนงานการรักษาความ
สงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบลงทุน  หมวดค่า
ครุภัณฑ์  รายการครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) แบบ
บรรทุกน้ า โอนเพ่ิมแผนงานงบกลาง รายการเงินส ารองจ่าย   จ านวน  
๑๗๑,๔๐๐  บาท งบประมาณคงเหลือ – บาท ด้วยคะแนนเสียง  ๙  เสียง 

นายพรชัย   ระหา    ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา ข้อ  ๒๕. ญัตติพิจารณาเลือก
ประธานสภา อบต.  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อมและคณะกรรม- 
   การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  

ในกรณีหมดวาระ ขอเชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชี้แจงรายละเอียดต่อ
สภา เชิญครับ 

นางสาวสุภาพร  พูนไธสง เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  รองประธานสภาองค์การ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน บริหารส่วนต าบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  คณะผู้บริหารและ 

หัวหน้ส่วนทุกส่วน ดิฉันนางสาวสุภาพร พูนไสง นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา ข้อ  ๒๕. ญัตติพิจารณาเลือก 

                     คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อมและคณะกรรม- 
   การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  

ในกรณีหมดวาระ  ตามที่เราได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองไผ่ล้อมและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ 
ก าหนดให้คณะกรรมการดังกล่าวมีวาระอยู่ ในต าแหน่งคราวละ ๒ ปี
คณะกรรมการชุดดังกล่าวได้หมดวาระลงแล้วเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. 
๒๕๖๓ เพ่ือให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงต้องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อมและคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อมซึ่งในคณะกรรมการทั้ง ๒ 



๓๐ 

ชุดจะต้องมีสัดส่วนของสมาชิกสภาเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการชุดละจ านวน ๓ 
คน ซ่ึงคนเดิมอาจจะได้รับคัดเลือกอีกก็ได้  

นายพรชัย   ระหา  ขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อ สมาชิกจ านวน ๓ ท่านเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ
ประธานสภา อบต.   พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม เชิญครับ 

นายวิโรจน์  มีมานะ  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  รองประธานสภาองค์การ  
สมาชิกสภา อบต.   บริหารส่วนต าบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หัวหน้าส่วนทุก 

ส่วน ผมนายวิโรจน์  มีมานะ  สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่  ๕  ผมขอเสนอนาย    
สุพจน์  ศรีวรรณะ  ครับ   

นายดี  นางาม   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  รองประธานสภาองค์การ  
สมาชิกสภา อบต.   บริหารส่วนต าบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หัวหน้าส่วนทุก 

ส่วนผมนายดี  นางาม  สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่  ๑  ผมขอเสนอนางสุภัทตรา 
ศรีจันทร์บุญ  ครับ   

นายทบ  บวกไธสง  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  รองประธานสภาองค์การ  
สมาชิกสภา อบต.   บริหารส่วนต าบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หัวหน้าส่วนทุก 

ส่วนผมนายทบ  บวกไธสง  สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๒  ผมขอเสนอ นาย
ประหยัด  จงเทพ  ครับ 

นางสาวสุภาพร  พูนไธสง ส าหรับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อมในสัดส่วน 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อมได้ทั้งหมดสามท่าน 

ดังนี้ นายสุพจน์  ศรีวรรณะ  นางสุภัทตรา  ศรีจันทร์บุญและนายประหยัด 
จงเทพ ต่อไปสัดส่วนสมาชิกในคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  เชิญเสนอค่ะ 

นายวิโรจน์  มีมานะ  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  รองประธานสภาองค์การ  
สมาชิกสภา อบต.   บริหารส่วนต าบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หัวหน้าส่วนทุก 

ส่วนผมนายวิโรจน์  มีมานะ สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๕  ผมขอเสนอ นายพัด 
นาแข็ง  ครับ   

นายชาติชาย  ประสาระเอ เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  รองประธานสภาองค์การ  
สมาชิกสภา อบต.   บริหารส่วนต าบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หัวหน้าส่วนทุก 

ส่วนผมนายชาติชาย  ประสาระเอ สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๕  ผมขอเสนอ 
นายสาย ศรีสมนาม  ครับ  

นายทบ  บวกไธสง  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  รองประธานสภาองค์การ  
สมาชิกสภา อบต.   บริหารส่วนต าบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หัวหน้าส่วนทุก 

ส่วนผมนายทบ   บวกไธสง สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่  ๒  ผมขอเสนอ 
นายหนู  ประการะสี  ครับ 

นางสาวสุภาพร  พูนไธสง ส าหรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ต าบลหนองไผ่ล้อมในสัดส่วนของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ 

ล้อมได้ทั้งหมดสามท่าน  ดังนี้  นายพัด  นาแข็ง  นายสาย  ศรีสมนามและนาย
หนู  ประการสี  ค่ะ 
 



๓๑ 

ระเบียบวาระท่ี  ๕           เรื่องอ่ืน ๆ   

นายพรชัย   ระหา  ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืน ๆ  กรณีท่ีสมาชิกมีข้อสงสัย  ปัญหาความเดือด 
ประธานสภา อบต.  ของประชาชนในต าบลหนองไผ่ล้อม  หรือเรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบหรือไม่

เชิญครับ 

นางพเยาว์  โกศรีงาม  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  รองประธานสภาองค์การ 
รองปลัดอบต.   บริหารส่วนต าบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  คณะผู้บริหารและ 

หัวหน้าส่วนทุกส่วน  ดิฉันนางพเยาว์  โกศรีงาม รองปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล  ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแต่ละครั้งควรจะมี
รายงานสถานะทางการเงินให้สภาได้ทราบในแต่ละปีที่เราได้ตั้งงบประมาณไว้ 
ณ ปัจจุบันงบประมาณรับจริงเท่าไหร่ ใช้ไปเท่าไหร่ คงเหลือเท่าไหร่ เพ่ือเป็น
ข้อมูลส าหรับการพิจารณาอนุมัติงบประมาณในแต่ละโครงการถ้าเป็นไปได้
อยากให้น าเสนอรายงานสถานะทางการเงินให้สภาทราบด้วยค่ะ 

นายสุรพงษ์  ศิลาวิเศษ  เป็นเรื่องที่ควรจะต้องปฏิบัติ เป็นหน้าที่ของผอ.กองคลังที่จะต้องรายงาน 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  สถานะทางการเงินให้สมาชิกได้ทราบ    

นายสิทธิศักดิ์  แก้วหาวงศ์ ในฐานะที่ผมเป็นผู้บริหาร ในสถานการณ์ตอนนี้เราก็ได้แต่คาดหวังว่าเงินงบ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประมาณจะเข้าเท่าไหร่ ปีนี้เราตั้งประมาณการรายรับไว้ ๓๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

ซ่ึงแต่ละปีเราได้ประคับประคองเร่ืองรายรับ-รายจ่ายเพื่อให้มีเพียงพอที่จะใช้
จ่ายงบประมาณในแต่ละปี 

นายพรชัย   ระหา  ตามที่ท่านรองปลัดพูด ผมอยากจะให้ผอ.กองคลังได้รายงานสถานะการเงิน
ประธานสภา อบต.   ให้สภาทราบทุกครั้งที่มีการประชุมสภาซึ่งเม่ือก่อนก็เคยปฏิบัติอย่างนั้นในการ 

ประชุมสภาครั้งต่อไปขอให้ผอ.กองคลังได้รายงานสถานการณ์เงินให้สภา
ทราบด้วยนะครับ มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะอะไรอีก
หรือไม่ครับ 

 

ที่ประชุม   ไม่มี  
 

นายพรชัย  ระหา  สั่งปิดการประชุม    
ประธานสภา อบต. 
 
  ปิดประชุมเวลา   ๑๓.๑๐  น.  
 

       ลงชื่อ    สุรพงษ์  ศิลาวิเศษ     ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
      (นายสุรพงษ์  ศิลาวิเศษ) 
                                                           เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม    

 

       ลงชื่อ    สุพจน์  ศรีวรรณะ    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
         (นายสุพจน์  ศรีวรรณะ) 

      ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 



๓๒ 

       ลงชื่อ      วิโรจน์  มีมานะ  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
         (นายวิโรจน์  มีมานะ) 

                  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

        ลงชื่อ    หนู  ประการะสี   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                           (นายหนู  ประการะสี) 

                  เลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

       ลงชื่อ        พรชัย  ระหา        ผู้รับรองรายงานการประชุม 
           (นายพรชัย  ระหา) 
                                                            ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 


