
๑ 

 

ส ำเนำบนัทึกรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

สมัยสำมัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๔ คร้ังที่ ๒ 

วันที่  ๒๔  สิงหำคม ๒๕๖๔ เวลำ ๐๙.๓๐ น.  

ณ  ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

รำยชื่อผู้มำประชุม 
ล ำดับที่ ชื่อ – นำมสกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

๑ นายสุรศักดิ์  รัตนวัน ประธานสภาฯ สุรศักดิ์  รัตนวัน  
๒ นายประดับ  อรรคบุตร รองประธานสภาฯ ประดับ  อรรคบุตร  
๓ นายประยูร  รัตนวัน สมาชิกสภาฯ ประยูร  รัตนวัน  
๔ นายบุญส่ง  ภูนุภา “ บุญส่ง  ภูนุภา  
๕ นายวีระ  จันทะพันธ ์ “ วีระ  จันทะพันธ ์  
๖ นายบรรจง  หินกอง “ บรรจง  หินกอง  
๗ นายสมาน  รัตนวัน “ สมาน  รัตนวัน  
๘ นายปุ่น  เสียงอ่อน “ ปุ่น  เสียงอ่อน  
๙ นายทวี  จันทะพันธ์ “ ทวี  จันทะพันธ์  

๑๐ นายโส  บุญช่วย “ โส  บุญช่วย  
๑๑ นายนุกูล  บุญราช “ นุกูล  บุญราช  
๑๒ นายวิจิตร  พันธ์ไผ่ “ วิจิตร  พันธ์ไผ่  
๑๓ นายชาติชาย  ค าโสภา “ ชาติชาย  ค าโสภา  
๑๔ นายสุบรรณ  นนทวงษ์ “ สุบรรณ  นนทวงษ์  
๑๕ นายศิลป์ชัย  แว่นแก้ว “ ศิลป์ชัย  แว่นแก้ว  
๑๖ นายสมศรี  บุญราช “ สมศรี  บุญราช  
๑๗ น.ส.ปราณี  รัตนวัน “ ปราณี  รัตนวัน  
๑๘ นายสวาท  หงส์อินทร์ “ สวาท  หงษ์อินทร์  
๑๙ นายวรากร  รัตนวัน “ วรากร  รัตนวัน  
๒๐ นายทองแดง  บุญราช “ ทองแดง  บุญราช  

     
     
     

 

รำยชื่อผู้เข้ำร่วมประชุม 
ล ำดับที่ ชื่อ – นำมสกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

๑ นายประสิทธิ์  เจตนา นายก อบต.ไผ่ ประสิทธิ์  เจตนา  
๒ นายธีรักพงษ์  รัตนะวัน รองนายก อบตไผ่ ธีรักพงษ์  รัตนะวัน  
๓ นายไพโรจน์  รัตนวนั รองนายก อบต.ไผ่ ไพโรจน์  รัตนะวนั  



๒ 

 

๔ นางจารุณี   จ าปาพันธ์ เลขาฯนายก อบต.ไผ่ จารุณี    จ าปาพันธ์  
๕ นางสุดาพร  อ าไพ รองปลัด อบต.ไผ่ สุดาพร  อ าไพ  
๖ นางปวันรัตน์  อัคบุตร หัวหน้าส านักปลัด  ปวันรัตน์  อัคบุตร  
๗ น.ส.อินทิราภรณ์  ค าแสน  ผ.อ.กองการศึกษา อินทิราภรณ์  ค าแสน  
๘ นายพิพัฒน์  พรหมโลก ผ.อ.กองช่าง พิพัฒน์  พรหมโลก  
๙ นางสาวนันทวัน  สาสังข์ นักวิชาการการเงินและบัญชี นันทวัน  สาสังข์  

๑๐ นายชัยฤทธิ์  วินทะไชย จ.พ.ง.การประปา ชัยฤทธิ์  วินทะไชย  
๑๑ นายธีระศักดิ์  พรรษา นักวิเคราะห์ฯ ธีระศักดิ์  พรรษา  
๑๒ นายอาเทน  นนทวงษ์ ผ.ช.นักวิเคราะห์ฯ อาเทน  นนทวงษ์  
๑๓ น.ส.เบ็ญจมาศ  พาที จ.พ.ง.ธุรการ เบ็ญจมาศ  พาที  
๑๔ น.ส.วลัยพร  วงษ์บุญ น.ว.ก.ตรวจสอบภายใน วลัยพร  วงษ์บุญ  
๑๕ นางจันทร์เพ็ญ  ทองอินทร ์ ผ.ช.จพง.การเกษตร จันทร์เพ็ญ  ทองอินทร์  
๑๖ น.ส.นิประเวศ  บุษบงค์ นักทรัพยากรบุคคล นิประเวศ  บุษบงค์  
๑๗ นางนิตยาภรณ์  เช้ือวงษ์ คนงานท่ัวไป นิตยาภรณ์  เช้ือวงษ์  
๑๘ นางจุฑารัตน์  รัตนวัน จพง.การเงินและบัญช ี จุฑารัตน์  รัตนวัน  
๑๙ น.ส.อัจฉราพร  บุญจันทร์ น.ว.ก.พัสดุ อัจฉราพร  บุญจันทร์  
๒๐ น.ส.นุศรา  หินกอง จ.พ.ง.พัสดุ นุศรา  หินกอง  

  
ผู้มำประชุม  ๒๐  คน 

 ลำประชุม ๒  คน 

 (นำยทองสำ  เสนำนนท์ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ หมู่ที่ ๑๒) 

นำยทองสูรย์  จันทะพันธ์  สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ หมู่ที่ ๙ 

 ขำดประชุม -  คน 

 
เปิดประชุมเวลำ 
 ๐๙.๓๐น. ส าหรับสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ สมัยสามัญสมัยท่ี ๓ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งท่ี 
๒ ได้แจ้งนัดประชุมสมาชิกฯ แล้วในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ สมัยสามัญสมัยท่ี ๓ 
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งท่ี ๑ เมื่อวันท่ี ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอ
เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ / ๒๕๖๔ ครั้งท่ี ๒ ตามวาระดังต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวำระที่  ๑ เร่ืองประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 

ประธำนสภำฯ การประชุมคราวนี้ เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ สมัยสามัญ 
สมัยท่ี ๓ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งท่ี ๒ เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ



๓ 

 

รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ ในวาระท่ี ๒ ขั้นแปรญัตติ ซึ่งวันนี้สมาชิกทุกท่านมา
ครบทุกหมู่บ้าน  

ระเบียบวำระที่  ๒ เร่ืองรับรองรำยงำนกำรประชุมคร้ังที่ผ่ำนมำ 
ประธำนสภำฯ  กระผมขอเรียนเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่  อ่านรายงาน
   การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่  สมัยสามัญท่ี  ๓/๒๕๖๔ ครั้งท่ี ๑ 
   เมื่อวันท่ี  ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ให้ท่ีประชุมทราบโดยละเอียด 

เลขำนุกำรสภำฯ  อ่านรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ สมัยสามัญท่ี  ๓/๒๕๖๔ 
   ครั้งท่ี ๑ ให้ท่ีประชุมทราบโดยละเอียด 

ประธำนสภำฯ  ตามท่ีท่านเลขาฯ ได้อ่านรายงายการประชุมครั้งท่ีผ่านมาให้ท่ีประชุมทราบ  และ
   ตามส าเนาท่ีได้แจกให้สมาชิกทุกท่าน  มีท่านใดท่ีจะแก้ไข  เปล่ียนแปลง  หรือมีส่วน
   หนึ่งส่วนใดขาดหายไป  ก็ขอเชิญแก้ไขได้เลยนะครับ 

ที่ประชุม  ไม่มีการแก้ไขเปล่ียนแปลง 

ประธำนสภำฯ  ถ้าท่ีประชุมไม่มีการแก้ไขเปล่ียนแปลง  กระผมขอมติเพื่อรับรองรายงานการประชุม 
   สมัยสามัญท่ี  ๓/๒๕๖๔ ครั้งท่ี ๑ ครับ 

ที่ประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญท่ี  ๓/๒๕๖๔ ครั้งท่ี ๑ 

 
ระเบียบวำระที่  ๓ เร่ืองเสนอเพือ่พิจำรณำ 

ประธำนสภำฯ  การประชุมสมัยสามัญสมัยท่ี ๓/๒๕๖๔ ครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อพิจารณาร่าง 
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ ๒๕๖๕  กระผมขอเข้าสู่ 
   ขั้นตอนการประชุมต่อไป 
 

   วำระที่ ๒ วำระกำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติต ำบล ว่ำด้วยงบประมำณรำยจ่ำย
   ประจ ำปี ๒๕๖๕ 
 

ประธำนสภำฯ  ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ ได้มีมติรับหลักการข้อบัญญัติงบประมาณ
 รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ และก าหนด
 ระยะเวลายื่นค าขอแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ในระหว่างวันท่ี ๑๗ – ๑๙ 
สิงหาคม ๒๕๖๔ กระผมได้รับรายงานการพิจารณา จากประธานคณะกรรมการแปร
ญัตติ และได้ส่งร่างข้อบัญญัติ ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติก็ได้พิจารณาแล้ว กระผมก็
ได้ส่งรายงานให้กับสมาชิกทุกท่านแล้ว ขอเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลไผ่ ช้ีแจงต่อท่ีประชุม 

นำงสุดำพร  อ ำไพ      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ 
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๒ ข้อ ๔๙ วรรคสอง ภายในระยะเวลาเสนอค า
ขอแปรญัตติท่ีสภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใด
เห็นสมควรและแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ 

 



๔ 

 

โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีท่ี
สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรจะต้องมีสมาชิกรับรอง เช่นเดียวกับเช่นเดียวกับการเสนอ
ญัตติข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้น
ตามร่างเดิม และตามท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติมพร้อมท้ังรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อ
ประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมใน
ตอนใดหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและการลงมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วย
การแปรนั้นประการใด การสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการ
สงวนค าแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกแก่ สภา
ท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ๒๔ ช่ัวโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีพิจารณาเป็นการ
เร่งด่วน ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพื่อแถลงประกอบ
รายงานนั้น 

ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระท่ี ๒ ให้ปรึกษาเรียงตามข้อ
เฉพาะท่ีท่ีมีการแปรญัตติหรือท่ีคณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ท่ีประชุม
สภาจะลงมติเป็นอย่างอื่น 

ประธำนสภำ  เลขานุการสภาฯ ได้ช้ีแจงระเบียบให้ท่ีประชุมทราบแล้ว จากการประชุมครั้งท่ีผ่านมา เมื่อ
วันท่ี ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ ได้มีมติรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้วและได้ส่งร่างให้   
คณะกรรการแปรญัตติได้พิจารณา ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติประกอบด้วย 

๑. นายวีระ  จันทะพันธ์   ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
๒. นายทองสูรย์  จันทะพันธ์  คณะกรรมการแปรญัตติ 
๓. นายนุกูล  บุญราช   คณะกรรมการแปรญัตติ 
๔. นายทองแดง  บุญราช  คณะกรรมการแปรญัตติ 
๕. น.ส.ปราณี  รัตนวัน   เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ 

โดยท่ีประชุมก าหนดนัดประชุมในวันท่ี ๒๐ สิงหาคมพ.ศ.๒๕๖๔ ณ.ห้องกิจการสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลไผ่ เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ ซึ่งตามข้อ ๕๐    
วรรคสอง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ให้
คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพื่อแถลงรายงานหรือช้ีแจงข้อสงสัย
ต่างๆเกี่ยวกับรายงานนั้นเนื่องจากคณะกรรมการแปรญัตติได้มีมติคงร่างเดิม จึงขอให้ท่าน
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้แถลงให้ท่ีประชุมทราบต่อไป 

นำยวีระ  จันทะพันธ์ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ตามท่ี
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ ได้มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เมื่อคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๑ เมื่อวันท่ี ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔   และได้ก าหนดระยะเวลา
ค าแปรญัตติ  

- วันท่ี  ๑๗  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐  น. 
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-   วันท่ี  ๑๘  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐  น. 
- วันท่ี  ๑๙  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔   ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 ณ  ห้องปฏิบัติงานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ ปรากฏว่าไม่มีสมาชิก
สภาท้องถิ่น ยื่นเสนอค าแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ได้ประชุมเมื่อวันท่ี  ๒๐ สิงหาคมพ.ศ.๒๕๖๔ 
ต้ังแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องปฏิบัติงานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ 
คณะกรรมการจึงได้ร่วมกันพิจารณารายละเอียดของร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ในแต่ละส่วนโดยละเอียด ซึ่งในระหว่างระยะรับค าขอแปรญัตติ 
ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ ได้ยื่นค าขอแปรญัตติสามท่าน 
รายละเอียดตามท่ีท่านเลขาคณะกรรมการได้แจกให้ทุกๆท่าน ซึ่งคณะกรรมการได้
พิจารณาค าขอแปรญัตติและฟังค าช้ีแจงจากคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีแล้ว มีความเห็น
ว่าไม่มีการแก้ไข เพิ่มเติมในตอนใดหรือข้อความใด เห็นว่า ข้อความในงบประมาณ
รายจ่ายรายการ ต่างๆ มีความเหมาะสมแล้ว จึงมีมติคงไว้ตามร่างเดิมและสงวนค าแปร
ญัตติให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ พิจารณาและให้ส่งรายงานความเห็นให้
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ ทราบต่อไป 

ประธานสภา ขอขอบคุณท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติท่ีได้แถลงผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการแปรญัตติต่อท่ีประชุม ต่อไปจะเข้าการแปรญัตติ ซึ่งจะเริ่มตามล าดับของ
สมาชิกท่ีได้ยื่นค าขอแปรญัตติทีละท่านท่ีละหัวข้อ และจะให้ผู้บริหารหรือสมาชิกได้
ช้ีแจงต่อสภาและจะขอมติท่ีละหัวข้อ 

นายชาติชาย  ค าโสภา เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก ท่านคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และ
เจ้าหน้าท่ีทุกท่าน กระผมนายชาติชาย ค าโสภา ส.อบต.ไผ่ หมู่ท่ี ๓ ได้ยื่นญัตติเพื่อขอ
แปรญัตติร่างข้อบัญญั ติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ ของกองช่าง        
  งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์ ค่ำครุภัณฑ์ส ำรวจ จัดชื้อกล้องระดับก ำลังลังขยำย 
๓๐ เท่ำ พร้อมขำต้ังและอุปกรณ์ครบชุด จ ำนวน ๑ ชุด เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดช้ือกล้อง
ระดับก าลังขยาย ๓๐ เท่า พร้อมขาต้ังและอุปกรณ์ครบชุด จ านวน ๑ ชุดๆ ละ 
๓๐,๖๐๐ บาท คุณลักษณะตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ ต้ังไว้ ๓๐,๖๐๐ บาท และ  

   งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์ ค่ำครุภัณฑ์ส ำรวจ จัดชื้อไม้สต๊ำฟอลูมิเนียมแบบ
ชัก ๔ เมตร จ ำนวน  ๑  อัน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดช้ือไม้สต๊าฟอลูมิเนียมแบบชัก ๔ เมตร 
จ านวน ๑ ช้ินๆละ ๓,๕๐๐ บาท คุณลักษณะและราคาตามท้องถิ่น ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ 
ซึ่งในรายการนี้ ในสถานการณ์อย่างมีความจ าเป็นมากน้อยเพียงไร และใน ๑ ปีจ านวน
การใช้งานจะมากน้อยเพียงไร ขอให้ทางเจ้าหน้าท่ีได้ช้ีแจง 

นำยพิพัฒน์  พรหมโลก เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก ท่านคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และ
เจ้าหน้าท่ีทุกท่าน ในส่วนของกล้องตัวนี้ ได้เสนอขออนุมัติงบประมาณ ซึ่งลักษณะ
การใช้จะเป็นกล้องท่ีส ารวจข้อมูลแล้วน าข้อมูลท่ีได้มาใช้ในออกแบบการเขียนแบบ 
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เช่นงานขุดลอก ต้องใช้กล้องและไม้สต๊าฟในการงานส ารวจคู่กัน เพื่อให้ทราบ
ประมาณงาน ซึ่งมีความจ าเป็นท่ีต้องใช้ ซึ่งจ านวนการใช้งานใช้ทุกงาน  

ประธำนสภำ ต้องขอขอบคุณท่านผู้อ านวยการกองช่างท่ีช้ีแจง  ต่อไปขอเชิญท่านชาติชาย        
ค าโสภา ส.อบต.ไผ่ หมู่ท่ี ๓ ได้อภิปรายตามท่ีได้ยื่นค าขอแปรญัตติไว้ 

นำยชำติชำย  ค ำโสภำ เรียนท่านประธานสภา ตามท่ีกระผมได้ยื่นต าขอแปรญัตติและอภิปรายไปแล้วนั้น 
และทางด้านท่านผู้อ านวยการกองช่างได้ช้ีแจงแล้วเห็นว่ามีความจ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานของกองช่างเป็นอย่างมาก จึงขอคงไว้เช่นเดิม 

นำยศิลป์ชัย  แว่นแก้ว เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก ท่านคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และ
เจ้าหน้าท่ีทุกท่าน กระผมนายศิลป์ชัย  แว่นแก้ว ส.อบต.ไผ่ หมู่ท่ี ๑๐ ได้ยื่นญัตติ
เพื่อขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ ของ   
กองช่าง 

  งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จัดซ้ือ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนประมวลผล แบบที่ ๒  จ ำนวน ๑   ชุด  เพื่อ
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี ๒ จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว  จ านวน ๑ ชุดๆละ ๓๐,๐๐๐ บาท    (คุณลักษณะและราคาตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕) ) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔  
 งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  จัดซ้ือ
เคร่ืองพิมพ์ ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น จ ำนวน ๑   เคร่ือง  เพื่อ
จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิด Dot Matrix Printer แบบ    แคร่ส้ัน จ านวน ๑  
เครื่องๆละ ๒๒,๐๐๐ บาท  (คุณลักษณะและราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ) เพิ่มเติมและ
เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ ขอให้ท่านได้คิดซักนิดในการจัดซื้อส่ิงต่างๆ และขอ
ถามเกี่ยวกับท่ีท่านชาติชายได้อภิปราย ว่าทางกองช่างเคยมีหรือไม่ หรือไม่เคยมี 
และวัสดุคอมพิวเตอร์ท่ีขออนุมัติซื้อนั้น มีหรือไม่ หรือมีเพียงพอหรือไม่ ซึ่งปีนี้เราได้
งบประมาณจากรัฐบาลน้อยมาก ดูจากโครงการท่ีพัฒนาแทบจะไม่ได้ท าเลย ซึ่ง  
โชคดีท่ีเราได้งบประมาณจากจังหวัด ซึ่งงบประมาณในด้านโครงสร้างพื้นฐานไม่ค่อย
มีเลย ซึ่งสามโครงการก็ได้มาท าท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ และบ้านดอน
มะเกลือ ให้มองถึงความสะดวกสบายในส านักงาน เปรียบเทียบกับ ให้มองถึงความ
ต้องการของชาวบ้านก่อน ซึ่งมีความล าบากอยู่ เช่นเรื่องไฟฟ้าเพื่อการเกษตรซึ่งเป็น
ปัจจัยหลักในการท าการเกษตร แต่ในระยะเวลา ๗ ปี ไม่มีเลย ซึ่งไฟฟ้าเป็นส่ิงท่ีลด
ต้นการผลิตได้มากเมื่อเทียบกับการใช้น้ ามัน ส่วนเรื่องถนนหนทางก็ส าคัญเช่นกัน 
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ในหมู่บ้านของผมมีความส าคัญในการท าการเกษตรถนนจะเป็นตัวแปรในการผลิต
ซึ่งใช้การจ้างงาน ท้ังการหว่าน การใส่ปุ๋ย การฉีดยา การเก็บเกี่ยว ราคาจะไม่เท่ากัน 
หากท่ีนาอยู่บริเวณท่ีถนนไปมาสะดวกก็จะจ้างในราคาหนึ่ง หากถนนไม่ดีก็จะจ้างใน
ราคาสูงขึ้นเป็นการเพิ่มทุนในการผลิตจาการล าบากของถนน ในการเก็บเกี่ยวที่ไหน
ถนนดีก็จะได้เกี่ยวก่อนก็จะขายได้ราดี ส่วนไหนท่ีถนนไม่ดี ก็ไม่ได้เกี่ยวซึ่งเกิดความ
เสียหายท าให้ข้าวหักขายไม่ได้ราคาจึงขอให้พิจารณาในส่วนท่ีส าคัญก่อน ซึ่งเป็น
ปัจจัยท่ีส าคัญก่อน ตามเจตนาของผู้ท่ีให้พัฒนาสู่ประชาชนบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข 
สร้างอาชีพของประชาชน ให้พิจารณางบประมาณในส่วนนี้ก่อน ส่วนในส านักงานก็
ขอใหเ้จ้าหน้าท่ีพนักงานได้อดทนในการปฏิบัติงาน เพื่อความสุขของประชาชน  

ซึ่งอยากเห็นทุกท่านได้ร่วมกันพัฒนาชุมชนให้เจริญก้าวหน้าในทุกๆด้าน 
ส่งเสริมให้ลูกหลานได้ศึกษาเล่าเรียนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ส่งเสริมสุขอนามัย ปราศจาก
โรคภัยท้ังหลายท่ีมีอยู่ ส่งเสริมอาชีพให้ประชาชน หยุดการซื้อส่ิงอ านวยความ
สะดวกต่างๆ เน้นการพัฒนาจะนาพาความสุขสู่ชุมชน 

นำยพิพัฒน์  พรมโลก ส าหรับคอมพิวเตอร์จะใช้ในงานเขียนแบบ ประมวลผลค านวณราคาและเป็นเครื่อง
หลัก เก็บข้อมูลในงานสาธารณูปโภคท้ังหมดท้ังไฟฟ้าและประปา โดยจะใช้ส าหรับ
นายช่างโยธา ส่วนเครื่องพิมพ์ นั้นจะใช้ส าหรับปริ๊นใบเสร็จค่าน้ าประปา ซึ่งเครื่องท่ี
ใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นเครื่องของเจ้าของโปรกแรมท่ีเราซื้อโปรแกรมให้ยืมใช้ช่ัวคราว 
จึงมีความจ าเป็นในการขออนุมัติงบประมาณในครั้งนี้ เพื่อต้ังซื้อเป็นของตนเอง ส่วน
กล้องส ารวจนั้นทางกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ ยังไม่มี ต้องขอความ
อนุเคราะห์ยืม อบต.เมืองแคน มาใช้งานในการส ารวจ ส่วนคอมพิวเตอร์ นั้นเป็น
เครื่องเก่าซึ่งมีอายุการใช้งานมาพอสมควรแล้ว และมีการซ่อมบ ารุงหลายรองแล้ว
และเป็นเครื่องรุ่นเก่าซึ่งงานช่างมีความจ าเป็นท่ีต้องใช้ระบบคอมพิวเตอร์ท่ีท่ี
ทันสมัยเพื่อคุณภาพของงาน ส่วนเครื่องปริ๊นก็มีความจ าเป็นอย่างท่ีได้น าเรียนให้
ท่านสมาชิกได้ทราบ 

นำยธีรักพงษ์ รัตนวัน ขอเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ตามท่ีได้รับมอบหมายจากท่านนายกให้
ติดตามเรื่องไฟฟ้าท่ี ส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาราษีไศล ยกตัวอย่างมีพี่
น้องประชาชนได้สร้างบ้านเรือน ซึ่งมีระยะห่างจากชุมชนประมาณ ๑ กิโลเมตร ซึ่ง
ในการขอหม้อแปลงจะต้องมีเงินสมทบประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท ซึ่งให้ท าเรื่อง
มายังองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ แต่ยังไม่เห็น จึงยังเสนอขอไม่ได้ ซึ่งถ้าจะใช้
งบประมาณของทางราชการต้องมีการประชาคมและบรรจุไว้ในแผน แต่ในการ
ประชาคมไม่ได้มีมติให้บรรจุเข้าแผน ซึ่งในการเสนอของบประมาณเกี่ยวกับไฟฟ้า
นั้นต้องเสนอเข้าไปหลายๆรอบและหมั่นติดตาม 



๘ 

 

นำยศิลป์ชัย  แว่นแก้ว  เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก ท่านคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน
ราชการ และเจ้าหน้าท่ีทุกท่าน กระผมนายศิลป์ชัย  แว่นแก้ว ส.อบต.ไผ่ หมู่ท่ี ๑๐ 
ได้ยื่นญัตติเพื่อขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ 
ของกองช่าง 

  งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี ๒  จ านวน ๑   ชุด     เพื่อจัดซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี ๒ จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า ๑๙ นิ้ว  จ านวน ๑ ชุดๆละ ๓๐,๐๐๐ บาท    (คุณลักษณะและราคาตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕) ) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔  
 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  จัดซื้อ
เครื่องพิมพ์ ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่ส้ัน จ านวน ๑   เครื่อง  เพื่อจ่าย
เป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิด Dot Matrix Printer แบบ    แคร่ส้ัน จ านวน ๑  
เครื่องๆละ ๒๒,๐๐๐ บาท  (คุณลักษณะและราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ) เพิ่มเติมและ
เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ จากการช้ีแจงของเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ กระผมยัง
เห็นว่าไม่จ าเป็นเท่าท่ีควร จึงสนอปรับลดท้ังหมด 

ประธำนสภำ ตามท่ีท่านศิลป์ชัย  แว่นแก้ว ส.บต.ไผ่ หมู่ท่ี ๑๐ ได้เสนอขอปรับลดท้ังหมดโดยจะ
ขอมติเป็น ๒ อย่าง ท่านใดเห็นว่าให้คงไว้โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม   มีผู้มาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ ท้ังส้ิน ๒๐ ท่าน  
    เห็นควรให้คงงบประมาณไว้  จ านวน  ๑๘ เสียง 
    เห็นควรให้ปรับลดท้ังหมด   จ านวน   ๑ เสียง 
    งดออกเสียง   จ านวน  ๑ เสียง (ประธานสภาฯ) 

นำยสวำท  หงส์อินทร์ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก ท่านคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และ
เจ้าหน้าท่ีทุกท่าน กระผมนายสวาท  หงษ์อินทร์ ส.อบต.ไผ่ หมู่ท่ี ๓ ได้ยื่นญัตติเพื่อ
ขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕  

  งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กำรเกษตร จัดชื้อเคร่ืองสูบน้ ำ แบบหอย
โข่ง ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้ำ สูบน้ ำได้ ๔๕๐ ลิตรต่อนำที จ ำนวน ๒ เคร่ือง เพื่อจัดช้ือ
เครื่องสูบน้ า แบบหอยโข่ง ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ าได้ ๔๕๐ ลิตร/นาที จ านวน ๒ 
เครื่องๆละ ๙,๓๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๘,๖๐๐ บาท เพื่อใช้ในงานกิจการประปา 
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง 
ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ กิจการประปา เรื่องปั๊มหอยโข่งอยากให้ทางเจ้าหน้าท่ีได้ช้ีแจงให้



๙ 

 

ฟัง ถึงลักษณะและท่ีมาท่ีไป หรือเครื่องท่ีมีอยู่เป็นไปเป็นมาอย่างไร ซึ่งรายได้จาก
การสาธารณูปโภค หลักของ อบต.ไผ่ จะมาจากค่าน้ าประปาข้อมูลโดยประมาณ    
ปี พ.ศ.๒๕๖๑ เก็บได้ ๔๕๐,๐๐๐ บาท ปี พ.ศ.๒๕๖๒ เก็บได้ ๔๕๐,๐๐๐ บาท     
ปี พ.ศ.๒๕๖๓ เก็บได้ ๕๕๐,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๖๔ ไม่มีข้อมูล ในปีงบประมาณ ๖๕ 
ท่านประมาณการมา ๗๐๐,๐๐๐ ซึ่งมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้น เริ่ม 
๖๑ ขนาด ๓ แรง ๒ เครื่อง ๓ แรง ๒ เครื่อง ปี ๖๒ ไม่มี ๖๓ ซื้อมา ๖ เครื่อง ปี ๖๔ 
จัดซื้อ ๓ เครื่อง ปีนี้ ขออนุมัติอีก ๒ เรื่อง ผมเข้าใจว่าเป็นส่ิงของท่ีจ าเป็น 

  ส่ิงของทุกอย่างท่ีซื้อมาเป็นครุภัณฑ์ ของ องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ 
หรือไม่ มีทะเบียนคุมหรือไม่ เมื่อช ารุดแล้วมีการซ่อมแซม หรือขายทอดตลาดหรือ
ด าเนินการอย่างไร ซึ่งทางสมาชิกอยากทราบรายละเอียดว่า วัสดุอุปกรณ์ท่ีช ารุด
เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร ปั๊มน้ า หรือหรือวัสดุอื่น ได้ด าเนินการอย่างไร 
มีการบัญชีคุมหรือไม่อย่างไร ซึ่งต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ได้ขออนุมัติจัดซื้อ
ทุกปี ซึ่งในการอภิปรายไม่ได้ขอปรับลดหรือตัดแต่อย่างใด จึงขอให้เจ้าหน้าท่ีทาง
กองช่างผู้รับผิดชอบได้ช้ีแจงให้ท่ีประชุมทราบ และส่ิงของต่างเกี่ยวกับกิจการ
ประปา เช่นข้อต่อ ข้องอ กาว นั้นเพียงพอหรือไม่ เวลามาขอแล้วได้ค าตอบว่าไม่มี 
ซึ่ งไม่น่ าจะเกิดขึ้น  จึงขอให้ ท่าน ได้วางแผนในการเสนองบประมาณให้มี
ประสิทธิภาพด้วย 

 

ประธำนสภำ ขอบคุณท่านสวาท หงส์อินทร์ ส.อบต.ไผ่ หมู่ท่ี ๓ ท่ีได้อภิปราย ต่อไปขอเชิญท่าน   
ผู้อ านวยกองช่างได้ช้ีแจงเกี่ยวกับ หัวข้อท่ีสมาชิกได้อภิปราย 

 
 

นำยพิพัฒน์  พรหมโลก ขอช้ีแจงข้อซักถามตามท่ีท่านสมาชิกได้อภิปรายเพื่อประกอบการพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๕ 

  เครื่องเดิมเครื่องเก่า รอส่งซ่อมอยู่ ๗ เครื่อง แต่ละเครื่องมีเลขทะเบียนคุม 
แต่ในปี ๒๕๖๔ เก็บไว้ในห้องเก็บของของกองช่าง ไม่ได้ต้ังงบซ่อมแซมไว้ จึงจะขอ
อนุมัติงบประมาณเพื่อโอนงบประมานในหมวดซ่อมแซม ส่วนกรณีท่ีจัดซื้อ วัสดุ
อุปกรณ์ ท่อ ข้อต่อ และอุปกรณ์ต่างๆ นั้น ซึ่งทางสมาชิกได้น าเรียนถึงปัญหานี้มา
โดยตลอด สืบเนื่องจากการถ่ายโอนกิจการประปาของบ้านหนองดุม หมู่ท่ี ๓ ได้ถ่าย
โอนเข้ามาแล้วทางองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ ไม่ทราบถึงข้อมูลระบบท่อประปา 
บ้านหนองดุมซึ่งมีขนาดเท่าใด เมื่อเกิดการช ารุดกะทันหัน ทางกองช่างจึงไม่มีวัสดุ
อุปกรณ์ให้อย่างทันท่วงที 

นำยประสิทธิ์   เจตนำ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก ในการจัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ ท่ีทางคณะผู้บริหารได้เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วน   
ต าบลไผ่ ซึ่งได้ผ่านการคัดกรองจากเจ้าหน้าท่ีงบประมาณ หัวหน้าส่วนแต่ละส่วน



๑๐ 

 

โดยเปรียบเท่ียวกับงบประมาณในปีท่ีผ่านมา และจากสถิติการอุดหนุนงบประมาณ
จากทางรัฐบาลในปีงบประมาณท่ีผ่านมา ซึ่งท่านสมาชิกได้รับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ ไว้ พิจารณา ซึ่งพ้นระยะเวลา
ในการยื่นญัตติขอแปรญัตติตามท่ีท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้ แถลงต่อ
ท่ีประชุม ซึ่งทางคณะกรรมการแปรญัตติได้เชิญคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีได้ช้ีแจง
ในประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเมื่อวันท่ี ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ท่ีผ่านมา และ
ทางคณะกรรมการแปรญัตติได้มีความเห็นให้คงร่างเดิม ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิก
ทุกท่านท่ีได้ เข้าใจและสนับสนุนในการจัดท าร่างข้อบัญญัติฉบับนี้ หากท่านสมาชิก
มีข้อสงสัยในร่างข้อบัญญัตินี้เชิญสอบถามเพิ่มเติมได้ ซึ่งวันนี้หัวหน้าส่วนทุกส่วน
และเจ้าหน้าท่ีแต่ละกองได้เข้าร่วมประชุมเพื่อท่ีจะช้ีแจงท าความเข้าในในการจัดท า
ร่างข้อบัญญัติ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ 

พักรับประทานอาหาร ๑ ช่ัวโมง 

เร่ืองกำรพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติต ำบล ว่ำด้วยงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
 ๒๕๖๕วำระท่ี ๓    

ประธำนสภำฯ  เชิญเลขานุการสภาฯ ช้ีแจงรายละเอียดในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
   รายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๕ ในวาระท่ี ๓ 

นำงสุดำพร  อ ำไพ ส าหรับในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๕ ในวาระท่ี 
๓ นี้ สืบเนื่องมาจากท่ีประชุมสภาฯมีมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ในวาระท่ี ๑ เมื่อวันท่ี ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ และมีการแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญั ติงบประมาณรายจ่ายฯ ในวาระท่ี ๒ เมื่อช่วงเช้าท่ีผ่านมา และมีมติ
เห็นชอบให้มีการลงมติร่างข้อบัญญั ติฯ วาระท่ี ๓ ในวันนี้  นั้น โดยระเบียบ
 กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ 
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ.๒๕๕๔ ก าหนดว่าจะไม่มีการอภิปรายในวาระท่ี 
๓ นี้ จึงขอทบทวนร่างข้อบัญญัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๕ 
จ านวน  ๓๙,๓๐๑,๒๗๓ บาท  

   ขอให้ท่ีประชุมสภาฯได้พิจารณาทบทวนร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
   ๒๕๖๕ เพื่อลงมติว่าจะตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ และซักถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ 

ประธำนสภำฯ  มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ 
 

ที่ประชุม  ไม่มีท่านใดซักถามเพิ่มเติมอีก 

ประธำนสภำ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ข้อ ๕๒ 
ก าหนดว่าการพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระท่ี ๓ ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ท่ีประชุม
สภาท้องถิ่นจะลงมติให้มีการประชุมสภาท้องถิ่นลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุ  



๑๑ 

 

อันสมควร ผมจึงขอถามท่ีประชุมสภาฯ ว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติ หรือไม่ ก่อนมี
การลงมติขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบจ านวนองค์ประชุมว่าครบองค์ประชุม
หรือไม่ 

นำยทวี  จันทะพันธ ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ อยู่ครบองค์ประชุมครับ 

ประธำนสภำฯ เมื่อสมาชิกสภาฯครบองค์ประชุมแล้ว ล าดับต่อไปผมจะขอมติท่ีประชุมว่าสมาชิก
สภาท่านใดเห็นสมควรให้ตราเป็นข้อบัญญัติติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.
๒๕๖๕ โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบในร่างเดิมของร่างข้อบัญญัติฯ และให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๕ 

นำยประสิทธิ์  เจตนำ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ คณะผู้บริหาร
ต้องขอขอบพระคุณสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ ท่ีได้พิจารณาเห็นชอบให้ตรา
เป็นข้อบัญญัติต าบล ว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๕ ซึ่งคณะผู้บริหาร
จะต้ังใจในการบริหารเพื่อพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ ตามนโยบายท่ีให้ไว้ 
อย่างสุดความสามารถ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน  

ระเบียบวำระที่ ๔ เร่ืองอื่นๆ 

ประธำนสภำฯ  มีท่านจะเสนอแนะหรือ มีข้อสงสัยเรื่องใด หรือไม่ 

นำยศิลป์ชัย  แว่นแก้ว เรียนท่านประธานสภา ท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิก ซึ่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ ก็ผ่านการพิจารณาไปเรียบร้อยแล้ว ก็ขอย้ าในการ
บริหารขอให้ค านึงถึงความจ าเป็นท่ีสุด ในวาระอื่นๆนี้ ขอเรียนถึงปัญหาในชุมชน
ดังนี้ เกี่ยวกับหลอดไฟฟ้าแสงสว่าง เช่น ในจุดบ้านคูสระ หมู่ท่ี ๑๐ ซึ่งทางช่างได้ไป
ซ่อมแซมแล้วใช้งานได้สองวันแล้วใช้งานไม่ได้ มีปัญหาอีก จึงขอเรียนถามว่าเป็น
สาเหตุมาจากหลอดไฟไม่มีคุณภาพ หรือเป็นเพราะฝีมือช่าง ขอให้ทางผู้รับผิดชอบ
ได้ตรวจสอบด้วย อีกเรื่องขอเรียนถามเรื่องคุณภาพของงานโครงสร้างพื้นฐานของ
คุณภาพงานในการก่อสร้าง ขอให้ท่านเน้นบริษัทท่ีท างานอย่างมีคุณภาพ ซึ่งจะเป็น
ตัวช้ีวัดถึงการท างานของคณะบริหารและสมาชิกมีมากแค่ไหน ซึ่งสะท้อนจาก
ประชาชน อีกเรื่องขอฝากเรื่องถนนเส้นบ้านคูสระ หมู่ ๑๐ ทางลงไปทุ่งนายังล าบาก
มาก ยังเป็นถนนดินเมื่อถึงฤดูฝนจะมีน้ าขังไปมาล าบาก ซึ่งเป็นถนนหลักในการ
ล าเลียงผลผลิตทางการเกษตร  

ประธำนสภำ ขอบคุณท่านศิลป์ชัยแว่นแก้ว ท่ีได้น าเรียนปัญหาไฟฟ้าแสงสว่างซึ่งมีหลายหมู่บ้านท่ี
มีปัญหาขอให้ทางกองช่างได้ตรวจสอบด้วย 

นำยสุบรรณ  นนทวงษ์ ถนนเส้นบ้านคูสระน้อย – หนองสรวง ซึ่งเคยได้รับงบประมาณในการก่อสร้างท่ีเป็น
ถนนพาราซอยล์ซีเมนต์ ซึ่งตอนนี้เริ่มช ารุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ซึ่งทางองค์การบริหาร



๑๒ 

 

ส่วนต าบลไผ่ มีงบประมาณพอจะมีงบประมาณในการจัดหา หินคลุกเพื่อซ่อมแซม
หรือไม่ ซึ่งมีความจ าเป็นจริงๆ  

  เรื่องการล้อมรั้วล้ าแนวเขตถนนในบ้านคูสระ หมู่ ท่ี ๗ บางจุดมีราษฎร
หลายรายมีการล้อมรั้วล้ าแนวเขตถนน ซึ่งกระผมเคยได้ท้วงติงแล้ว แต่ทางชาวบ้าน
ไม่ ให้ความร่วมมือ ซึ่ งทางฝ่ายปกครองก็ไม่ ได้มีการได้ ประชุมพูดคุยหรือ
ปรึกษาหารือเรื่องนี้เลย จึงขอฝากทางคณะผู้บริหารได้ตรวจสอบด้วย 

  เรื่องไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ขอให้ท่านได้ช่วยติดตามซึ่งต่อไปไม่กล้ารับปาก
ประชาชน ซึ่งเปรียบเทียบกับ ต าบลท่ีใกล้เคียงซึ่งมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แต่ใน
ระยะเวลา ๗ ปีท่ีผ่านมาทางต าบลไผ่ของเราไม่มีการด าเนินการ ให้เป็นไปตาม
นโยบายของท่านบริหาร ขอให้ผู้บริหารได้พิจารณาด้วย 

นำยไพโรจน์  รัตนวัน โครงการท่ีทางท่านสมาชิกได้น าเรียนนั้น เป็นโครงการท่ีทางหน่วยงานทหาร
ด าเนินการโดยใช้พื้นท่ีในต าบลไผ่ เป็นสถานท่ีด าเนินการ ขอให้ท่านได้ท าหนังสือ
รายงานมายังองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ จะได้ให้ทางกองช่างออกตรวจสอบและ
แจ้งหน่วยงานท่ีรับผิดชอบได้ด าเนินการ   

นำยสุบรรณ นนทวงษ์ ตามท่ีทางทานรองนายกได้ช้ีแจงขอเรียนถามว่าทางองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ มี
งบประมาณฉุกเฉินหรือไม่ท่ีจะแก้ไขเร่งด่วนในจุดท่ีมีปัญหา เพื่อแก้ปัญหาอย่าง
เร่งด่วน 

นำยธีรักพงษ์  รัตนวัน ขอขอบคุณท่ีได้อภิปรายในการประชุมสภา ในเรื่องท่ีท่านน าเรียนเกี่ยวกับการท่ีมี
ประชาชนได้ล้อมรั้วล้ าแนวเขต ผมได้ประสานให้ทางผู้น าชุมชน บ้านคูสระน้อย   
หมู่ท่ี ๗ ได้ท าความเข้าใจกับชาวบ้าน และได้น าเรียนให้ทางผู้ได้ทราบและจะมีการ
ประชาคมในเรื่องนี้ 

นำยชำติชำย  ค ำโสภำ เรื่องถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นหนองดุม เช่ือมต าบลส้มป่อย ซึ่งทางเทศบาล
ต าบลส้มป่อยได้ด าเนินการมาสุดเขตแล้ว แต่ทางต าบลไผ่ ด าเนินการมา ๗ ปีแล้วยัง
ไม่ไปถึงไหน ซึ่งเข้าใจว่าเป็นการเกินศักยภาพ ผมขอเรียนถามว่าทางองค์การบริหาร
ส่วนต าบลไผ่ ได้ส่งแผนงานของบรับประมาณ จากทางจังหวัดหรือหน่วยงานอื่น
หรือไม่  

  เรื่องการด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นดังกล่าวท่ีผ่านมา
เป็นการก่อสร้างถนนท่ีมีความกว้าง ๔ เมตร ในการด าเนินการขอให้ทางผู้ควบคุม
งานได้ก าชับให้ทางผู้รับจ้างได้ท าทีละฝ่ัง ซึ่งท่ีผ่านท าเต็มพื้นท่ี ซึ่งมีผู้มักง่ายไปใช้
ถนนขณะก่อสร้างท าให้ได้รับความเสียหาย 

  เรื่องการปฏิบัติงาน ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ของเราก็ต้ังมาหลายปี
พอสมควรแล้ว เรื่องสถานท่ีซึ่งเราเคยไปศึกษาดูงาน หรือไปในสถานท่ีต่างๆ ในเรื่อง
ห้องน้ า เป็นส่ิงอ านวยความสะดวก ใช้แล้วรู้สึกปลอดโปร่ง แ ต่มาดูทางองค์การ
บริหารส่วนต าบลไผ่ของเราซึ่งไม่เหมาะสมเท่าท่ีควร ซึ่งกระผมได้น าเรียนมาหลาย
ครั้งแล้ว ขอให้ทางคณะผู้บริหารได้พิจาณาด าเนินการ 



๑๓ 

 

  เรื่องไฟฟ้าท่ีติดๆดับๆ ในส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ ซึ่งจะต้อง
แก้ไขโดยการเปล่ียนหม้อแปลง ซึ่งหลายครั้งท่ีกระผมได้ประสบมา จึงขอฝากทาง
ผู้รับผิดชอบได้แก้ไขด้วย 

ประยูร  รัตนวัน เรื่องไฟฟ้าการการเกษตร ผมได้มีโอกาส ได้ปรึกษาทางส านักงานการฟ้าส่วนภูมิภาค
สาขาราษีไศล ได้แจ้งว่า ชาวบ้านท่ีมีพื้นท่ีท่ีจะใช้ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ซึ่งท่านได้
เรียนว่าให้ถ่ายส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนเพื่อแนบค าร้อง โดยระยะทาง ๑๔๐ 
เมตรแรก ไม่ได้เสียค่าใช่จ่าย ส่วนท่ีเหลือต้องสมทบกับงบประมาณทางการไฟฟ้า 
คนละครึ่ง จึงขอฝาก หมู่บ้านไหนท่ี มีความประสงค์มีการใช้ให้ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
และมีงบประมาณ สามารถแจ้งปรึกษาทางส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยไม่
ต้องรองบประมาณจากทางราชการ ซึ่งมีขั้นตอนต่างๆมากมายและล่าช้า ไว้เป็น
ข้อพิจารณา และอีกหลายอย่างหากหมู่บ้านไหนมีงบประมาณของหมู่บ้านโดยตรง 
หรือมีช่องทางขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ สามารถท าได้ โดยไม่ต้องหวัง
พึ่งงบประมาณจากทางราชการซึ่งมีจ านวนจ ากัดและล่าช้าด้วยระยะเวลา 

  เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ พนักงานจ้าง
ซึ่งมีจ านวนพอสมควร ขอฝากผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชา ได้ก ากับดูแลด้วยให้
พนักงานจ้างท้ังพนักงานจ้างตามภารกิจ หรือพนักงานจ้างท่ัวไป รู้จักบทบาทหน้าท่ี 
ในส่วนไหนท่ีไม่เหมาะสมก็ขอให้พิจารณาหลีกเล่ียงซึ่งมีผลต่อภาพรวมขององค์กร 
จึงขอฝากให้พิจารณาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

นำยวิจิตร  แว่นแก้ว เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก คณะผู้บริหาร กระผมขอน าเรียนปัญหาถนน 
หินคลุกเส้นดงหนองคา – คลองชลประทาน ซึ่งมือฝนตกจะมีน้ าขังไม่สะดวกในการ
สัญจรไปขอให้ผู้บริหารได้ไปตรวจสอบดูด้วย 

นำยไพโรจน์  รัตนวัน ขอขอบคุณท่านวิจิตร  พันธ์ไผ่ ท่ีได้น าเรียนถึงปัญหาให้ ท่ีประชุมทราบ จะ
มอบหมายให้กองช่างได้ไปตรวจสอบ และจะด าเนินการแก้ไขในปีงบประมาณ 
๒๕๖๕ 

นำยสวำท  หงส์อินทร์ ขอขอบคุณทางองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ ท่ีได้ด าเนินการติดต้ังกระจกตามจุด
เส่ียงต่างๆ แต่มีอีกจุดหนึ่ ง คือป้ายบ้านเมืองน่ าอยู่  ท่ีอยู่ทางเข้าต าบลซึ่ งมี
งบประมาณท่ีต้ังไว้ ขอให้พิจารณาด าเนินการแก้ไข ให้สวยงามซึ่งเป็นส่ิงท่ีเชิดหน้าชู
ตาของต าบล ซึ่งตอนนี้มีผู้มักงานได้น าขยะไปท้ิงบริเวณนั้น ซึ่งเขาคงคิดว่าเป็น
สถานท่ีไม่สะอาดเลยน าขยะไปท้ิง ขอให้ท่านได้พิจารณาแก้ไขป้ายดังกล่าวด้วย 

ประธำนสภำ ขอน าเรียนปัญหาของบ้านหนองยาง หมู่ท่ี ๖ กรณีถนนคอนกรีตเส้นบ้านหัวหนอง 
หมู่ ท่ี ๘ – บ้านหนองย่างหมู่ ท่ี ๖ ซึ่งคับแคบในการสัญจรไปมา เกิดอุบัติ เหตุ
บ่อยครั้ง ขอฝากผู้บริหารได้หาแนวทางขยายให้มีความกว้างมากขึ้น 

ประธำนสภำ มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องท่ีจะเสนอหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ 

ที่ประชุม  ไม่มี 



๑๔ 

 

ประธำนสภำ วันนี้ต้องขอบพระคุณท่านสมาชิกทุกท่าน คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าท่ีทุกท่านท่ีได้
ร่วมกันพิจารณาข้อบัญญัติต าบลว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ 
เป็นท่ีเรียบร้อย และเรื่องอื่นๆท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาต าบลไผ่ ขอปิดประชุม
ครับ 

ปิดประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น 
 
 
 
            ลงช่ือ  ทวี     จันทะพันธ์      ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
          (นายทวี     จันทะพันธ์) 
                                      เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ 
 
   
                                     ลงช่ือ  สุระศักดิ์    รัตนะวัน  ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
                                            (นายสุรศักดิ์    รัตนะวัน) 
                                     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ 

 

 

 

 


