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ส าเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน 
สมัยสามัญ สมัยแรกของปี พ.ศ.25๖๕ ครั้งที่ ๒ 

วันที่ ๑๘ เดือน มกราคม  พ.ศ.25๖๕ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน 

--------------------------- 
ล าดับ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
 ผู้มาประชุม    

๑ นายกงทอง    นาเหล็ก สมาชิกสภาอบต.หมู่ ๑ กงทอง    นาเหล็ก  
๒ นายเทิดศักดิ ์ คนมีสัตย์ สมาชิกสภาอบต.หมู่ ๒ เทิดศักดิ์  คนมีสัตย์  
๓ นายบพิธ       สุวรรณภูสิทธิ     สมาชิกสภาอบต.หมู่ ๓ บพิธ       สวุรรณภูสิทธิ      
๔ นายบุญมี      หมู่มูลตุ่น สมาชิกสภาอบต.หมู่ ๔ บุญมี      หมู่มูลตุ่น  
๕ นายประมวล   ยิ่งนอก สมาชิกสภาอบต.หมู่ ๕ ประมวล   ยิ่งนอก  
๖ นายส ารอง     ผางแพ่ง สมาชิกสภาอบต.หมู่ ๖ ส ารอง     ผางแพ่ง  
๗ นายมังกร      ชูเชิด สมาชิกสภาอบต.หมู่ ๗ มังกร      ชูเชิด  
๘ นายภานุวัชร   บุญเทพ สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๘ ภานุวัชร   บุญเทพ  
๙ นายสมพร      วื้นซีแซง สมาชิกสภาอบต.หมู่ ๙ สมพร      วื้นซีแซง  

๑๐ นายสุรพล      ศรีบุญเรือน สมาชิกสภาอบต.หมู่ ๑๐ สุรพล      ศรีบุญเรือน  
๑๑ นางนิระดาพร  โสชาล ี สมาชิกสภาอบต.หมู่ ๑๑ นิระดาพร  โสชาลี  
๑๒ นายพิเชษฐ     ปานด้วง สมาชิกสภาอบต.หมู่ ๑๒ พิเชษฐ      ปานด้วง  
๑๓ นางแดง         ศรทศพล สมาชิกสภาอบต.หมู่ ๑๓ แดง         ศรทศพล  
๑๔ นายประยูร     ศรีโพนเพ็ก สมาชิกสภาอบต.หมู่ ๑๔ ประยูร      ศรีโพนเพ็ก  
๑๕ นายไกรสิทธิ      จ าปามี เลขานุการสภา อบต. ไกรสิทธิ      จ าปามี  

 ผู้ไม่มาประชุม    
 ไม่มี    
 ผู้เข้าร่วมประชุม    

๑ นายพสิษฐ์        ถมปัด นายก อบต. พสิษฐ์        ถมปัด  
๒ นายสมบัติ        ปานด้วง รองนายก อบต. สมบัติ        ปานด้วง  
๓ นายนิพนธ์        สามล รองนายก อบต. นิพนธ์        สามล  
๔ นายนิธิเดช       พิมพ์พิค้อ เลขานุการนายก อบต. นิธิเดช       พิมพ์พิค้อ  
๕ จ.อ.สุภัช           สีราบัว รองปลัด อบต. สุภัช          สีราบัว  
๖ นายเฉลิม         โคตรทา ผอ.กองช่าง เฉลิม         โคตรทา  
๗ นางสาวอุมาภรณ์  นาเหล็ก นักวิเคราะห์ฯ อุมาภรณ์    นาเหล็ก  
๘ พ.จ.อ.ธีระพงษ์   ศรีสด เจ้าพนักงานธุรการ ธีระพงษ์     ศรีสด  
๙ นางสาวพรลภัส   ผงสา ผช.นักวิเคราะห์ฯ พรลภัส      ผงสา  

๑๐ นายสุทธิพงษ์      ฤทธิ์รักษา นายช่างโยธา สุทธิพงษ์      ฤทธิ์รักษา  
๑๑ นายสุติพงษ์      ใจหมั่น ผช.นายช่างโยธา สุติพงษ์      ใจหมั่น  
๑๒ นายพีระวัฒน์    เอนกรัตน์ ผช.นายช่างโยธา พีระวัฒน์    เอนกรัตน์  
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.  
ปลัด อบต.  -เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน บัดนี้ได้เวลาประชุม 
(เลขานุการสภาฯ)  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน สมัยสามัญ สมัยแรกของ ปี พ.ศ. 
    256๕ ครั้งที่ ๒  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
    พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ. ๒๕62 มาตรา ๕๖ การ 
    ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ต้องมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 
    ต าบลมา ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่ จึงจะ 
    เป็นองค์ ประชุม ซึ่งบัดนี้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน เข้า 
 ประชุม  จ านวน  ๑๔ คน ถือว่ าครบองค์ประชุมแล้ว   จึ งขอเชิญท่าน

ประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเปิดการประชุมตามระเบียบ 
    วาระต่อไป ขอเชิญครับ  
  
ระเบียบวาระท่ี 1 -เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นางนิระดาพร โสชาลี  -สวัสดีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน คณะผู้บริหาร
(ประธานสภาฯ)   หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ทุกคน รวมถึงผู้แทนประชาชนในพื้นท่ีต าบลสวน 
    หม่อนที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 

  ต าบลสวนหม่อน สมัยสามัญ สมัยแรกของปี พ.ศ.256๕ ครั้งที่ ๒ เพ่ือพิจารณา 
  ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  
  ครั้งที่ ๔ ทีน่ายกองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อนได้เสนอ เนื่องการการโอน 
  งบประมาณรายจ่ายครั้งนี้เป็นการโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ใน 
  งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งตาม ข้อ ๒๗  ของระเบียบกระทรวงมหาด 
  ไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ 
  แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ ก าหนดให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา 
  ท้องถิ่น   

ที่ประชุม -รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ -เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

(การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อนสมัยสามัญ สมัยแรกของปี  
พ.ศ.25๖๕ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่  ๔ เดือน มกราคม  พ.ศ.25๖๕) 

นางนิระดาพร  โสชาลี  -ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน ได้มีการประชุมสภาองค์การ 
(ประธานสภาฯ)   บริหารส่วนต าบลสวนหม่อน สมัยสามัญ สมัยแรกของปี พ.ศ.25๖๕ ครั้งที่ ๑  
    เมื่อวันที่  ๔ เดือน มกราคม  พ.ศ.25๖๕ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหาร 
    ส่วนต าบลสวนหม่อน ซึ่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  
    ได้พิมพ์รายงานการประชุมสภาฯ และให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้มีโอกาส 
    ตรวจดูก่อนการประชุมแล้วนั้น เมื่อท่านไดต้รวจดูแล้ว จะแก้ไขเพ่ิมเติม  
    ข้อความใดหรือไม่ 

-เมื่อที่ประชุม ไม่มีสมาชิกสภาฯ ขอเสนอแก้ไขรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา  
ดิฉันจะขอมติที่ประชุม หากท่านใด “เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน สมัยสามัญ สมัยแรกของปี พ.ศ.25๖๕ 
ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่  ๔ เดือน มกราคม  พ.ศ.25๖๕ กรุณายกมือขึ้น” 
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(เห็นควรรับรอง ๑๓ เสียง ไม่รับรอง ไม่ม ี งดออกเสียง  ๑ เสียง) 
มติที่ประชุม      -รับรอง 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ -เรื่องกระทูถ้าม (ถ้ามี) 
 - ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  -เรื่องที่เสนอใหม่ 

 ๔.๑ ญัตติของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน เรื่อง ขออนุมัติ 
 โอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๔  

นางนิระดาพร  โสชาลี  -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
(ประธานสภาฯ)   ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๒๗  
    ก าหนดว่า การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และ 
    สิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น 
    รายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
    -ต่อไปจึงขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน ได้ชี้แจงเหตุผล 
    ความจ าเป็นที่ต้องเสนอญัตติขอโอนงบประมาณรายจ่ายขอเชิญค่ะ 
นายพสิษฐ์  ถมปัด  -เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน สมาชิกสภาองค์การ 
(นายก อบต.)   บริหารส่วนต าบลสวนหม่อน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายพสิษฐ์ 

ถมปัด นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน ผมขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอ 
อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๔ ไป 
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท  
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  (กองช่าง) 
-ตามที่ สภาองค์การบริหารส่ วนต าบลสวนหม่อน ได้อนุมัติข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ไปแล้วนั้น เนื่องจากมี
ความจ าเป็น บางประการที่จะต้องด าเนินการปรับปรุงอาคารส านักงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน โดยเฉพาะบันไดซึ่งปัจจุบันนี้ความกว้าง
ของขั้นบันไดมีความกว้างน้อย การขึ้น-ลง ไม่มีความสะดวกและปลอดภัย ซึ่ง
อาจก่อให้เกิดอุบัติ เหตุขึ้นได้ ซึ่ งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายไม่ได้ตั้ ง
งบประมาณรองรับไว้ 
-จึงจ าเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายจากรายการอ่ืนมาตั้งงบประมาณรองรับ
การด าเนินงานในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ปรับปรุงบันไดอาคารส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลสวน
หม่อน รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.สวนหม่อนก าหนด เพ่ือประโยชน์
ของทางราชการ ซึ่งต้องขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน 
รายละเอียดและข้อกฎหมายขอให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้ชี้แจงตามล าดับต่อไป 

นายไกรสิทธิ  จ าปามี  -เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อนที่เคารพ สมาชิก 
(ปลัด อบต.)   สภาฯ ผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน กระผม  
    นายไกรสิทธิ  จ าปามี ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  
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    ขอชี้แจงหลักการและเหตุผลประกอบญัตติการขอโอนงบประมาณรายจ่าย ดังนี้ 
     หลักการ 

  เพ่ือขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
 ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๔ มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างของกอง 
 ช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบ 
 ลงทุน ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน  
 ๑ รายการ ดังนี้ 

  ๑.ปรับปรุงบันไดอาคารส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล 
สวนหม่อน รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.สวนหม่อนก าหนด งบประมาณ  
๑๗,๓๓๘ บาท 
 รวมโอนเพิ่มเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๓๓๘ บาท 

  โอนลดงบประมาณจาก ของส านักปลัด อบต. แผนงานบริหารทั่วไป 
 งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร เงินเดือนฝ่ายการเมือง ประเภท ค่าตอบแทน 
 ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วน 

  ท้องถิ่น ตั้งไว้ จ านวน ๒,๔๙๐,๘๐๐ บาท  คงเหลือ ๒,๑๙๐,๘๐๐ บาท โอนลด 
 จ านวน ๑๗,๓๓๘ บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน ๒,๑๗๓๔๖๒ บาท  
  รวมโอนลดเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๓๓๘ บาท 

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพ่ือปรับปรุงบันไดอาคารส านักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลสวนหม่อน รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.สวนหม่อน
ก าหนด(รายละเอียดตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายที่ส าเนาแจกจ่ายให้
สมาชิกสภาฯ) 

     เหตุผล 
  เนื่องจากบันไดขึ้นชั้นสองของอาคารส านักงานองค์การบริหารส่วน 
 ต าบลสวนหม่อน ความกว้างของขั้นบันไดน้อย การข้ึน-ลง วางเท้าไม่เต็ม ต้อง 
 เอียงเท้า ไม่มีความสะดวกและปลอดภัย ซึ่งอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้  
 โดยเฉพาะผู้สูงอายุ เพ่ือให้มีความสะดวกและเกิดความปลอดภัย แก่ผู้ปฎิบัติ 
 งานและประชาชนที่มาติดต่อราชการโดยเฉพาะผู้สูงอายุ จึงจ าเป็นต้องปรับปรุง 
 บันไดอาคารส านักงาน แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณรองรับเพ่ือโครงการนี้ไว้ 
 จึงจ าเป็นต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่าย จากรายการอ่ืนที่เหลือจ่ายหรือไม่ได้ 
 ด าเนินการ มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่รองรับการปรับปรุงบันไดอาคารส านัก 

งานองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  
ระเบียบ 

   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร 
  ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ  

    ๒๗ ก าหนดว่า “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และ 
    สิ่งกอ่สร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น 
    รายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 
     ดังนั้น นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน จึงเรียนเสนอมายัง 
    สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน เพ่ือขอรับการอนุมัติในการโอนเงิน 
    งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตามระเบียบกระทรวง 
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    มหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณฯ ดังกล่าวต่อไป ขอบคุณครับ 
นางนิระดาพร  โสชาลี  -ขอบคุณท่าน ปลัด อบต.ค่ะ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายเกี่ยวกับการ 
(ประธานสภาฯ)   เสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
    ๒๕๖๕ ไปตั้งจ่ายปรับปรุงบันไดอาคารส านักงานองค์การบริหารส่วน 
    ต าบลสวนหม่อนหรือไม่ค่ะ 
นายกงทอง  นาเหล็ก  –เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายกงทอง  นาเหล็ก สมาชิกสภา 
(สมาชิกสภาฯ)   องค์การบริหารส่วนต าบล เขต ๑ บ้านสวนหม่อน ตามท่ีท่านนายกองค์การ 
    บริหารส่วนต าบลสวนหม่อนได้เสนอญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย มาตั้งจ่าย 
    ปรับปรุงบันไดอาคารส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  
    นั้นกระผมมีความเห็นด้วย แต่ฝากเสนอให้มีการปรับปรุงพื้นที่บริเวณด้านหน้า 
    อาคารส านักงานทั้งสองฝั่งด้วย เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ต่ าเวลาฝนตกน้ าท่วมขังอยู่ 
    ตลอด จะท าไปพร้อมกันกับโครงการนี้หรือจะเสนอเป็นโครงการใหม่ก็ได้   
นางนิระดาพร  โสชาลี  –ขอเชิญท่านนายกฯ ชี้แจงค่ะ 
(ประธานสภาฯ)    
นายพสิษฐ์  ถมปัด  -เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน และสมาชิกสภา 
(นายก อบต.)   องค์การบริหารส่วนทุกท่านครับ  ตามที่ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติได้ 
    อภิปรายมานั้น ทีมงานคณะผู้บริหารได้วางแผนเตรียมการที่จะปรับปรุงไว้แล้ว  
    โดยจะเทพ้ืนคอนกรีตจากถนนหน้าอาคารส านักงานมาถึงบันไดส านักงานให้ 
    เป็นระดับเดียวกัน และถมดินบริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานท้ังสองข้างเพ่ือ 
    ไม่ให้น้ าขัง และมีการปลูกหญ้าปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้มีศาลาพักส าหรับประชาชน 
    ที่มาติดต่อราชการทั้งสองข้าง และอยู่ระหว่างการพิจารณาในการน างบประ 
    มาณจากหมวดรายจ่ายใดมาด าเนินการได้บ้าง 

-การปรับปรุงบันไดอาคารส านักงานเมื่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสวน
หม่อนอนุมัติให้โอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นโครงการปรับปรุงบันไดอาคาร
ส านักงานแล้วคาดว่าจะด าเนินการในช่วงเดือนเมษายน ๒๕๖๕ นี้ เพราะมี
วันหยุดต่อเนื่องกันหลายวันจะไม่ได้มีผลกระทบในการขึ้นไปท างานบนชั้นสอง
ของพนักงานหรือของประชาชนที่มาติดต่อราชการ  

นางนิระดาพร  โสชาลี  –มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายเกี่ยวกับการเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอน 
(ประธานสภาฯ)   งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพ่ิมเติมหรือไม่ค่ะ 
    -ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดประสงค์ท่ีจะอภิปรายดิฉันจะขอมติที่ประชุมนะค่ะ  
    -สมาชิกสภาฯ ท่านใดอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายมาตั้งจ่าย ปรับปรุง 
    บันไดอาคารส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน กรุณายกมือขึ้น ค่ะ 

       (อนุมัติ  ๑๓ เสียง ไม่อนุมัติ  -  เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง) 
มติที่ประชุม      -อนุมัติ ให้โอนงบประมาณรายจ่ายมาตั้งจ่าย ปรับปรุงบันไดอาคารส านักงาน 
    องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕      เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
นางนิระดาพร  โสชาลี  –ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อนท่านใดจะเสนอ 
(ประธานสภาฯ)  หรืออภิปรายเรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมเติมอีกหรือไม ่ 
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นายภานุวัชร  บุญเทพ  –เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายภานุวัชร  บุญเทพ สมาชิกสภา 
(สมาชิกสภาฯ)   องค์การบริหารส่วนต าบล เขต ๘ บ้านสว่าง ขอสอบถามเกี่ยวกับการด าเนินการ 
    โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตฝายเห็ดตาโล่ บ้านสว่าง หมู่ที่ ๘ 
นางนิระดาพร  โสชาลี  –ขอเชิญท่านผู้อ านวยการกองช่าง ชี้แจงค่ะ 
(ประธานสภาฯ) 
นายเฉลิม  โคตรทา  –เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายเฉลิม  โคตรทา ผู้อ านวยการกอง 
(ผู้อ านวยการกองช่าง)  ช่างขอชี้แจงว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
  สวนหม่อนขออนุมัติใช้เงินสะสมตามการประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ ๑/ 
  ๒๕๖๔ ซึ่งได้ด าเนินการจัดท าราคากลางเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างทางเจ้าหน้าที่ 
  พัสดุเสนอท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือท าสัญญาจ้าง 
นายพิเชษฐ์  ปานด้วง  –เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายพิเชษฐ์  ปานด้วง สมาชิกสภา 
(สมาชิกสภาฯ)   องค์การบริหารส่วนต าบล เขต ๑๒ บ้านขามป้อม  ขอสอบถามเกี่ยวกับการ 
    ด าเนินการโครงการก่อสร้างทางเข้าออกพ้ืนที่การเกษตร(ข้ามคลองดาด 
    คอนกรีต)บ้านขามป้อม หมู่ที่ ๑๒  
นางนิระดาพร  โสชาลี  –ขอเชิญท่านผู้อ านวยการกองช่าง ชี้แจงค่ะ 
(ประธานสภาฯ) 
นายเฉลิม  โคตรทา  –เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายเฉลิม  โคตรทา ผู้อ านวยการกอง 
(ผู้อ านวยการกองช่าง)  ช่างขอชี้แจงว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
  สวนหม่อนขออนุมัติใช้เงินสะสมตามการประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ ๑/ 
  ๒๕๖๔ ซึ่งได้ด าเนินการจัดท าราคากลางเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างทางเจ้าหน้าที่ 
  พัสดุเสนอท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือท าสัญญาจ้าง เช่นเดียวกัน 
นางแดง  ศรทศพล  –เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ดิฉัน  นางแดง  ศรทศพล สมาชิกสภา 
(สมาชิกสภาฯ)   องค์การบริหารส่วนต าบล เขต ๑๓ บ้านชีวังแคน ขอสอบถามเกี่ยวกับการ 
    ซ่อมแซมถนนบ้านชีวังแคนที่ติดกับแม่น้ าชี ซึ่งถนนได้ยุบตัวและพังลงตลิ่งแม่น้ า 
    ชี ชาวบ้านไม่สามารถผ่านได้เนื่องจากเกรงว่าจะไม่ปลอดภัย อยากให้องค์การ 
    บริหารส่วนต าบลท าการซ่อมแซมพอให้ชาวบ้านสัญจรไปมาได้ก่อน ถ้าหากรอ 
    กรมโยธาธิการมาท าพนังล าน้ าชี เลยกลัวว่าจะนานเกินไป ซ่ึงไม่รู้ว่ากรมโยธาธิ 
    การจะท าก่อสร้างพนังกั้นน้ าตอนไหน อยากให้องค์การบริหารส่วนต าบลสวน 
    หม่อนเราไปจัดท าเพ่ือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้ก่อน 
นางนิระดาพร  โสชาลี  –ขอเชิญท่านนายก อบต. ชี้แจงค่ะ 
(ประธานสภาฯ) 
นายพสิษฐ์  ถมปัด  –เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ส าหรับถนนเส้นนี้ องค์การบริหารส่วนต าบล 
(นายก อบต.)  สวนหม่อนได้เสนอโครงการท าพนังกั้นน้ า ไปยังกรมโยธาธิการ และกรมเจ้าท่า  
  และประสานไปยังท่าน ส.ส.สมศักดิ์  คุณเงิน ช่วยติดตามโครงการให้แล้ว ซึ่งได ้
  ตอบรับจากรมโยธาธิการและท่าน ส.ส.สมศักดิ์  คุณเงิน แล้ว ว่าโครงการ 
  ก่อสร้างพนังกั้นน้ าได้รับอนุมัติโครงการแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และ 
  อยู่ระหว่างการด าเนินการจัดจ้างเพ่ือหาผู้รับจ้าง ถ้าหากกรมโยธาธิการเข้ามา 
  ด าเนินการก็จะท าการปรับปรุงตลิ่งตรงถนนที่พังลงไปด้วย ยังไงกระผมจะ 
  มอบหมายทางกองช่างออกตรวจสอบดูว่าจะด าเนินการแก้ไขเฉพาะหน้าได้ 
  อย่างไรบ้าง 
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นายบพิธ  สุวรรณภูสิทธิ  –เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายบพิธ  สุวรรณภูสิทธิ สมาชิกสภา 
(สมาชิกสภาฯ)   องค์การบริหารส่วนต าบล เขต ๓ บ้านกอก ขอสอบถามเกี่ยวกับการซ่อมแซม 
    ถนนบ้านกอกหมู่ท่ี ๓ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ได้ออก 
    ไปส ารวจแล้ว อยากทราบว่าจะด าเนินการในช่วงไหน เพราะถ้าหากเข้าฤดูฝน 
    การซ่อมแซมก็จะไม่สะดวก อยากจะให้ด าเนินการในช่วงนี้ 
นางนิระดาพร  โสชาลี  –ขอเชิญท่านผู้อ านวยการกองช่าง ชี้แจงค่ะ 
(ประธานสภาฯ) 
นายเฉลิม  โคตรทา  –เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายเฉลิม  โคตรทา ผู้อ านวยการกอง 
(ผู้อ านวยการกองช่าง)  ช่างขอชี้แจงว่าโครงการดังกล่าวนี้ทางหมู่บ้านได้ท าหนังสือมายังองค์การบริหาร 
    ส่วนต าบลในช่วงฤดูฝนซึ่งขณะนั้นไม่สามารถเข้าไปท าการส ารวจและซ่อมแซม 
    ได้และได้แจ้งให้ทางหมู่บ้านได้รับทราบแล้ว จึงขอให้ทางหมู่บ้านได้แจ้งเป็น 
    หนังสือมายังองค์การบริหารส่วนต าบลอีกครั้งจะได้ออกส ารวจพื้นที่และ 
    ประมาณการค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมต่อไป   
นายเทิดศักดิ์  คนมีสัตย์  –เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายเทิดศักดิ์  คนมีสัตย์  สมาชิกสภา 
(สมาชิกสภาฯ)   องค์การบริหารส่วนต าบล เขต ๒ บ้านสวนหม่อน  ขอสอบถามเกี่ยวกับการ 
    ออกส ารวจพื้นที่ท่ีได้รับผลกระทบจากน้ าท่วมในช่วงที่ผ่านมา 
นางนิระดาพร  โสชาลี  –ขอเชิญท่านผู้อ านวยการกองช่าง ชี้แจงค่ะ 
(ประธานสภาฯ) 
นายเฉลิม  โคตรทา  –เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายเฉลิม  โคตรทา ผู้อ านวยการกอง 
(ผู้อ านวยการกองช่าง)  ช่างขอชี้แจงว่าพ้ืนที่ที่ไดร้ับผลกระทบจากน้ าท่วมทางองค์การบริหารส่วนต าบล 
    สวนหม่อนอยู่ระหว่างการออกส ารวจความเสียหายซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จเร็วๆ  
    นี้     
นายพสิษฐ์  ถมปัด  –เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ขอชี้แจงเพ่ิมเติมส าหรับการส ารวจพื้นที่ 
(นายก อบต.)  ได้รับผลกระทบจากน้ าท่วม ได้มอบหมายให้กองช่างออกไปส ารวจ คงต้องดู 
  รายละเอียดอีกว่าจะใช้งบประมาณเท่าไรและใช้จ่ายงบประมาณจากส่วนไหน 
นายประยูร  ศรีโพนเพ็ก  –เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายประยูร  ศรีโพนเพ็ก สมาชิกสภา 
(สมาชิกสภาฯ)   องค์การบริหารส่วนต าบล เขต ๑๔ บ้านกอก มีปัญหาเกี่ยวกับประปาหมู่บ้าน 
    ปัจจุบันเครื่องสูบน้ าขึ้นหอถังสูงใช้การไม่ได้ จึงอยากจะขอรับการสนับสนุน 
    งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อนเพ่ือท าการซ่อมแซมให้ 
    สามารถใช้การได้ครับ 
นางนิระดาพร  โสชาลี  –ขอเชิญท่านนายก อบต.ชี้แจงค่ะ 
(ประธานสภาฯ) 
นายพสิษฐ์  ถมปัด  –เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ในกรณีดังกล่าวนี้ กระผมได้หารือกับ 
(นายก อบต.)  ผู้ใหญ่บ้าน บ้านกอกหมูท่ี ๑๔ แล้ว ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรอหนังสือจาก  
  ผู้ใหญ่บ้านหากได้รับแล้วก็จะด าเนินการตามข้ันตอนต่อไปครับ 
นายสมบัติ  ปานด้วง  –เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายสมบัติ  ปานด้วง รองนายกองค ์
(รองนายก อบต.)  การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน ขอเสนอเกี่ยวกับการท าหนังสือขอรับการ 
  สนับสนุนงบประมาณมายังองค์การบริหารส่วนต าบล อยากให้ท่านสมาชิกสภา 
  องค์การบริหารส่วนต าบลที่ท าหนังสือ ให้ประสานกับก านันหรือผู้ใหญ่บ้านให้ 
  ลงชื่อในหนังสือที่ส่งมาด้วย  เพื่อเป็นการบูรณาการในการท างานร่วมกัน และ 
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  ให้ท าส าเนาคู่ฉบับไว้กับตัวเองด้วยจะได้ตามเรื่องได้ง่าย 
นางสาววันวิสา  เจริญสุข  –เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ดิฉันนางสาววันวิสา  เจริญสุข ผู้ช่วยนัก 
(ผช.นักพัฒนาชุมชน)  พัฒนาชุมชน ขอชี้แจงเกี่ยวกับการท าบัตรประจ าตัวผู้พิการ กรณีผู้พิการราย 
  ใหม่ และกรณีผู้พิการที่บัตรประจ าตัวหาย หรือบัตรประจ าตัวหมดอายุ โดย 
  สามารถเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบ ดังต่อไปนี้ 
  –หลักฐานที่จะยื่นค าขอมีบัตรประจ าตัวผู้พิการ มีดังนี้ 
   ๑.ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้พิการและผู้ดูแล 
   ๒.ส าเนาทะเบียนบ้าน ผู้พิการและผู้ดูแล 
   ๓.รูปถ่าย ๑ นิ้ว จ านวน  ๒ แผ่น 
   ๔.บัตรประจ าตัวผู้พิการ(กรณีบัตรประจ าตัวหมดอายุ) 
   ๕.ใบรับรองความพิการจากแพทย์(กรณีขอท าบัตรประจ าตัวใหม่) 
   ๖.หนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลผู้พิการ(กรณีผู้พิการและผู้ดูแลอยู่คนละ 
         บ้านเลขท่ี/ไม่อยู่บ้านหลังเดียวกัน) 
   ๗.กรอกรายละเอียดในแบบค าขอมีบัตรประจ าตัวให้ครบถ้วน 
  -เมื่อหลักฐานครบถ้วนตามข้อ ๑ – ๗ แล้ว ให้น ามาส่งที่งานพัฒนาชุมชน  
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน ดิฉันจะเป็นผู้ด าเนินการน าส่ง 
  เอกสารต่างๆ ให้ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 
  ขอนแก่นเพ่ือด าเนินการออกบัตรประจ าตัวผู้พิการให้ต่อไป 
นางนิระดาพร  โสชาลี  –ขอเพ่ิมเติมประเด็นการท าหนังสือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การ 
(ประธานสภาฯ)  บริหารส่วนต าบลสวนหม่อน ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านประสานกับผู้น า 
  หมู่บ้านให้มีการจัดท าประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อประกอบการเสนอขอ 
  งบประมาณจากทางองค์การบริหารส่วนต าบลด้วยนะค่ะ   
  -ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อนท่านใดจะเสนอ 
  หรืออภิปรายเรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมเติมอีกหรือไม ่ 
นายพสิษฐ์  ถมปัด  –เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมนายพสิษฐ์  ถมปัด นายกองค์การ 
(นายก อบต.)  บริหารส่วนต าบลสวนหม่อน ขอแจ้งกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลสวน 
  หม่อนผ่านท่านประธานสภาฯ ไปยังท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
  สวนหม่อนทุกท่าน ว่าในวันศุกร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.เป็น 
  ต้นไป จะท ากิจกรรมท าความสะอาดบริเวณพ้ืนที่ส านักงานองค์การบริหารส่วน 
  ต าบลสวนหม่อน และวันศุกร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ จะจัดงานท าบุญองค์การ 
  บริหารส่วนต าบล โดยถวายภัตตาหารเพลแก่พระสงฆ์ และฟังพระสงฆ์แสดง 
  พระธรรมเทศนา สวดมนต์ พรมน้ ามนต์เพ่ือความเป็นศิริมงคล ซึ่งจะเริ่ม 
  กิจกรรมตั้งแต่ ๑๑.๐๐ น.เป็นต้นไป ดังนั้นจึงขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วม 
  กิจกรรมในวันและเวลาดังกล่าว  
  -ขอชี้แจงเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารส านักงานอีกครั้งโดยจะมี 
  การด าเนินการตามแผนผังที่กระผมได้เขียนบนกระดานไวท์บร์อดให้ทุกท่าน 
  เห็น และต่อไปจะมีการปรับปรุงห้องน้ าที่อยู่ภายในอาคารส านักงานให้มีความ 
  สะดวกเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆ ที่ช ารุดสึกหรอ หรืออาจจะมีการสร้างห้องน้ าด้าน 
  นอกอาคารเพ่ือไว้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการให้เพียงพอ หรือจะมีการ 
  สร้างอาคารเอนกประสงค์ไว้ส าหรับเก็บพัสดุสิ่งของต่างๆ ซึ่งหากจะต้องให้สภา 
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  องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อนพิจารณาจะได้แจ้งทุกท่านทราบต่อไป 
นางนิระดาพร  โสชาลี  –ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมเติมอีกหรือไม่  
(ประธานสภาฯ)  -เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมเติมอีก ขอขอบท่านนายกองค์การ 
  บริหารส่วนต าบลพร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการทุกคน และสมาชิกสภาองค ์
  การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อนทุกท่านที่ร่วมด าเนินการประชุมสภาฯ ในครั้ง 
  นี้  ดิฉันขอปิดประชุม 
  -เลิกประชุมเวลา 1๑.๔๕ น. 
 

 (ลงชื่อ)           ไกรสิทธิ  จ าปามี         ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

                                         (นายไกรสิทธิ  จ าปามี ) 

                        เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน 

............................................................................................................................. .................................................. 

บันทึกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

เขียนที่ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน 

วันที่  ๑๙  เดือน  มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ 

วันนี้เวลา  ๑๓.๐๐ น.คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ของสภาองค์การบริหารส่วน 
ต าบลสวนหม่อน ได้ร่วมกันตรวจสอบรายงานการประชุมของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  ในการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อนสมัยสามัญ สมัยแรกของปี พ.ศ.25๖๕ ครั้งที่ ๒  เมื่อ วันที่ ๑๘ 
เดือน มกราคม  พ.ศ.25๖๕ แล้วปรากฏว่ามีข้อความที่จดบันทึกไว้ถูกต้อง 
 

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
  

                       (ลงชื่อ)        ประยูร  ศรีโพนเพ็ก       ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 

                                     ( นายประยูร  ศรีโพนเพ็ก) 

                      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน 

 

                          (ลงชื่อ)          แดง  ศรทศพล      กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 

                                       ( นางแดง  ศรทศพล) 

                      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน 

                           (ลงชื่อ)         ส ารอง  ผางแพ่ง    กรรมการและเลขานุการ 

                                     ( นายส ารอง  ผางแพ่ง ) 

                      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน 
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การรับรองรายงานการประชุม 

รายงานการประชุมฉบับนี้ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน ได้มีมติให้การรับรองแล้ว 

ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน สมัยประชุมสามัญ สมัยที.่....................ครั้งที่..................
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕   เมื่อวันที่.......................เดือน...............................................พ.ศ.......................... 

 

    (ลงชื่อ)         นิระดาพร  โสชาลี 

                                                 ( นางนิระดาพร  โสชาลี ) 
                                  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน 

                                 วนัที่....................เดือน.......................................พ.ศ.๒๕๖๕ 
 


