
๑ 

 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม 
สมัยสามัญ  สมัยที ่ ๔  คร้ังที ่ ๑  ประจ าปี พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

วนัศุกร์  ที ่๑๓   เดือนพฤศจิกายน   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 ถวิล  พลนงค์  
๔. นายสมัย  อินทอง   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต 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. นายจรัญ  หนูวงศ ์ ผู้อ านวยการกองช่าง จรัญ  หนูวงศ์  

๑๐. นางสาวดวงดาว ภักดปีระพันธ ์ นักวิชาการศึกษาช านาญการรักษาราชแทน
ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ 

ดวงดาว ภักดีประพันธ์  

๑๑. นางสาวสุกัญญา  ยอดเพชร นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ สุกัญญา  ยอดเพชร  

๑๒ นายสันติ  มลาวรรณ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สันติ  มลาวรรณ  
 
 

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  ๔  ครั้งที่ ๑  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่
ล้อม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ อาศัยอ านาจตาม
ความในมาตรา  ๕๔   แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน 
ต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๗)  พ.ศ. ๒๕๖๒) และข้อ ๒๒  
แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๗  (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔)  จึงเรียกประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๔ ครั้งที่ ๑  
ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๓  ในวันที่  ๑๓  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๓  
เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองไผ่ล้อม (ระยะเวลาของสมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  ๔  ครั้งที่  ๑  
ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๖๓  วันที่ ๑–๑๕  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๓  มีก าหนด  
๑๕  วัน) ประกาศ  ณ  วันที่  ๖  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

   
 
 



๓ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

-ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม   
สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓  เม่ือวันที่ ๑๕  
เดือนสิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองไผ่ล้อม  (ส่งส าเนาการประชุมไปพิจารณาก่อนแล้ว)  

 

นายพรชัย  ระหา    ตามท่ีได้ส่งส าเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ประธานสภา อบต.  หนองไผ่ล้อม  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  ครั้งที่  ๒  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๓    

เมื่อวันที่  ๑๕  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓  ไปพร้อมระเบียบวาระการ
ประชุมแล้วนั้น  มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในส่วนใด
หรือไมเ่รียนเชิญครับ 

 

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 ๓ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ เดือนสิงหาคม 

๒๕๖๓  มติรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒  เมื่อ
วันที่  ๑๕  เดือนสิงหาคม  ๒๕๖๓  

รับรอง  ๑๕  เสียง 
     ไมร่ับรับรอง     ไม่มี       
     งดออกเสียง       ๑  เสียง 

ที่ประชุมมีมตริับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
หนองไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒  เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
ด้วยคะแนนเสียง  ๑๕  เสียง             

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒  เมื่อวันที่ ๑๕  
สิงหาคม  ๒๕๖๓  

  

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องติดตามผลจากมติการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  ๓ ครั้ งที่  ๒  
ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๓  เมื่อวันที่  ๑๕  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๑.  ญัตติการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  วาระท่ี ๒  แปรญัตติ  และวาระที่  ๓  ให้
ความเห็นชอบตราเป็นข้อบัญญัติ 

นายพรชัย   ระหา    ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องติดตามผลจากมติการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ ๓ 
ประธานสภา อบต. ครั้งที่ ๒  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓  เมื่อวันที่ ๑๕  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เชิญท่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลชี้แจง 
 



๔ 

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

หัวหน้าส่วนทุกส่วน  กระผมนายสุรพงษ์   ศิลาวิเศษ  ต าแหน่ง  ปลัดองค์การ 
บริหารส่วนต าบล ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องติดตามผลจากมติการประชุมสมัย
วิสามัญ  สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. 
๒๕๖๒  ข้อ ๑.  ญัตติพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ มติที่ประชุมเห็นชอบครับ  ๒.  ญัตติพิจารณา
จ่ายขาดเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๖๓  งบประมาณทั้งสิ้น  
๑,๑๖๖,๐๐๐  บาท  รายละเอียดดังนี้ ๒.๑ โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก
สายบ้านนายไพรทูล ประทุมตะ ถึงบ้านนายสนิท หม่วยนอก  บ้านหนองไผ่
ล้อม  หมู่ที่ ๑  งบประมาณ  ๙๖,๐๐๐  บาท ๒.๒  โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกสายนาพ่อเปลี่ยน  บรรยง  บ้านหนองไผ่ล้อม หมู่ที่ ๑  งบประมาณ  
๓๙,๐๐๐ บาท ๒.๓  โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกบ้านโนนจอมศรี หมู่ที่ ๖  
งบประมาณ  ๕๙,๐๐๐  บาท ๒.๔  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้าง
โรงสีสหกรณ์ เครดิตยู เนี่ ยนบ้ านหนองหวาย  หมู่ที่   ๕   งบประมาณ 
๑๐๕,๐๐๐  บาท ๒.๕  โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองกุงสว่าง 
หมู่ที่ ๓ เชื่อมต่อบ้านกุดหว้า งบประมาณ  ๑๐๕,๐๐๐  บาท ๒.๖  โครงการ
ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายอ านวย  บับภาวะตา  บ้านหนองกุงศรี  
หมู่ที่  ๗  งบประมาณ  ๑๐๕,๐๐๐  บาท ๒.๗  โครงการวางท่อระบายน้ า
ภายในหมู่บ้านบ้านขุมปูนหมู่ที่  ๒ งบประมาณ๒๐๕ ,๐๐๐ บาท ๒.๘ 
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหนองไผ่พัฒนาหมู่ที่ ๙ งบประมาณ  
๔๕๒,๐๐๐ บาท มติที่ประชุมอนุมัติครับ 
 

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

หัวหน้าส่วนทุกส่วน  กระผมนายสิทธิศักดิ์  แก้วหาวงศ์ นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องติดตามผลจากมติการ
ประชุมสมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๐ 
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒. ญัตติพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี
งบประมาณ  พ .ศ . ๒๕๖๓  งบประมาณ ทั้ งสิ้ น  ๑ ,๑๖๖ ,๐๐๐  บาท  
รายละเอียดดังนี้ ๒.๑ โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านนายไพรทูล 
ประทุมตะ ถึงบ้ านนายสนิท  หม่วยนอก บ้ านหนองไผ่ล้อม หมู่ที่  ๑  
งบประมาณ  ๙๖,๐๐๐  บาท ๒.๒  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายนาพ่อ
เปลี่ยน  บรรยง  บ้านหนองไผ่ล้อม หมู่ที่ ๑  งบประมาณ  ๓๙,๐๐๐ บาท 
๒.๓  โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกบ้านโนนจอมศรี หมู่ที่ ๖ งบประมาณ  
๕๙,๐๐๐  บาท ๒.๔  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างโรงสีสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยนบ้านหนองหวาย หมู่ที่  ๕  งบประมาณ ๑๐๕,๐๐๐  บาท ๒.๕  
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองกุงสว่าง หมู่ที่ ๓ เชื่อมต่อบ้านกุด
หว้า งบประมาณ  ๑๐๕,๐๐๐  บาท ๒.๖  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย
บ้านนายอ านวย บับภาวะตา บ้ านหนองกุงศรี หมู่ที่  ๗  งบประมาณ  



๕ 

๑๐๕,๐๐๐  บาท ๒.๗  โครงการวางท่อระบายน้ าภายในหมู่บ้านบ้านขุมปูน
หมู่ที่ ๒ งบประมาณ๒๐๕,๐๐๐ บาท ๒.๘ โครงการก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้านหนองไผ่พัฒนาหมู่ที่ ๙ งบประมาณ  ๔๕๒,๐๐๐ บาท ตามที่สภาได้
อนุมัติงบประมาณเพ่ือใช้จ่ายเงินสะสมในคราวประชุมครั้งที่แล้วตอนนี้ผม
ก าลังให้ช่างประมาณการเพ่ือที่จะด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ทุกโครงการยัง
ไม่ได้ด าเนินการรอกองช่างท าประมาณสรุปราคาค่าก่อสร้าง คาดว่าคงไม่เกิน
อาทิตย์หน้าเอกสารกองช่างน่าจะเสร็จและจะได้ด าเนินการต่อไปครับ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
๑. ญัตติรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปี 
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒  เชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชี้แจง
รายละเอียดต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  เชิญครับ 
๒.  ญัตติพิจารณาการโอนเงินงบประมาณไปตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่  
โครงการก่อสร้างถนน คสล.  คันคูหนองไผ่จากบ้านนายนาวิน -จุดสิ้นสุด
ถนนคสล.เดิม หมู่ที่  ๑  งบประมาณ  ๒๔๔,๐๐๐  บาท 
๓.  ญัตติพิจารณาการโอนเงินงบประมาณไปตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่  
โครงการถมดินตกแต่งระหว่างไหล่ทางถนนทางหลวงชนบทสาย ๓๐๒๕ 
เชื่อมคันคูหนองไผ่ บ้านหนองไผ่ล้อม หมู่ที่ ๑  งบประมาณ  ๒๔๓,๐๐๐ บาท 
๔.  ญัตติพิจารณาการโอนเงินงบประมาณไปตั้ งจ่ายเป็นรายการให ม่  
โครงการจัดซื้อยางมะตอยบรรจุถุงส าเร็จรูป  งบประมาณ  ๖๐,๐๐๐ บาท 
๕.  ญัตติพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย  
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
จากเดิม   โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน สถานที่ก่อสร้างโคกโปร่ง
แดง หมู่ที่ ๑ บ้านหนองไผ่ล้อม รายละเอียด ก่อสร้างฐานรากหอถังสูงติดตั้ง
หอถังเหล็กทรงแชมเปญ ขนาดความจุ ๒๐ ลบ.ม. สูง ๒๐ เมตร  งบประมาณ  
๖๒๗,๐๐๐  บาท 
เปลี่ยนแปลง  โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  สถานที่ก่อสร้างบ้านส
วองเก่า  หมู่ที่ ๔ รายละเอียด ก่อสร้างฐานรากหอถังสูงติดตั้งหอถังเหล็กทรง
แชมเปญ ขนาดความจุ ๒๐ ลบ.ม.สูง ๒๐เมตร งบประมาณ ๕๙๐,๐๐๐ บาท 
๖.  ญัตติพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย  
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (เงิน
สะสม ในคราวประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓๐ 
เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒) 
จากเดิม  โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  บ้านหนองไผ่พัฒนา  หมู่ที่  
๙สถานที่ก่อสร้างบ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ ๙ รายละเอียด ก่อสร้างฐานราก
หอถังสูงติดตั้งหอถังเหล็กทรงแชมเปญ ขนาดความจุ ๒๐ ลบ.ม. สูง ๒๐ 
เมตร  งบประมาณ  ๔๕๒,๐๐๐ บาท 
เปลี่ยนแปลง  โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  บ้านหนองกุงสว่าง หมู่
ที่ ๓ (เพ่ือใช้ในหมู่บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ ๙)  สถานที่ก่อสร้าง  บ้านหนอง
กุงสว่าง หมู่ที่ ๓ รายละเอียด ก่อสร้างฐานรากหอถังสูงติดตั้งหอถังเหล็กทรง
แชมเปญ ขนาดความจุ ๒๐ลบ.ม.สูง ๒๐ เมตร งบประมาณ ๔๕๑,๐๐๐ บาท   



๖ 

นายพรชัย   ระหา    ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา ข้อ ๑. ญัตติรายงานผลการ
ประธานสภา อบต.  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ เชิญ 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชี้แจงรายละเอียดต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล  เชิญครับ 

นางสาวสุภาพร  พูนไธสง เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  รองประธานสภาองค์การ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  บริหารส่วนต าบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  คณะผู้บริหารและ 

หัวหน้าส่วนทุกส่วน  ดิฉันนางสาวสุภาพร  พูนไธสง  ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์
นโยบายและแผนปฏิบัติการ ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา ข้อ 
๑. ญัตติรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลการพัฒนาเพ่ือท าหน้าที่ในการก าหนดแนวทางวิธีการ
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยคณะกรรมการดังกล่าวจะ
ด าเนินการติดตามและประเมินผลเองหรือผู้บริหารท้องถิ่นอาจมอบหมายให้
หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการภายใต้ข้อก าหนดขอบข่ายและ
รายละเอียดที่คณะกรรมการฯ ก าหนดก็ได้และให้คณะกรรมการฯ รายงาน
ผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น   เพ่ือผู้บริหารท้องถิ่น เสนอต่อสภาท้องถิ่น  
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ส าหรับ
รายละเอียดรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ดิฉันจะ
ขอสรุปผลการด าเนินงานดังนี้ จากผลการด าเนินการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อมได้ประเมินผลการ
ด าเนินการตามแผนพัฒนาปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒  ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  จ านวนโครงการทั้งหมด ๑๒๓  โครงการ  มี
รายละเอียดดังนี้  ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม  การ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  จ านวนโครงการทั้งหมด  ๒๒  โครงการ   
จ านวนโครงการที่ ได้ด าเนินการ  ๑๐  โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘.๑๓  
จ านวนโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ  ๑๒  โครงการ   คิดเป็นร้อยละ  ๙.๗๖ 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ จ านวนโครงการทั้งหมด ๘  โครงการ  
ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ คิดเป็นร้อยละ  ๖.๕๐ ๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม จ านวนโครงการทั้งหมด ๒๕ โครงการ  
จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการ ๑๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙.๗๕ จ านวน
โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ  ๑๓  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๕๗ ๔. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม จ านวนโครงการทั้งหมด  



๗ 

๕๗  โครงการ  จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการ  ๙  โครงการคิดเป็นร้อยละ 
๗.๓๒  จ านวนโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ  ๔๘  โครงการ   คิดเป็นร้อยละ 
๓๙.๐๒ ๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมจ านวนโครงการทั้งหมด  
๑  โครงการ  จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการ  ๑  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
๐.๘๑ ๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี  จ านวนโครงการ
ทั้งหมด ๑๐ โครงการ  จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการ  ๔  โครงการ  คิด
เป็นร้อยละ ๓.๒๕  จ านวนโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ  ๖ โครงการ  คิด
เป็นร้อยละ ๔.๘๘ มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะ
อย่างไรเชิญได้ค่ะ 

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 จากรายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ เมื่อเปรียบเทียบกับโครงการที่บรรจุไว้ในแผนและโครงการที่
ด าเนินการแล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละแล้วตัวเลขมันน้อยผมอยากทราบว่าเป็นผล
มาจากงบประมาณหรือระยะเวลาการด าเนินงานที่ล่าช้าหรือเหตุผลใดครับ 
 

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

หัวหน้าส่วนทุกส่วน  กระผมนายสิทธิศักดิ์  แก้วหาวงศ์ นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เกี่ยวกับข้อสงสัยที่ท่านสมาชิกได้ซักถามในเรื่องการบรรจุโครงการไว้ในแผน
จ านวนมากแต่ท าไมด าเนินการได้น้อยสืบเนื่องมาจากงบประมาณที่เราได้รับ
จัดสรรมีน้อยท าให้ไม่สามารถด าเนินการทุกโครงการภายในปีงบประมาณ
เดียวได้แต่เรามีความจ าเป็นต้องบรรจุโครงการในแผนเอาไว้เพ่ือรองรับ
งบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรมาให้แต่ขณะนี้รัฐบาลจัดสรรเงินงบประมาณ
ลดลงท าให้เราไม่สามารถด าเนินโครงการที่เราตั้งไว้ในแผนพัฒนาได้ครบทุก
โครงการนี่คือปัญหาของท้องถิ่นเราครับ 

นายพรชัย   ระหา  ผมมีข้อสงสัยในเอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประธานสภา อบต.  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

เอกสารหน้าที่ ๑๑ โครงการที่ ๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านโนนจอมศรีเชื่อมถนนคสล. งบประมาณ ๔๒,๐๐๐ บาท เป็นโครงการที่



๘ 

ด าเนินการทีไหนครับเพราะบ้านโนนจอมศรีไม่ได้ด าเนินโครงการนี้ไม่ทราบว่า
เกิดข้อผิดพลาดอะไรหรือไม่ครับ 

นางสาวสุภาพร  พูนไธสง เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  รองประธานสภาองค์การ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  บริหารส่วนต าบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  คณะผู้บริหารและ 

หัวหน้าส่วนทุกส่วน  ดิฉันนางสาวสุภาพร  พูนไธสง  ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์
นโยบายและแผนปฏิบัติการ เอกสารตามแบบรายงานการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาฯ เอกสารหน้าที่ ๑๑ โครงการที่ ๓ โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนจอมศรีเชื่อมถนนคสล. งบประมาณ 
๔๒,๐๐๐ บาท ขอแก้ไขเป็นโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
หนองกุงศรีเชื่อมถนนคสล. งบประมาณ ๔๒ ,๐๐๐ บาทเกิดจากความ
ผิดพลาดในการพิมพ์เอกสารผิดค่ะ 

นายพรชัย   ระหา  มีสมาชิกสภาท่านใด มีข้อสงสัยอยากจะสอบถามอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีถือว่า  
ประธานสภา อบต.  ที่ประชุมรับทราบครับ 

ที่ประชุม รับทราบ  

นายพรชัย   ระหา    ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา ข้อ ๒. ญัตติพิจารณาการโอนเงิน
ประธานสภา อบต.  งบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โครงการก่อสร้างถนน คสล.  คันคู 

หนองไผ่จากบ้านนายนาวิน-จุดสิ้นสุดถนนคสล.เดิม หมู่ที่  ๑  งบประมาณ  
๒๔๔,๐๐๐  บาท ๓.  ญัตติพิจารณาการโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่  โครงการถมดินตกแต่งระหว่างไหล่ทางถนนทางหลวงชนบท
สาย ๓๐๒๕ เชื่อมคันคูหนองไผ่ บ้านหนองไผ่ล้อม หมู่ที่ ๑  งบประมาณ  
๒๔๓,๐๐๐ บาท  ๔.  ญัตติพิจารณาการโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่  โครงการจัดซื้อยางมะตอยบรรจุถุงส าเร็จรูป  งบประมาณ  
๖๐,๐๐๐ บาท 
๕.  ญัตติพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย  
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
จากเดิม   โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน สถานที่ก่อสร้างโคกโปร่ง
แดง หมู่ที่ ๑ บ้านหนองไผ่ล้อม รายละเอียด ก่อสร้างฐานรากหอถังสูงติดตั้ง
หอถังเหล็กทรงแชมเปญ ขนาดความจุ ๒๐ ลบ.ม. สูง ๒๐ เมตร  งบประมาณ  
๖๒๗,๐๐๐  บาท  เปลี่ยนแปลง  โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  
สถานที่ก่อสร้างบ้านสวองเก่า  หมู่ที่ ๔ รายละเอียด ก่อสร้างฐานรากหอถังสูง
ติดตั้งหอถังเหล็กทรงแชมเปญ ขนาดความจุ ๒๐ ลบ.ม. สูง ๒๐ เมตร  
งบประมาณ  ๕๙๐,๐๐๐  บาท ๖.  ญัตติพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
ประกอบงบประมาณรายจ่าย  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่า
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (เงินสะสม ในคราวประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 
๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓๐ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒) 
จากเดิม โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ ๙  
สถานที่ก่อสร้างบ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ ๙ รายละเอียด ก่อสร้างฐานรากหอ
ถังสูงติดตั้งหอถังเหล็กทรงแชมเปญ ขนาดความจุ ๒๐ ลบ.ม. สูง ๒๐ เมตร  
งบประมาณ  ๔๕๒,๐๐๐ บาท  เปลี่ยนแปลง  โครงการก่อสร้างระบบประปา



๙ 

หมู่บ้าน  บ้านหนองกุงสว่าง หมู่ที่ ๓ (เพ่ือใช้ในหมู่บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 
๙)  สถานที่ก่อสร้าง  บ้านหนองกุงสว่าง หมู่ที่ ๓ รายละเอียด ก่อสร้างฐาน
รากหอถังสูงติดตั้งหอถังเหล็กทรงแชมเปญ ขนาดความจุ ๒๐ ลบ.ม. สูง ๒๐ 
เมตร  งบประมาณ  ๔๕๑,๐๐๐ บาท ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลชี้แจงรายละเอียดต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เชิญครับ  

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

หัวหน้าส่วนทุกส่วน  กระผมนายสิทธิศักดิ์  แก้วหาวงศ์ นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา ข้อ ๒. 
ญัตติพิจารณาการโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   โครงการ
ก่อสร้างถนน คสล.  คันคูหนองไผ่จากบ้านนายนาวิน-จุดสิ้นสุดถนนคสล.เดิม 
หมู่ที่  ๑  งบประมาณ  ๒๔๔,๐๐๐ บาท ข้อ ๓.  ญัตติพิจารณาการโอนเงิน
งบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โครงการถมดินตกแต่งระหว่างไหล่
ทางถนนทางหลวงชนบทสาย ๓๐๒๕ เชื่อมคันคูหนองไผ่ บ้านหนองไผ่ล้อม 
หมู่ที่ ๑  งบประมาณ  ๒๔๓,๐๐๐ บาท สืบเนื่องมาจากได้มีหนังสือสั่งการ
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในเรื่องการจัดท าโครงการสวนสาธารณะ
ประจ าต าบลและคณะผู้บริหารได้มีนโยบายและมองเห็นความส าคัญในเรื่องนี้
จึงพิจารณาว่าเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อมทั้ง ๙ หมู่บ้านเราจะ
เลือกสถานที่ใดเป็นสถานที่ก่อสร้างและเห็นว่าหนองไผ่ล้อมหมู่ที่  ๑ เป็น
สถานที่ที่เหมาะสมที่สุดจึงได้มีการวางแผนโดยจะด าเนินการถมดินตกแต่ง
ระหว่างไหล่ทางจนถึงถนนเพ่ือจะด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตต่อส่วนอีก
โครงการคือโครงการก่อสร้างถนน คสล. คันคูหนองไผ่จากบ้านนายนาวิน-
จุดสิ้นสุดถนนคสล.เดิม หมู่ที่  ๑  งบประมาณ  ๒๔๔,๐๐๐ บาท เป็นการเท
คอนกรีตตรงจุดที่ยังไม่บรรจบกันเหลืออีกไม่กี่เมตรทางคณะผู้บริหารจึง
จ าเป็นต้องด าเนินการเพ่ือด าเนินการก่อสร้างสวนสาธารณะต่อไป ทางคณะ
ผู้บริหารได้มองว่าการก่อสร้างสวนสาธารณะจะเป็นประโยชน์ต่อพ่ีน้อง
ประชาชนในพ้ืนที่และที่สัญจรไปมาเพ่ือเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและเป็น
สถานที่ออกก าลังกาย จึงพิจารณาที่จะโอนงบประมาณมาด าเนินการในเรื่อง
นี้  โดยจะโอนงบประมาณมาจากเงิน เดือนผู้อ านวยการกองช่างและ
ผู้อ านวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมซึ่งอัตราก าลังว่างอยู่ จึงจะ
โอนเงินงบประมาณมาด าเนินการเรื่องนี้ก่อน  ข้อ ๔.  ญัตติพิจารณาการโอน
เงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โครงการจัดซื้อยางมะตอยบรรจุ
ถุงส าเร็จรูป  งบประมาณ  ๖๐,๐๐๐ บาท เนื่องมาจากมีประชาชนในพ้ืนที่ได้
ท าหนังสือร้องเรียนเข้ามาว่าหลังจากที่ผ่านฤดูฝนไปท าให้ถนนหนทางช ารุด
การสัญจรไปมาไม่สะดวกขอให้ทางอบต.จัดหาวัสดุเพ่ือมาซ่อมแซมแก้ไขให้
ด้วย ทางผู้บริหารได้มองเห็นความส าคัญและจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องแก้ไขเพ่ือ
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน จึงได้เสนอโครงการเพ่ือให้สมาชิกสภา
พิจารณาอนุมัติเพ่ือแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ครับ ข้อ ๕.  ญัตติพิจารณาแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย  หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จากเดิม  โครงการก่อสร้าง



๑๐ 

ระบบประปาหมู่บ้าน สถานที่ก่อสร้างโคกโปร่งแดง หมู่ที่ ๑ บ้านหนองไผ่
ล้อม รายละเอียด ก่อสร้างฐานรากหอถังสูงติดตั้งหอถังเหล็กทรงแชมเปญ 
ขนาดความจุ ๒๐ ลบ.ม. สูง ๒๐ เมตร  งบประมาณ  ๖๒๗ ,๐๐๐  บาท  
เปลี่ยนแปลง  โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน สถานที่ก่อสร้างบ้าน 
สวองเก่า  หมู่ที่ ๔ รายละเอียด ก่อสร้างฐานรากหอถังสูงติดตั้งหอถังเหล็ก
ทรงแชมเปญ ขนาดความจุ  ๒๐ ลบ .ม. สู ง ๒๐ เมตร  งบประมาณ  
๕๙๐,๐๐๐  บาท ตอนนี้เราได้ด าเนินการก่อสร้างระบบประปาไปแล้ว ๑ 
โครงการเป็นงบประมาณของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สามารถใช้การได้ 
๙๐% แล้ว ถือว่าน้ าแรง เพียงพอต่อการอุปโภค หลังจากที่เราได้ด าเนินการ
แล้วก็สามารถแก้ปัญหาให้กับประชาชนในหลายจุด ในจุดที่มีปัญหาก็สามารถ
แก้ไขปัญหาได้ประมาณ ๔๐-๕๐% ต่อไปเราก็จะแก้ไขในจุดที่ ๒,๓ ต่อไปเพ่ือ
แก้ไขปัญหาในเรื่องน้ าที่ยังต้องแก้ไขอยู่จึงจ าเป็นต้องด าเนินการก่อสร้าง
ระบบประปาเพ่ือเจาะน้ าจุดที่มีน้ าเพียงพอจากเดิมโครงการนี้เราจะเจาะน้ าที่
โคกโปร่งแดงแต่มีปัญหาในเรื่องไฟฟ้าอีกทั้งเป็นการยุ่งยากในเรื่องการขอใช้ที่
สาธารณะเกรงจะแก้ไขปัญหาความต้องการของประชมชนไม่ทันจึงพิจารณา
เปลี่ยนสถานที่ก่อสร้างจากโคกโปร่งแดง เป็นที่ของเอกชนที่จะบริจาคที่ให้
ด าเนินการก่อสร้าง  ข้อ ๖.  ญัตติพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
ประกอบงบประมาณรายจ่าย  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่า
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (เงินสะสม ในคราวประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 
๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓๐ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒) จากเดิม โครงการ
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ ๙ สถานที่ก่อสร้าง
บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ ๙ รายละเอียด ก่อสร้างฐานรากหอถังสูงติดตั้งหอ
ถังเหล็กทรงแชมเปญ ขนาดความจุ ๒๐ ลบ.ม. สูง ๒๐ เมตร  งบประมาณ  
๔๕๒,๐๐๐ บาท  เปลี่ยนแปลง  โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  บ้าน
หนองกุงสว่าง หมู่ที่ ๓ (เพ่ือใช้ในหมู่บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ ๙) สถานที่
ก่อสร้าง  บ้านหนองกุงสว่าง หมู่ที่ ๓ รายละเอียด ก่อสร้างฐานรากหอถังสูง
ติดตั้งหอถังเหล็กทรงแชมเปญ ขนาดความจุ ๒๐ ลบ.ม. สูง ๒๐ เมตร  
งบประมาณ  ๔๕๑,๐๐๐ บาท เหตุผลความจ าเป็นที่ต้องเปลี่ยนสถานที่
ก่อสร้างสืบเนื่องมาจากที่ผมให้กองช่างไปส ารวจเจาะน้ าในหมู่ที่ ๙ เพ่ือจะ
ด าเนินการก่อสร้างระบบประปาปรากฎมีน้ าเพียงเล็กน้อยไม่เพียงพอถ้าเจาะ
ลงไปอีกก็จะเป็นน้ าเค็มจ าเป็นต้องเปลี่ยนสถานที่ก่อสร้างโดยเปลี่ยนจากหมู่ที่ 
๙ เป็นหมู่ที่ ๓ เป็นจุดที่มีน้ าเพียงพอจึงจ าเป็นต้องขอเปลี่ยนสถานที่ก่อสร้าง
เพ่ือจะได้ด าเนินการต่อไปครับ 

นายสุรพงษ์  ศิลาวิเศษ  ในเรื่องเอกสาร องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อมเป็นหน่วยงาน 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีศักดิ์และสิทธิ์เหมือนหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค 

เพราะฉะนั้น ข้าราชการ พนักงานฝ่ายประจ า จ าเป็นต้องใส่ใจในความถูกต้อง
ของเอกสาร ขอให้มีความละเอียดถี่ถ้วนในการท างาน เพ่ือป้องกันความ
ผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้ ให้เน้นความถูกต้องของเอกสารด้วยอย่าเน้นแต่ความ
รวดเร็วเพียงอย่างเดียว เรื่องการด าเนินการในเรื่องเอกสารที่เกี่ยวกับการ
ก่อสร้างในที่สาธารณะที่ต้องมีขั้นตอนในการด าเนินการในด้านเอกสารเรื่อง



๑๑ 

การยินยอมให้ใช้ที่ดินในการก่อสร้างตลอดจนการโอนกรรมสิทธิ์ให้หน่วยงาน
ราชการในการก่อสร้างเพ่ือป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตผมขอ
มอบหมายให้ส านักปลัดและกองช่างร่วมกันด าเนินการโดยมอบให้รองปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นหัวหน้าชุดในการด าเนินการในเรื่องนี้ครับ 

นายพรชัย   ระหา  มีสมาชิกสภาท่านใด มีข้อสงสัยอยากจะสอบถามหรือไม่ เชิญครับ 
ประธานสภา อบต. 

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

หัวหน้าส่วนทุกส่วน  กระผมนายสุพจน์  ศรีวรรณะ  สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม หมู่ที่ ๒ ผมขอเพ่ิมเติมจากที่ท่านปลัดพูดใน
กรณีที่มียินยอมให้ใช้ที่ดินของตัวเองเพ่ือใช้ในกิจการสาธารณะเพ่ือเป็น
กรณีศึกษา เหตุที่เกิดก็อบต.ข้างเคียงเรานี่แหละครับคนที่บริจาคช่วงนั้นอยู่ใน
ต าแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านได้อุทิศท่ีดินให้เพ่ือใช้ในการเจาะน้ าประปา พอครบ
วาระแล้วไม่ได้รับการเลือกเข้าไปอีกก็เลยไม่พอใจจึงไปกลั่นแกล้งท าให้เกิด
ปัญหาเรื่องน้ าประปาขอให้เป็นกรณีตัวอย่างในปัญหาตรงนี้ ในเรื่องการ
ยินยอมให้ใช้ที่ดินเพ่ือใช้ในการสาธารณะให้ด าเนินการอย่างถูกต้องเพ่ือป้อง
ก้นปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตครับ 

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

หัวหน้าส่วนทุกส่วน  กระผมนายวิโรจน์  มีมานะ  สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม หมู่ที่ ๕ สิ่งที่ท่านสุพจน์พูดก็สืบเนื่องมาจากที่ผมพูด
นั่นแหละครับ ตอนนี้หนองหวายมีหลายรายที่เกิดกรณีแบบนี้ แต่เขาก็ไม่ได้ว่า
จะเอาคืน แต่ถ้ามีงบประมาณก็อยากให้ด าเนินการในเรื่องนี้ให้เรียบร้อย เพ่ือ
ป้องกันการเกิดปัญหาในภายหลังเรื่องนี้ส าคัญกับเราทุกฝ่ายครับ 
 

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

หัวหน้าส่วนทุกส่วน  ดิฉันนางสุภัทตรา  ศรีจันทร์บุญ  สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม หมู่ที่ ๘  ในเรื่องการจัดซื้อยางมะตอยอยาก
ให้พิจารณาเรื่องการน าไปใช้ อยากให้น าไปใช้เพ่ือการส่วนรวมไม่ควรน าไปใช้
โดยส่วนตัวขอให้พิจารณาการเบิกไปใช้ในส่วนนี้ด้วย 

นายสุรพงษ์  ศิลาวิเศษ  ตามท่ีท่านรองสุภัทตราน าเสนอเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้ว เพราะทรัพย์สินของทาง 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล    ราชการ วัสดุ ครุภัณฑ์ รวมทั้งเงินงบประมาณเราจะน าไปใช้จ่ายส่วนบุคคล 

ไม่ได้ต้องใช้เฉพาะงานราชการที่เป็นสาธารณะลักษณะของยางมะตอยก็ต้อง
เป็นลักษณะการซ่อมแซมเฉพาะถนนที่เป็นทางสาธารณะที่ประชาชนใช้
ร่วมกันใช้ส่วนตัวไม่ได้ต้องเป็นสาธารณะประโยชน์เท่านั้นครับ  

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



๑๒ 

หัวหน้าส่วนทุกส่วน  กระผมนายสุพจน์  ศรีวรรณะ  สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม หมู่ที่ ๒ โครงการจัดซื้อยางมะตอยเมื่อสภา
อนุมัติแล้วอยากให้พิจารณาในการจัดสรรว่าหมู่บ้านไหนที่มีความต้องการ
มากน้อยไม่จัดสรรตามขนาดหมู่บ้านเพราะบางทีหมู่บ้านที่มีขนาดเล็กอาจมี
ความจ าเป็นเดือดร้อนมากกว่าหมู่บ้านขนาดใหญ่ขอให้พิจารณาตามความจ า
เป็นมากกว่าครับ 

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

หัวหน้าส่วนทุกส่วน  กระผมนายสิทธิศักดิ์  แก้วหาวงศ์ นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม หลังจากที่เราจัดซื้อยางมะตอยบรรจุถุงส าเร็จรูปแล้ว
ผมจะมอบให้กองช่างเป็นผู้ควบคุมหากบ้านไหนมีความจ าเป็นเดือดร้อนให้ท า
หนังสือร้องเรียนเข้ามาผมจะให้ทางกองช่างออกส ารวจและด าเนินการแก้ไข
ครับ 

นายหนู  ประการะส ี  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  รองประธานสภาองค์การ 
สมาชิกสภา อบต.  บริหารส่วนต าบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  คณะผู้บริหารและ 

หัวหน้าส่วนทุกส่วน  กระผมนายหนู  ประการะสี สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  หมู่ที่ ๙  ผมขอสอบถามกรณีการน ายางมะตอยไป
ใช้สามารถใช้เพ่ือการส่วนตัวได้หรือไม่ครับ 

นายสุรพงษ์  ศิลาวิเศษ  ไม่ได้ครับ การเอาทรัพย์สินของทางราชการมาใช้ส่วนบุคคลมันผิด 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล วัตถุประสงค์ของการด าเนินงานของทางราชการ จะเป็นการกระท าผิดทั้งผู้ให้

และผู้รับ ผู้ให้ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนถึงความจ าเป็นและเหมาะสมที่จะ
ใช้ได้ ทรัพย์สินของทางราชการเอาไปใช้ส่วนบุคคลไม่ได้ครับ 

นายจักรกฤษ  เศษก าปัง  ผมขอเสนอในการซ่อมแซมถนนหนทางโดยการใช้ยางมะตอย ในการด าเนิน 
นายช่างโยธาช านาญงาน การผมขอให้สมาชิกสภาเป็นผู้ท าหนังสือร้องเรียนเข้ามาแจ้งเพ่ือให้ช่างได้

ออกไปด าเนินการส ารวจตรวจสอบความเสียหายและขอให้สมาชิกร่วมกัน
ด าเนินการซ่อมแซมครับ 

นายพัด  นาแข็ง   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  รองประธานสภาองค์การ 
สมาชิกสภา อบต.  บริหารส่วนต าบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  คณะผู้บริหารและ 

หัวหน้าส่วนทุกส่วน  กระผมนายพัด  นาแข็ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองไผ่ล้อม  หมู่ที่ ๗  ผมก็เห็นปัญหาหลายๆอย่างจากที่ผมสัญจรไป
มาตรงถนนบ้านกุดหว้าเชื่อมต่อต าบลหนองไผ่ล้อมเส้นข้างอบต.ของเรา
ระยะทางประมาณ ๑,๕๐๐ เมตร ทางเป็นหลุมเป็นบ่อช ารุดเสียหาย สัญจร
ไปมาล าบากมาก ผมขอเสนอให้ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้า
ตรวจสอบและแก้ไขในส่วนนี้ด้วยครับ 

นายพรชัย   ระหา  ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตอบข้อซักถามต่อสภาองค์การบริหาร
ประธานสภา อบต.  ส่วนต าบล เชิญครับ 

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



๑๓ 

หัวหน้าส่วนทุกส่วน  กระผมนายสิทธิศักดิ์  แก้วหาวงศ์ นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม จากที่ท่านพัด นาแข็งได้เสนอเรื่องถนนที่ช ารุด ถนน
เส้นนี้ เป็นถนนที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดด าเนินการก่อสร้าง 
เพราะฉะนั้นการที่เราจะเข้าไปด าเนินการซ่อมแซมอาจจะท าไม่ได้เราไม่ได้มี
อ านาจที่จะเข้าไปด าเนินการในส่วนนี้ได้ เพราะถ้าเราเข้าไปด าเนินการอาจจะ
มีข้อทักท้วงจากหน่วยงานตรวจสอบได้ ขอให้สมาชิกสภาเข้าใจด้วยครับ 

นายพรชัย   ระหา    มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือเสนอแนะอะไรอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะ
ขอประธานสภา  อบต.  ขอมตินะครับ ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา ข้อ  ๒. ญัตติ  

พิจารณาการโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.  คันคูหนองไผ่จากบ้านนายนาวิน-จุดสิ้นสุดถนนคสล.เดิม หมู่ที่  
๑  งบประมาณ  ๒๔๔,๐๐๐ บาท  โดยจะถามเป็น  ๒  ประเด็น 

      ประเด็นแรก อนุมัต ิ
  ประเด็นที่สอง ไมอ่นุมัต ิ
ขอเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  สรุปมติที่ประชุมครับ 

นายสุรพงษ์  ศิลาวิเศษ  ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา  ข้อ  ๒  ญัตติพิจารณาโอนเงิน 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล    งบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โครงการก่อสร้างถนน คสล.  คันคู 

หนองไผ่จากบ้านนายนาวิน-จุดสิ้นสุดถนนคสล.เดิม หมู่ที่ ๑ งบประมาณ  
๒๔๔,๐๐๐ บาท   

อนุมัต ิ       ๑๒  เสียง 
       ไมอ่นุมัต ิ     ไม่มี  
       งดออกเสียง    ๔  เสียง      

มติอนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.  คันคูหนองไผ่จากบ้านนายนาวิน-จุดสิ้นสุดถนนคสล.เดิม หมู่ที่ ๑ 
งบประมาณ  ๒๔๔,๐๐๐ บาท  ด้วยคะแนนเสียง  ๑๒  เสียง 

นายพรชัย   ระหา    ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา ข้อ ๓.  ญัตติพิจารณาการโอน 
ประธานสภา อบต.  เงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โครงการถมดินตกแต่งระหว่าง 

ไหล่ทางถนนทางหลวงชนบทสาย ๓๐๒๕ เชื่อมคันคูหนองไผ่ บ้านหนองไผ่
ล้อม หมู่ที่ ๑  งบประมาณ  ๒๔๓,๐๐๐ บาท  โดยจะถามเป็น  ๒  ประเด็น 

      ประเด็นแรก อนุมัต ิ
  ประเด็นที่สอง ไม่อนุมัต ิ
ขอเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  สรุปมติที่ประชุมครับ 

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

ไหล่ทางถนนทางหลวงชนบทสาย ๓๐๒๕ เชื่อมคันคูหนองไผ่ บ้านหนองไผ่
ล้อม หมู่ที่ ๑  งบประมาณ  ๒๔๓,๐๐๐ บาท 

อนุมัติ        ๑๐  เสียง 
       ไมอ่นุมัต ิ     ไม่มี  
       งดออกเสียง    ๖  เสียง      



๑๔ 

มติอนุมัติโอนเงินเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โครงการถมดิน
ตกแต่งระหว่างไหล่ทางถนนทางหลวงชนบทสาย ๓๐๒๕ เชื่อมคันคูหนองไผ่ 
บ้านหนองไผ่ล้อม หมู่ที่ ๑  งบประมาณ  ๒๔๓,๐๐๐ บาท ด้วยคะแนนเสียง  
๑๐  เสียง 

นายพรชัย   ระหา    ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา ข้อ ๔. ญัตติพิจารณาการโอน 
ประธานสภา อบต.  เงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โครงการจัดซื้อยางมะตอยบรรจุ

ถุงส าเร็จรูป  งบประมาณ  ๖๐,๐๐๐ บาท  โดยจะถามเป็น  ๒  ประเด็น 
      ประเด็นแรก อนุมัต ิ

  ประเด็นที่สอง ไม่อนุมัต ิ
ขอเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  สรุปมติที่ประชุมครับ 

นายสุรพงษ์  ศิลาวิเศษ  ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา  ข้อ ๓.  ญัตติพิจารณาการโอน
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล    เงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โครงการจัดซื้อยางมะตอยบรรจุ 
  ถุงส าเร็จรูป  งบประมาณ  ๖๐,๐๐๐ บาท 
     อนุมัติ        ๑๑  เสียง 
       ไมอ่นุมัต ิ     ไม่มี  
       งดออกเสียง    ๕  เสียง      

มติอนุมัติโอนเงินเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โครงการจัดซื้อ
ยางมะตอยบรรจุ  ถุงส าเร็จรูป  งบประมาณ  ๖๐,๐๐๐ บาท ด้วยคะแนน
เสียง  ๑๑  เสียง 

นายพรชัย   ระหา    ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา ข้อ ๕. ญัตติพิจารณาแก้ไข
ประธานสภา อบต.  เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย  หมวดค่าที่ดินและสิ่ง 

ก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
จากเดิม   โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน สถานที่ก่อสร้างโคกโปร่ง
แดง ต าบลหนองไผ่ล้อม รายละเอียด ก่อสร้างฐานรากหอถังสูงติดตั้งหอถัง
เหล็กทรงแชมเปญ ขนาดความจุ ๒๐ ลบ.ม. สูง ๒๐ เมตร  งบประมาณ  
๖๒๗,๐๐๐ บาท 
เปลี่ยนแปลง  โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  สถานที่ก่อสร้างบ้าน 
สวองเก่า  หมู่ที่ ๔ รายละเอียด ก่อสร้างฐานรากหอถังสูงติดตั้งหอถังเหล็ก
ทรงแชมเปญ ขนาดความจุ  ๒๐ ลบ .ม. สู ง ๒๐ เมตร  งบประมาณ  
๕๙๐,๐๐๐  บาท โดยจะถามเป็น  ๒  ประเด็น 

      ประเด็นแรก อนุมัต ิ
  ประเด็นที่สอง ไม่อนุมัต ิ
ขอเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  สรุปมติที่ประชุมครับ 

นายสุรพงษ์  ศิลาวิเศษ  ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา  ข้อ ๕. ญัตติพิจารณาแก้ไข 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล    เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย  หมวดค่าที่ดินและสิ่ง 

ก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
จากเดิม   โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน สถานที่ก่อสร้างโคกโปร่ง
แดง ต าบลหนองไผ่ล้อม รายละเอียด ก่อสร้างฐานรากหอถังสูงติดตั้งหอถัง
เหล็กทรงแชมเปญ ขนาดความจุ ๒๐ ลบ.ม. สูง ๒๐ เมตร  งบประมาณ  
๖๒๗,๐๐๐ บาท 



๑๕ 

เปลี่ยนแปลง  โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  สถานที่ก่อสร้างบ้าน 
สวองเก่า  หมู่ที่ ๔ รายละเอียด ก่อสร้างฐานรากหอถังสูงติดตั้งหอถังเหล็ก
ทรงแชมเปญ  ขนาดความจุ  ๒๐  ลบ .ม. สู ง ๒๐  เมตร งบประมาณ  
๕๙๐,๐๐๐ บาท  อนุมัติ        ๑๕  เสียง 

       ไมอ่นุมัต ิ     ไม่มี  
       งดออกเสียง    ๑  เสียง      

มติอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย  หมวดค่าที่
ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จากเดิม โครงการ
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน สถานที่ก่อสร้างโคกโปร่งแดง ต าบลหนองไผ่
ล้อม รายละเอียด ก่อสร้างฐานรากหอถังสูงติดตั้งหอถังเหล็กทรงแชมเปญ 
ขนาดความจุ ๒๐ ลบ.ม. สูง ๒๐ เมตร  งบประมาณ  ๖๒๗,๐๐๐ บาท 
เปลี่ยนแปลง  โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  สถานที่ก่อสร้างบ้าน 
สวองเก่า  หมู่ที่ ๔ รายละเอียด ก่อสร้างฐานรากหอถังสูงติดตั้งหอถังเหล็ก
ทรงแชมเปญ  ขนาดความจุ  ๒๐  ลบ .ม. สู ง ๒๐  เมตร งบประมาณ  
๕๙๐,๐๐๐ บาท  ด้วยคะแนนเสียง  ๑๕  เสียง 

นายพรชัย   ระหา    ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา ข้อ ๖. ญัตติพิจารณาแก้ไข
ประธานสภา อบต.  เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย  หมวดค่าที่ดินและสิ่ง 

ก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (เงินสะสม ในคราวประชุม
สภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓๐ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒)        

                    จากเดิม โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ ๙   
สถานที่ก่อสร้างบ้านหนองไผ่พัฒนาหมู่ที่ ๙ รายละเอียด ก่อสร้างฐานรากหอ
ถังสูงติดตั้งหอถังเหล็กทรงแชมเปญ ขนาดความจุ ๒๐ ลบ.ม. สูง ๒๐ เมตร  
งบประมาณ  ๔๕๒,๐๐๐ บาท เปลี่ยนแปลง  โครงการก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน  บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ ๙  สถานที่ก่อสร้าง  บ้านหนองกุงสว่าง 
หมู่ที่ ๓ รายละเอียด ก่อสร้างฐานรากหอถังสูงติดตั้งหอถังเหล็กทรงแชมเปญ 
ขนาดความจุ ๒๐ ลบ.ม. สูง ๒๐ เมตร  งบประมาณ  ๔๕๑,๐๐๐ บาท  โดย
จะถามเป็น  ๒  ประเด็น 

      ประเด็นแรก อนุมัต ิ
  ประเด็นที่สอง ไม่อนุมัต ิ
ขอเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  สรุปมติที่ประชุมครับ 

นายสุรพงษ์  ศิลาวิเศษ  ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา ข้อ ๖. ญัตติพิจารณาแก้ไข 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล    เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย  หมวดค่าที่ดินและสิ่ง 

ก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (เงินสะสม ในคราวประชุม
สภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓๐ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒)        

                    จากเดิม โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ ๙   
สถานที่ก่อสร้างบ้านหนองไผ่พัฒนาหมู่ที ่๙ รายละเอียด ก่อสร้างฐานรากหอ
ถังสูงติดตั้งหอถังเหล็กทรงแชมเปญ ขนาดความจุ ๒๐ ลบ.ม. สูง ๒๐ เมตร  
งบประมาณ  ๔๕๒,๐๐๐ บาท เปลี่ยนแปลง  โครงการก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน  บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ ๙  สถานที่ก่อสร้าง  บ้านหนองกุงสว่าง 



๑๖ 

หมู่ที่ ๓ รายละเอียด ก่อสร้างฐานรากหอถังสูงติดตั้งหอถังเหล็กทรงแชมเปญ 
ขนาดความจุ ๒๐ ลบ.ม. สูง ๒๐ เมตร  งบประมาณ  ๔๕๑,๐๐๐ บาท 

อนุมัติ        ๑๕  เสียง 
      ไมอ่นุมัต ิ     ไม่มี  
      งดออกเสียง    ๑  เสียง      

มติอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย  หมวดค่าที่
ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (เงินสะสม ในคราว
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓๐ เดือนตุลาคม พ.ศ. 
๒๕๖๒) จากเดิม โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่พัฒนา 
หมู่ที่ ๙ สถานที่ก่อสร้างบ้านหนองไผ่พัฒนาหมู่ที่ ๙ รายละเอียด ก่อสร้าง
ฐานรากหอถังสูงติดตั้งหอถังเหล็กทรงแชมเปญ ขนาดความจุ ๒๐ ลบ.ม. สูง 
๒๐ เมตร  งบประมาณ  ๔๕๒,๐๐๐ บาท เปลี่ยนแปลง  โครงการก่อสร้าง
ระบบประปาหมู่บ้าน  บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ ๙  สถานที่ก่อสร้าง  บ้าน
หนองกุงสว่าง หมู่ที่ ๓ รายละเอียด ก่อสร้างฐานรากหอถังสูงติดตั้งหอถัง
เหล็กทรงแชมเปญ ขนาดความจุ ๒๐ ลบ.ม. สูง ๒๐ เมตร  งบประมาณ  
๔๕๑,๐๐๐ บาท  ด้วยคะแนนเสียง  ๑๕  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  ๕           เรื่องอ่ืน ๆ   

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

เชิญครับ 

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

หัวหน้าส่วนทุกส่วน  กระผมนายวิโรจน์  มีมานะ  สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม หมู่ที่ ๕ ผมได้รับการประสานและพูดคุยกับท่าน
ก านันต าบลหนองไผ่ล้อม เรื่องการตัดต้นไม้ที่โคกโปร่งแดง ท่านก านันได้แจ้ง
ว่ามีผู้ส่งหนังสือร้องเรียนไปยังท่านก านันตอนที่ท่านได้เดินทางไปโคกโปร่ง
แดงพร้อมกับท่านรองวิเชียรเมื่อไปดูโครงการขุดลอกที่โคกโปร่งแดงพบว่ามี
ต้นไม้ที่โดนขุดออกด้วยและต้นไม้ที่ขุดออกไปน าไปไว้ที่ไหนอยากให้ท่าน
ชี้แจงด้วยครับ 

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

หัวหน้าส่วนทุกส่วน  กระผมนายประหยัด  จงเทพ  สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม หมู่ที่ ๖ ผมอยากจะขอความอนุเคราะห์จาก
คณะผู้บริหารตอนนี้ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะที่บ้านโนนจอมศรีดับมาเป็น
เดือนแล้วครับ ถ้าหากว่าทางอบต.มีช่างที่จะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ขอให้
ท่านแก้ไขให้ด้วยครับ 

นายพรชัย   ระหา  ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตอบข้อซักถามต่อสภาองค์การบริหาร
ประธานสภา อบต.  ส่วนต าบล เชิญครับ 

นายสิทธิศักดิ์  แก้วหาวงศ์ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  รองประธานสภาองค์การ 



๑๗ 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล บริหารส่วนต าบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  คณะผู้บริหารและ 
หัวหน้าส่วนทุกส่วน  กระผมนายสิทธิศักดิ์  แก้วหาวงศ์ นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม ก่อนอ่ืนต้องขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้ความ
ร่วมมือและเห็นความส าคัญในโครงการที่ทางคณะผู้บริหารได้ด าเนินการทุก
โครงการที่อนุมัติคาดว่าไม่เกินเดือนเมษายนคงจะเห็นเป็นรูปธรรมไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องน้ าประปา เรื่องสวนสาธารณะประจ าต าบล เรื่องโคกโปร่งแดงถ้าจะ
พูดไปแล้วถ้าไม่มีคณะผู้บริหารชุดนี้ก็คงไม่ได้พ้ืนที่โคกโปร่งแดงสาธารณะคืน
แน่นอนเพราะพ่ีน้องประชาชนบุกรุกในการต่อสู้ทวงคืนต้องผ่านกระบวนการ
ต่างๆมากมายตอนนี้เราได้คืนมาแล้วและเราได้งบประมาณจากองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดมาด าเนินโครงการที่โคกโปร่งแดงจ านวน ๙ โครงการ 
ก าลังด าเนินการขุดลอกล้อมรอบโคกโปร่งแดง ในการด าเนินการก็เป็น
ธรรมดาถ้าต้นไม้ขวางทางก็จ าเป็นต้องตัดออกเพ่ือให้สามารถด าเนินต่อไปได้
ภายในปีนี้คงได้เห็นเป็นรูปธรรมครับ 

นายพรชัย   ระหา  มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะอะไรอีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภา อบต.    
 

ที่ประชุม   ไม่มี  
 

นายพรชัย  ระหา  สั่งปิดการประชุม    
ประธานสภา อบต. 
 
  ปิดประชุมเวลา   ๑๒.๐๐  น.  
 
 
 
 
 
  
 

 
       ลงชื่อ    สุรพงษ์  ศิลาวิเศษ     ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

      (นายสุรพงษ์  ศิลาวิเศษ) 
                                                           เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม    

 

       ลงชื่อ    สุพจน์  ศรีวรรณะ    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
         (นายสุพจน์  ศรีวรรณะ) 

      ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

       ลงชื่อ      วิโรจน์  มีมานะ  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
         (นายวิโรจน์  มีมานะ) 

                  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

        ลงชื่อ    หนู  ประการะสี   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 



๑๘ 

                           (นายหนู  ประการะสี) 
                  เลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

       ลงชื่อ        พรชัย  ระหา        ผู้รับรองรายงานการประชุม 
           (นายพรชัย  ระหา) 
                                                            ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 


