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สําเนาบันทึกรายงานประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลมวงไข 

สมัยสามัญสมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 

วันที่  ๑  พฤษภาคม/ ๒๕๖๓ 

ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลมวงไข 

เวลา ๐๙ .๐๐ น. 

รายชื่อผูเขาประชุม 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายสิทธิศักดิ์   อินธิจันทร ประธานสภาฯ สิทธิศักดิ์   อินธิจันทร  

๒ นายประพงษ   หนูพันธ รองปรานสภาฯ ประพงษ   หนูพันธ  

๓ นายปริญญา   พรหมจักร เลขานุการสภาฯ ปริญญา   พรหมจักร  

๔ นายทันใจ   สุวรรณชัยรบ ส.อบต.หมู๑ ทันใจ   สุวรรณชัยรบ  

๕ น.ส.ณิชกานต   ถามะพันธ ส.อบต.หมู ๒ ณิชกาต ถามะพัน  

๖ นายวันชัย   หลามงคล ส.อบต.หมู ๒ วันชัย   หลามงคล  

๗ นายวีระศักดิ์   กาญบุตร ส.อบต.หมู๓ วิระศักดิ์   กาญบุตร  

๘ นายประสบชัย   โพสาวัง ส.อบต.หมู ๕ ประสบชัย   โพสาวัง  

๙ นายจํารัส   พุมแจ ส.อบต.หมู ๕ จํารัส   พุมแจ  

๑๐ นายประจวบ   ผาลิชัย ส.อบต.หมู ๖ ประจวบ  ผาลิชัย-  

๑๑ นายสุนทร   แสนจันทร ส.อบต.หมู ๗ สุนทร แสนจันทร  

๑๒ นายสมชาย   ชํานาญกิจ ส.อบต.หมู ๗ สมชาย   ชํานาญกิจ  

๑๓ นายทะนงศักดิ์   โพนแปะ ส.อบต.หมู ๘ ทนงศักดิ์   โพนแปะ  

๑๔ นายธวัชชัย   นัดสันเทียะ ส.อบต.หมู ๘ ธวัชชัย   นัดสันเทียะ  

๑๕ นายคําแดง   กาญบุตร ส.อบต.หมู ๙ คําแดง   กาญบุตร  

๑๖ นายสํารอง   พลเศษ ส.อบต.หมู ๑๐ สํารอง   พลเศษ  

๑๗ นายสุพล   บรรณบดี ส.อบต.หมู ๑๐ สุพล   บรรณบดี  

๑๘ นายคํามี   คําสราง ส.อบต.หมู ๑๑ คําม ี  คําสราง-  

๑๙ นางพาดี   โพสาวัง ส.อบต.หมู ๑๑ พาดี   โพสาวัง  
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รายชื่อผูเขาประชุม 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นางอนงคนาถ   กิณเรศ นายก อบต.ฯ อนงคนาถ   กิณเรศ  

๒ นายสุระชัย     พันธุโคตร รองนายก อบต.ฯ สุระชัย   พันธุโคตร  

๓ นายหมอก      กาญบุตร รองนายก อบต.ฯ หมอก   กาญบุตร  

๔ นายณรงค      กาญบุตร เลขานุการนายกฯ ณรงค   กาญบุตร  

5 นางพรรณภา   อินทรรักษ ปลัดอบต.ฯ พรรณภา   อินทรรักษ  

6 นางเนตรณภา   ทอนฮามแกว ผอ.กองคลัง เนตรณภา ทอนฮามแกว  

7 นางสาวเกศสุดา แกวคําแสน ผอ.กองสวัสดิ์การสังคม เกศสุดา   แกวคําแสน  

8 นายโย          มิ่งมิตรวัน ผอ.กองชาง โย   มิ่งมิตรวัน  

9 นายเฉลิมพล   ภูผานิล ผอ.กองศึกษาฯ เฉลิมพล   ภูผานิล  

10 นายศักดิ์ศรี    ปองกัน ผอ.กองสาธาฯ ศักดิ์ศรี  ปองกัน  

11 นางนันทชพร  ออนสุระทุม หัวหนาสํานักปลัด นันทชพร ออนสุระทุม  

 

เปดประชุม 09.00 น. 
นายสิทธิศักดิ์ อินธิจันทร ครับเมื่อที่ประชุมพรอมผมขอเปดการประชุมครับก็ขอสวัสดีคณะบริหารสมาชิก 
ประธานสภาฯ  ผูทรงเกียติรทุกทานหัวหนาสวนราชการทุกทาน  ครับในวันนี้เราก็คงจะไดใชหอง 

ประชุมที่ใหมแตยังหลายๆอยางที่ขาดอยูก็ตองกราบขออภัยทุกทานดวยครับตาม
ระเบียบวาระการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 

   ระเบียบวาระท่ี ๑.  เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ  ( ไมมี ) 
   ระเบียบวาระท่ี ๒.  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา  สมัยสามัญสมัยที๑่/๒๕๖๓ 

ครับในชวงนี้ก็คงจะมอบใหทางประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมเรียน
เชิญเลยนะครับ 

นายประสบชัย โพสาวัง ครับขอบคุณทานประธานผมนายประสบชัย โพสาวัง  ในฐานะประธานตรวจวาระ    
ส.อบต.ม.๕  การประชุมสมัยสามัญสมัยที่๑ ครั้งที๑่/๒๕๖๓วันที่ ๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ก็ไดตรวจดู 

แลวก็ไมมีขอผิดพลาดอะไรมากนะครับ   ถาผิดก็มีในตัวอัก 
   ษร  ตัวพยัญชนะก็นาจะแกไขไดขอบคุณครับ 

นายสิทธิศักดิ์ อินธิจันทร ครับขอบคุณทางดานประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมมีสมาชิกที่จะ
ประธานสภาฯ  แกไขในรายงานการประชุมไหมครับถาไมมีก็จะใหทานเลขาสภานับองคประชุมกอน 

หามติรับรองรายงานการประชุมเรียนเชิญทานเลขาครับ 
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นายปริญญา พรหมจักร ครับเรียนประธานสภากระผมนายปริญญา พรหมจักรสมาชิกหมู ๓ และเลขานุการ
เลขานุการสภาฯ  สภาฯ ขอนับองคประชุมครับ ณ เวลานี้ในหองประชุมทั้งหมดมี ๑๘ ทานครับรวม 

ประธานสภา ทานสมชายไมไดแจงก็คงจะเปนขาดประชุมนะครับ ขอบคุณครับ 

นายสิทธิศักดิ์ อินธิจันทร ครับขอบคุณทานเลขานะครับตามที่เลขาไดแจง  ก็มีทานสมชาย ชํานาญกิจ  ไมไดอยู 
ประธานสภาฯ  ในหองประชุมแสดงวาเวลานี้มอียู ๑๘ ทานครบองคประชุมครับสมาชิกทานใด 

รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ ๑ ครั้งที่๑/๒๕๖๓ สมาชิกทานได
รับรองโปรดยกมือครับมีทานทันใจ สุวรรณชัยรบ ทานวันชัย หลามงคล  
ทานณิชกานต  ถามะพันธ ทานวีระศักดิ์ กาญบุต ทานจํารัส พุมแจ ทานประจวบ 
ผาลิชัย  ทานสุนทร แสนจันทร  ทานธวัชชัย นัดสันเที๊ยะ ทานทนงศักดิ์ โพนแปะ 
ทานประสบชัย โพสาวัง ทานคําแดง กาญบุตร ทานสํารอง พลเศษ ทานสุพล                
บรรณบดี ทานพาดี โพสาวัง ทานคํามี คําสราง ทานประพงษ หนูพันธ ทานปริญญา 
พรหมจักรครับ ๑๗ เสียง ถือวารับรองรายงานการประชุมครบองคประชุมคงจะไม
หามติอื่นเขาสูระเบียบวาระตอไป 

   ระเบียบวาระท่ี ๓.  เรื่องกระทู   ( ไมมี ) 
ระเบียบวาระท่ี ๔.  เรื่องเสนอใหที่ประชุมพิจารณา 

     ๔.๑  เรื่องของการโอนงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๓ 
   ตรงนี้ทางผูบริหารไดยื่นญัตติไวเดี๋ยวจะใหทางผูบริหารไดชี้แจงในหลักการและ 

เหตุผลในเรื่องของการโอนงบประมาณของป ๒๕๖๓เรียนเชิญทานนายกครับ 

นางอนงคนาถ กิณเรศ กราบเรียนทานประธานทานสมาชิกปลัด อบต.และหัวหนาสวนราชการที่เขารวม
นายก อบต.ฯ  ประชุมทุกทาน  ดิฉันนางอนงคนาถ กิณเรศ นายกองคการบริหารสวนตําบลมวงไข  

ไดตราขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๓ เพื่อใชเปนแนวทางในการ
ปฎิบัติงานและประกาศใชเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๔๖๒เหตุผลองคการบริหาร
สวนตําบลมวงไขมีความประสงคขอโอนงบประมาณรายจายเพื่อไปตั้งจายเปน
รายการใหมหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง  รายละเอียดปรากฏตามรางบัญชี
โอนงบประมาณรายจายที่ใหทานรับทราบแลว อาศัยอํานาจตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปรกครองสวนทองถิ่นป 
พ.ศ. ๒๕๔๑ รวมทั้งแกไข  เพิ่มเติม (ฉบับที่๒๕๔๓)หมวด ๔ การโอนและแกไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ
ที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ทําใหลักษณะปริมาณงานเปลี่ยน คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป
ตั้งจายเปนรายการใหมใหเปนอํานาจของสภาทองถิ่นจึงเรียนมาเพื่อใหสภาพิจารณา
เห็นชอบตอไป   นายกอยากจะชี้แจงในเรื่องที่เราจะโอนงบประมาณรายละเอียดก็
ทางทานสมาชิกที่ไดรับหนังสือไปแลวก็คงจะเห็นรูปรางเขลาๆในเรื่องของการซื้อ
ครุภัณฑ ในเรื่องของโตะประชุมสภาเรา และก็โซฟาในหองรับแขก ในหองบริหาร 
หองปลัดก็หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความกรุณาจากทางสภาใหความเห็นชอบนะ
คะก็ขอขอบคุณคะ 
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นายสิทธิศักดิ์ อินธิจันทร ครับขอบคุณทานนายกครับ ในเรื่องของการโอนงบประมาณนั้นทางผูบริหารไดยื่น   
ประธานสภาฯ  ญัตติขอโอนในหมวด ๔ ขอ ๒๗ ขอ ๒๙ นะครับในสวนของเอกสารที่แจกใหทาน 

สมาชิกก็มีหลายรายการหลายๆอยาง ที่โอนเปนรายการใหมทานตองพิจารณาใหดี
เวลาขอมติเราขอครั้งเดียวแตจายหลายรายการครับมีทานสมาชิกที่จะสอบถามเรียน
เชิญในชวงเลยนะครับเชิญทานประสบชัยครับ 

นายประสบชัย โพสาวัง ขอบคุณครับทานประธานผม ประสบชัย โพสาวัง อยากสอบถามทานประธานผานที ่ 
ส.อบต.ม.๕ ไปถึงบริหารและเจาหนาที่เกี่ยวของในการจัดซื้อเกาอี้งบประมาณทั้งหมดสี่หา

รายการบอกไดไหมวาเปนงบประมาณเทาไหร  และเกาอ้ีประ ชุมสภา ๑ ชุดเอาไวใน
หองสภาหรือเอาไวที่ไหนครับขอบคุณครับ 

นายสิทธิศักดิ์ อินธิจันทร ครับตัวเลขเขาก็ลงใหอยูนะครับซึ่งแตละโครงการตั้งแตหนา ๑/๔-๒/๔-๓/๔ทานก็ดู 
ประธานสภาฯ  ในสวนของแผนงานก็คือโอนจากแผนงานไหนและไปตั้งรายการใหมตัวไหนทานก ็

สอบถามในสวนที่ทานไมเขาใจในสวนของคําถามที่ทานประสบชัยถามทานนายกจะ
ตอบหรือจะใหเจานาที่เชิญทานปลัดครับ 

นางพรรณภา อินทรรักษ เรียนทานประธานสภาทานสมาชิกทุกทานดิฉันนางพรรณภา อินทรรักษ  
ปลัด อบต.ฯ  ปลัดองคการบริหารสวนตําบลมวงไขในฐานะเจาหนาที่งบประมาณขอเรียนชี้แจง 

เพิ่มเติมและขอตอบขอซักถามของทาน อบต.หมูที่  ๕ กรณีในการจัดซื้อเกาอี้
สํานักงานจํานวน ๓๒ ตัวและก็ครุภัณฑอยางอื่น อยางโตะประชุมในการประชุมนะ
คะเนื่องจากวาในการตั้งงบประมาณในการกอสรางอาคารสํานักงานโตะประชุมสภา
ไมไดอยูในรายละเอียดแบบแปลน  จะมีเฉพาะระบบ เครื่องเสียงและตัวโปรเจคเตอร
เพราะฉะนั้นทางผูบริหารทานเห็นวาโตะประชุมสภาของเราขอนขางที่จะเกาและ 
ชํารุดก็อยางที่ทุกทานไดเห็นก็เลยเสนอขอโอนงบประมาณจากหมวดศึกษาดูงานของ
เรา ซึ่งไมมีความจําเปนตองใชแลวเพราะวาถึงจะอยากจะศึกษาดูงานก็คงจะไปไมได
แลวเพราะอยู ในชวงสถานการณไวรัสโคโรนาทางทานผูบริหารก็เลยใหโอน
งบประมาณตรงนี้ เพื่อจัดซื้อโตะประชุมสําหรับประชุมสภาและก็เกาอี้สําหรับ
ผูบริหาร  และก็ชุดรับแขกจํานวนตามรางงบประมาณที่ไดแจงใหผูเขารวมประชุม
ไดรับทราบเพราะฉะนั้นตามที่ทานไดสอบถามวาเกาอี้จํานวน ๓๒ ตัวโตะประชุมนั้น
ใชสําหรับงานอะไรก็คือใชสําหรับการประชุมสภาเรานี้ละคะขอบคุณคะ 

นายสิทธิศักดิ์ อินธิจันทร ครับขอบคุณเจาหนาที่งบประมาณมีสมาชิกท่ีจะสอบถามเพิ่มอีกไหมครับเชิญ
ประธานสภาฯ  ทานประจวบครับ 

นายประจวบ ผาลิชัย เรียนทานประธานที่เคารพกระผมนายประจวบ ผาลิชัย ส.อบต.หมู ๖ ครับ  
ส.อบต.ม.๖  ทานประธานผมมีความสงสัยอยูนิดหนึ่งครับเกี่ยวกับการโอนงบประมาณแผนงาน 

ทั่วไป งบดําเนินงานคาใชสอย รายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่นทั้งสองตัวงบประมาณที่สภาอนุมัติ ๖๐๐,๐๐๐งบประมาณกอนโอน
เปน ๑๒,๖๙๐ อยากทราบรายละเอียดนิดหนึ่งเกี่ยวกับการใชจายตรงนี้ครับทาน
ประธานครับ 
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นายสิทธิศักดิ์ อินธิจันทร ครับทานประจวบถามอยูหนา ๑/๔ใชไหมครับมีสมาชิกทานอื่นไหมครับทานายกจะ
ประธานสภาฯ  ตอบคําถามของทานประจวบในหนาแรกยอด ๖๐๐,๐๐๐ งบกอนโอน ๘๒,๗๗๐ 

จํานวนเงินที่โอนและเหลือ  ๑๒,๖๙๐ เชิญทานประจวบอีกรอบ 

นายประจวบ ผาลิชัย ครับเรียนทานประธานสภากระผมนายประจวบ ผาลิชัย ส.อบต.หมู๖ คือนี้ 
ส.อบต.ม.๖  ทานประธานผมขอสอบถามครั้งเดียวทั้งสองตัวเลยครับทั้ง ๖๐๐,๐๐๐แรกและ 

๖๐๐,๐๐๐ ตวัที่สองครับขอบคุณครับ 

นายสิทธิศักดิ์ อินธิจันทร ครับขอบคุณทานประจวบครับคือในหนาแรกเลยนะครับทานปลัดจะชี้แจงเชิญครับ 

นางพรรณภา อินทรรักษ เรียนทานประธานสภาทานสมาชิกทุกทานดิฉันนางพรรณภา อินทรรักษ  
ปลัด อบต.ฯ  ปลัดองคการบริหารสวนตําบลมวงไขในฐานะเจาหนาที่งบประมาณ  ทานจะสังเกต 

ไดวาในกรณีของการโอนงบประมาณลด  จากรายจายโครงการอบรมเพื่อประสิทธิ 
ภาพการพัฒนาตนเองตั้งไว ๖๐๐,๐๐๐นะคะตัวเงินงบประมาณ๖๐๐,๐๐๐นี้นะคะ 
มีการโอนจํานวนหลายรายการกอนหนานั้นมาแลว  และก็ในสวนงบประมาณที่เหลือ
ก็จะโอนตามบัญชีไปเลื่อยๆ  เพราะฉะนั้นงบประมาณที่เขียนใหทานหลังโอนจะตอง
ไปไลทีละตัวมาวาเราดําเนินการงบประมาณตัวไหนบางแตวาในสวนที่เราโอนมา           
ตั้งจายเปนรายการใหมจํานวนเทาไหรงบประมาณหลังโอนก็จะคงอยูตามจํานวนที่
เราขอโอนไปแตงบประมาณ  ที่เราตั้งไวจํานวน ๖๐๐,๐๐๐บาท ทีนี้งบประมาณ
คงเหลือกอนโอนก็คือยกตัวอยางตัว๖๐๐,๐๐๐แรก  งบประมาณจะเหลือ ๘๒,๗๗๐
บาทเราขอโอนไป  ๗๐,๐๘๐ บาท ก็เลยคงเหลืออยูที่ ๑๒,๖๙๐ บาทเพราะฉะนั้น 
งบประมาณ  ที่ทานเห็น๖๐๐,๐๐๐บาทเปนงบที่ ไดรับอนุมัติ ในขอบัญญัติ
งบประมาณตั้งแตครั้งแรก  แตวาในเมื่อมีการโอนไปแลวเปนระยะจะคงเหลือ
งบประมาณแค ๘๒,๗๗๐บาทและโอนมาตั้งจายรายการใหมอีก๗๐,๐๘๐ บาท  
ก็จะคงเหลืองบประมาณหลังโอนท่ี๑๒,๖๙๐บาทพอเขาใจนะคะตัวที่สองก็คือตัวที่
เราโอนมาตั้งจายรายการใหมคะลดลงจากตัวแรกก็คงเหลือ๘๒,๗๗๐บา พอเราโอน
มาตั้งจายตัวที่สองหลังโอน๗๐,๐๘๐บาท  งบประมาณก็ตองเหลือที ่๘๐,๐๘๐บาท
เพื่อที่เราจะไปจัดซื้อครุภัณฑตามที่เราเสนอสภาคะขอบคุณคะ 

นายสิทธิศักดิ์ อินธิจันทร ครับขอบคุณทาน ปลัดครับทานประจวบพอเขาใจนะครับคงไมตองมาสอน
ประธานสภาฯ  คณิตศาสตรกันใหมนะครับ  เทาที่เขาใจยอดที่ตั้ง๖๐๐,๐๐๐เหลือ แปดหมื่นอะไร 

ทํานองนี้ขอโอนไป๗๐,๐๘๐ยอดคงเหลือ๑๒,๖๙๐ในประเด็นที่สองก็คือยกยอด
๑๒,๖๙๐จายไปอีก๙,๔๕๐เหลือ๓,๒๔๐ใชไหมครับก็คงจะไลไปทีละอยางแตยอด 
๖๐๐,๐๐๐ก็คือสภาอนุมัติ ครับมีทานไดมีประเด็นสงสัยอีกไหมครับถาไมมีสมาชิกที่
จะสอบถาก็จะใหทานเลขานับองคประชุมกอนที่จะขอความเห็นชอบจากสภาเรียน
เชิญทานเลขาครับ 

นายปริญญา พรหมจักร ครับเรียนประธานสภาสมาชิกผูทรงเกียติรทุกทานคณะผูบริหารหัวหนาสวนราชการ
เลขานุกาฯ  ทุกทานกระผมนายปริญญา  พรหมจักสมาชิกหมู ๓ และเลขานุการขอนับองค 

ประชุมครับตอนนี้มี ๑๘ทานครับรวมประธานสภาครับ 
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นายสิทธิศักดิ์ อินธิจันทร ครับขอบคุณทานเลขาครับองคประชุมทั้งหมดมี ๑๘ ทานรวมประธานสภาแตเวลา
ประธานสภาฯ  หามติผมของด ออกเสียงก็จะเปน ๑๗ แจงใหทานสมาชิกผูทรงเกียติรไดรับทราบก ็

คงจะขอมติเลยนะครับสมาชิกทานไดเห็นชอบใหทางผูบริหารโอนงบประมาณ
รายจายประจําป ๒๕๖๓ ตามเอกสารครับตอนนี้ก็มีสมาชิกเขามาถือวาทานเขามา
ถูกจังหวะรอใหทานสมชายนั่งกอนก็จะนับองคประชุมใหมก็คือที่ผมแจง ๑๗ก็จะเพิ่ม
เปน ๑๘นะครับ  ก็คือทานสมชายเขามาในชวงที่ยังไมลงมติ  ถือวาใหเกียติรทานได
เขารวมประชุม  ครับสมาชิกทานไดเห็นชอบใหทางผูบริหารโอนงบประมาณรายจาย 
ประจําป ๒๕๖๓จํานวน ๖ รายการโปรดยกมือครับมีทานปริญญา พรหมจักรทาน
ทันใจสุวรรณ ชัยรบทานวันชัย หลามงคล ทานณิชยกานตถามะพันธ ทานวีระศักดิ์ 
กาญบุต ทานจํารัส พุมแจ ทานประจวบผาลิชัย  ทานสุนทร แสนจันทร  ทานธวัชชัย 
นัดสันเที๊ยะ ทานทนงศักดิ์ โพนแปะ ทานประสบชัย โพสาวัง  ทานคําแดง กาญบุตร 
ทานสํารอง พลเศษ ทานสุพล บรรณบดี ทานพาดี โพสาวัง ทานคํามี คําสราง   
ทานประพงษ หนูพันธ ทานสมชาย  ชํานาญกิจ ครับ ๑๘ เสียง ถือวารับรองรายงาน
การประชุมครบองคประชุมคงจะไมหามติคงจะไมหามติอ่ืนเขาสูระเบียบวาระตอไป 

   ๔.๒ รายละเอียดแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๓
   ตามเอกสารที่ทางทานบริหารไดยื่นชวงนี้ก็จะใหทางผูบริหารไดชี้แจงเรียนเชิญ 

ทานนายกครับเชิญครับ 

นางอนงคนาถ กิณเรศ กราบเรียนทานประธานทานสมาชิกปลัด อบต.และหัวหนาสวนราชการที่เขารวม
นายก อบต.ฯ  ประชุมทุกทาน  ดิฉันนางอนงคนาถ กิณเรศ นายกองคการบริหารสวนตําบลมวงไข  

ไดขอเสนอการเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงเงินจายขาดเงินสะสมป ๒๕๖๓ โดยมีหลักการ
และเหตุผลดังนี้หลักการตามที่ผูบริหารไดยื่นญัตติขอจายขาดเงินสะสมพ.ศ.๒๕๖๓
เมื่อประ ชุมสภาสมัยวิสามัญที่๔/๑๕๖๓และสภามีมติเห็นชอบเมื่อวันที่๓๐ตุลาคม
๒๕๖๒  คณะบริหารไดอนุมัติใหดําเนินการเปนที่เรียบรอยเมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม
๒๕๖๒เหตุผลองคการบริหารสวนตําบลมวงไขไดดําเนินการยื่นเสนอญัตติ ขอจาย
ขาดเงินสะสมประจําปพ.ศ.๒๕๖๒ตอสภาเพื่อพิจารณาเห็นชอบเมื่อประชุมสภา
สามัญ  ครั้งที่๔/๒๕๖๒ ระหวางวันที่๑๕-๓๐ตุลาคม๒๕๖๒จํานวน ๒๒ โครงการ
งบประมาณ๘,๘๒๒,๐๐๐บาทและสภาไดมีมติอนุมัติไปแลวนั้นเมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม 
๒๕๖๒ คณะบริหารมีความประสงคขอเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง งบประมาณโครงการ 

   ปรับปรุงถนน คสล.เชื่อมทางหลวงงบประมาณ ๓๙๕,๐๐๐บาทรายละเอียดปรากฏ 
ตามบัญชีแบบแปลนคําชี้แจงที่ไดแจงใหทราบแลว  อาศัยอํานาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณ  ขององคกรปรกครองสวนทองถิ่น 
ป ๒๕๔๑ รวมทั้งแกไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ฑ.ศ.๒๕๔๓) หมวด ๔ ขอ ๒๗ ขอ ๒๙ จึงขอ
เสนอเพื่อใหสภาพิจารณาเห็นชอบก็ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงตามที่เราตั้ง
งบประมาณในเรื่องของการทําถนนเชื่อมตอ สี่เลนสรุปแลวไปคุยกับทางบริษัทที่เขา
ดําเนินการในเรื่องนี้เราก็สอบถามไปทางแขวงวาเขาตองรับผิดชอบตามที่เราตั้ง
งบประมาณเอาไวนายกไมอยากใหเสียผลประโยชนก็เลยอยากขอทางสภาเราจะทํา
ถนนลูกรังตั้งแตของหมู ๓ ตรงหนองคายตรงไปถึงปมแก็สสวนที่เหลือนายกก็ใหบาน
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นาแยงหมู ๖ ในการดําเนินการในสวนของประปา ที ่เหลือก็ของหมู ๑๑ ก็เปนลูกรัง  
๒๔,๐๐๐ ประมาณสิบกวารถ  อันนี้ก็เปนการบรรเทาความเดือดรอนของพ่ีนอง 

   ประชาชนเพื่อใหเบาบางลงบางก็ขอขอบคุณสภาในที่แหงนี้ก็หวังเปนอยางยิ่งวาทาง 
สภาสมาชิกทุกทาน ก็คงมองเห็นความสําคญัในเรื่องนี้ขอกราบขอบพระคุณคะ 

นายสิทธิศักดิ์ อินธิจันทร ครับขอบคุณทานนายกครับตามเอกสารไดสงใหทานสมาชิกตามรายละเอียด   
ประธานสภาฯ  โครงการทั้งสามโครงการที่ทางทานบริหารขอจายเพื่อขอเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงจาก 

งบประมาณจายขาดเงินสะสม ตรงนี้ก็แลวแตทานสมาชิกทุกทานดวยความเคารพ  
โครงการทุกโครงการลวนเปนประโยชน  ทั้งนี้ก็ขึ้นอยูที่มติของสภา ครับประเด็นนี้
ทานจะสอบถามก็เรียนเชิญในชวงนี้เลยนะครับจากงบประมาณที่ทางผูบริหารขอ
เปลี่ยนแปลง ก็คือสภาอนุมัติไปแลวทั้งหมด ๘๙๕ ,๐๐๐บาทเป น งบสะสมตาม
รายละเอียดที่ผูบรหิารเสนอเรียนเชิญทานประสบชัยครับ 

นายประสบชัย โพสาวัง ครับขอบคุณทานประธานผมนายประสบชัย โพสาวังสมาชิกหมู ๕ โพนแพง 

ส.อบต.ม.๕  อยากสอบถามทานประธานผานไปถึงทานนายก นั่งขางหนาสามหมูบานเอาหมด 
หมู ๒ ไมเอาหรือครับ ขอบคุณครับ 

นายสิทธิศักดิ์ อินธิจันทร ครับสมาชิกทานอื่นครับถาไมมีใหทานนายกชี้แจงเพิ่มเติมเรียนเชิญครับ 

นางอนงคนาถ กิณเรศ คะในเรื่องของหมู ๓ที่นายกมองเห็นความสําคัญตอนนี้ก็สี่เลน  ก็เหมือนกับทุกขลาภ   
นายก อบตฯ  ในเรื่องของการสัญจรไปมาตอมาเราก็ไมตองยอนข้ึนมาตรงนี้สามารถเดินทางผานได 

เลยถาเรามีลูกรังปกติรถจะสัญจรไมได ทานประสบชัยก็ขอขอบคุณที่เปนหวงในเรื่อง
ของการพัฒนาถาจะมองวาตอไปอีกไมเกินสี่ปหรือแปดปขางหนา  ในเรื่องของการ 
พัฒนาแทบจะเต็มพื้นที่ของ อบต.มวงไข  เราที่พัฒนางายและเรื่องของความ
เดือดรอนตอนนี้ก็คือเรื่องน้ํา  ที่เรา แกไขเกือบทุกหมูบานเราอยาไปมองวาทําไม
เดือดรอนแตที่นี้  มันเดือดรอนระดับประเทศ  คือภัยแลงเปนเรื่องที่คาดไมไดถา
อยางนั้นเขาจะมีประวัติศาสตรไวทําไมวาหลังจากที่เคยอยูตรงนี้พอไมมีนําก็แยกถิ่น
ฐานไปอยูที่อุดมสมบูรณกวาในยุคของป๒๒๐๐ก็ถือวาพัฒนาขึ้นมามากไมวาจะของ
เรื่องวิทยาศาสตรเรื่องของการทันสมัยก็จะมีความสามารถที่จะสํารวจอะไรไดหลายๆ
อยางเราก็โชคดแีตในความโชคดีของเราก็ขึ้นอยูกับบุคคลมนุษยที่เปนทั้งผูสรางและก็
ทําลายมองในเรื่องของอยูดีมีสุขมองในเรื่องของการสบายจนเกินไป  และเรียกรอง
อะไรมากมายเกินไปหรือเปลาเราเปนชาวพุทธในเรื่องพุทธสาสนาทานก็บอกให
เดินสายกลางแตสวนใหญก็จะเดินในสายที่ตรึงๆนะคะเพื่อจะใหไดในสวนที่ตัวเอง
ตองการในสวนของนายกมองก็จะเปนลักษณะอยางนี้สําหรับหมู ๒ทานประสบชัย 

   ไมตองเปนหวงแมแตลูกรังสิบรถนายกยังใหนาแยงเพราะเขาเดือดรอนมากกวาเรา 
เอาไวโอกาสหนานายกก็จะดําเนินการไนสวนของบานดงอีกทีหนึ่งก็ขอขอบคุณที่เปน
หวง ขอขอบคุณมากคะ 
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นายสิทธิศักดิ์ อินธิจันทร ครับขอบคุณทานนายกครับมีสมาชิกท่ีจะสอบถามในเรื่องขอเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง    
ประธานสภาฯ  งบประมาณครับถาไมมีผูที่จะสอบถามถาโอกาสหนาก็ขอฝากทางผูบริหารยังไมม ี

นาฬิกาใหดูนะครับถามีนาฬิกาไวก็ดีตอนนี้ดูนาฬิกาขอมองไปกอน ครับผมขอใหทาน 
ไดพักเบรกชักสิบนาทีครับเรียนเชิญครับสิบนาทีครับหลังจากพักเบรกเราจะประชุม
ตอเลยนะครับเรายังมีวาระที่คางอยูมีสมาชิกที่จะสอบถามเพิ่มมีไหมครับ  ถาไมมีผู
ไดจะสอบถามกอนที่จะขอความเห็นชอบก็คงจะใหทางเลขาสภานับองคประชุมกอน
เรียนเชิญครับ 

นายปริญญา พรหมจักร ครับเรียนประธานสภาสมาชิกผูทรงเกียติรทุกทานคณะผูบริหารหัวหนาสวนราชการ
เลขานุการฯ  ทุกทานกระผมนายปริญญา  พรหมจักสมาชิกหมู ๓ และเลขานุการขอนับองค 

ประชุมครับตอนนี้มี ๑๙ทานครับรวมประธานสภาครับ 

นายสิทธิศักดิ์ อินธิจันทร ครับขอบคุณทานเลขาครับตอนนี้ครบองคประชุมทั้ง ๑๙ ทานครับในเมื่อไมมีผูไดจะ
ประธานสภาฯ  สอบถามกระผมก็จะขอมติจากสภาสมาชิกทานไดเห็นชอบใหทางผูบริหาร 

เปลี่ยนแปลงงบประมาณที่ทางสภาไดอนุมัติไวตอนที่ประชุมจายขาดเงินสะสมและ
ขอเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงโครงการโปรดยกมือครับมีทานปริญญา พรหมจักร 
ทานทันใจ  สุวรรณชัยรบ  ทานวันชัย หลามงคล ทานณิชกานต  ถามะพันธ                 
ทานวีระศักดิ์  กาญบุตร ทานจํารัส พุมแจ ทานประจวบ ผาลิชัย  ทานสุนทร                 
แสนจันทร  ทานธวัชชัย นัดสันเที๊ยะ ทานทนงศักดิ์  โพนแปะ ทานประสบชัย                     
โพสาวัง  ทานคําแดง กาญบุตร ทานสํารอง พลเศษ ทานสุพล บรรณบดี ทานพาดี 
โพสาวัง ทานคํามี คําสราง  ทานประพงษ หนูพันธ ทานสมชาย  ชํานาญกิจ ครับ 
๑๘ เสียง ถือวารับรองเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงครบองคประชุม   คงจะไมหามติ 

   อื่นเขาสูระเบียบวาระตอไป 
    ๔.๓  รางแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)แกไขเพิ่มเติมฉบับที๒่/ 

๒๕๖๓  ครับแผนที่ทางผูบริหารไดเสนอปรับปรุงจากป๖๑-๖๕เปนแผนสี่ปแผนก็
ตองมีการปรับปรุงทุกปในเรื่องของคณะกรรมการทั้งสองสวนที่ทางสภาไดตั้ง คือ
คณะติดตามและประเมินผลแผนกับคณะพัฒนาแผน  ไดหมดวาระลงตั้งแตวันที่ ๑๐
เมษายนดังนั้นสภาตองเลือกกรรมการทั้งสองคณะกอนชุดละสามทานกอนจะเขาใน
เนื้อหาแจงที่ประ ชุมไดเสนอเอาคณะแรกกอนคณะติดตามและประเมินผลแผน เชิญ
ทานประสบชัยครับ 

นายประสบชัย โพสาวัง ครับกรรมการชุดเกามีหกทานใชไหมครับทานประธานและมีใครบางทานประธาน              
ส.อบต.ม.5  ไดไหมครับทานประธาน 

นายสิทธิศักดิ์ อินธิจันทร เอาอยางนี้ทานประสบชัยทานจะคนเกาหรือคนเดิมทานหมดวาระไปแลวทานจะ
ประธานสภาฯ  เสนอคนเดิมก็ไมเปนไรถือวาเราเสนอใหมและเปนกรรมการชุดใหมใหทานเสนอเลย 

ครับ 

นายประสบชัย โพสาวัง ครับเขาใจแลวครับทานประธานผมประสบชัย โพสาวัง ผมขอเสนอทานวันชัย                   
ส.อบต.ม.5  หลามงคลครับ 
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นายสิทธิศักดิ์ อินธิจันทร ครับทานประสบชัย เสนอทานวันชัยขอผูรับรองสองทานครับมีทานทนงศักดิ์กับ
ประธานสภาฯ  ทานสุพลครับเชิญทานสุพลครับ 

นายสุพล บรรณบดี ขอบคุณครับทานประธาน ผมสุพล บรรณบดี ส.อบต.หมู ๑๐ ขอเสนอทานทันใจ  
ส.อบต.ม.10  สุวรรณชัยรบครับ 

นายสิทธิศักดิ์ อินธิจันทร ครับทานสุพล เสนอทานทันใจขอผูรับรองสองทานครับมีทาน สุนทรกับทานสํารอง
ประธานสภาฯ  เชิญทานจํารัสครับ 

นายจํารัส พุมแจ  ครับขอบคุณทานประธานผมนายจํารัส พุมแจ สมาชิกหมู ๕ ผมขอเสนอ 
ส.อบต.ม.5  ทานณิชการต ถามะพันธครับ 

นายสิทธิศักดิ์ อินธิจันทร ครับทานจํารัส เสนอทานณิชกาต ขอผูรับรองสองทานครับมีทานมีทานสํารองกับ
ประธานสภาฯ  ทานประสบชัยครับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนมีสามทานเวลา 

เจาหนาที่ออกหนังสือเชิญประชุมทานก็จดไวดวยม ี ๑.ทานวันชัยหลามงคล  
๒.ทานทันใจ สุวรรณชัยรบ  ๓.ทานณิชกานต  ถามะพันธ  ครับอีกหนึ่งชุดคือคณะ
พัฒนาแผน  ทาน วันชัยเชิญครับ 

นายวันชัย หลามงคล ครับทานประธานผมวันชัย หลามงคล ส.อบต.หมู ๒ขอเสนอทานสุพล บรรณบดีครับ 
ส.อบต.ม.2 

นายสิทธิศักดิ์ อินธิจันทร ครับทานวันชัย เสนอทานสุพล บรรณบดีขอผูรับรองสองทานครับมีทานณิชกานตกับ
ประธานสภาฯ  ทานสํารองครับ 

นายประสบชัย โพสาวัง ขอบคุณทานประธานผมประสบชัย โพสาวังเสนอทานคํามี คําสรางครับทานประธาน 
ส.อบต.ม.5 
นายสิทธิศักดิ์ อินธิจันทร ครับทานประสบชัย เสนอทานคํามี คําสรางขอผูรับรองสองทานครับ 
ประธานสภาฯ  มีทานณิชกานตกับทานสํารองครับ 

น.ส.ณิชยกานต ถามะพันธ คะดิฉันนางสาว ณิชยกานต ถามะพันธ ส.อบต.หม๒ขอเสนอทานประสบชัย  
ส.อบต.ม.2  โพสาวังคะ ขอบคุณคะ 

นายประสบชัย โพสาวัง ขอบคุณครับทานประธาน ผมหลายหนาที่แลวทั้งกรรมการแปรทั้งอะไรครับ 
ส.อบต.ม.5  ทานประธาน 

นายสิทธิศักดิ์ อินธิจันทร ครับกรรมการแปรผานไปแลว  ทานยังไมดําเนินเรื่องของป ๖๔ ถือวาทานทําหนาที่
ประธานสภาฯ  ไปกอน  ขอผูรับรองสองทานประธานสภาฯ ครับมีทานสํารองทานวันชัยทานสมชาย 

ใหสามทานเลยครับถือวาคณะกรรมการพัฒนาแผน ๑.ทานคํามี คําสราง๒.ทานสุพล 
บรรณบดี ๓.ทานประสบชัย โพสาวัง สามทานนะครับในเรื่องของแผนก็ถือวาสําคัญ
ถาชุมชนไหนไมมีแผนเราก็ไมสามารถที่จะไปพัฒนาไดนะครับชวงนี้เราจะไมม ี
เจาหนาที่ที่จะชี้แจงเรื่องแผนโดยเฉพาะเพราะทางเจาหนาที่แผนทานไดโอนยายไป
สวนราชการอ่ืน แตกอนเราจะมีนักวิเคราะหนโยบายและแผน ตรงนี้เปนทางหัว 
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หนาสํานักปลัดดูแลแทนแจงใหสมาชิกทราบเขาสูในเรื่องของแผนทานดูในแตละ
ชุมชนของทาน  วาครอบคลุมในแตละหมูหรือทานจะเพิ่มเติมแผนนาจะเพิ่มเติมได
เพราะวาเราปรับปรุงแผนเพราะอนาคตป ๖๔-๖๕ทานก็จะได ใชพัฒนาไปในทางดาน
ไดบางครับมีสมาชิกที่จะสอบถามเชิญทานสุพลครับ 

นายสุพล บรรณบดี ขอบคุณทานประธานผมสุพล บรรณบดี  ผมอยากทราบวาแผนเราสามารถเพิ่มเติม 
ส.อบต.ม.๑๐ ไดไหมครับตอนนี้   เพราะวาหลายหมูบานยังไมครอบคลุมนะครับขอเรียนถามทาน

ประธานไดไหมครับ ไดไหมครับ ขอบคุณครับ 

นายสิทธิศักดิ์ อินธิจันทร ผมจะสอบถามใหทางเจาหนาที่ทานไดที่พอจะตอบคําถามนี้เชิญครับ 
ประธานสภาฯ 

นางนันชพร ออนสุระทุม เรียนทานประธานสภาและผูทรงเกียติรทุกทานดิฉันนางนันทชพร ออนสุระทุม 
หัวหนาสํานักปลัด ขอชี้แจงในสวนที่หัวหนาสํานักปลดัจะขอเพิ่มเติมจริงๆแลวในระเบียบสภามีหนาที่ 
 

พิจารณาใหความเห็นชอบนะคะไมอยากใหเพิ่มเติมตรงนี้ระเบียบไมไดระบุไว
เพราะวากอนที่เราจะทํารางแผนเราไดผานการประชาคม  เพราะวาโครงการที่เสนอ
เขามาก็ผานการประชาคมถาหากเรามาเพิ่มเติมตรงนี้ก็จะมีปญหาที่วาเราไมไดผาน
การประชาคมคะ 

นายประสบชัย โพสาวัง ครับขอบคุณทานประธานผมประสบชัย โพสาวังครับอยากมีเรื่องสอบถาม 
ส.อบต.ม.๕  ทานประธานผานไปถึงทานนายกและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของครับโครงการที่ ๒๗  

กอสรางถนนลูกรังหมู ๕ กอสรางตรงไหนภายในหมูบานไดไหมครับทาน 
 ถาลงไปจะครอบคลุมดีกวานะผมวาในการแกไขสมมุติวาโครงการซอมแซมถนน

ลูกรังในหมู๕บานโพนแพง ถึงจะทําไดเวลามีการกอสรางผมไปชี้ลงจุดนี้ก็ไมได
เพราะวาเราไมไดชี้เสนทางใหเขาขอบคุณครับ 

นางอนงคนาถ กิณเรศ กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพสมาชิกผูทรงเกียติรทุกทานหัวหนาสวนราชการ 
นายก อบต.ฯ  ที่เขารวมประชุมทุกทานคือในเรื่องของแผนนายกก็อยากจะขอความอนุเคราะหสภา 

แหงนี้เผอิญวาหมู ๑๐ เราไดทําถนนลูกรังจากตรงยูเทรินของหมู๑๐ขึ้นมาหนองมีชัย
เสร็จแลวโครงการเพิ่งดําเนินการมาชาวบานก็ยังไมไดประชาคม ในเรื่องของการปรับ 

 ปรุงแผนใหมเสร็จแลววันที่เขารวมประชุมในเรื่องของความเดือดรอนชาวบานก็ไมได
มีสวนดวยในเรื่องของความจุแผนหลังจากประชุมเชาบายก็มีคนโทรมารองเรียนใน
เรื่องของฝุนพอนายกมาดูรายละเอียดในเรื่องของแผนหมู ๑๐ ก็ไมไดลงจุเอาไวเรื่อง
ของการทํา คสล. ในตรงนี้ทีนี้รถพอทําเสร็จตรงนี้ก็วิ่งกันมากเลย  และก็มีผูมา
รองเรียนสามสี่รายวาฝุนมากและรถก็ไมชะลอในการวิ่งทีนี้เจาหนาที่รับผิดชอบมอง
วาหลังจากคณะพัฒนาและยุทธศาสตรในเรื่องของแผนวาสมาชิกของหมู ๑๐ไมได
เขารวมประชุมเขาไมทราบวาเราจะปรับปรุงแผนเขาไมไดอยูในคณะกรรการเราก็
เลยอยากขอความอนุเคราะหในสภาแหงนี้เราจะขอจุตัวนี้เขาไปไดไหมคือระเบียบก็
ขึ้นอยูกับพวกเราวาจะมองเห็นความสําคัญมากนอยแคไหน  เมื่อเชาก็มีทางอาจารย
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สมบูรณ ก็บอกวามันเดือดรอนมากนายกก็ขอบริษัทที่เขาวิ่งฉีดน้ําใหอยูแตตอนนี้ฝุน
เยอะจริงๆคือฝนไมตกเลยถาเขาฤดูฝนก็จะบรรเทาไปไดแตถาเรามีงบอันดับแรก
นายกก็จะขอสมาชิกถายังอยูในหวงก็จะขอเปน คสล.งบไมเกินสองแสนก็คงจะไดอยู  
นายกอยากจะขอสภาแหงนี้เราจะดําเนินการในเรื่องของการจุตัวนี้ไวไดไหมคะก็
ขึ้นอยูกับสภาตรงนี้ที่เราจะปรับปรุงแผนขอบคุณคะ 

นายสิทธิศักดิ์ อินธิจันทร ครับขอบคุณทานนายกครับตอนนี้เรายังอยูในชวงที่สมาชิกสอบถามจะเพิ่มเติมใน 
ประธานสภาฯ  โครงการอื่นที่คิดวาจะพัฒนาในป ๖๔ หรือ ๖๕ เรายังหาขอสรุปไมไดจะเพ่ิมไดหรือ 

ไมไดทางเจาหนาที่หัวหนาสํานักปลัดใหเหตุผลวาถาเพิ่มเขาไปก็หวงเรื่องระเบียบ  
วาเราจะไมผานประชาคมตองหาจุดลงตัวตรงนี้วาเราจะเพิ่มไดหรือไมไดครับ               
ทานรองหมอก เชิญครับ 

นายหมอก กาญบุตร ครับขอบคุณทานประธานทานสมาชิกผมขอออกความเห็นถาหมู๑๐เขามา  หมูอื่น
รองนายก อบต.ฯ  กจ็ะเปนเหมือนกันครับเพราะเปนมติของคณะกรรมการแลวหมู ๑๐ เขาหมูอ่ืนก็ 

อยากจะเพิ่มอีกผมวามันผานมาแลวประชาคมกํานันผูใหญบานนายสิทธิศักดิ์              
อินธิจันทร ทานสํารองมีอะไรทานประทวง ครับขอเชิญทานรองนั่งกอนมีผูประทวง
ทานสํารองประทวงเรื่องอะไรเชิญครับ 

นายสํารอง พลเศษ ขอบคุณทานประธานผมสํารอง พลเศษ สมาชิก อบต.หมู ๑๐ ครับผมขอประทวง 
ส.อบต.ม.๑๐ ทานรองหมอกครับบานไหนไมจําเปนนี้มันจําเปนของบานผมหมู๑๐ทุกหมูบานบอก

อยางนี้หมดครับเขาเดือดรอนเขาบอกผมผมถึงมาบอกผูบริหาร  บานไหนไม
เดือดรอนบอกมาเลยมวงไขผาขาวหมู๑๐ ออกครบทุกหมูบาน แผนก็มี เอามาดูเลย
วันนั้นผมลงแผนดวยไปเอามาเลยแผนประชาคมมีอยูแลวใครวาไมมีแผน ปลัดเหรอ 
ผมอยากรู ขอแผนประชาคมหมูบานมาเลยผมรับประกันวามี  ขอบคุณทานประธาน 

นายสิทธิศักดิ์ อินธิจันทร ครับทานสํารองผมเขาใจเดี๋ยวทานรองจะชี้แจงตอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ 

นายหมอก กาญบุตร ครับขอบคุณทานประธานผมยังพูดไมจบเลย  คําวาเดือดรอนมันเดือดรอนจริงที่ผาน 
รองนายก อบต.ฯ  ประชาคมทั้งสองครั้งมาแลวผูใหญบานทุกหมูบานตองประชาคมลูกบานวาเราจะเอา 

ถนนเสนไหนเราจะทําแผนสามปสี่ปทํางบประมาณคณะกรรมการผมก็
คณะกรรมการก็ผานมาวันนั้นไมมีบานไหนพูดบานผมไมมีพอถึงเขามาสภา จะมา
เปลี่ยนจะมาเพิ่ม 

       ผมวามันกะไรอยู มันผานมาแลวก็คือผานถาเดือดรอนจริงก็เขียนคํารองมาผมจะเอา 
รถน้ําไปรดใหมาประทวงผมอีก ผมก็ กํานันผูใหญบานเขาประชาคมไมใชนั่งเทียน 
ครับประชุมทุกหมูบานมาหมดมันผานมาแลว  ถาคุณจะมาเพิ่มก็ไมไดแคนี้ครับผม 

 
นายธวัชชัย นัดสันเที๊ยะ  ขอบคุณครับทานประธาน  ผมนายธวัชชัย นัดสันเที๊ยะ ส.อบต.หมู ๘ บานอาง   
ส.อบต.ม.๘ ทานประธานครับขบวนการจัดทําแผนถือวาเปนขบวนการหนึ่งกอนที่จะมีโครงการ 

ที่จะทําครับผมวาแผนก็คือวิธีการกอนท่ีจะทําโครงการครับทานประธานครับในเมื่อ
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สภาสมาชิกทานไดที่เห็นวาแผนยังไมควบคลุม ในการจัดทําแผนของแตละหมูบาน
ของตัวเองผมคิดวาทานประธานแผนก็คือวิธีการกอนนําไปสูการปฏิบัติฉะนั้นผมคิด
วามันนาจะปรับปรุงแผนไดขอบคุณครับ 

นายสิทธิศักดิ์ อินธิจันทร ครับขอบคุณทานธวัชชัย  ครับทานประสบชัยเชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
นายประสบชัย โพสาวัง ครับขอบคุณทานประธานผมประสบชัยโพสาวังครับสมาชิกหมู๕โพนแพงในเมื่อ 
ส.อบต.ม.๕  ประธานไดสงรางรางแผนพัฒนาทองถิน่ป ๒๕๖๑-๒๕๖๕แกไขเพิ่มเติม ในความคิด 

ผมตองแกไขไดครับถามันไมครอบคลุมมันเปนแครางมันไมใช ตนฉบับมันตองแกไข
ไดขอบคุณครับ 

นายสิทธิศักดิ์ อินธิจันทร  ครับเขาใจทุกทานตอนนี้ผมกําลังหาขอยุตติเราใหเกียติรทุกทานเดี๋ยวใหทานปลัด
ประธานสภาฯ  ชี้แจงเพ่ิมเรื่องของแผนครับ 

นางพรรณภา อินทรรักษ เรียนทานประธานสภาทานสมาชิกทุกทานดิฉันนางพรรณภา อินทรรักษ  

ปลัด อบต.ฯ  ปลัดองคการบริหารสวนตําบลมวงไขในฐานะเลขาคณะอนุกรรมการพัฒนาแผนและ 
ในฐานะประธานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนจริงๆแลวจะตองบอกวาใน
เรื่องของการจัดทําแผนในการปรับปรุงแผนในป ๒๕๖๔ที่จะเสนอเขาสภาเดิมทีนั้น
ทางเจาหนาที่ที่รับผิดชอบจะตองดําเนิน  ทําประชาคมเพ่ือที่จะปรับปรุงแผนทุกๆป 
เพื่อนําเขาสูคณะกรรมการและนําเขาสูสภา แหงนี้เนื่องจากวาเจาหนาที่ของเราไดมี
การโอนยายก็คือตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนก็เลยทําใหขบวนการในการ
จัดทําแผนนั้น  ขอนขางท่ีไมสมบูรณ  เพราะเนื่องจากวาการปรับปรุงแผนนั้นจะตอง
เสนอสภา ใหแลว เสร็จภายในเดือนพฤษภาหรือเดือนพฤศจิกาหัวหนา สป.จําไมได
นะคะประมาณนี้จริงๆแลวขบวนการจัดทําแผนหัวหนา สป.ยื่นเขามาเปนตัวเดิมที่
เราประชาคมไว  แตปนี้ยังไมมีการประชาคม  แตจริงๆแลว  ประชาคมเพ่ือให 

   ประชาชนแตละหมูบานทบทวนวาแผนที่เราเสนอมายังมีความจําเปนตองดําเนินการ 
หรือไม หรือมีความจําเปนที่จะเปลี่ยนแปลงแตวาตัวที่สมาชิก อบต.ทานที่ขอเสนอ
นั้นปลัดก็เชื่อวานาจะผานการประชาคมหมูบานมาแลวนะคะในประชาคมหมูบาน
หรือประชาคมตําบลตองมีอยูแลวตรงนี้เพื่อเปนการพิจารณาปรับปรุงในกรณีของ
สภาเราก็นาจะอนุโลมในเรื่องของการเสนอได  ถาจําเปนเดือดรอนของประชาชนแต
วาจะตองไมอยู ในลําดับความสําคัญหนึ่ งสองสามนี้ถาถามวาเวลาจะจัดทํา
งบประมาณถาทานเห็นโครงการของทานมีความจําเปนเรงดวนที่จะตองทํามากกวา
หนึ่งสองสามที่มีอยูนี้ทานก็ตองทําประชาคมใหมและก็เสนอมาใหผูบริหารใหมเพื่อให
ผูบริหารพิจารณาปรับปรุงแผนและก็ดําเนินการในขั้นตอนตอไปคะ ขอบคุณคะ 

นายสิทธิศักดิ์ อินธิจันทร ครับขอบคุณทางทานปลัดครับก็เอาเปนวานสวนตัวผมเทาๆที่เราอยูกันมาถาสิ่งไหน
ประธานสภาฯ  ที่จําเปนตอชุมชน ซึ่งบางทีก็ไมสามารถที่จะคาดการณไดวาตัวไหนจะจําเปนเรงดาน 

ในหวงไหนในสวนของสภาเรานั้นถาจะปรับปรุงแผนก็จะปรับปรุงกอนทําขอบัญญัติ
ของทุกปและในปนี้เกิดภาวะเฝาระวังในเรื่องของโควิด ในเรื่องของโรคติดตอทาง
ชุมชนหมูบานก็เลยไมไดรับการจัดทําแผนจาก อบต.เราซึ่งทุกป อบต.เราก็มี
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งบประมาณที่จะออก   เพื่อที่จะติดตามแผนเพื่อจะปรับปรุงในสวนตัวผมก็ยังคิดวา
นาจะอนุโลมและเพิ่มเติมไวถาสิ่งไหนจําเปนถาหวงระเบียบก็ใหทางผูปกครอง
ประชาคม  แนบรายละเอียดถึงความจําเปนเรงดวนนั้น  ก็นาจะอนุโลมไดอยูสุดทาย
ก็อยูที่งบประมาณตามที่ปลัดพูดถาพูดถึงระเบียบเขาก็ดูที่เจตนาถาหมูไหนจะ
เพิ่มเติมก็นาจะเพ่ิมไดเอาตามนั้นนะครับ  มีสมาชิกท่ี จะสอบถามเพิ่มเติมเรียนเชิญ
ทานสุพลครับ 

นายสุพล  บรรณบดี ขอบคุณครับทานประธานผมนายสุพล บรรณบดี ส.อบต.หมู๑๐ ครับผมขอเพิ่มเติม
ส.อบต.ม.๑๐  ในแผนโครงการกอสรางถนน คสล. ซอยคลังสมบัติจากหนองมีชัยขางบานอาจารย 

สมบูรณตรงไปยูเทรินครับ 

นายเฉลิมพล ภูผานิล  กราบเรียนทานประธานสภา  ทานนายกคณะบริหารและหัวหนาสวนราชการทุกผอ.
กองการศึกษาฯ  ทานนะครับ  กระผมนายเฉลิมพล  ภูผานิล ผอ.กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

ขออนุญาตนําเรียนใหที่ประชุมรับทราบคือหลักการในการจัดทําแผนและก็ปรับปรุง
แผนตามที่สภากอนที่จะมีพูดคุยกันตรงนี้  ไดมีมติในการเสนอสมาชิกตัวแทนของ
สภาเพื่อเขารวมเปนคณะกรรมการฝายนั้นฝายนี้ก็คือฝายติดตามประเมินผลแผน
และก็ฝายพัฒนาปรับปรุงแผนอันนี้เปนหนา ที่ของคณะกรรมการแตละชุดผมขอ
ยกตัวอยางในกรณีถาการจัดทําใหม ก็จะมีคณะออกไปจัดทําเพื่อรับฟงความคิดเห็น
ตามประชาคมแตละหมูบานเพื่อนําประชาคมตัวนั้น  เขาสูขบวนการ  เสนอสู
คณะกรรมการปรับปรุงหรือพัฒนาแผนโดยใหคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนา
แผนนั้นไดพิจารณาและมีมติ  พอเสร็จก็จะทําเปนแผนฉบับรางพอไดแผนฉบับรางก็
นําเสนอสูประชุมของสภาเพื่อใหสภาพิจารณาเห็นชอบหรือไมเห็นชอบ  อันนี้คือ
ขั้นตอน เราจะมาเสนอกันและระบุลงไปอยางนี้ผมกลัวเราจะไมผาน  ตามระเบียบ
สมาชิกสภามีหนาที่เห็นชอบ ไมใชปรับปรุงแผนคณะกรรมการแตละชุดเขาจะมี
หนาที่เขาอยูนะครับหนาที่เขาคือคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาก็คือในแตละป
ในแตละชวงเสนอโครงการหรือความจําเปนของชุมชนในกรณีถาชุมชนของทาน               
มีความเห็นตองการเสนอเขาแผนเพื่อการปรับปรุงก็คือทานไปทําประชาคมหมูบาน
ทานโดยจํานวนผูเขารวมประชาคมและก็มีมติมาเสนอตอเจาหนาที่เพื่อเจาหนาที่จะ
ไดนําขอมูลของทานไปประชุมคณะกรรมการ  เพื่อเสนอโครงการความจําเปนของ
ทานสูคณะกรรมการที่ทําหนาที่ของแตละกรรมการนั้นหลังจากที่กรรมการประชุม
แลวนั้นมีมติเห็นชอบเขาก็เสนอหนวยงานที่ดําเนินงานโดยตรง  ก็คือหนวยงานของ
แตละ อปท.ก็จะใหทานนายก หรือทานนายกเสนอประธานสภาเปดวิสามัญเพื่อ
ดําเนินการลงมติใหความเห็นชอบเรื่องนั้นไมใชวาเราจะมาเสนอปรับปรุงกัน โดยที่
เราไมผานประชาคม เขาใหความศักดิ์สิทธิ์ไปที่การประชาคมก็ขอชี้แจงใหทานเขาใจ
ก็ผมนั่งฟงประมาณหนึ่ง  แตวาในตามราชการของผมมีความตองการจะปรับปรุง
แผน  ผมก็ตองรอ จนกวาจะมีการประชุมของคณะกรรมการปรับปรุงแผน 
ซึ่งเปนภาคีของคณะกรรมการ   ที่ไดรับแตงตั้งมาทําหนาที่นี้โดยตรงเขาก็จะทํา
หนาที่ของเขาหลังจากที่เขาไดขอมูลโครงการมาเสร็จเขาจึงทําเปนเลมฉบับรางใหกับ
เราเพื่อพิจารณาเห็นชอบ  และทานจะปรับปรุงแผนทานตองไปเริ่มตนใหมก็คือทํา
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เวทีประชาคมของหมูบานทานและทําเปนหนังสือรองขอไปยังเจาหนาที่ เพื่อ
เจาหนาที่จะไดเปดประชุมคณะกรรมการและก็เสนอตอผูบริหารเพื่อใหเปดประชุม
สภาไหความเห็นชอบ  ถึงจะครบขบวนการเพราะวาหนาที่ของสภามีมติเห็นชอบ
หรือไมเห็นชอบไมใชเสนอนะครับ ขอบคุณครับ 

นางพรรณภา อินทรรักษ เรียนทานประธานสภาทานสมาชิกทุกทานดิฉันนางพรรณภา อินทรรักษ  
ปลัด อบต.ฯ  ปลัดองคการบริหารสวนตําบลกระบวนการที่ทาน ผอ.กองการศึกษาไดแจงนั้นคือ 

ขบวนการที่ถูกตองแตสิ่งที่ปลัดเสนอสูสภาเรากําลังจะบอกวาการจัดทําแผนและการ
ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงพัฒนาแผนและสนับสนุนแผนตรงนี้ ทาง อบต.ไมได
ลงจัดทําประชาคมเพื่อปรับปรุงและทบทวนการพัฒนาการจัดทําแผนถาหากพูด
อยาง ผอ.กองการศึกษาพูดก็แสดงวาแผนตรงนี้ก็เสนอเขาสูสภาวันนี้ไมไดทั้งฉบับที่
เสนอขึ้นมานะคะเพราะยังไมไดมีประชาคมเพื่อพัฒนาและปรับปรุงแผนหมูบานนั้น
ขึ้นมาแตเปนการดําเนินการโดยเจาหนาที่เพ่ือลดขั้นตอน หยิบประชาคมตั้งแตเราทํา
แผนพัฒนาสี่ปเพื่อพัฒนาปรับปรุงใหทางคณะกรรมการไดรับทราบซึ่งสิ่งที่ทุกทานได
เสนอนั้นเรากําลังทําในเรื่องของการพัฒนาในการประชุมของคณะกรรมการพัฒนา
แผน  และคณะกรรมกรสนับสนุนแผนจัดทําแผนนั้น สมาชิก อบต. ผูนําหมูบาน      
ซึ่งไมไดเปนคณะกรรมการก็จะไมสามารถทราบไดวาขณะนี้ ทางคณะกรรมการจะมี
การประชุมเพื่อพัฒนาและปรับปรุงแผนเขาก็จะไมมีโอกาสในการเสนอหรือวา
ทบทวนแผนพัฒนาตําบลของหมูบานเขาเขามานะคะเราก็เลยมาหาแนวทางออก
รวมกันวาเราจะดําเนินการอยางไร เพราะวาสวนหนึ่งก็คือสภาเปนผูพิจารณาในการ
เห็นชอบไมเห็นชอบอยูแลวสิ่งไหนที่ขาด   ตกบกพรองเราก็คิดวานาจะอนุโลมเสนอ
โครงการตรงนี้ขึ้นมาไดถาหากวาอนุโลมไมไดถาอยางนั้นตองประชาคมใหมทั้งหมด
เลยตรงนี้เพื่อปรับปรุงอันนี้คือขั้นตอนแตวาขั้นตอนการที่  ผอ.กองการศึกษาพูดนั้น
คือขั้นตอนที่ถูกตองเรากําลังพูดขอ อนุโลมกันในเรื่องของการประชุมสภาในครั้งนี้วา
แคหนึ่ง โครงการประมาณนี้  เรานาจะใชดุลยพินิจในเรื่องของความเดือดรอนของ
ประชาชน  ในการเสนอเขาสูสภาไดแคหนึ่งหรือสองโครงการประมาณนี้ก็ทาน
ประธานสภาและก็ทานสมาชิกก็ลองพิจารณาดูคะ ขอบคุณคะ 

นางนันชพร ออนสุระทุม เรียนทานประธานสภาและผูทรงเกียติรทุกทานดิฉันนางนันชพร ออนสุระทุม 
หัวหนาสํานักปลัด  หัวหนาสํานักปลัด ขอชี้แจงเพ่ิมเติมตามระเบียบการจัดทําแผน  เปนระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปรกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘แกไขถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ สําหรับการจัดทําแผนทางทาน ผอ.และก็ทาน
ปลัดชวยชี้แจงก็ตองที่วาลําดับขั้นตอนคณะกรรมการทั้งหมดมีสามคณะดวยกัน 
คณะพัฒนาแผนคณะสนับสนุนแผนคณะติดตามและประเมินผลแผนซึ่งสําหรับราง
เราไดจัดทํารางแกไขฉบับที่ ๓ ไดมีการแกไขเปลี่ยนแปลงจากแผนสามปมาสี่ป 

   และฉบับที่ ๓มาเปนแผนหาปคือฉบับปจจุบันก็จะเปน ๒๕๖๑-๒๕๖๕ แตทุกปที่เรา 
จะทํางบประมาณเราจะตองทําการปรับปรุงทบทวนแผนเปนประจําทุกปซึ่งปนี้เรา
เจอวิกฤติ ไวรัส โคโรนา 19 ก็จะมีหนังสือสั่งการ   ไมใหลงประชาคมดังนั้นดิฉันกับ
นองวิเคราะหก็ไดชวยกันกอนที่ทานจะยายไปไดทําหนังสือแจงผูใหญบานทํา



15 

 

ประชาคมซึ่งผูใหญบานทําแผนหมูบานไวแลวตามระเบียบ โครงการที่ไดทุกโครงการ
ตองไดผานการประชาคมเราจะยึดการประชาคม ทีนี้ทางผูใหญบานทุกหมูบานก็ได
ทําการประชาคมหรือบางบานอาจจะทําไวกอนแลว  ก็คือทําแผนชุมชนทานก็ไดนํา
ตรงนั้นหรือไปประชาคมใหมโดยที่ทานไดเสนอมาบานละสามโครงการเราก็ได
กําหนดตามความ จําเปนเราก็ไดกําหนดตามเอกสารที่ไดเสนอไปและก็เราไดแจง
ใหกับผูใหญบานไววาโครงการแตละบาน  บานละสามโครงการเราจะนําตัวนี้เปน
กรอบ  ในการจัดทํางบประมาณในขอบัญญัติในป ๖๔ของเรา  อันนี้ก็นําเรียนแจง 
และก็ในสวนโครงการ  ถาตามระเบียบแลวเขาก็ระบุวาพอผานคณะกรรมการทั้งสอง  
คณะพัฒนาและคณะสนับ สนุน เสร็จแลวเราก็จะกําหนดจัดทํารางแผน ๖๑-๖๕ 
ฉบับนี้และก็ใหทางผูบริหารเสนอสภาไดพิจารณาเห็นชอบหรือไมเห็นชอบ  เทานั้น
ในระเบียบ  แตทีนี้ปนี้เราไมไดออกไปประชาคมเอง ไมไดลงพื้นที่เอง เพื่อเปนการ
แผนที่ครอบคลุมก็คิดวาทางทานประธานสภาทานปลัดไดพิจารณารวมกันวาให
เพิ่มเติมไดก็นาจะได แตวาถาไดอยางไรเราก็บรรจุไวในแผนเฉยๆนะคะแตที่เรา
จะตองจับจริงๆที่เอาไปลงในขอบัญญัติป ๖๔ ก็คือตามบัญชีที่แจงไปเพราะวาหนู
อยากจะยึดประชาคมการทําแผนราตองยึดประชาคมโครงการทุกโครงการ ตองมา
จากประชาคมเราเวลาออกไป  เขาจะบอกวาประชาคมเลียงลําดับไวไมไดตาม
ประชาคม  อยากแจงทางสภาไวดวย   การจัดทําขอบัญญัติ อยากใหยึดตัว
ประชาคมตรงนี้เพราะวาชาวบานจะใหความสําคัญกับการประชาคมคะ ดิฉันก็มี
เพียงแคนี ้ขอบคุณคะ 

นางอนงคนาถ กิณเรศ คะเราก็ไดพูดคุยในเรื่องของการทําแผนมาแตดวยปกติอันไหนในเรื่องเรงดวนปกติ
นายก อบต.ฯ  เราก็จะลงในขอบัญญัติอยูแลวสมมุติวาเราจายขาดไดของปงบประมาณ ๖๔เราคอย 

ดําเนินการในเรื่องของใหหมู๑๐ประชาคมมาใหมก็ได แตวาแคเราอยากจุไวในแผน
แคนั้นเองที่มีคําอธิบายตางๆโดยปกติเดือนธันวานายกก็ออกไปประชาคมอยูแลว
เรื่องของการปรับปรุงแผน  เผอิญวาปนี้เจาหนาที่ที่รับผิดชอบก็ขอยายออกนอก
พื้นที่  เราก็เลยไมมีเจาหนาที่ที่รับผิดชอบโดยตรงโดยใหเจาหนาที่คือหัวหนา สป.
รักษาการแทน  นายกกอ็ยากขอความอนุเคราะห   ในเรื่องแคนี้เองทั้งในเรื่องโรคภัย
ไขเจ็บที่ทุกทานไมคาดคิดวาจะเกิดในโลกของเราก็เกิดมาแลวอันไหนที่อนุเคราะหได
ก็อยางที่ส.อบต. หมู ๘ก็ยังใหความอนุเคราะหในเรื่องนี้เหมือนกันก็อยากให
ประธานสภาพิจารณาเพื่อจะไดยุตติเรื่องนี้ใหเร็วก็ลวงเวลามามากแลวเรื่องขอจุแผน
ของหมู๑๐แคนั้นเองก็ ขอขอบคุณคะ 

นายสิทธิศักดิ์ อินธิจันทร ขอบคุณทานนายกครับขอบคุณทางเจาหนาที่ ที่ไดเสนอความคิดเห็น  ครับในเรื่อง
ประธานสภาฯ  ระเบียบเราเขาใจและก็หวังวาสมาชิกทุกทานก็เขาใจสืบเนื่องจากปนี้เราไมไดจัด 

โครงการ อบต.สัญจรหรือการจัดทําแผนหมูบานเพราะการเฝาระวังโควิด ไมใชวาเรา
อยากไปทําใหผิดระเบียบในเรื่องของหมู๑๐นั้นเปนภาวะที่มันเกิดเมื่อไมกี่วันมานี้เอง
โดยที่ชาวบานที่เขาอยูใกลเขามีความจําเปนที่อยากใหแกไขบังเอิญไมมีในแผนแค
นั้นเองผมก็ขออนุโลมในเรื่องแผนหมู ๑๐ ในโครงการเดียวนี้ก็แลวกันเพื่อความ
สบายใจทุกทานถือวาเปนการอนุโลมแลวกันถือวาหมู๑๐อยูในชวงศูนยอากาศที่ผูนํา
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ไดลาออกเลยถูกติดตอที่ผิดพลาดในการพัฒนาก็สรุปในสวนของหมู  ๑๐ นั้น                                 
ก็เพิ่มเติมแคโครงการเดียวในเรื่องของแผนทุกทานคงเขาใจเพราะวานายกไดแจงวา
วันนี้จะมีการถานรูปกลุมเพื่อเปนอนุสรณตอนนี้ก็ใกลหาโมงครึ่งแลวก็หวังวาสมาชิก
ทุกทานนาจะเขาใจในเรื่องของแผนแตเราตองพิจารณาใหแลวเสร็จครับมีสมาชิกที่
จะเพ่ิมเติมในเรื่องของแผนครับในเรื่องโครงการของหมู๑๐ ทางหัวหนา สป.รับทราบ
แลวกันวา  ขอเพิ่มในโครงการถนน คสล.ขางหนองมีชัยกองชางจะทราบดีถามี
งบประมาณครับมีผูไดจะเพิ่มเติมถาไมมีเดี๋ยวจะใหทานเลขาสภานับองคประชุมกอน
ใหความเห็นชอบเชิญทานเลขาครับ 

นายปริญญา พรหมจักร ครับเรียนประธานสภาสมาชิกผูทรงเกียติรทุกทานคณะผูบริหารหัวหนาสวนราชการ
เลขานุการฯ  ทุกทานกระผมนายปริญญา พรหมจักสมาชิกหมู ๓ และเลขานุการขอนับองคประชุม 

ครับตอนนี้มี ๑๘ ทานครับรวมประธานสภาครับทานประสบชัย ออกไปขางนอกนะ
ครับคงจะเขาหองน้ําหรืออยางไรไมทราบครบัขอบคุณครับ 

นายสิทธิศักดิ์ อินธิจันทร ขอบคุณทานเลขาองคประชุมที่ออกเสียงคือ ๑๗ ทานผมจะขอมติเลยสมาชิกทานใด 
ประธานสภาฯ เห็นชอบในรางเลมของแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลมวงไขป ๒๕๖๑-๒๕๖๕

โปรดยกมือ มีทานปริญญา พรหมจักร  ทานทันใจ  สุวรรณชัยรบ ทานวันชัย                  
หลามงคล ทานณิชกานต  ถามะพันธ ทานวีระศักดิ์ กาญบุตร ทานจํารัส พุมแจ         
ทานประจวบ  ผาลิชัย  ทานสุนทร แสนจันทร   ทานธวัชชัย นัดสันเที๊ยะ                 
ทานทนงศักดิ์ โพนแปะ ทานประสบชัย โพสาวัง  ทานคําแดง กาญบุตร ทานสํารอง 
พลเศษ ทานสุพล บรรณบดี ทานพาดี โพสาวัง ทานคํามี คําสราง  ทานประพงษ    
หนูพันธ ทานสมชาย  ชํานาญกิจ ครับ ๑๘ เสียงครับก็ขอขอบคุณทุกทานแลวกัน
ครับกอนจะเขาสูวาระอื่นๆทานนายก  มีอะไรจะเพิ่มเติมในวาระที่ ๔ เราพิจารณา
ครบทั้งสามวาระแลวเชิญทานนายกครับ 

นางอนงคนาถ กิณเรศ กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ดิฉันนางอนงคนาถ กิณเรศ  นายกองคการ
นายก อบต.ฯ  บริหารสวนตําบลมวงไขเราก็ถือวาประชุมเปนเวลานานคือตัวนายกเองก็อยากจะขอ 

เสนอเลื่อนเปนชวงบายเพราะวาชางก็มารอถายภาพแลวกราบขอประทานอภัยถา 
อยางไรจะตองใหสมาชิกเสนอหรือเปลาคะขอขอบคุณคะ 

นายประสบชัย โพสาวัง ครับผมประสบชัย โพสาวัง ขอเลื่อนวาระอื่นๆไปตอนบายครับ 
ส.อบต.ม.5 

นายสิทธิศักดิ์ อินธิจันทร ครับก็เปนเอกสิทธิ์ของทานก็ไดยินนายกกระซิบวาเชิญทานธวัชชัยครับ 
ประธานสภาฯ 

นายธวัชชัย นัดสันเที๊ยะ ขอบคุณครับทานประธานผมนายธวัชชัย นัดสันเที๊ยะสมาชิกหมู๘บานอางทาน 
ส.อบต.ม.๘ ประธานครับผมมีความเห็นอยางนี้ครับวาระการพิจารณาของสภาเรามันมีวาระให

สภาเราพิจารณาครบทุกวาระแลวครับทานประธานแตวาระอื่นๆ ไมไดอยูใน
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ขบวนการของการพิจารณาของสภาผมคิดเห็นควรวาไมจําเปนที่ตองเลื่อนขอบคุณ
ครับทานประธาน 

นายสิทธิศักดิ์ อินธิจันทร ครับก็ไมเปนไรครับในชวงนี้เนื่องจากทานนายกไดแจงตั้งแตเมื่อเชาเราอยากใหทาง 
ประธานสภาฯ  ทานสมาชิกไดมีสวนรวมเรื่องของการถายภาพหมูซ่ึงก็นัดไวที่หาโมงครึ่งมาติดทีว่าระ 

อื่นๆ  ถาทานมีความจําเปนถาหาโมงไปถึงเที่ยงก็อยากใหทานรับปะทานอาหาร
รวมกันในวันนี้ก็เห็นวาเจาหนาที่งบประมาณและทานนายกก็เห็นวาอยากจะเลี้ยง
ขาวเที่ยงสมาชิกทุกทานในชวงเที่ยง  ถาทานมีธุระจําเปนในชวงบาย  ก็ถือวาเราอาจ
ประชุมในวาระอ่ืนๆ ในชวงนี้ก็จะกินเวลาเขาไปอีกเชิญทานประจวบครับ 

นายประจวบ ผาลิชัย เรียนทานประธานสภาที่เคารพกระผมประจวบผาลิชัย ส.อบต.หมู ๖ เกี่ยวกับ 
ส.อบต.ม.๖ วาระอื่นๆ ครับทานประธานผมขอเสนออยางนี้ครับคงจะไมเกินสิบนาทีหรอกครับ

ทานประธานคงจะตอไดเลยเดี๋ยวนี้ก็สิบเอ็ดโมงสามสิบสองไมเกินหาสิบหรอกครับ 
ขอบคุณครับ 

นายสิทธิศักดิ์ อินธิจันทร ครับก็หาลือกันในเมื่อมีสมาชิก ผมก็ใหเกียติรทุกทานทานประสบชัยก็เสนอเลื่อน ผม
ประธานสภาฯ  ก็รับใหเอกสิทธิ์ทุกทานและก็เสนอประชุมตอเราก็ตองหาขอยุตติทานผูบริหารก็นัด 

ชางถายภาพไวหาโมงครึ่งเพื่อจะถายภาพเปนอนุสรณ ในหองประชุมของเราแหงนี้ก็
เลยทําใหเขาใจกัน นิดๆเทานั้นเองนะครับ  ก็อยากใหทุกทานเขาใจในเรื่องเวลาทาน
ประสบชัยเสนอเลื่อน  ทานธวัชชัยกับทานประจวบบอกไมเลื่อน  มันก็จะไปกินเวลา  
ในชวงบายหลังจากกินขาวเที่ยงก็มีเวลาคุยกันอีก ก็แลวแตทานเอาเปนวาผมจะหา
มติสภาวาทานจะเลื่อนหรือไมเลื่อนผมจะเอามติของทานประสบชัยกับทานธวัชชัยก็
แลวกัน ครับทานประสบชัยเสนอเลื่อนวาระอื่นๆ ครับขอผูรับรองสองทานครับมี
ทานสํารอง พลเศษ ทานทนงศักดิ์ โพนแปะถูกตองตามระเบียบครับและทานธวัชชัย 
นัดสันเที๊ยะเสนอประชุมตอขอผูรับรองสองทานครับมีทานวีระศักดิ์กับทานประจวบ
ครับเอาเปนมติทานประสบชัยกอนเปนประชุมชวงบายนะครับสมาชิกทานได
เห็นชอบกับทานประสบชัย โปรดยกมือมีทานปริญญา พรหมจักร ทานวันชัย หลา
มงคล ทานทนงศักดิ์ โพนแปะ ทานสํารอง พลเศษ ทานสุพล บรรณบดี ๕ เสียงครับ 
ตอไปก็คือมติของทานธวัชชัยสมาชิกทานไดเห็นชอบกับทานธวัชชัยที่จะประชุมตอ
โปรดยกมือครับมีทาน ทันใจ สุวรรณชัยรบ ทานณิชกานต ถามะพันธ ทานวีระศักดิ์ 
กาญบุตร  ทานประจวบ ผาลิชัย ทานสุนทร แสนจันทร ทานสมชาย ชํานาญกิจ 
ทานธวัชชัยนัดสันเที๊ยะ ทานคํามี คําสราง ครับ ๘ เสียงครับสมาชิกสวนใหญเห็น
ดวยกับประชุมตอครับกอนจะเขาวาระอื่นๆ ในนามของตัวแทนของสภาแหงนี้ผมขอ
อนุญาตสมาชิกทุกทานทานผูบริหารหัวหนาสวนราชการทุกทาน ผมขอถือโอกาสนี้
ลาทุกๆทานในวันนี้ถือวาเปนวันสุดทายที่จะไดมีโอกาสที่จะไดนั่งรวมประชุมกับทุก
ทานดวยความเคารพ  และก็ดีใจที่ทุกทานไดอยูตอ   สวนผมคงจะเพื่อทําหนาที่  จะ
ลาจากตําแหนงนี้เพื่อจะไปสมัคเปนผูปรกครอง หมูบานซึ่งหมู ๔ ผมตอนนี้ขาด
ผูปรกครองก็ทางอําเภอยังไมไดแจงวาจะกําหนดเลือกวันไหนก็คงจะยังอยูไปเลื่อยๆ 
กอนแตโอกาสที่จะรวมประชุมกับพวกทานก็คิดวาครั้งนี้เปนครั้งสุดทาย  ดวยถือวา
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สิ่งหนึ่งประการไดที่กระผมไดปฏิบัติหนาที่มาไดลวงเกินทุกทาน   ไมวาจะดวยกาย
หรือใจก็ขอทุกทานไดโปรดอภัย  ทุกทาน  ผมรักทุกทานเคารพทุกทานนะครับดวย
เกียติรถาโอกาสมาเยี่ยมก็คงจะมาแวะครับขอขอบคุณทุกทานครับ 

   ระเบียบวาระท่ี ๕.  เรื่องอื่นๆ 
   ครับเขาสูระเบียบวาระอื่นๆ ครับทานสมาชิกทานไดที่จะสอบถามในวาระอื่นๆครับ 

ทานทันใจเชิญครับ 

นายทันใจ สุวรรณชัยรบ ครับเรียนประธานสภาที่เคารพครับผม ส.อบต.หมู ๑ นายทันใจ สุวรรณชัยรบ   
ส.อบต.ม.๑ ขอเรียนถามในระเบียบวาระอื่นๆครับเกี่ยวกับทรัพยสมบัติขององคการบริหาร             

สวนตําบลที่มีอยูหรือวาถอดถอนเอามาเก็บเอาไว รักษาเพื่อใชในวาระตอไปเทาที่
สังเกต  ดูทอระบายน้ําที่องคการบริหารสวนตําบลเราสนับสนุนใหแตละหมูบานไมรู
วาเราถอดถอนลื้อคนขึ้นมาแลวเลิกใช ของเรามีตรงไหนบางเพราะเทาที่เห็นมีผูนํา
ทองถิ่น  แมกระทั่งคณะกรรมการบางทานนําเอาไปใช เปนเรื่องสวนตัวหรือสวนรวม
ตรงนั้นไดรับการอนุญาตจากทางบริหารสวนตําบลของเราหรือไมที่มีการประสาน
การขอใชไหมครับ ขอบคุณครับทานประธาน 

นายสิทธิศักดิ์ อินธิจันทร ครับขอบคุณทานทันใจมีทานที่จะสอบถาม เชิญทานประสบชัยครับ 
ประธานสภาฯ 

นายประสบชัย โพสาวัง ครับขอบคุณครับทานประธานผมประสบชัย โพสาวังอยากถามทานประธานผานไป 
ส.อบต.ม.๕  ถึงทานนายกเก่ียวกับการวางทอประปาหมูท่ี๕ทานชวยบอกผูรับเหมาใหไปทดลอง 

เทสระบบน้ําดวยเพราะวาเดี๋ยวนี้ทอของทานแตกประมาณสิบกวาเสนแลวเวลาทาน
จะไปทํางาน บอกชาวบานวาเดี๋ยวจะไปทําใหตรงที่ตัดที่รถผานอาทิตยที่แลวรถ
น้ําแข็งไปติดหลมอยูตรงนั้นทอของทานพังหมดแลวอยางไรก็ฝากทางทานผูบริหาร
และทานผูมีอํานาจบอกผูรับเหมาไปแกงานดวยครับและไปเชื่อมตอระบบน้ําเขา
หมูบานดวยขอบคุณครับ 

นายสิทธิศักดิ์ อินธิจันทร ครับสองคําถามที่ทานสมาชิกไดสอบถามครับมีสมาชิกทานอื่นถาไมมีเดี๋ยวจะใหทาง
ประธานสภาฯ  ทานผูบริหารตอบคําถามของทานสมาชิกตอนนี้ทานนายกติดโทรศัพทอยูเดี๋ยวให 

ทานสมาชิกไดสอบถามเพิ่มเติมอีกมีไหมครับถาอยางนั้นเชิญทานรองสุระชัยตอบ
คําถามทานสมาชิก สองคําถาม ของทาทันใจกับทานประสบชัยเรียนเชิญครับ 

นายสุระชัย พันธุโคตร ครับเรียนประธานสภาที่เคารพทานสมาชิกผูทรงเกียติรและเจาหนาที่ที่เขารวมรอง
นายกฯ   ประชุมทุกทานกระผมนายสุระชัย พันธุโคตร รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 

มวงไขในประเด็นสมาชิกหมู ๑ ไดสอบถามในเรื่องทอระบายน้ําที่องคการบริหาร
สวนตําบล ที่ดําเนินการวางทอระบายน้ําและขุดทอที่เขาทําสีเลนใชไหมครับทาน
ประธานตรงนั้นทั้งหมดเราเอาไปใชประโยชนใหกับหมูบานตางๆ   ที่รองขอเขามา
เราไมไดเอามาเก็บไวที่ อบต. ในสวนทอระบายเปนสมบัติขององคการบริหารสวน
ตําบลที่เก็บเขามาแลวมีพี่นองประชาชนแตละหมูบานเขาเดือดรอนเขาทําหนังสือ   
ขอเขามาทางเราก็อนุมัติใหไปดําเนินการตามหมูบานตางๆซึ่งตอนนี้ไมมีแลวไมมีใคร
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เอาไปใชสวนตัวประเด็นนี ้ก็ขอชี้แจงสมาชิกหมู๑ ตามนี้ครับตอไปเปนประเด็นของ
หมู๕เรื่องวางทอน้ําประปาซึ่งผมก็ไปดูอยูที่เจาหนาที่เขาดําเนินการบางจุดก็ เขาไป
วางแนวยาวตามซอยตางๆในตอนนี้เขากรบดินรอใหดินแนนอยูตัวแลวเขาจะเท  
คอนกรีตให  ตอนนี้ยังไมดําเนินการที่จะเท  คอนกรีตใหทานเจาของหมูบานชวย
ดูแลดวยของสาธารณะทานก็ตองบอกเขาดวยตรงนี้มีทอ ทานก็ปกเครื่องหมายอะไร
ไวใหเขา  รถเขาวิ่งไปบอกเขาดวย  ไมใชจะมาปลอยใหเฉพาะ อบต. ไปดูแลอยาง
เดียวทานก็ตองไปดูแลดวย  ไมใชวาจะใหเจาหนาที่หรือคนขางใน  เขาไปดูแลใหทุก
ที่ทุกเวลาทานก็ตองชวยตัวเองไมใชวาอะไรก็จะมาเอะอะโวยวายใหเจาหนาที่ไปดู
ทานเปนเจาหนาที่รัฐบุคคลสาธารณะอาสา  เขามาชวยชาวบานทานก็ตองดูแลดวย
ตรงนี้  แตทั้งหมดเราจะดําเนินการอยูเปนการเทคอนกรีตใหอันนี้ตอบ คํ า ถ าม ขอ ง
ทานสมาชิกหมู๕ทานเขาใจดวยนะ ขอบคุณครับ 

นายสิทธิศักดิ์ อินธิจันทร ครับขอบคุณทานรองครับ  เชิญทานประสบชัยครับ 
ประธานสภาฯ 

นายประสบชัย โพสาวัง ครับขอบคุณครับทานประธานผมประสบชัย โพสาวังครับสมาชิกหมู ๕ โพนแพงสิ่งที่ 
ส.อบต.ม.๕  ทานรองพูดมาก็มีประโยชนมากครับผมดูแลมาตลอดเมื่อวานผมก็ไปเทปูนชวยผูใหญ 

ถวิล แกวอุดรเขาไปซื้อของหนาบานแกแกกลัวลูกคาแกติดหลมผมก็ไปชวยผมก็ทํา
อยูแตผมไมสามารถไปบอกรถทุกคันไดวาตรงนี้มีทอประปาแคนี้ รถวิ่งสวนกันดีนะ
ผมไมฟองถนนลาดยางผมพังทานไปดูไดลูกบานผมมาติผมอยางนีท้าน อบต.ดูหนอย
ถนนทําเปนลานทําไมจะพังแลวเขาบอกแตผมก็ไมพูด  แตนี้เหลือความอดทนทาน 
ชาวบานเขาพูดตอนนี้น้ําไมไหลเขาบอก อบต.ไปไหนเขาบอกมันตายแลวผมไมกลา
เขาหมูบานพอน้ําไหลผมยิ้มสบายเลยอยางไรก็ฝากผูรับเหมาไปทําใหผมหนอยทอ 
ไมใชเอา เจาหนาที่ อบต.ใหผูรับเหมาไปแกงานหรือไปเชื่อมตอและผมจะประกาศให
เลยวาลูกบานรอตอน้ําประปาอยูครับขอบคุณครับ 

นายทันใจ สุวรรณชัยรบ ขอบคุณครับทานประธานครับยังสงสัยอยูตรงที่ทาง ปภ.ไดไปทําวางทอระบายน้ํา 
ส.อบต.ม.๑  ระหวางหมู๑๐ กับหมู๑๑ ทอที่ขุดข้ึนมาเปนของใครทั้งๆที่เราไปลงลูกรังใหเพื่อ 

ความสะดวกสบาย เปนของชาวบานหรือทรัพยสินของ อบต.เจาของพื้นที่ก็พอจะรู
จะทราบในตรงนี้  อยางไรตรงนี้ขอความชี้แจงคําตอบที่ถูกตองหนอยนะครับ
เพราะวาเทาที่ สังเกต ดูมีหลายที่ไมใชที่นี้ที่เดียวที่มีการนําเอาไปใชโดยที่ทางเจาของ
พื้นที่เจาของบานไมรูเรื่อง กระทะของเราไมรูโดนขโมยไปยังไมรูอีก ไมรูจะพูด
อยางไร ขอบคุณครับทานประธาน 

นายสิทธิศักดิ์ อินธิจันทร ครับมีสมาชิกที่จะสอบถามถือวาชวงนี้ใกลเที่ยงก็เปนหวงทานที่เบาหวานความดัน
ประธานสภาฯ  หรือทานขาวตรงเวลาถาไมมีผูที่จะสอบถามเพิ่มเติมก็จะใหทางผูบริหารไดตอบ 

คําถามสรุปชี้แจงตามความเขาใจของผมทุกสิ่งที่องคการบริหารสวนตําบลไปจัดทํา
นั้นเปนสมบัติของ อบต.ที่จะนําไปใชทานก็นําหนังสือ  ตามระเบียบขั้นตอนขอไปใช
ตรงนั้นนาจะเปนแนวความคิดเดียวกันเชิญทานนายกอีกครั้ง  เชิญครับ 
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นางอนงคนาถ กิณเรศ กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพดิฉันนางอนงคนาถ กิณเรศ  นายกองคการ 
นายก อบต.ฯ  บริหารสวนตําบลมวงไขก็ขอตอบคําถามคือทรัพยสินของ อบต.เวลาเราขุดขึ้นมาถา 

เราไมใชมีผูเดือดรอนมาขอความอนุเคราะหขอไปใชไมวาสวน ส า ธ า ร ณ ะ เ ร า ก็
อนุเคราะหเพราะวาจะเก็บไวใน อบต.ก็ไมรูจะเอาไวทําไมบางทีเอาขึ้นมาปุบที่เขาทํา
สี่เลนหลายจุดที่นายกอนุเคราะหไป ที่เขาเอามาวางไวที่หนาศูนยเมล็ดพันธขาว
นายกไปสอบถามผูรับจาง  เขาบอกวานายก สามารถเอาไปใชไดเลยก็มีหลายทานไม
วาจะเปนวัดเอยที่เขามาขอตลอดนายกก็อนุเคราะหไปเพราะวาเราเอาไวก็ไมรูจะเอา
ไปใชอะไรแตถาเราปรับปรุงทําของใหมสิ่งที่ เหลือจากชาวบานที่มาขอความ
อนุเคราะหไมวาจะชุมชน ไหนใน ๑๑ หมูบาน นายกใหตลอดบางทีไมมีเราก็ยังไดซื้อ
ใหดวยซ้ําอันนี้ก็นําเรียนชี้แจงทานสมาชิกเอาไว ณ ที่ตรงนี้ก็ขอกราบขอบพระคณุคะ 

นายสิทธิศักดิ์ อินธิจันทร ครับขอบคุณทานนายกครับ ในวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกทานที่ใหเกียติรรวมประชุมใน
ประธานสภาฯ  วันนี้หวังวาทุกๆทานท่ีมีโอกาสที่จะอยูนานๆก็ขออวยพรวันนี้เวลาสมควรแลวใน 

วาระอ่ืนๆทุกทานที่สอบถามเขาใจบางไมเขาใจบาง  ก็สอบถามกันสวนตัวก็ได ขอให
ทุกทานอายุม่ันขวัญยืนขออวยพรครับขอปดประชุมครับ 

 
 

    นายปริญญา   พรหมจักร  ผูจดบันทึก 
        ( เลขานุการสภา ) 
 
       นายสิทธิศักดิ์    อินธิจันทร  ผูตรวจบันทึก 
        ( ประธานสภาฯ ) 
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