
 
บันทึกรายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองพล 

ประชุมสามัญ สมัยที่  ๓ ครั้งที่  2 / ๒๕63 
วันจันทร์ที่  24  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕63   

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล 
ผู้เข้าประชุม 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑. นายอุทัย           ทองดี   ประธานสภา  อบต.   
๒. นายประทวน      ดาโสม   รองประธานสภา  อบต.   
๓. นายธนาคร        ค าภาเกะ สมาชิกสภา อบต.  ม.๑   
๔. นายมงคล          กองแก้ว สมาชิกสภา อบต.  ม.๒   
๕. นายประยงค์       ทองดี สมาชิกสภา อบต.  ม.๒   
๖. นายเมธี             ธรรมวิเศษ สมาชิกสภา อบต.  ม.๓   
๗. นายปรัชญา        หาญโสภา สมาชิกสภา อบต.  ม.๓   
๘. นายทองดา         กุลลาศ สมาชิกสภา อบต.  ม.๔   
๙. นายบรรพต         ขุนแก้ว สมาชิกสภา อบต.  ม.๕   

๑๐. นายธีระพงษ์       วิเชียรเลิศ สมาชิกสภา อบต.  ม.๕   
๑๑. นายคมกริช         หาญโงน สมาชิกสภา อบต.  ม.๖   
๑๒. นายปิ่น              ทีทา สมาชิกสภา อบต.  ม.๖   
๑๓. นายศุภชัย           วงบ าหราบ สมาชิกสภา อบต.  ม.๗   
๑๔. นายค าไพ            พลมาตร สมาชิกสภา อบต.  ม.๗   
๑๕. นายพิชิต             กองเกิด สมาชิกสภา อบต.  ม.๘   
๑๖. นายโกวิท            สมีพวง สมาชิกสภา อบต.  ม.๘   
๑๗. นายทนงศักดิ์        เขียวรู    สมาชิกสภา อบต.  ม.๙   
๑๘. นายโสวัต            สมอค า สมาชิกสภา อบต.  ม.๙   
๑๙. นายประมวล        สีหามาตย ์ สมาชิกสภา อบต.  ม.๑๐   
๒๐. นายสุรชัย           เหลือหลาย สมาชิกสภา อบต.  ม.๑๐   
๒๑. นายพัง              หล้าโคตร สมาชิกสภา อบต.  ม.๑๑   

   ๒๒. นายอภิรัฐ           สวุรรณค า สมาชิกสภา อบต.  ม.๑๑   
๒๓. นางสาวกาญรษา  แสนวิวัช เลขานุการสภา อบต.   

 
 

/ผู้เข้าร่วมประชุม 
 
 
 



 
หน้า ๒ จาก 

  
  ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑. นายภูผา          ผาปริญญา นายก  อบต.เมืองพล   
๒. นายธนา          โนบรรเทา รองนายก  อบต.เมืองพล   
๓. นายบุญจันทร์    นาดา รองนายก  อบต.เมืองพล   
4. นายสังคม         ดาโสม เลขานายก อบต.เมืองพล   
5. นางสาวสุกัลยา   จิตะพล รองปลัด  อบต.เมืองพล   
6. นายทวนชัย       ศิลาโคตร หัวหน้าส านักงานปลัด   
7. นางสาวอุษณา    เสริมด ารงศักดิ์ หัวหน้าส่วนโยธา   
8. นางยุคนธ์         ค าภาเกะ ผู้อ านวยการกองคลัง   
9. นางสุมาลี         วงจริยจรรยา หัวหน้าส่วนการศึกษาฯ   

10. นายวชิรายุ        กุลสุวรรณ์ นักทรัพยากรบุคคลฯ   
11. นายวายุ          โสเขียว นักวิเคราะห์นโยบายฯ   

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

/เริ่มประชุมเวลา........ 



หน้า: ๓ จาก 9    
น.ส.กาญรษา  แสนวิวัช 
เลขานุการสภาฯ 

เริ่มประชุม เวลา 09.3๐  น. 
ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภา อบต.เมืองพล ที่ได้ลงชื่อไว้ จ านวน 19 คน ลาประชุม 3  คน   
คือ นายปรัชญา  หาญโสภา ส.อบต. ม.3 , นายประมวล สีหามาตย์ ส.อบต. ม.10 ,นาย 
อภิรัฐ  สุวรรณค า ส.อบต. ม.11   มีสมาชิกสภาเข้าร่วมประชุมครั้งนี้  จ านวน 19 คน ถือว่า
เกินกึ่งหนึ่ง ครบองค์ประชุม ตาม พ.ร.บ.  สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537  มาตรา 56  เชิญสมาชิกสภาเข้าห้องประชุม  กล่าวเรียนเชิญประธานสภาฯ จุดธูป
เทียนบูชาพระรัตนตรัยและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป   

ขอ้ความ ประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย น ากล่าวบูชาพระรัตนตรัย 
 

นายอุทัย  ทองดี 
ประธานสภาฯ 

กล่าวว่า  เรียนท่านสมาชิกสภา อบต.เมืองพล คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบลทุกท่าน   
ส าหรับการประชุมสภาสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62   ในวันนี้ มีระเบียบ
วาระการประชุม ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานประชุมสภาสามัญสมัยที่ ๓  ครั้งที่ 1 /๒๕63  
                       เมื่อวันที่ 14  สิงหาคม   ๒๕63 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเสนอพิจารณา 
                        3.1 การพิจารณา วาระที่สองในชั้นแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
                        3.2 การพิจารณาวาระทีส่ามการลงมติเห็นชอบตราเป็นข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
                        3.3 การพิจารณาอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท. พ.ศ. 
2541  ข้อ 27  
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืนๆ 
    

 เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
 ไม่มี  
 

ที่ประชุม รับทราบ  
 

นายอุทัย  ทองดี 
ประธานสภาฯ 

เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสามัญ สมัยท่ี ๓  
ครั้งที่ ๑ /๒๕63  เมื่อวันที่ 14  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕63  พิจารณาไปพร้อมกันเริ่มจาก
หน้าที่ 1 – 20     
 

ที่ประชุม พิจารณารายงานการประชุม  ตั้งแต่  หน้าที่  1 – 20  ไม่มีแก้ไข 
 

ที่ประชุม มติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วฯ  เป็นเอกฉันท์ (19 เสียง)  
 

 
 
 
 

 
 



หน้า :  ๔ จาก 9 
นายอุทัย   ทองดี 
ประธานสภาฯ 
 

เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเสนอพิจารณา 
3.1 การพิจารณาวาระทีส่อง ในชั้นแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 สภาได้คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ เพื่อด าเนินการในชั้นแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564  จึงขอเชิญประธานกรรมการแปรญัตติ ได้ชี้แจง
ผลการด าเนินงานของคณะกรรมการแปรญัตติให้ที่ประชุมได้ทราบต่อไป  
 

นายโสวัติ  สมอค า 
ประธานกรรมการ 
แปรญัตติ 
 

กล่าวว่า   เรียนประธานสภาฯ   ตามมติที่กรรมการแปรญัตติ  เมื่อวันที่  ๑4  สิงหาคม ๒๕
63  ได้มีมติคัดเลือกกระผมเป็นประธานฯ และนายมงคล กองแก้ว ส.อบต. ม.2 เป็น
เลขานุการกรรมการแปรญัตตินั้น  และสภาฯ ได้ก าหนดวันเวลา ยื่นเสนอขอแปรญัตติ ต้ังแต่
วันที่ ๑7  -  ๑9  สิงหาคม ๒๕63  ตั้งแต่เวลา  08.30-16.30 ของทุกวัน ณ ห้องประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพลนั้น   ไม่ปรากฏว่ามีผู้บริหาร หรือสมาชิกสภาฯ มายื่น
เสนอขอแปรญัตติ   และในการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติ วันที่ 20 สิงหาคม ๒๕
63  นั้น  มีผู้บริหารท้องถิ่น  และปลัด อบต.เมืองพล  ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงต่อที่ประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติ  คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  โดยละเอียด และมีมติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์ “คง
ร่างเดิม”  จึงรายงานให้ที่ประชุมสภาฯ  พิจารณาต่อไป 
 

นายอุทัย   ทองดี 
ประธานสภาฯ 
 

กล่าวว่า ตามท่ีประธานกรรมการแปรญัตติ ได้ชี้แจงแล้วนั้น  ในชั้นแปรญัตติ ไม่มีสมาชิกหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่นขอแปรญัตติ และคงร่างเดิมแห่งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  ไม่มีการแปรญัตติในวาระที่สอง 

ที่ประชุม รับทราบ  
 

นายอุทัย   ทองดี 
ประธานสภาฯ 
 

3.2 การพิจารณา วาระที่สาม การลงมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติเรื่องงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ในวาระนี้ไม่มีการอภิปราย  จะเป็นการขอมติที่ประชุมว่าจะเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   โปรดยกมือ 
 

ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  (19 เสียง)  
 

นายอุทัย   ทองดี 
ประธานสภาฯ 
 

มอบให้เลขานุการสภา ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องเพ่ือจัดส่งให้นายอ าเภอ ผู้มีหน้าที่ก ากับ
ดูแล และอนุมัติให้ใช้ข้อบัญญัติฯ ต่อไป 
 

นายอุทัย   ทองดี 
ประธานสภาฯ 
 

เข้าสู่ข้อ  3.3 การพิจารณาอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท. พ.ศ. 2541  
ข้อ 27  เชิญท่านนายก อบต.ชี้แจงต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
 

 
 
 
 
 



หน้า 5 จาก 9 
นายภูผา   ผาปริญญา 
นายก อบต.เมืองพล 
 

กล่าวว่า  เรียนประธาน  และสมาชิกสภาทุกท่าน  เพ่ือให้การบริหารงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองพลเป็นไปตามนโยบายที่ก าหนด เพ่ือแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนและการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลจึงมีความจ าเป็นจะต้องโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 2563 ดังนี้  
กองช่าง  ขออนุมัติโอนงบประมาณดังนี้  
ขออนุมัติโอนลดแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  เงินชดเชยคางานก่อสร้าง 
(ค่า K)  ตั้งไว้ ๑๕๓,๐๐๐บาท  คงเหลือก่อนโอนจ านวน ๑๕๓,๐๐๐บาท  ขอโอนลดครั้งนี้
จ านวน ๑๕๓,๐๐๐ บาท   
1. ขออนุมัติโอนเพิ่มแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 งบลงทุน ค่าท่ีดินสิ่งก่อสร้างประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค   
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านชาดอ านวย หมู่ที่ ๑๑จ านวน ๕๗,๐๐๐ บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชาดอ านวย หมู่ที่ ๑๑ 
(สาย บ้านนายบุญทัน เล่ห์กล)  ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะ 
ทาง ๒๔.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวทางไม่น้อยกว่า 
๙๘.๐๐ ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ า คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ ม. 
จ านวน ๕ ท่อน ตามรูปแบบรายการที่องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล 
ก าหนดและติดตั้งป้ายระหว่างด าเนินการ ๑ ป้าย และป้ายหลังการก่อสร้าง 
แล้วเสร็จ ๑ ป้าย 
2.ขออนุมัติโอนเพิ่มแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน รวม ๙๖,๐๐๐ บาท แยกเป็น 
1) งบลงทุน ค่าท่ีดินและสิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
 ค่าติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านหญ้าคา หมู่ที่ ๕ จ านวน ๓๐,๐๐๐  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหญ้าคา 
หมู่ที่ ๕ จ านวน ๑ จุด 
2) งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
-อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอพลจ านวน ๖๖,๐๐๐บาท เพ่ือขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 
หรือไฟฟ้าส่องสว่างภายในต าบลเมืองพล 

นายภูผา   ผาปริญญา 
นายก อบต.เมืองพล 
 
 

ส านักปลัด  ขออนุมัติโอนงบประมาณดังนี้  
ขออนุมัติโอนลด   
 แผนงานการบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการเลือกตั้ง (ข้อบัญญัติฯ หน้า ๑๐) งบประมาณตั้งจ่ายไว้ จ านวน ๑๕๑,๐๐๐ บาท 
งบประมาณคงเหลือปัจจุบัน จ านวน ๑๐๖,๐๐๐.- บาท ขออนุมัติโอนลดครั้งนี้ จ ำนวน 
๙๗,๒๓๐.- บำท งบประมาณคงเหลือภายหลังการโอนลด จ านวน ๘,๗๗๐.- บาท   
ขออนุมัติโอนเพ่ิมเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน
ทั่วไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ดังนี้ 
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นายภูผา   ผาปริญญา 
นายก อบต.เมืองพล 
 
 

๑) ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน ๗๖,๗๓๐.- บาท  แยกเป็น 
    ๑.๑) โต๊ะท างาน และโต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน และโต๊ะ
วางเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน ๘ ชุดๆ ละ ๖,๐๐๐.- บาท จ านวน ๔๘,๐๐๐.- บาท และให้
รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง ฯลฯ โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่การใช้ประโยชน์/พื้นที่ใช้สอยในส านักงานฯ (ราคาท้องถิ่น) 
  ๑.๒) เก้าอ้ีรับรองเหล็ก ๓ แถว  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีรับรองเหล็ก ๓ แถว จ านวน ๔ 
ชุดๆ ละ ๕,๑๘๐.- บาท จ านวน ๒๐,๗๒๐.- บาท และให้รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อม
กัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง ฯลฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่การใช้ประโยชน์/
พ้ืนที่ใช้สอยในส านักงานฯ (ราคาท้องถิ่น) 
  ๑.๓) เก้าอ้ีรับรอง  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีรับรอง จ านวน ๙ ตัวๆ ละ ๘๙๐.- บาท 
จ านวน ๘,๐๑๐.- บาท และให้รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี 
ค่าติดตั้ง ฯลฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่การใช้ประโยชน์/พ้ืนที่ใช้สอยในส านักงานฯ 
(ราคาท้องถิ่น) 
ฐานอ านาจ    
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๔๘ ลว ๒๗ มิ.ย. ๒๕๕๙ 

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๙๘๙ ลว ๒๒ มิ.ย. ๒๕๕๒ 
 

๒) ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จ านวน ๒๐,๕๐๐.- บาท แยกเป็น  
๒.๑) เครื่องตัดหญ้า จ านวน  1 เครื่อง  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จ านวน ๑ เครื่อง จ านวน ๙,๕๐๐.- บาท
และให้รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง ฯลฯ  
คุณลักษณะเฉพาะ 
๑) เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย 
๒) เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๔ แรงม้า 
๓) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๓๐ ซีซี 
๔) พร้อมใบมีด 
   

๒.๒) เครื่องตัดแต่งพุ่มไม ้ จ านวน  1  เครื่อง 
      เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด ๒๒ นิ้ว จ านวน ๑ เครื่อง จ านวน 
๑๑,๐๐๐.- บาท และให้รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง  
คุณลักษณะเฉพาะ 
๑) เป็นเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ชนิดใช้เครื่องยนต์ แบบมือถือ 
๒) ใช้เครื่องยนต์เบนซิน ๑ สูบ ๒ จังหวะ 
๓) ความจุกระบอกสูบขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑ ซีซี 
๔) เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า ๐.๘ แรงม้า 
๕) ใบมีดตัดขนาดไม่น้อยกว่า ๒๒ นิ้ว 
๖) ใบมีดตัดสามารถใช้ได้ ๒ ด้าน 
ฐานอ านาจ 
- บัญชีราคากลางมาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ ประจ าเดือน ธ.ค. ๒๕๖๒   



- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๔๘ ลว ๒๗ มิ.ย. ๒๕๕๙ 

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๙๘๙ ลว ๒๒ มิ.ย. ๒๕๕๒ 
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นายอุทัย   ทองดี 
ประธานสภาฯ 
 

กล่าวว่า ตามที่นายก อบต.เมืองพล ได้น าเสนอรายละเอียดขออนุมัติโอนงบประมาณ 
จ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน ข้อ 27  “การ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”  
สมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามก่อนลงมติหรือไม่ (ไม่มี)  ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุมว่า
อนุมัติให้โอนงบประมาณตามท่ีนายก อบต.เสนอ  โปรดยกมือ  
 

ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติใหโ้อนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ตามที่นายกเสนอ (19 เสียง)  
 

นายอุทัย   ทองดี 
ประธานสภาฯ 
 

เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องอ่ืนๆ 
ท่านนายก อบต. ท่านสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ  ขอเชิญ   

  

นายพัง  หล้าโคตร 
ส.อบต. ม.11 
 

กล่าว่า  เรียนท่านประธานและ สมาชิกสภาทุกท่าน  ขอเสนอให้ท่านนายก อบต. ซ่อมแซม
ถนนหน้าหอพักแม่กอง ลงหินคลุกเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน  ขอให้นายก ไป
ดูให้หน่อยนะครับ 
  

  

นายทนงศักดิ์  เขียวรู 
ส. อบต. ม.9 
 

กล่าวว่า  เรียนท่านประธานและ สมาชิกสภาทุกท่าน  เนื่องจากได้รับเรื่องร้องเรียนจาก
เยาวชนในหมู่บ้าน เรื่องน้ าประปามีกลิ่นเหม็น ในช่วงเดือนเมษายน ซึ่งช่วงนั้นน้ าผลิตประปา
มีจ านวนน้อยกลิ่นเหม็นแรง จึงขอให้รอระยะหนึ่ง เพ่ือปรับปรุงล้างท่อประปา ซึ่งหมู่บ้าน
ก าหนดไว้ในวันที่ 27 สิงหาคม นี้ เนื่องจากมีปริมาณน้ ามากขึ้น  จึงขอรถน้ าส าหรับล้างอัด
ฉีดท่อน้ าประปาในวันดังกล่าวด้วย ไม่อยากให้ประชาชนไปร้องที่อ าเภอผู้น าหมู่บ้านจะต้อง
รับเรื่องและด าเนินการได้    
 

  

นายมงคล  กองแก้ว 
ส.อบต. ม. 2 
 

กล่าว่า  เรียนท่านประธานและ สมาชิกสภาทุกท่าน  ขอขอบคุณท่านนายก ที่ช่วยเรื่องสูบน้ า
ออกจากบ้านแม่ใย ซึ่งเกิดจากฝนตกแรงน้ าไหลเข้าท่วมบ้านแม่ใย ได้รับการช่วยเหลือจาก
นายก สั่งการให้เจ้าหน้าที่สูบน้ าออกได้รวดเร็ว ท าให้แม่ใยสามารถนอนในบ้านได้ ต้องขอบ
กราบขอบคุณแทนประชาชนด้วย   
  

  

นายประยงค์  ทองดี 
ส.อบต. ม.2 
 

กล่าว่า  เรียนท่านประธานและ สมาชิกสภาทุกท่าน  เรียนท่านายกพิจารณาช่วยเหลือ 
1.ถนนสายบ้านนางพิกุล ไป ท่อเหลี่ยม เป็นหลุมบ่อมากอยากให้ช่วยซ่อมแซม ลงลูกรัง/หิน
คลุกปรับเกรดพ้ืนที่ผิวถนน 

  



2.ท่อน้ าหน้าบ้านนายบุดดา เพียรแก่นแก้ว  ท่อเล็กอุดตัน อยากให้เปลี่ยนท่อให้ใหญ่ขึ้นหรือ
แล้วแต่นายกจะพิจารณา   
  

นายโสวัติ  สมอค า  
ส.อบต. ม.9   
 

กล่าว่า  เรียนท่านประธานและ สมาชิกสภาทุกท่าน ที่เคยเสนอ  
1.ซ่อมแซมถนนล าห้วยเสียว ลงหินดลุก 
2.วางท่อส่งน้ าจากล าห้วยแอกเข้าสู่ระบบประปาหนองฝายน้อย  

  

นายสุรชัย  เหลือหลาย 
ส.อบต. ม.10  
 

กล่าว่า  เรียนท่านประธานและ สมาชิกสภาทุกท่าน สืบเนื่องจาก ท่านประมวล สีหามาตย์ 
ป่วยไม่สบาย เสนอว่าเราสมาชิก อบต. ผู้บริหาร  ไปเยี่ยมให้ก าลังใจ  
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นายอุทัย   ทองดี 
ประธานสภาฯ 
 

กล่าว่า    สมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ  อีกหรือไม่   (ไม่มี)  ถ้าไม่มี  เรียนเชิญท่าน
นายก ได้ชี้แจงกับข้อเสนอของสมาชิกสภา   

นายภูผา   ผาปริญญา 
นายก อบต.เมืองพล 
 
 

กล่าว่า  เรียนท่านประธานและ สมาชิกสภาทุกท่าน  ต้องขอบคุณสมาชิกสภาทุกท่านที่
ช่วยเหลือกันในแก้ไขปัญหาหมู่บ้าน เรื่องน้ าประปามีกลิ่นเหม็น มีผู้ร้องเรียนได้ปรึกษาว่าจะ
ให้ไปร้องที่อ าเภอไหม ผมว่าในหมู่บ้านผู้น าหาวิธีการแก้ก่อนน่าจะดี  ถ้าไม่รุนแรงมาก แต่ถ้า
เรื่องใดเกินก าลังเราก็ไปร้องที่อ าเภอให้ช่วยเหลือได้ และยินดีสนับสนุนจะส่งรถน้ าดับเพลิงไป
ฉีดพ่นล้างท่อประปา ในส่วนของสมาชิกท่านอ่ืนผมก าลังดูงบประมาณจะซ่อมแซมให้ ก็ต้อง
แบ่งๆ กันไปงบประมาณไม่มากเงินรายได้ไม่เข้ามาเลยการใช้จ่ายเงินงบประมาณก็ต้องระวัง 
ในส่วนถนนสายทับบา-หญ้าคาที่มีการช ารุดเป็นหลุมบ่อ ต้องขออภัยจะหางบไปปรับปรุง ให้ 
ช่วยประชาสัมพันธ์ให้พ่ีน้องเข้าใจ  ตอนนี้ได้การประสานจาก อดีต ส.ส. จะได้งบมา
ด าเนินการให้ ถ้าไม่เสร็จก็เหลือน้อย ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาทุกท่านในความร่วมมือ
ขอให้เราอยู่ร่วมกันและช่วยเหลือกันในการพัฒนาท้องถิ่น    

นายอุทัย   ทองดี 
ประธานสภาฯ 
 

กล่าว่า    สมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ  อีกหรือไม่   (ไม่มี)  ถ้าไม่มีบัดนี้ที่ประชุมได้
ประชุมครบถ้วนตามระเบียบวาระการประชุมวันนี้แล้ว ขอเลิกประชุม  

เลิกประชุม  
 

เวลา  11.30 น.  

 
                                                                
 
 
                                                                    ลงชื่อ                                 ผู้บันทึกการประชุม 
                                                                         (นางสาวกาญรษา  แสนวิวัช) 
                                                                        เลขานุการสภา อบต. เมืองพล 
 
 
 
 
                                                                   ลงชื่อ                           ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 



                                                                              ( นายอุทัย      ทองดี) 
                                                                         ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้า 9 จาก 10 
 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล 
-ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ สามัญ สมัยที่  ๓  ครั้งที่ ๒  เมื่อวันที่    24  สิงหาคม ๒๕63   จึงลงลายมือชื่อไว้เป็น
หลักฐาน 
 
 
                       
(นายธนาคร   ค าภาเกะ)                         (นายธีระพงษ์    วิเชียรเลิศ)                    (นายบรรพต    ขุนแก้ว) 
   ประธานกรรมการ                                           กรรมการ                                    กรรมการ  
วันที่........เดอืน......................พ.ศ........  วันที่........เดอืน......................พ.ศ........   วันที่........เดอืน......................พ.ศ........   
 
 
 
 
 
 
                                                (ลงชื่อ)                     ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                                               ( นายอุทัย      ทองดี) 
                                                       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล   
                                                  วันที่............. เดอืน ..................................พ.ศ........... 
 


