
๑ 

 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม 
สมัยวสิามัญ  สมัยที ่ ๒  คร้ังที ่ ๑  ประจ าปี พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

วนัพุธ  ที ่๓๐   เดือนตุลาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 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 หนู  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  พลนงค ์  
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. นายจักรกฤษ  เศษก าปัง นายช่างโยธาช านาญงาน   รกัษาราชการ

แทนหัวหน้าส่วนโยธา 
จักรกฤษ  เศษก าปัง  

๑๐. นางสาวสุกัญญา  ยอดเพชร นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ สุกัญญา  ยอดเพชร  

๑๑. 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 สมัย 

วิสามัญ สมัยที่ ๒  ครั้งที่ ๑  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศอ าเภอหนองสอง
ห้อง  เรื่อง  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม สมัย
วิสามัญ  สมัยที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒  ด้วยประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม ได้ยื่นค าร้องขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองไผ่ล้อม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี  ๒๕๖๒ เพ่ือพิจารณา
ญัตติต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
ไผ่ล้อม  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. 
๒๕๕๒ จึงให้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม สมัย
วิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
มีก าหนดไม่เกิน ๑๕ วัน  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ  วันที่  
๒๒  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 



๓ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

นายพรชัย  ระหา    ๑. เรื่องพนักงานส่วนต าบลย้ายมาใหม่ 
ประธานสภา อบต.  เนื่องจากมีพนักงานส่วนต าบลย้ายมาใหม่ ต าแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติ  
    งาน  ขอให้เจ้าหน้าที่ผู้ย้ายมาใหม่แนะน าตัวต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
    เชิญครับ 
นายสุรัตน์  คล่องแคล่ว  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  รองประธานสภาองค์การ 
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติการ บริหารส่วนต าบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  คณะผู้บริหารและ 

หัวหน้าส่วนทุกส่วน  กระผมนายสุรัตน์  คล่องแคล่ว  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงาน 
พัสดุปฏิบัติงาน ย้ายมาจากเทศบาลต าบลภูเขียว อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
ครับ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม   
สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒  เม่ือวันที่  ๑๕  
สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองไผ่ล้อม  (ส่งส าเนาการประชุมไปพิจารณาก่อนแล้ว)  

 

นายพรชัย  ระหา    ตามท่ีได้ส่งส าเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ประธานสภา อบต.  หนองไผ่ล้อม  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  ครั้งที่  ๒  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒    

เมื่อวันที่  ๑๕  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒  ไปพร้อมระเบียบวาระการประชุม
แล้วนั้น  มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในส่วนใดหรือไม่       
เรียนเชิญครับ 

 

ทีป่ระชมุ   ไม่มี 
 

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

นายสุรพงษ์  ศิลาวิเศษ  มติรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี 
เลขานุการสภา อบต.   พ.ศ.  ๒๕๖๒  เมื่อวันที่  ๑๕  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  

รับรอง  ๑๕  เสียง 
     ไมร่ับรับรอง     ไม่มี       
     งดออกเสียง       ๑  เสียง 

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
หนองไผ่ล้อม  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  ครั้งที่  ๒  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่  ๑๕  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  ด้วยคะแนนเสียง  ๑๕  เสียง             

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒ ประจ าปี  
พ.ศ. ๒๕๖๒  เมื่อวันที่  ๑๕  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒  
  
 

 



๔ 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องติดตามผลจากมติการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  ๓ ครั้ งที่  ๒  
ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๒  เมื่อวันที่  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 

๑. การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓  วาระท่ี  ๒  ขั้นแปรญัตติ และ วาระท่ี  
๓  ให้ความเห็นชอบตราเป็นข้อบัญญัติต าบล            

นายพรชัย   ระหา    ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องติดตามผลจากมติการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ ๓ 
ประธานสภา อบต. ครั้งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๕  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อที่ ๑  

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
สามัญ  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๕  สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อที่  ๑  ญัตติการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ วาระท่ี  ๒  ขั้นแปร
ญัตติ และ วาระท่ี ๓  ให้ความเห็นชอบตราเป็นข้อบัญญัติต าบลสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อมมีมติเห็นชอบ ๑๕ เสียง ไม่เห็นชอบไม่มี งด
ออกเสียง ๑ เสียง  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
๑.  ญัตติพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
๒.  ญัตติพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๖๓  
งบประมาณ ทั้งสิ้น  ๑,๑๖๖,๐๐๐  บาท  รายละเอียดดังนี้ 
๒.๑ โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านนายไพรทูล ประทุมตะ ถึงบ้าน
นายสนิท หม่วยนอก บ้านหนองไผ่ล้อม หมู่ที่ ๑ งบประมาณ ๙๖,๐๐๐ บาท 
๒.๒  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายนาพ่อเปลี่ยน  บรรยง  บ้านหนองไผ่
ล้อม  หมู่ที่ ๑  งบประมาณ  ๓๙,๐๐๐ บาท 

              ๒.๓  โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกบ้านโนนจอมศรี หมู่ที่ ๖  
                                  งบประมาณ  ๕๙,๐๐๐  บาท 

๒.๔  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างโรงสีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้าน
หนองหวาย หมู่ที่  ๕  งบประมาณ  ๑๐๕,๐๐๐  บาท 
๒.๕  โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองกุงสว่าง หมู่ที่ ๓ เชื่อมต่อ
บ้านกุดหว้า งบประมาณ  ๑๐๕,๐๐๐  บาท 
๒.๖  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายอ านวย  บับภาวะตา   
บ้านหนองกุงศรี หมู่ที่  ๗  งบประมาณ  ๑๐๕,๐๐๐ บาท 

                  ๒.๗  โครงการวางท่อระบายน้ าภายในหมู่บ้านบ้านขุมปูน  หมู่ที่  ๒   
                                 งบประมาณ  ๒๐๕,๐๐๐  บาท 
                 ๒.๘  โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  บ้านหนองไผ่พัฒนา  หมู่ที่  ๙  
                                 งบประมาณ  ๔๕๒,๐๐๐   บาท   



๕ 

นายพรชัย   ระหา  ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา ข้อ ๑. ญัตติพิจารณาร่าง
ประธานสภา อบต.  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒   

ขอเชิญปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลชี้แจงรายละเอียดต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล  เชิญครับ 

 

นายสุรพงษ์  ศิลาวิเศษ  ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา ข้อ ๑. ญัตติพิจารณาร่าง 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ใน

กรณีนี้ จะเกี่ยวเนื่องกันกับญัตติ พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  เหตุผลที่ต้องมีการเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
เพ่ือให้สภาให้ความเห็นชอบ  กรณีการเปลี่ยนแปลงนี้เนื่องจากว่ารายละเอียด
โครงการในแผนเดิมมีการเปลี่ยนแปลงด้านขนาดจากแผนเดิมซึ่งนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อมได้เสนอโครงการมาเพ่ือเสนอสภาเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติในญัตติพิจารณาข้อที่ ๒ นั้น จึงจ าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลง
แผนเพ่ือให้สอดคล้องกับโครงการที่จะด าเนินงาน ในส่วนของรายละเอียดผม
จะให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนได้อธิบายชี้แจงต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม เชิญครับ  

นางสาวสุภาพร  พูนไธสง เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  รองประธานสภาองค์การ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  บริหารส่วนต าบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  คณะผู้บริหารและ

หัวหน้าส่วนทุกส่วน  ดิฉันนางสาวสุภาพร  พูนไธสง  ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์
นโยบายและแผนปฏิบัติการ ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา ข้อ 
๑. ญัตติพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อมได้ประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เมื่อวันที่  ๑๔ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 
๒๕๖๒ ซึ่งแผนมีระยะเวลา ๕ ปี ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่ง
เป็นฉบับแก้ไขฉบับปัจจุบัน ข้อ ๒๒/๑ ก าหนดไว้ว่าเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อมพิจารณาเพ่ือให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๔๖ 
แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
ด้วย เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่ง
แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิด
ประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  ในกรณีนี้ เป็นการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น หมายถึง การท าให้วัตถุประสงค์และสาระส าคัญเปลี่ยนแปลงไปจาก
เดิม เช่น มีโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น แต่วัตถุประสงค์สาระส าคัญเปลี่ยน 
เช่น ความยาว ความกว้างลด-เกินจากแผน ประเภทของถนนจากลูกรัง มา
เป็นคสล.สถานที่ก่อสร้าง กว้าง ยาว สูง ลึก เปลี่ยนแปลงไปจากโครงการใน
แผนเดิม ส าหรับร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ มีทั้งหมด ๖ โครงการ ซึ่งรายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่
ส่งให้ท่านสมาชิกไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว หากมีข้อสงสัยประการใดก็
สามารถสอบถามได้ค่ะ 



๖ 

นายพรชัย   ระหา  มีสมาชิกสภาท่านใด มีข้อสงสัยอยากจะสอบถามหรือไม ่เชิญครับ 
ประธานสภา อบต.   

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

หัวหน้าส่วนทุกส่วน  กระผมนายสุพจน์  ศรีวรรณะ  สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม หมู่ที่ ๒  ผมมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการต่างๆ
ที่มีการเปลี่ยนแปลง ยกตัวอย่างเช่นโครงการบ้านขุมปูน หมู่ที่ ๒ จากเดิม
โครงการวางท่อระบายน้ าภายในหมู่บ้าน บ้านขุมปูน หมู่ที่ ๒ เป้าหมาย วาง
ท่อ คสล. ๐.๔๐ เมตร พร้อมก่อสร้างบ่อพักยาว ๒๐ เมตร เปลี่ยนแปลงเป็น 
โครงการวางท่อระบายน้ าภายในหมู่บ้าน บ้านขุมปูน หมู่ที่ ๒ เป้าหมาย วาง
ท่อ คสล. ขนาด ๐.๔๐ เมตร จ านวน ๑๓๗ ท่อน พร้อมทั้งบ่อพักน้ าจ านวน 
๑๔ บ่อ ตามแบบแปลนที่อบต.หนองไผ่ล้อมก าหนด ถ้าเราด าเนินการ
โครงการที่เปลี่ยนแปลงแล้ว โครงการเดิมจะยังอยู่ในแผนหรือไม่ครับ 

นายสุรพงษ์  ศิลาวิเศษ  จากที่ท่านสมาชิกได้สอบถาม ความหมายมันชัดเจนอยู่แล้วว่าเปลี่ยนแปลง 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  เมื่อเปลี่ยนแปลงแล้วและด าเนินการแล้วก็เป็นอันจบไป แต่ถ้าโครงการนั้น

เป็นโครงการต่อเนื่องบรรจุงบประมาณไว้มากกว่าหนึ่งปี ถึงแม้เราจะด าเนิน
โครงการไปแล้วแต่โครงการนั้นก็ยังสามารถน ามาด าเนินการในปีต่อๆ ไปได้
ตามปีงบประมาณที่ เราบรรจุไว้ แต่ถ้าบรรจุงบประมาณไว้ปี เดียวเมื่อ
ด าเนินการแล้วโครงการดังกล่าวก็เป็นอันจบไป  แต่ถ้ายังมีความเดือดร้อน
หรือจ าเป็นก็สามารถเสนอโครงการเพ่ือบรรจุเข้าแผนใหม่ได้ครับ 

นายพรชัย   ระหา  มีสมาชิกสภาท่านใด มีข้อสงสัยอยากจะสอบถามหรือไม่ เชิญครับ 
ประธานสภา อบต.   

นายสาย  ศรีสมนาม  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  รองประธานสภาองค์การ 
สมาชิกสภา อบต.  บริหารส่วนต าบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  คณะผู้บริหารและ 

หัวหน้าส่วนทุกส่วน  กระผมนายสาย  ศรีสมนาม  สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม หมู่ที่  ๘  อยากฝากถึงท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล โครงการที่จะด าเนินการท าไมไม่มีโครงการของบ้านสวอง
ใหม่ หมู่ที่ ๘ บ้างครับ 

นายพรชัย   ระหา  ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อมตอบข้อซักถามต่อ
ประธานสภา อบต.  สภาองค์การบริหารส่วนต าบล เชิญครับ 

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

หัวหน้าส่วนทุกส่วน  กระผมนายสิทธิศักดิ์  แก้วหาวงศ์ นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม ส าหรับกรณีที่ท่านสมาชิกสภาหมู่ที่ ๘ ได้สอบถามว่า
ท าไมไม่มีโครงการหมู่ที่ ๘ บ้างในโครงการก่อสร้างระบบประปาเป็นโครงการ
ที่ใช้ร่วมกันทั้ง ๓ หมู่บ้าน คือหมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๘ และหมู่ท่ี ๙ ครับ 

นายพรชัย   ระหา  มีสมาชิกสภาท่านใด มีข้อสงสัยอยากจะสอบถามอีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภา อบต.   



๗ 

ที่ประชุม   ไม่มี 

นายพรชัย   ระหา    ถ้าไม่มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัย ผมจะขอมติที่ประชุมเพ่ือให้ความ
ประธานสภา อบต.              เห็นชอบ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  

๑/๒๕๖๒ โดยกระผมจะถามเป็น  ๒ ประเด็น 
     ประเด็นแรก เห็นชอบ     
     ประเด็นที่สอง  ไมเ่ห็นชอบ 
    ขอเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  สรุปมติที่ประชุมครับ 
 

นายสุรพงษ์  ศิลาวิเศษ  ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา ข้อ ๑. ญัตติพิจารณาร่าง
เลขานุการสภา อบต.  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒  

เห็นชอบ  ๑๕  เสียง 
     ไมเ่ห็นชอบ    ไม่มี       
     งดออกเสียง       ๑  เสียง 

มติ เห็นชอบเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๕) 
เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ด้วยคะแนนเสียง ๑๕  เสียง   
 

มติที่ประชุม มติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง  ครั้ง
ที่ ๑/๒๕๖๒  ด้วยคะแนนเสียง  ๑๕  เสียง   

นายพรชัย   ระหา  ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา ข้อ ๒. ญัตติพิจารณาจ่ายขาด
ประธานสภา อบต.  เงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓  งบประมาณ  ทั้งสิ้น  

๑,๑๖๖,๐๐๐  บาท ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลชี้แจงรายละเอียด
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  เชิญครับ 

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

หัวหน้าส่วนทุกส่วน  กระผมนายสิทธิศักดิ์  แก้วหาวงศ์ นายกองค์การบริหาร
ส่ วนต าบ ลห น องไผ่ ล้ อม  สื บ เนื่ อ งม าจาก ได้ มี ห นั งสื อสั่ งก ารจาก
กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และสามารถน าเงินสะสมมาใช้ใน
การพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพเพ่ือ
สนับสนุนการด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลจึงได้ก าหนดแนวทางการใช้
จ่ายเงินสะสมเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ๕ ด้าน ประกอบด้วย 
๑. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ๒. ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ๓.ด้าน
เศรษฐกิจและสังคม ๔. ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวและ ๕.ด้านการศึกษาและ
อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๘๙/๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น  พ .ศ. ๒๕๔๗ และที่ แก้ ไขเพ่ิมเติม
ปลั ดก ระทรวงมห าด ไท ย โดยความ เห็ น ชอบ ของรั ฐมนตรี ว่ าก าร
กระทรวงมหาดไทยอนุมัติยกเว้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถน า
เงินสะสมไปใช้จ่ายในการด าเนินการตามแนวทางดังกล่าวได้ โดยยกเว้นการ
กันเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน



๘ 

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๘๙ และให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพิจารณากันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นตามความจ าเป็น โดย
ค านึงถึงสถานะทางการเงินการคลัง และต้องเสนอโครงการเพ่ือใช้จ่ายเงิน
สะสมต่อสภาท้องถิ่นภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เท่านั้น ดังนั้นทางคณะ
ผู้บริหารได้มองเห็นความส าคัญและความจ าเป็นเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนในพ้ืนที่จึงได้เสนอโครงการต่างๆที่จะด าเนินการเพ่ือให้สภาได้
พิจารณาอนุมัติเพ่ือผู้บริหารจะได้ด าเนินการต่อไปครับ 

นายสุรพงษ์  ศิลาวิเศษ  ผมขอชี้แจงเพ่ิมเติม โครงการที่ขอจ่ายขาดเงินสะสม เนื่องด้วยรัฐบาลมี 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  นโยบายที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยก าหนดมาตรการหลายมาตรการ เช่น การ

ใช้จ่ายภาครัฐโดยเฉพาะงบลงทุนเศรษฐกิจฐานรากด้านการเกษตร การ
ท่องเที่ยว การลงทุน และได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยส่งเสริม
สนับสนุนให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม เพ่ือแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและสนับสนุนการด าเนินการตาม
นโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ กระทรวงมหาดไทย พิจารณา
แล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน และสามารถน าเงินสะสมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น
ตามอ านาจหน้าที่ได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพเพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลจึงได้ก าหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสม
เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ๕ ด้าน ประกอบด้วย ๑. ด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน ๒. ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ๓.ด้านเศรษฐกิจ
และสังคม ๔. ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวและ ๕. ด้านการศึกษา โดยความ
เห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอนุมัติยกเว้นให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถน าเงินสะสมไปใช้จ่ายในการด าเนินการตาม
แนวทางดังกล่าวได้ โดยยกเว้นการกันเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๘๙ 
และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณากันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัย
เกิดขึ้นตามความจ าเป็น โดยค านึงถึงสถานะทางการเงินการคลัง และต้อง
เสนอโครงการเพ่ือใช้จ่ายเงินสะสมต่อสภาท้องถิ่นภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม 
๒๕๖๒ เท่านั้น 

นายพรชัย   ระหา  ก่อนที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลจะได้พิจารณาอนุมัติ ขอให้ผู้อ านวยการ
ประธานสภา อบต.  กองคลัง รายงานสถานการณ์คลังต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ 

ล้อม เชิญครับ 

นางละอองดาว  เอี่ยมศรี  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  รองประธานสภาองค์การ 
ผู้อ านวยการกองคลัง  บริหารส่วนต าบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  คณะผู้บริหารและ 

หัวหน้าส่วนทุกส่วน  ดิฉัน นางละอองดาว  เอี่ยมศรี  ผู้อ านวยการกองคลัง 
ขอแจ้งรายรับ-รายจ่าย ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ดังนี้ 
   



๙ 

รายรับ  ประมาณการรายรับไว้ทั้งสิ้น ๓๑,๐๐๐,๐๐๐       บาท 
 รับจริง    ๓๐,๐๖๒,๔๑๖.๖๘   บาท 
   แยกเป็น  ค่าภาษีอากร         ๘๙,๒๙๔.๕๐   บาท 
      ค่าธรรมเนียม ค่าปรับฯ     ๑๓๗,๒๙๓.๙๐   บาท 
      รายได้จากทรัพย์สิน        ๕๘,๖๑๔.๙๑    บาท 
      รายได้เบ็ดเตล็ด             ๗๖,๐๐๐.๐๐    บาท 
      ภาษีจัดสรร             ๑๖,๒๙๗,๒๙๗.๓๗     บาท 
                       เงินอุดหนุนทั่วไปฯ      ๑๓,๔๐๓,๙๑๖.๐๐     บาท 
        รวมรายได้รับจริงทั้งหมด   ๓๐,๐๖๒,๔๑๖.๖๘    บาท 
รายจ่าย   ประมาณการรายจ่ายไว้ทั้งสิ้น   ๓๑,๐๐๐,๐๐๐        บาท 
   จ่ายจริง     ๒๙,๔๒๔,๐๖๙        บาท 
   แยกเป็น  งบกลาง    ๘,๗๒๗,๗๑๐.๐๐     บาท 
      เงินเดือน                 ๙,๗๑๔,๒๖๔.๐๐      บาท 
               ค่าตอบแทน                ๒๕๐,๐๒๗.๐๐      บาท 
      ค่าใช้สอย                ๖,๐๓๕,๐๘๖.๐๐       บาท 
                       ค่าวัสดุ                   ๑,๑๔๘,๘๑๐.๓๘       บาท 
      ค่าสาธารณูปโภค          ๓๒๐,๗๙๙.๖๗       บาท 
               เงินอุดหนุน              ๑,๒๐๗,๐๐๐.๐๐      บาท 
      ค่าครุภัณฑ์                 ๑๔๒,๔๐๐.๐๐      บาท 
                       ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง   ๑,๘๗๗,๙๗๒.๑๒     บาท 
         รวมรายจ่ายจริงท้ังหมด   ๒๙,๔๒๔,๐๖๙.๑๗    บาท 
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง ๖๓๘,๓๔๗.๕๑ เมื่อสิ้นปีงบประมาณตาม
ระเบียบฯ ให้หักเข้าเงินทุนส ารองเงินสะสม ๑๕% เป็นเงิน ๙๕,๗๕๒.๑๒ 
บาท ที่เหลือตกเป็นเงินสะสมทั้งหมด ๕๔๒,๕๙๕.๕๑ บาท เมื่อรวมกับเงิน
สะสมที่มีอยู่เดิม ๒,๔๑๗,๑๑๘.๙๘ รวมเป็นเงินสะสมทั้งสิ้น ณ วันที่ ๓๑ 
กันยายน  ๒๕๖๒  เป็นเงิน  ๒,๙๑๑,๔๐๐.๓๕ บาท ในการกันเงินกองคลังได้
กันเงินตามระเบียบและได้จัดส่งรายงานให้ท้องถิ่นจังหวัดทราบทุกเดือนตาม
ระเบียบฯแล้ว ในส่วนของกองคลังขอรายงานให้ที่ประชุมทราบเพียงเท่านี้ค่ะ 

นายพรชัย   ระหา  มีสมาชิกสภาท่านใด มีข้อสงสัยอยากจะสอบถามหรือไม่ เชิญครับ 
ประธานสภา อบต. 

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

หัวหน้าส่วนทุกส่วน  กระผมนายธนวิชญ์  ปัตถาระกัง  สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม หมู่ที่  ๑  ขอสอบถามโครงการซ่อมแซมถนน
หินคลุกสายบ้านนายไพรทูล ประทุมตะถึงบ้านนายสนิท หม่วยนอก ในการ
ถมดินเป็นดินที่ใช้แม็คโครขุดขึ้นมาซ่อมแซมหรือว่าใช้รถบรรทุกขนดินมาจาก
ที่อ่ืนเพื่อซ่อมแซมครับ 

นายพรชัย   ระหา  ขอเชิญนายช่างโยธาช านาญงานรักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองช่าง 
ประธานสภา อบต.  ตอบข้อซักถามต่อสภา เชิญครับ 



๑๐ 

นายจักรกฤษ  เศษก าปัง  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  รองประธานสภาองค์การ 
นายช่างโยธาช านาญงาน  บริหารส่วนต าบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  คณะผู้บริหารและ 

หัวหน้าส่วนทุกส่วน  กระผมนายจักรกฤษ  เศษก าปัง  นายช่างโยธาช านาญ
งาน ส าหรับโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านนายไพรทูล ประทุมตะถึง
บ้านนายสนิท หม่วยนอก ระยะทาง ๑๕๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๓๐ 
เมตรจะใช้ดินขุดถม แล้วก็จะลงหินคลุกครับ 

นายพรชัย   ระหา  ก่อนที่จะพิจารณาขอมติที่ประชุมผมขอสอบถามโครงการก่อสร้างระบบ
ประธานสภา อบต.  ประปาหมู่บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ ๙ จะติดตั้งหอถังสูงไว้ที่โคกโปร่งแดง
                      สาธารณประโยชน์ใช่หรือไม่ครับ 

นายสิทธิศักดิ์  แก้วหาวงศ์ โครงการนี้ช่างระบุสถานที่ผิดขอแก้ไขนะครับเพราะจะมีโครงการก่อสร้าง
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ระบบประปาหมู่บ้านที่เราได้ตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติ งบประมาณ       
                                รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้วที่จะต้องด าเนินการที่โคกโปร่ง   
                                         แดง  ส่วนโครงการนี้เราจะไปติดตั้งที่ปู่ตาตรงแยกถนนไปบ้านหนองบัวแดง 

นายจักรกฤษ  เศษก าปัง  ขอแก้ไขเอกสารนะครับ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหนองไผ่     
นายช่างโยธาช านาญงาน  พัฒนา หมู่ที่ ๙ ขอแก้ไขสถานที่ก่อสร้างจากโคกโปร่งแดงเป็นศาลปู่ตาที่                                   
             นานายหนู ประการะสี ครับ 

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 ผมมีข้อสงสัยโครงการก่อสร้างระบบประปา
หมู่ที่ ๙ ตัวนี้ใช้เงินสะสมแล้วโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๘ 
เป็นโครงการที่ใช้งบประมาณตามข้อบัญญัติใช่หรือไม่ครับ เพราะตอนที่คุย
กันแจ้งว่าโครงการของหมู่ที่ ๘ จะใช้จ่ายจากเงินสะสมแต่โครงการที่ระบุจะ
ใช้จ่ายเงินสะสมเป็นโครงการของหมู่ที่ ๙ อยากให้ชี้แจงรายละเอียดด้วยครับ 

นายพรชัย   ระหา  ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตอบข้อซักถามต่อสภาองค์การบริหาร
ประธานสภา อบต.  ส่วนต าบล เชิญครับ 

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

หัวหน้าส่วนทุกส่วน  กระผมนายสิทธิศักดิ์  แก้วหาวงศ์ นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ าเราได้ท า
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านโครงการนี้เป็นโครงการที่ ๓  เพราะ
เป็นปัญหาส าคัญที่ต้องแก้ไข โครงการก่อสร้างระบบประปาของหมู่ที่ ๔ ที่เรา
ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่แล้ว โครงการที่จะด าเนินการต่อไปคือ
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ ถ้าสภาอนุมัติก็จะด าเนินการ
โครงการนี้ต่อเลย ส่วนโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ เป็น
โครงการที่ ใช้งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
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งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งจะด าเนินการหลังจากด าเนินโครงการของหมู่ที่ 
๙ แล้ว โดยจะไปส ารวจแหล่งน้ าที่โคกโปร่งแดงโครงการนี้จะต่อน้ าเข้าหมู่ที่ 
๘ น้ าเราก็จะมาจาก ๓ จุด ก็จะท าให้มีน้ าเพียงพอส าหรับประชาชนทั้งสาม
หมู่บ้านครับ 

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 ผมอยากจะเห็นว่า เมื่อเราอนุมัติงบประมาณ
แล้วอยากให้มันเกิดขึ้นแบบเป็นรูปธรรม ส าหรับระบบประปาเดิมที่ใช้อยู่ถ้า
เราได้ด าเนินโครงการนี้แล้วเราจะหยุดใช้หรือไม่ หรือจะท ายังไงครับ 

นายพรชัย   ระหา  ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตอบข้อซักถามต่อสภาองค์การบริหาร
ประธานสภา อบต.  ส่วนต าบล เชิญครับ 

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

หัวหน้าส่วนทุกส่วน  กระผมนายสิทธิศักดิ์  แก้วหาวงศ์ นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองไผ่ล้อมระบบประปาที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้เราใช้ร่วมกันทั้ง ๓ 
หมู่บ้าน ถ้าเราด าเนินโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านทั้ง  ๓  โครงการ
แล้วคาดว่าก็น่าจะมีน้ าเพียงพอส าหรับทั้ง ๓ หมู่บ้าน ต าบลของเราถึงแม้ว่า
จะไม่ได้เดือดร้อนเรื่องน้ าเท่าไหร่แต่ก็มีบางจุดที่ยังเป็นปัญหาส าหรับระบบ
ประปาเดิมเราก็จะส ารองไว้ใช้ในยามขาดแคลนและทุกโครงการเราจะ
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครับ 

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 ส าหรับโครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่ที่ ๙ เราได้มีการส ารวจน้ าหรือยังว่าน้ าใต้ดินมีปริมาณเพียงพอที่จะ
ด าเนินการหรือไม่ และมีข้อสงสัยโครงการของหมู่ที่ ๒ ตามเอกสารยอด
จ านวนเงินในแบบ ปร.๔ และปร.๕ ไม่ตรงกันเราจะยึดตัวเลขตามยอดไหน
ครับ  

นายพรชัย   ระหา  ขอเชิญนายช่างโยธาช านาญงานรักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองช่าง 
ประธานสภา อบต.  ตอบข้อซักถามต่อสภา เชิญครับ 

นายจักรกฤษ  เศษก าปัง  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  รองประธานสภาองค์การ 
นายช่างโยธาช านาญงาน  บริหารส่วนต าบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  คณะผู้บริหารและ 
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หัวหน้าส่วนทุกส่วน  กระผมนายจักรกฤษ  เศษก าปัง  นายช่างโยธาช านาญ
งาน ยึดตามใบสรุปตามแบบ ปร.๕ งบประมาณ ๒๐๕ ,๐๐๐ บาทครับ 
ส าหรับ ตัวเลขตามแบบ ปร.๔ เป็นราคาวัสดุและราคาค่าแรงที่ยังไม่รวมราคา
ค่า Factor F ครับ 

นายพรชัย   ระหา  มีสมาชิกสภาท่านใด มีข้อสงสัยอยากจะสอบถามหรือไม่ เชิญครับ 
ประธานสภา อบต. 

นายหนู  ประการะส ี  ส าหรับโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ ที่จะด าเนินการในที่ 
สมาชิกสภา อบต. นาของผม ผมยินยอมที่จะให้ใช้พ้ืนที่นาของผมเป็นที่ติดตั้งหอถังเหล็ก เพ่ือใช้

ประโยชน์ในส่วนรวมครับ 

นายสิทธิศักดิ์  แก้วหาวงศ์ ก่อนที่เราจะด าเนินโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ เราจะต้อง
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล มีการส ารวจเพื่อดูปริมาณน้ าว่ามีเพียงพอหรือไม่ถ้าจุดที่เราเจาะแล้วพบว่ามี 

น้ าไม่เพียงพอก็จะขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างจากสภาอีกครั้งหนึ่ง  เพ่ือ
หาแหล่งน้ าส าหรับด าเนินโครงการแต่ถ้าเจาะแล้วพบว่ามีน้ าเพียงพอก็จะ
ด าเนินการต่อไปครับ 

นายวิโรจน์  มีมานะ  ผมรู้ครับว่างบประมาณเรามีน้อย ต าบลเราก็เป็นต าบลเล็กๆ ถ้าจะจัดสรรงบ 
สมาชิกสภา อบต. ประมาณให้ครบทุกหมู่บ้านก็คงไม่เพียงพอ บ้านหนองหวายก็ยอมเพ่ือที่จะให้

หมู่อ่ืนๆที่มีความเดือดร้อนกว่าแต่เมื่อให้แล้วก็อยากให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์และแก้ปัญหาให้แก่พ่ีน้องได้จริงๆครับ 

นางสุภัทตรา ศรีจันทร์บุญ ตามท่ีท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้กล่าวว่าถ้าส ารวจเจาะน้ าในพ้ืน 
สมาชิกสภา อบต.  ที่นานายหนูแล้วปรากฏมีน้ าไม่เพียงพอจะต้องเปลี่ยนสถานที่ด าเนินโครงการ 

นั้น ดิฉันก็มีที่ดินเป็นที่นาที่อยู่ใกล้ๆ อบต.ก็พร้อมที่จะยินดีให้ใช้ที่นาของดิฉัน
เป็นที่ส ารวจหรือติดตั้งระบบประปาหมู่บ้านเพ่ือใช้เป็นสาธารณประโยชน์แก่
พ่ีน้องประชาชนในต าบลหนองไผ่ล้อมก็ยินดีค่ะ 

นายพรชัย   ระหา  มีสมาชิกสภาท่านใด มีข้อสงสัยอยากจะสอบถามหรือไม่ เชิญครับ 
ประธานสภา อบต. 

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

หัวหน้าส่วนทุกส่วน  กระผมนายอภิชาติ  แพนไธสง สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  หมู่ที่  ๔ โครงการก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้ าน หมู่ที่  ๙  ในการวางท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ ว ผมขอ
เปลี่ยนเป็น ๔ นิ้วได้หรือไม่ครับ กระผมกลัวน้ าจะไหลไม่ทันขอเปลี่ยนได้ไหม
ครับ 

นายพรชัย   ระหา  ขอเชิญนายช่างโยธาช านาญงานรักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองช่าง 
ประธานสภา อบต.  ตอบข้อซักถามต่อสภา เชิญครับ 

นายจักรกฤษ  เศษก าปัง  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  รองประธานสภาองค์การ 
นายช่างโยธาช านาญงาน  บริหารส่วนต าบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  คณะผู้บริหารและ 

หัวหน้าส่วนทุกส่วน  กระผมนายจักรกฤษ  เศษก าปัง  นายช่างโยธาช านาญ
งานส าหรับโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่  ๙ ตามแบบ
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มาตรฐานที่ต่อมาจากถังขนาด ๓ นิ้ว ตัวนี้ผมก็ท าการต่อท่อจากถังมา ๓ นิ้ว 
โดยต่อมาจากถังประมาณ ๑๐๐ เมตร หลังจากนั้นจะเป็นท่อขนาด ๒ นิ้ว
ครับ ผมว่าปัจจัยส าคัญอยู่ที่ปริมาณน้ านะครับปริมาณน้ ามีมากน้อยเพียงพอ
หรือไมข่นาดของท่อก็ตามมาตรฐานอยู่แล้วครับ 

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 เรื่องน้ าประปาส าหรับ หมู่ ๔, ๘ 
และ ๙ เพ่ิมเติมในส่วนของโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙  
ถ้าเจาะน้ าในที่นานายหนู แล้วน้ าไม่เพียงพอจะย้ายไปเจาะในที่รองสุภัทตรา 
ผมอยากให้วางท่อให้ยาวไปเลยวางจุดเดียวให้ยาวเชื่อมกันไปเลยได้ไหมจะได้
ไม่เกิดปัญหาครับ 

นายพรชัย   ระหา  ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตอบข้อซักถามต่อสภาองค์การบริหาร
ประธานสภา อบต.  ส่วนต าบล เชิญครับ 

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

หัวหน้าส่วนทุกส่วน  กระผมนายสิทธิศักดิ์  แก้วหาวงศ์ นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  สืบเนื่องมาจากเรื่องประปาที่ตอนนี้เราใช้น้ าด้วยกัน 
๓ หมู่บ้าน คือหมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๘ และหมู่ที่ ๙ สร้างมาประมาณ ๒๕ ปี เราคิด
ว่าจะมาเชื่อมต่อกับตัวนี้แต่ติดที่งบประมาณเรามีไม่เพียงพอ หลังจากที่เรา
ด าเนินโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ๔ หมู่ ๘ และหมู่ที่ ๙ เรียบร้อย
แล้วเราค่อยมาท างบประมาณใหม่ในเรื่องวางท่อเพราะระบบประปาเดิมเรา
รับช่วงต่อจากชาวบ้านไม่รู้ว่าระบบวางท่อเป็นยังไงเมื่อเราด าเนินการตัวใหม่
เสร็จเราก็มาตั้งงบประมาณเพ่ือวางระบบท่อใหม่เพ่ือให้ระบบประปามี
ประสิทธิภาพมากขึ้นครับ 

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

จ่ายขาดเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒.๑ โครงการ
ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านนายไพรทูล ประทุมตะ ถึงบ้านนายสนิท หม่วย
นอก บ้านหนองไผ่ล้อม หมู่ที่ ๑  งบประมาณ  ๙๖,๐๐๐ บาท โดยจะถาม
เป็น  ๒  ประเด็น 

      ประเด็นแรก อนุมัติ 
  ประเด็นที่สอง ไมอ่นุมัติ 
ขอเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  สรุปมติที่ประชุมครับ 
 
 
 



๑๔ 

นายสุรพงษ์  ศิลาวิเศษ  ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา  ข้อ  ๒  ญัตติพิจารณาจ่ายขาด 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล    เงนิสะสม  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒.๑  โครงการซ่อมแซม 

ถนนหินคลุกสายบ้านนายไพรทูล ประทุมตะ ถึงบ้านนายสนิท หม่วยนอก 
บ้านหนองไผ่ล้อม หมู่ที่ ๑  งบประมาณ  ๙๖,๐๐๐ บาท 

อนุมัต ิ       ๑๕  เสียง 
      ไมอ่นุมัต ิ     ไม่มี  
      งดออกเสียง    ๑  เสียง      

มติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ข้อ ๒.๑  
โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านนายไพรทูล ประทุมตะ ถึงบ้านนาย
สนิท  หม่วยนอก บ้านหนองไผ่ล้อม หมู่ที่ ๑  งบประมาณ  ๙๖,๐๐๐ บาท 
ด้วยคะแนนเสียง  ๑๕  เสียง 

นายพรชัย   ระหา    ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา ๒. ญัตติพิจารณาจ่ายขาดเงิน 
ประธานสภา  อบต.  สะสม  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒.๒  โครงการก่อสร้างถนน 

หินคลุกสายนาพ่อเปลี่ยน  บรรยง  บ้านหนองไผ่ล้อม  หมู่ที่ ๑  งบประมาณ  
๓๙,๐๐๐ บาท โดยจะถามเป็น  ๒  ประเด็น 

      ประเด็นแรก อนุมัติ 
  ประเด็นที่สอง ไม่อนุมัติ 
ขอเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  สรุปมติที่ประชุมครับ 

นายสุรพงษ์  ศิลาวิเศษ  ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา  ข้อ  ๒  ญัตติพิจารณาจ่ายขาด 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล    เงนิสะสม  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒.๒  โครงการก่อสร้าง 

ถนนหินคลุกสายนาพ่อเปลี่ยน  บรรยง  บ้านหนองไผ่ล้อม  หมู่ที่ ๑  
งบประมาณ  ๓๙,๐๐๐ บาท 

อนุมัติ        ๑๕  เสียง 
      ไมอ่นุมัต ิ     ไม่มี  
      งดออกเสียง    ๑  เสียง      

มติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ข้อ ๒.๒  
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายนาพ่อเปลี่ยน  บรรยง  บ้านหนองไผ่ล้อม  
หมู่ที่ ๑  งบประมาณ  ๓๙,๐๐๐ บาท  ด้วยคะแนนเสียง  ๑๕  เสียง 

นายพรชัย   ระหา    ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา ๒. ญัตติพิจารณาจ่ายขาดเงิน 
ประธานสภา  อบต. สะสม  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ  ๒.๓  โครงการซ่อมแซมถนน

หินคลุกบ้านโนนจอมศรี หมู่ที่ ๖  งบประมาณ  ๕๙,๐๐๐  บาท 
     โดยจะถามเป็น  ๒  ประเด็น 
      ประเด็นแรก อนุมัติ 

  ประเด็นที่สอง ไม่อนุมัติ 
ขอเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  สรุปมติที่ประชุมครับ 
 
 
 
 
 



๑๕ 

นายสุรพงษ์  ศิลาวิเศษ  ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา  ข้อ  ๒  ญัตติพิจารณาจ่ายขาด 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล    เงนิสะสม  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒.๓  โครงการซ่อมแซม 

ถนนหินคลุกบ้านโนนจอมศรี หมู่ที่  ๖  งบประมาณ  ๕๙,๐๐๐  บาท 
อนุมัติ        ๑๕  เสียง 

      ไมอ่นุมัต ิ     ไม่มี  
      งดออกเสียง    ๑  เสียง      

มติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ข้อ ๒.๓ 
โครงการ ซ่อมแซมถนนหินคลุกบ้านโนนจอมศรี หมู่ที่ ๖ งบประมาณ  
๕๙,๐๐๐  บาท  ด้วยคะแนนเสียง  ๑๕  เสียง 

นายพรชัย   ระหา    ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา ๒. ญัตติพิจารณาจ่ายขาดเงิน 
ประธานสภา  อบต. สะสม  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒.๔  โครงการก่อสร้างถนน 

คสล. ซอยข้างโรงสีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านหนองหวาย หมู่ที่  ๕  
งบประมาณ  ๑๐๕,๐๐๐  บาท โดยจะถามเป็น  ๒  ประเด็น 

      ประเด็นแรก อนุมัติ 
  ประเด็นที่สอง ไม่อนุมัติ 
ขอเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  สรุปมติที่ประชุมครับ 

นายสุรพงษ์  ศิลาวิเศษ  ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา  ข้อ  ๒  ญัตติพิจารณาจ่ายขาด 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล    เงนิสะสม  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒.๔  โครงการก่อสร้าง 

ถนน คสล. ซอยข้างโรงสีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านหนองหวาย หมู่ที่  ๕  
งบประมาณ  ๑๐๕,๐๐๐  บาท 

อนุมัติ        ๑๕  เสียง 
      ไมอ่นุมัต ิ     ไม่มี  
      งดออกเสียง    ๑  เสียง      

มติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ข้อ ๒.๔  
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างโรงสีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านหนอง
หวาย หมู่ที่ ๕ งบประมาณ  ๑๐๕,๐๐๐ บาท  ด้วยคะแนนเสียง ๑๕ เสียง 

นายพรชัย   ระหา    ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา ๒. ญัตติพิจารณาจ่ายขาดเงิน 
ประธานสภา  อบต.  สะสม  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒.๕  โครงการก่อสร้างถนน  

คสล. สายบ้านหนองกุงสว่าง หมู่ที่ ๓ เชื่อมต่อบ้านกุดหว้า งบประมาณ  
๑๐๕,๐๐๐  บาท  โดยจะถามเป็น  ๒  ประเด็น 

      ประเด็นแรก อนุมัติ 
  ประเด็นที่สอง ไม่อนุมัติ 
ขอเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  สรุปมติที่ประชุมครับ 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 

นายสุรพงษ์  ศิลาวิเศษ  ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา  ข้อ  ๒  ญัตติพิจารณาจ่ายขาด 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล    เงนิสะสม  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒.๕  โครงการก่อสร้าง 

ถนน คสล. สายบ้านหนองกุงสว่าง หมู่ที่ ๓ เชื่อมต่อบ้านกุดหว้า งบประมาณ  
๑๐๕,๐๐๐  บาท 

อนุมัติ        ๑๕  เสียง 
      ไมอ่นุมัต ิ     ไม่มี  
      งดออกเสียง    ๑  เสียง      

มติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ข้อ ๒.๕  
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองกุงสว่าง หมู่ที่ ๓ เชื่อมต่อบ้านกุด
หว้า งบประมาณ  ๑๐๕,๐๐๐  บาท  ด้วยคะแนนเสียง ๑๕ เสียง 

นายพรชัย   ระหา    ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา ๒. ญัตติพิจารณาจ่ายขาดเงิน 
ประธานสภา  อบต.  สะสม  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒.๖  โครงการก่อสร้างถนน  

คสล. ซอยบ้านนายอ านวย  บับภาวะตา บ้านหนองกุงศรี หมู่ที่  ๗  
งบประมาณ  ๑๐๕,๐๐๐ บาท  โดยจะถามเป็น  ๒  ประเด็น 

      ประเด็นแรก อนุมัติ 
  ประเด็นที่สอง ไม่อนุมัติ 
ขอเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  สรุปมติที่ประชุมครับ 

นายสุรพงษ์  ศิลาวิเศษ  ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา  ข้อ  ๒  ญัตติพิจารณาจ่ายขาด 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล    เงนิสะสม  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒.๖  โครงการก่อสร้าง 

ถนน คสล. ซอยบ้านนายอ านวย  บับภาวะตา  บ้านหนองกุงศรี หมู่ที่  ๗  
งบประมาณ  ๑๐๕,๐๐๐ บาท 

อนุมัติ        ๑๕  เสียง 
      ไมอ่นุมัต ิ     ไม่มี  
      งดออกเสียง    ๑  เสียง      

มติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ข้อ ๒.๖  
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายอ านวย  บับภาวะตา บ้านหนอง  
กุงศรี หมู่ที่  ๗  งบประมาณ  ๑๐๕,๐๐๐ บาท ด้วยคะแนนเสียง ๑๕ เสียง 

นายพรชัย   ระหา    ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา ๒. ญัตติพิจารณาจ่ายขาดเงิน 
ประธานสภา  อบต. สะสม  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒.๗  โครงการวางท่อระบาย

น้ าภายในหมู่บ้านบ้านขุมปูน  หมู่ที่  ๒  งบประมาณ  ๒๐๕,๐๐๐  บาท 
     โดยจะถามเป็น  ๒  ประเด็น 
      ประเด็นแรก อนุมัติ 

  ประเด็นที่สอง ไม่อนุมัติ 
ขอเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  สรุปมติที่ประชุมครับ 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 

นายสุรพงษ์  ศิลาวิเศษ  ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา  ข้อ  ๒  ญัตติพิจารณาจ่ายขาด 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล    เงนิสะสม  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒.๗  โครงการวางท่อ 

ระบายน้ าภายในหมู่บ้านบ้านขุมปูน  หมู่ที่  ๒ งบประมาณ ๒๐๕,๐๐๐ บาท 
อนุมัติ        ๑๕  เสียง 

      ไมอ่นุมัต ิ     ไม่มี  
      งดออกเสียง    ๑  เสียง      

มติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ข้อ ๒.๗  
โครงการวางท่อระบายน้ าภายในหมู่บ้านบ้านขุมปูน หมู่ที่  ๒  งบประมาณ  
๒๐๕,๐๐๐  บาท  ด้วยคะแนนเสียง ๑๕ เสียง 

นายพรชัย   ระหา    ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา ๒. ญัตติพิจารณาจ่ายขาดเงิน 
ประธานสภา  อบต. สะสม  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒.๘  โครงการก่อสร้างระบบ

ประปาหมูบ่้าน  บ้านหนองไผ่พัฒนา  หมู่ที่ ๙ งบประมาณ ๔๕๒,๐๐๐ บาท   
  โดยจะถามเป็น  ๒  ประเด็น 
      ประเด็นแรก อนุมัติ 

  ประเด็นที่สอง ไม่อนุมัติ 
ขอเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  สรุปมติที่ประชุมครับ 

นายสุรพงษ์  ศิลาวิเศษ  ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา  ข้อ  ๒  ญัตติพิจารณาจ่ายขาด 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล    เงนิสะสม  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒.๘  โครงการก่อสร้าง 

ระบบประปาหมู่บ้าน  บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่  ๙  งบประมาณ      
๔๕๒,๐๐๐ บาท   

อนุมัติ        ๑๕  เสียง 
      ไมอ่นุมัต ิ     ไม่มี  
      งดออกเสียง    ๑  เสียง      

มติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ข้อ ๒.๘  
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่  ๙  
งบประมาณ  ๔๕๒,๐๐๐ บาท  ด้วยคะแนนเสียง ๑๕ เสียง                          
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕           เรื่องอ่ืน ๆ   

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

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

หัวหน้าส่วนทุกส่วน  กระผมนายวิโรจน์  มีมานะ  สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม หมู่ที่ ๕ เรื่องที่ ๑ อยากฝากไปถึงผู้บริหารในเรื่อง
ของพนักงานเก็บขยะบางวันไปเก็บบางวันไม่ไปเก็บถ้าวันไหนไม่ไปท าให้สุนัข
ไปคุ้ยถังขยะพอพ่ีน้องประชาชนสอบถามไปยังผู้ไปเก็บก็ได้ค าตอบที่ ใช้ค าพูด
ที่ไม่เหมาะสมและมีอารมณ์เวลาไปเก็บขยะก็ให้เอาถังขยะไปเก็บไว้ที่เดิมให้
ด้วยเพราะที่เห็นคือเวลาเก็บเสร็จก็โยนถังขยะกลับมาไม่เป็นที่เป็นทาง อยาก
ให้เข้าใจในงานบริการด้วย เพราะถ้าเกิดภาพไม่ดีก็จะกลายเป็นภาพลักษณ์ที่
ไม่ดีทั้งองค์กรอยากฝากไปยังผู้บริหารด้วยครับ เรื่องที่ ๒ เรื่องไฟฟ้าส่องสว่าง



๑๘ 

ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองหวายอยากจะขอย้ายเสาไฟฟ้าส่องสว่างที่สามารถ
ย้ายได้เข้าไปไว้ในซอย เลยอยากสอบถามมายังอบต.ว่าจะมีช่างที่สามารถ
ด าเนินการได้ในเรื่องนี้หรือไม่ส่วนวัสดุอุปกรณ์ทางหนองหวายจะสนับสนุนให้
ในบางส่วนเรื่องไฟส่องสว่างเป็นเรื่องจ าเป็นส าหรับหมู่บ้านเกรงว่าจะเกิด
อันตรายอยากฝากไปยังผู้บริหารด้วยครับ 

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

หัวหน้าส่วนทุกส่วน  กระผมนายสุพจน์  ศรีวรรณะ  สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม หมู่ที่ ๒ ผมขอเพ่ิมเติมในเรื่องไฟฟ้าจากท่าน
วิโรจน์นะครับ ช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ ทางบ้านขุมปูนได้ส่งหนังสือร้องเรียน
เรื่องไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้านเข้ามาหลายฉบับขอให้แก้ไขไฟฟ้าส่อง
สว่างที่ช ารุด ทางอบต.ได้เข้าไปด าเนินการซ่อมแซมให้ ๑ จุดจนถึงทุกวันนี้ยัง
ไม่ได้รับการแก้ไขหลายจุด บางจุดสายไฟตกลงมาเวลาลมพัดไปมาเกรงว่าจะ
เกิดอันตรายแก่ชาวบ้าน ถ้าไม่มีงบประมาณหรืองบประมาณมีไม่เพียงพอขอ
แค่ให้มีช่างที่สามารถด าเนินการแก้ไขให้ทางกระผมยินดีจะด าเนินการจัดหา
เองในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์เพราะชาวบ้านเดือดร้อนในเรื่องนี้มากอยากให้รีบ
ด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขซึ่งผมคิดว่าทุกหมู่บ้านก็มีปัญหาในเรื่องนี้
เหมือนกัน ฝากให้ผู้บริหารแก้ไขให้ด้วยครับ 

นายพรชัย   ระหา  ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตอบข้อซักถามต่อสภาองค์การบริหาร
ประธานสภา อบต.  ส่วนต าบล เชิญครับ 

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

หัวหน้าส่วนทุกส่วน  กระผมนายสิทธิศักดิ์  แก้วหาวงศ์ นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม เกี่ยวกับเรื่องขยะวันนั้นผมมีโอกาสเข้าร่วมอบรม
เรื่องการคัดแยกขยะซึ่ งจัดอบรมโดยส านักทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่นโดยมุ่งเน้นการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางคือภายใน
ครัวเรือนเพ่ือให้ขยะลดลง ในการเก็บขยะของอบต.เนื่องจากเรามีรถเก็บขยะ
คันเดียวที่ใช้เก็บขยะทุกหมู่บ้านภายในต าบลของเราพนักงานเก็บขยะจะมี
การวางแผนว่าในวันนี้จะเก็บที่จุดใดบ้างเนื่องจากเรามีรถเก็บขยะคันเดียวท า
ให้ท าให้ไม่สามารถเก็บขยะได้ครบทุกหมู่บ้านในวันเดียวก็เข้าใจทั้งคนเก็บ
และชาวบ้าน เป็นปัญหาที่ต้องช่วยกันแก้ไข ซึ่งทางอบต.ของเราก็เคยจัด
อบรมโครงการคัดแยกขยะและก าจัดขยะตั้งแต่ต้นทางในระดับครัวเรือนแล้ว
เรื่องขยะเป็นปัญหาที่ทุกคนทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันแก้ไขขอให้เราช่วยๆกัน
รณรงค์และประชาสัมพันธ์ในเรื่องการคัดแยกขยะเพราะถ้าเราก าจัดขยะ
ตั้งแต่ต้นทางในระดับครัวเรือนก็จะท าให้ปริมาณขยะในต าบลของเราลดลงได้ 

    ตอนนี้ก็ยังมีปัญหาในเรื่องการทิ้งขยะตรงทางเข้าบ่อทิ้งขยะมีชาวบ้านใน 
ต าบลที่น าขยะไปทิ้งเองแต่ไม่ทิ้งในบ่อขยะไปทิ้งตรงทางเข้าบ่อขยะท าให้เกิด
ปัญหาขยะเกลื่อนตั้งแต่ทางเข้าบ่อขยะ ในฐานะผู้บริหารก็จะพูดคุยและ
ตักเตือนพนักงานเก็บขยะและขอความร่วมมือให้สมาชิกทุกท่านอธิบายให้
ชาวบ้านได้เข้าใจด้วย ส่วนในเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างผมขอมอบให้รองวิเชียร  



๑๙ 

ด าเนินการในเรื่องนี้ ในวันพรุ่งนี้ผมจะเรียกประชุมพนักงาน ลูกจ้างจัดสรรคน
วางแผนเพื่อหาแนวทางปฏิบัติและแก้ไขในเรื่องนี้ครับ 

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

หัวหน้าส่วนทุกส่วน  ดิฉันนางสุภัทตรา  ศรีจันทร์บุญ สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม หมู่ที่ ๘ อยากฝากไปยังผู้บริหาร ช่วงนี้ก็ใกล้
ฤดูกาลเก็บเกี่ยวแล้ว ถนนบางเส้นบางช่วงก็เกิดช ารุดเสียหายผลจากหน้าฝน
ที่ผ่านมา ขอให้ท่านผู้บริหารพิจารณาน ารถมาปรับเกรดให้ด้วยเพ่ือให้พ่ีน้อง
ประชาชนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตได้อย่างสะดวก ฝากผู้บริหารพิจารณาอย่าง
เร่งด่วนด้วยค่ะ 

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

หัวหน้าส่วนทุกส่วน  กระผมนายธนวิชญ์  ปัตถาระกัง  สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม หมู่ที่ ๑ ในเรื่องขยะก็เห็นด้วยที่ท่านวิโรจน์ได้
กล่าวมาและขอขอบคุณท่านนายกที่รับปากจะแก้ไขและตักเตือนพนักงาน
เก็บขยะ สิ่งที่จะแนะน าก็คือการทิ้งขยะทางเข้าบ่อขยะ ผมไปดูมาแล้วขยะ
เกลื่อนตั้งแต่ทางเข้าเลยครับขยะกระจัดกระจายเต็มพ้ืนที่ดูไม่ได้เลยครับถ้า
จะมีหนังสือประชาสัมพันธ์ในเรื่องก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะครับ 

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

หัวหน้าส่วนทุกส่วน  กระผมสิบเอกสิทธิพงษ์  ไกรสีห์  ต าแหน่งหัวหน้าส านัก
ปลัด ส าหรับปัญหาเรื่องขยะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วส านักทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่นได้จัดโครงการอบรมเรื่องการคัดแยกขยะโดย
เลือกบ้านหนองหวายเป็นหมู่บ้านต้นแบบในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ในเรือง
นี้เราก็ได้ด าเนินการมาแล้ว แต่ก็จะมีแผนที่จะออกด าเนินการในเรื่องนี้อีกโดย
เลือกบ้านหนองหวายเป็นหมู่บ้านน าร่องและก็จะออกด าเนินโครงการทุกๆ
หมู่บ้านในต าบลของเราผมขอความร่วมมือมายังท่านสมาชิกสภา ผู้น าหมู่บ้าน
ช่วยกันและให้ความร่วมมือเพราะปัญหาขยะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับทุกพ้ืนที่
การบริหารจัดการขยะต้องเริ่มต้นจากตัวบุคคลก่อนล าดับต่อไปก็ครัวเรือน
และชุมชนตามล าดับถ้าตัวเรามีวินัยและให้ความร่วมมือกันทุกคนทุกฝ่ายผม
ว่าเราก็สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องขยะให้ลดลงได้ครับ 

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

หัวหน้าส่วนทุกส่วน ดิฉันนางพเยาว์ โกศรีงาม รองปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล ขออภัยที่วันนี้แต่งตัวไม่สุภาพนะคะ ขออนุญาตแจ้งเรื่องการจัดงานที่
จะเกิดขึ้นในอีกเดือนสองเดือนข้างหน้าซึ่งก าหนดการก็ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่คือ
โครงการงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ประจ าปี ๒๕๖๓ ในปีนี้ท่านนายอ าเภอ
มีนโยบายว่าให้แต่ละอปท.จัดท าซุ้มขบวนแห่ด้วยตัวเอง เป็นหน้าที่ของเราที่
จะต้องช่วยกันคิดว่าจะด าเนินการในรูปแบบใด คาดว่ารูปแบบการจัดงานก็จะ



๒๐ 

เป็นเหมือนปีที่ผ่านมาที่มีการประกวดผลิตภัณฑ์ในชุมชน ประกวดผลผลิต
ทางการเกษตร อย่างไรก็ขอความร่วมมือทุกท่านช่วยกันระดมความคิดและ
ขอความร่วมมือทุกท่านช่วยกันจัดซุ้มขบวนแห่ส าหรับต าบลของเราด้วยค่ะ 
ขออนุญาตเพ่ิมเติมในเรื่องของการใช้จ่ายเงินสะสม การใช้เงินสะสมจะมีอยู่ ๒ 
แบบ แบบที่ ๑ คือการใช้เงินสะสมโดยเป็นอ านาจของนายก ในเรื่องการจ่าย
เงินเดือน ค่าตอบแทน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถอนุมัติให้จ่าย
ขาดเงินสะสมได้ แบบที่ ๒ การจ่ายเงินสะสมโดยอ านาจของสภาจะใช้ค าว่า
การใช้จ่ายเงินสะสมไม่ใช่การจ่ายขาดเงินสะสม การใช้เงินสะสมตามที่มี
หนังสือสั่งการมาล่าสุดแจ้งให้อปท.สามารถใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยยกเว้นการ
กันเงินตามระเบียบแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องค านึงว่าถ้าหากเกิดปัญหาตามมา
หรือเราใช้เงินสะสมเยอะเกินไปแล้วเกิดผลกระทบหรือเกิดปัญหาตามมาหรือ
เงินเราไม่พอจ่ายเราต้องร่วมกันรับผิดชอบนะคะทั้งผู้บริหารสมาชิกสภาและ
เจ้าหน้าที่แต่คาดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะเงินสะสมเรามีเหลืออยู่ ใน
ส่วนของโครงการก่อสร้างบางโครงการไม่แน่ใจว่าเราอาจจะใช้ที่ดินสาธารณะ
ในการก่อสร้างหรือไม่เช่นโครงการก่อสร้างระบบประปาถ้าใช้ที่สาธารณะตาม
ระเบียบก็ต้องขออนุญาตเจ้าของสถานที่ก่อนแต่โครงการที่เราจะด าเนินการ
เห็นว่าจะใช้ที่เอกชนก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรก่อนด าเนินการต้องท า
หนังสือบริจาคที่ให้กับราชการก่อนที่จะมีการก่อสร้างได้ ส าหรับดิฉันขอชี้แจง
ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลทราบเพียงเท่านี้ค่ะ 

นายสุรพงษ์  ศิลาวิเศษ  การก่อสร้างในที่สาธารณะระเบียบกระทรวงมหาดไทยก าหนดชัดเจนว่าต้อง 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล    ขออนุญาตเจ้าของสถานที่ซึ่งมีหน้าที่ในการดูแลรักษาต้องด าเนินการตาม 

ขั้นตอนให้ถูกต้องก่อนถึงจะด าเนินการได้ส่วนการด าเนินการก่อสร้างในที่
เอกชนก็ต้องด าเนินการโอนกรรมสิทธิ์ให้กับราชการในพ้ืนที่ที่ยินยอมให้
ราชการด าเนินการก่อสร้างเพ่ือป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในภายหลัง 

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

หัวหน้าส่วนทุกส่วน  กระผมนายวิโรจน์  มีมานะ  สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม หมู่ที่ ๕ ในเรื่องของการบริจาคที่เอกชนที่บ้านหนอง
หวายก็ได้รับบริจาคหลายแปลงโอนกรรมสิทธิ์ไปบ้างแล้วแต่ก็ยังเหลืออีก
หลายแปลงที่ยังไม่โอนกรรสิทธิ์ทางอบต.เรามีงบประมาณที่จะด าเนินการใน
เรื่องนี้หรือไม่ครับ 

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

หัวหน้าส่วนทุกส่วน  กระผมนายสิทธิศักดิ์  แก้วหาวงศ์ นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม ผมในฐานะผู้บริหารได้รับรู้ปัญหาทุกๆอย่างที่เกิดขึ้น
ในองค์กรของเราก็พยายามที่จะแก้ไขเพ่ือให้งานมันเดินไปได้ปัญหาที่มีก็ค่อย
แก้กันไปส่วนเรื่องที่สาธารณะตามที่เราได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายเรื่องการ
รังวัดที่สาธารณะเราก็สามารถน างบประมาณที่ตั้งไว้มาด าเนินการในเรื่องนี้ได้
แต่รู้สึกว่าจะตั้งงบประมาณไว้แค่ ๕,๐๐๐ บาท ถ้าไม่เพียงพอผู้บริหารก็จะ
โอนงบประมาณไปเพิ่มเพ่ือให้เพียงพอต่อการด าเนินการครับ 



๒๑ 

นายพรชัย   ระหา  มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะอะไรอีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภา อบต.    
 

ที่ประชุม   ไม่มี  
 

นายพรชัย  ระหา  สั่งปิดการประชุม    
ประธานสภา อบต. 
 
  ปิดประชุมเวลา   ๑๒.๐๐  น.   
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