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รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองไผแกว 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๒  ประจําป  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

วันอังคารท่ี   ๑๒   เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลหนองไผแกว  อ.บานบึง  จ.ชลบุรี 

**************** 

ผูมาประชุม 
 ๑.  นายประเสริฐ  พิพัฒนรัตนโยธิน ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองไผแกว 
 ๒.  นายสังวร  หนูแกว   รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองไผแกว 

๓.  นายณรงคฤทธิ์  ประสิทธินาค  เลขานุการสภาฯ 
๔.  นายกมล  ธันยาวาท   สมาชิกสภา อบต. หนองไผแกว  หมูท่ี ๑ 

 ๕.  นายรังสรรค  โพธิ์คลี ่   สมาชิกสภา อบต. หนองไผแกว  หมูท่ี ๒ 
 ๖.  นางสาวสุกัญญา  นอยบัวงาม  สมาชิกสภา อบต. หนองไผแกว  หมูท่ี ๒ 
 ๗.  นางอรินยา  ตั๊นวิเศษ   สมาชิกสภา อบต. หนองไผแกว  หมูท่ี ๓ 

๘.  นายปญญา  ตั้งม่ันธนบวร  สมาชิกสภา อบต. หนองไผแกว  หมูท่ี ๓ 
 ๙. นายสมชาย  แกวไกรเพชร  สมาชิกสภา อบต. หนองไผแกว  หมูท่ี ๕ 

ผูไมมาประชุม 
๑.  นายพูลศักดิ์  กังวาลเนาวรัตน  สมาชิกสภา อบต. หนองไผแกว  หมูท่ี ๔ 
๒.  นายสรวยี  ชนินทรพงศ  สมาชิกสภา อบต. หนองไผแกว  หมูท่ี ๔ 

ผูเขารวมประชุม 
 ๑.  นายพิเนตร  เลิศเขมทัต    นายอําเภอบานบึง 

๒.  นายทนงศักดิ์  ผลเจริญสมบูรณ นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองไผแกว 
 ๓.  นายสมภพ  สวัสดิส์รรวงศ  รองนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองไผแกว 
 ๔.  นายธนะบูลย  บุญเจือ  รองนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองไผแกว 

๕.  นายเอกชัย  เลิศชัยวรพงศ  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองไผแกว 
 ๖.  นายกรณธนัตถ  สุจิตชวานนท  ท่ีปรึกษานายกองคการบริหารสวนตําบลหนองไผแกว 

๗.  นางสาวธัญสุตา  เทพพิทักษ  รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองไผแกว 
๘.  นางสาวสุพรรณี  เทียมบุญชู  หัวหนาสํานักปลัด 

 ๙.  นางอุไรวรรณ  นิลสนธ ิ  ผูอํานวยการกองคลัง 
 ๑๐.  นางสาวณิชมน  เพ่ิมกสิการ  ผูอํานวยการกองชาง 
 ๑๑.  นางธมนชนก  ยะสะวุฒิ  ผูอํานวยการกองสาธารณสุข 
 ๑๒. นางสาวรสรนิทร  พากเพียร  เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 
 ๑๓. นายจิรวัฒน  ลออรุงเรืองกิจ  กํานันตําบลหนองไผแกว 

๑๔. นายหัตถา  กลิ่นอบเชย  ผูใหญบาน  หมูท่ี ๑ 
๑๕. นายอัครวัฒน  ทองแถม  ผูใหญบาน  หมูท่ี ๒ 
๑๖. นายสมบัติ  เอ่ียมแสง  ผูใหญบาน  หมูท่ี ๔ 
๑๗. นายธนกฤต  สิงหโตทอง  ผูใหญบาน  หมูท่ี ๕ 
๑๘. นางสาวพิมลพรรณ  มงคลแกว รักษาการผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองปรือ 
๑๙. นางสมนึก  พลอยประดับ  ผูอํานวยการโรงเรียนสมคิดจิตตวิทยา 
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๒๐. นายกัลยกรต  ภูธะวัฒน  นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.บานหนองไผแกว 
๒๑. นายศิริพงษ  วงศสลับ  ผูชวยหมวดการทางบานบึง 
๒๒. นายชัยนรินทร  จันทรเอ่ียม  ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี 
๒๓. นางจันทนา  วิธีเจริญ  ผูอํานวยการศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนบานบึง 
๒๔. นางสาวรัชนี  เจตินัย   นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ 
๒๕. นางสาวกาญจนา  จีนพันธุ  นักบริหารงานยุติธรรม 
๒๖. นายนพรุจ  ลิวัฒนาโสภา  นักบริหารงานยุติธรรม 
๒๗. นายทินกร  นากลาง   นิติกร 
๒๘. นายธีรภาส  บุญวิไลวงศ  บริการท่ัวไป   

 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 

  เม่ือท่ีประชุมพรอมแลว นายประเสริฐ  พิพัฒนรัตนโยธิน  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองไผแกว
ไดกลาวเปดประชุม  และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้  

ระเบียบวาระท่ี  ๑  ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
นายประเสริฐ  พิพัฒนรัตนโยธิน ดวยในวันนี้  นายพิเนตร  เลิศเขมทัต  นายอําเภอบานบึง  ไดใหเกียรติมาเขารวมการ  
       ประธานสภา อบต.   ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองไผแกว  ในครั้งนี้  จึงขอใหคณะผูบริหาร 
    และสมาชิกสภา อบต. ทุกทาน  ไดแนะนําตัวใหทานนายอําเภอไดรูจัก   จากนั้นทาน 
    นายอําเภอจะไดกลาวทักทาย และมอบนโยบายการบริหารราชการแกคณะผูบริหาร   
    สมาชิกสภา อบต. หัวหนาสวนราชการและผูเขารวมประชุมทุกทาน ตอไป  
นายพิเนตร  เลิศเขมทัต  เรียนประธานสภา อบต. คณะผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. และผูเขารวมประชุม   
  นายอําเภอบานบึง  ทุกทาน  ผมมารับราชการท่ีอําเภอบานบึง  ๓  เดือนแลว  และไมเคยรับราชการท่ี 

   จังหวัดชลบุรีมากอน  ซ่ึงตอนนี้ผมเปนสมาชิกของคนบานบึงแลวและจะปฏิบัติ 
   ราชการอยางเต็มความสามารถ  การทํางานจะสําเร็จไมไดถาหากขาดความรวมมือ 
   จากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จะเห็นไดจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
   แหงชาติ ท่ีเคยเนนการพัฒนาสิ่งกอสรางมากมาย  แตปจจุบันไดเปลีย่นแปลง 
   แผนพัฒนามามุงพัฒนาท่ีตัวบุคคล  ซ่ึงบุคคลท่ีอยูในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
   ไมวาจะเปนขาราชการ  คณะผูบริหาร หรือสมาชิก อบต.  ลวนมีความสําคัญในการ 
   มีสวนชวยคิด  แกไขปญหาของทองถ่ิน ถึงแมงบประมาณท่ีไดรับจะไมเพียงพอแตก็ 
   มีความกระตือรือรนของทองถ่ินในการขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานอ่ืน  การ 
   ทํางานนั้นจะตองคํานึงถึงประโยชนสวนรวมเปนหลัก  ซ่ึงดูจากศักยภาพของทองถ่ิน 
   ตําบลหนองไผแกวแลววาจะสามารถทําใหทองถ่ินมีความเจริญรุงเรืองข้ึนมาได 

     เม่ือตนเดือนท่ีผานมาผมไดรับคําสั่งจากผูวาราชการจังหวัดชลบุรี  ใหนําขอ 
สั่งการ  ๓  เรื่อง  มาสูกํานัน  ผูใหญบาน  และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใน
อําเภอเพ่ือถือเปนนโยบายท่ีจังหวัดใหความสําคัญและใหทองถ่ินนําไปถือปฏิบัติ  
ดังนี้ 

๑. การรองทุกขรองเรียนผานชองทางตาง ๆ ไมวาจะเปนทางเว็บไซดสาย
ตรงผูวาราชการจังหวัด  ศูนยดํารงธรรมอําเภอ หรือทองถ่ิน  ขอให
ชวยกันตรวจสอบ  หากเรื่องท่ีรองทุกขรองเรียนเก่ียวของกับหนวยงาน
ใด  ขอใหหนวยงานนั้นเขาดําเนินการแกไขและรายงานใหผูวาราชการ
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จังหวัดทราบดวย  หรือหากเราทราบเหตุท่ีเกิดข้ึนแลว  เราควรจะเขา
ไปแกไขปญหานั้นกอน  เพ่ือลดขอรองเรียนและยังเปนการแกไข
ปญหาท่ีรวดเร็วอีกดวย 

๒. การแกไขปญหายาเสพติด  ซ่ึงปจจุบันมีการแพรระบาดและแกไขได
ยาก เนื่องจากปจจุบันผูกระทําผิดมีชองทางท่ีหลบหลีกกระบวนการ
ตรวจสอบของรัฐไดมากมาย  ผูวาราชการจังหวัด หรือ นายอําเภอ จะ
ปฏิบัติงานสูผูนําทองถ่ินไมได  เนื่องจากผูนําทองถ่ินเปนผูท่ีอยูในพ้ืนท่ี  
ดังนั้น  จึงขอใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และผูนําทองถ่ิน  ชวยกัน
เปนหูเปนตา  ตรวจสอบ ยับยั้งปญหายาเสพติด 

๓. การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  ปจจุบันมีการรุกล้ําท่ีสาธารณะและหุบ
เขามากมาย  ซ่ึงมีสวนทําใหเกิดปญหาอุทกภัย เชน  น้ําทวม  น้ําปา
ไหลหลาก  เนื่องจากมีการทําลายทรัพยากรธรรมชาติเปนจํานวนมาก  
จึงอยากใหชวยดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  รวมถึงภูมิทัศนบริเวณ
ถนนท่ีเปนเสนทางสัญจรหลัก  หากถนนเสนนั้นอยูในความรับผิดชอบ
ของพ้ืนท่ีใด  ก็ขอใหดูแลรักษาความสะอาด  ตัดหญาบริเวณขางทาง
ใหมีความสะอาดเรียบรอยดวย 

ในการทํางานนั้นไมตองเกรงใจใคร  ใหถือปฎิบัติไปตามระเบียบกฎหมาย  
โดยใหใชวิธีการไกลเกลี่ยประณีประนอมกอน  หากเจรจาแกไขปญหาไมได
คอยหาทางแกไขปญหาตอไป  จึงตองอาศัยทุกทานชวยเปนแรงผลักดัน  
ใหความรวมมือเพ่ือใหเกิดการพัฒนาประเทศรวมกัน  และขอขอบคุณทุก
ทานท่ีเปดโอกาสใหผมไดเขามาแนะนําตัวและชี้แจงในท่ีประชุมวันนี้ดวย 

ท่ีประชุม    - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒    รับรองการประชุมครั้งท่ีผานมา (สมัยสามัญ  สมัยแรก ครั้งท่ี ๑ ประจําป  
พ.ศ. ๒๕๕๘  เม่ือวันท่ี  ๙  กุมภาพันธ  ๒๕๕๘) 

นายประเสริฐ  พิพัฒนรัตนโยธิน ตามบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยแรก  ครั้งท่ี ๑  ประจําป  
     ประธานสภา อบต. พ.ศ. ๒๕๕๘  เม่ือวันท่ี  ๙  เดือนกุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๕๘  ขอใหท่ีประชุมตรวจสอบ

รายงานการประชุม มีผูใดขอแกไขหรือเพ่ิมเติมขอความหรือไม 
ท่ีประชุม   มีมติเปนเอกฉันท  รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยแรก  ครั้งท่ี ๑ 

ประจําป  พ.ศ. ๒๕๕๘  เม่ือวันท่ี  ๙  เดือนกุมภาพันธ   พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ระเบียบวาระท่ี ๓    ญัตติเรื่อง  ขอความเห็นชอบรางแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐)  
     เพ่ิมเติมฉบับท่ี ๑  ขององคการบริหารสวนตําบลหนองไผแกว 
นายประเสริฐ  พิพัฒนรัตนโยธิน ดวยผูบริหารเสนอญัตติ เรื่อง การพิจารณารางแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๘ –  
       ประธานสภา อบต.  ๒๕๖๐)  เพ่ิมเติมฉบับท่ี ๑  ขอเชิญปลัด อบต. ชี้แจงรายละเอียด ตอท่ีประชุม 

เพ่ือพิจารณาตอไป 
นายณรงคฤทธิ์  ประสิทธินาค ตามท่ี นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองไผแกว  ไดอนุมัติการใชแผนพัฒนาสาม    
   ปลัด อบต.   ป (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ขององคการบริหารสวนตําบลหนองไผแกว  ตามความ 

เห็นชอบของสภาทองถ่ิน และประกาศใชแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐)  
ตั้งแตวันท่ี ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๕๗ นั้น 
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เนื่องจาก  อบต. มีโครงการพัฒนาท่ีจําเปนเรงดวน  แตเนื่องจากไมมีในแผนพัฒนา
สามป  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  ไดจัดทําราง
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) เพ่ิมเติมฉบับท่ี ๑ เพ่ือขอเพ่ิมเติม
โครงการท่ีไมมีอยูในแผนพัฒนาสามป  ใหปรากฏไวในแผนพัฒนาสามป  เสนอตอ
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนฯ ท่ีคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองไผแกวเสนอ  ซ่ึงมีมติเห็นชอบราง
แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) เพ่ิมเติมฉบับท่ี ๑ ดังกลาวแลว  
รายละเอียดโครงการตามเอกสารแนบทายนี้   

ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี ๖ พ.ศ.  ๒๕๕๒  มาตรา ๔๖ สภาองคการบริหารสวน
ตําบล มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
(๑) ใหความเห็นชอบแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล เพ่ือเปนแนวทางในการ
บริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบล  
และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  ขอ ๒๒ การเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาสามป ใหดําเนินการตามระเบียบนี้  โดยมีข้ันตอนดําเนินการ ดังนี้ 
(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน จัดทํารางแผนพัฒนาสาม
ปท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงพรอมเหตุผลและความจําเปนเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาทองถ่ิน 
(๒) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาสามปท่ีเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผูบริหารทองถ่ิน 
(๓) ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาสามปท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
และประกาศใชแผนพัฒนาสามปท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
สําหรับองคการบริหารสวนตําบล ใหผูบริหารทองถ่ินเสนอรางแผนพัฒนาสามปท่ี
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงตอสภาองคการบริหารสวนตําบลเพ่ือใหความเห็นชอบ
กอน แลวผูบริหารทองถ่ินจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใชตอไป 

นายประเสริฐ  พิพัฒนรัตนโยธิน ดังนั้น เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบ  จึงขอใหท่ีประชุมพิจารณาลงมติวาจะใหความ 
    ประธานสภา อบต.  เหน็ชอบรางแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) เพ่ิมเติมฉบับท่ี ๑  หรือไม 
ท่ีประชุม มีมติเปนเอกฉันทเห็นชอบรางแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) เพ่ิมเติม

ฉบับท่ี ๑   

ระเบียบวาระท่ี  ๔  ญัติติเรื่อง ขออนุมัติยกเลิกการจายขาดเงินสะสม 
นายประเสริฐ  พิพัฒนรัตนโยธิน ดวยผูบริหารเสนอญัตติ เรื่อง การขออนุมัติยกเลิกการจายขาดเงินสะสมเพ่ือซอมแซม  
       ประธานสภา อบต.  สิ่งสาธารณูปโภคท่ีชํารุดเสียหาย  ขอให นายก อบต. ชี้แจงรายละเอียดใหสภาฯ  
นายทนงศักดิ์  ผลเจริญสมบูรณ เรียนประธานสภา อบต.  สมาชิกสภา อบต. และผูเขารวมประชุมทุกทาน  ตามท่ี 
         นายก อบต.  สภา อบต.หนองไผแกว  ไดมีมติในคราวประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๔   

ครั้งท่ี ๑  ประจําป  ๒๕๕๗  เม่ือวันท่ี  ๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  อนุมัติจายขาดเงิน
สะสมเพ่ือสมทบโครงการกอสรางปรับปรุงทอระบายน้ําพรอมบอพักน้ําบานหนอง
กะไดอูม  หมูท่ี ๑  จํานวน  ๗๗๗,๐๐๐ บาท  นั้น 
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เนื่องจาก  มีการปรับปรุงเนื้องานโครงการใหมีลักษณะท่ีเหมาะสมกับ
สภาพพ้ืนท่ีท่ีจะดําเนินการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน  โดยสามารถ
ใชงบประมาณเดิมได  จึงขออนุมัติยกเลิกการจายขาดเงินสะสมโครงการดังกลาว
ตอไป 

นายประเสริฐ  พิพัฒนรัตนโยธิน จึงขอใหท่ีประชุมลงมติวาจะอนุมัติใหยกเลิกการจายขาดเงินสะสม  เปนเงิน  
   ประธานสภาฯ   ๗๗๗,๐๐๐ บาท  ครั้งนี้หรือไม 
ท่ีประชุม   มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติยกเลิกการจายขาดเงินสะสม เปนเงิน ๗๗๗,๐๐๐.- บาท 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  ญัติติเรื่อง ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม 
นายประเสริฐ  พิพัฒนรัตนโยธิน ดวยผูบริหารเสนอญัตติ เรื่อง การขออนุมัติจายขาดเงินสะสมเพ่ือซอมแซมสิ่ง  
       ประธานสภา อบต.  สาธารณูปโภคท่ีชํารุดเสียหาย  ขอให นายก อบต. ชี้แจงรายละเอียดใหสภาฯ ทราบ 
นายทนงศักดิ์  ผลเจริญสมบูรณ ดวย  องคการบริหารสวนตําบลหนองไผแกว  ไดรับแจงจากผูนําชุมชน  และ 
         นายก อบต.  ประชาชน  วาไดรับความเดือดรอนเก่ียวกับพ้ืนท่ีในตําบลหนองไผแกว  เนื่องจากมี 

พายุฤดูรอน  ทําใหเกิดภาวะฝนตกหนักในพ้ืนท่ีตําบลหนองไผแกวในชวงท่ีผานมา  
เปนเหตุใหสิ่งกอสรางสาธารณประโยชน  เชน  ถนน  สะพาน ทอระบายน้ํา  ชํารุด
เสียหายจากการถูกน้ํากัดเซาะ  เปนหลุมเปนบอ  ชํารุดเสียหายหลายแหง  ทําให
ประชาชนเดินทางสัญจรไปมา  ขนสงผลผลิตทางการเกษตรไมสะดวก  ไดรับความ 
เดือดรอน  รวมท้ังเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุสูญเสียตอชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน  องคการบริหารสวนตําบลหนองไผแกว  จึงจําเปนตองดําเนินการแกไข
ปญหาความเดือดรอนของประชาชน   

ในการนี้  องคการบริหารสวนตําบลหนองไผแกว  ไดมอบหมายกองชาง
สํารวจพ้ืนท่ี  องคการบริหารสวนตําบลหนองไผแกว  ไดมอบหมายกองชางสํารวจ
พ้ืนท่ี  และประมาณราคาคาซอมแซม  สิ่งสาธารณูปโภคในพ้ืนท่ีแลว รายละเอียด
ตามประมาณการกองชางขอให  ปลัด อบต. แจงตอท่ีประชุมสภา อบต. 

นายณรงคฤทธิ์  ประสิทธินาค เรียนประธานสภา อบต. คณะผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. และผูเขารวมประชุม   
เลขานุการสภา อบต. ทุกทาน  ตามท่ี  กองชางไดสํารวจพ้ืนท่ี  และประมาณราคาคากอสราง  โดยอาศัย

อํานาจ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน  การเบิกจายเงิน การ
ฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
พ.ศ. ๒๕๔๗  และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘   
  ขอ ๘๙ องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจใชจายเงินสะสมได โดยไดรับ
อนุมัติจากสภาทองถ่ินภายใตเง่ือนไข ดังตอไปนี้ 
  (๑) ใหกระทําไดเฉพาะกิจการซ่ึงอยูในอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินซ่ึงเก่ียวกับดานการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ีเปนการเพ่ิมพูน
รายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือกิจการท่ีจัดทําเพ่ือบําบัดความเดือดรอน
ของประชาชน ท้ังนี้ ตองเปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
หรือตามท่ีกฎหมายกําหนด 

เพ่ือเปนการบรรเทาความเดือนรอนของประชาชน  ตามอํานาจหนาท่ีของ
องคการบริหารสวนตําบล  จึงขออนุมัติจายขาดเงินสะสม  เพ่ือดําเนินการตาม
โครงการดังนี้   
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๑. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟสทติกคอนกรีตสายผูกพันธ  หมู ๓  
    เปนเงิน  ๑,๑๓๔,๐๐๐.- บาท 

ท้ังนี้  เปนไปตามแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหนองไผแกวแลว      
    ขอมูล  ณ วันท่ี  ๓๐  เมษายน  ๒๕๕๘  อบต.หนองไผแกว  มียอดเงินสะสม   
   คงเหลือท่ีสามารถนําไปใชไดท้ังสิ้นจํานวนท้ังสิ้น  ๒๒,๗๔๙,๐๐๖.๑๒  บาท   
   รายละเอียด ตามเอกสารแนบระเบียบวาระการประชุมนี้  รายละเอียดตามเอกสาร 
   แนบระเบียบวาระการประชุมนี้ 

นายประเสริฐ  พิพัฒนรัตนโยธิน จึงขอใหท่ีประชุมลงมติวาจะอนุมัติใหจายขาดเงินสะสม เปนเงิน ๑,๑๓๔,๐๐๐ บาท 
   ประธานสภาฯ   เพ่ือเปนการปองกัน  บรรเทาความเดือนรอนของประชาชนครั้งนี้หรือไม 
ท่ีประชุม   มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติจายขาดเงินสะสม เปนเงิน ๑,๑๓๔,๐๐๐.- บาท 

ระเบียบวาระท่ี  ๖  ญัตติเรื่อง ขออนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจาย  ประจําป  
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

นายประเสริฐ  พิพัฒนรัตนโยธิน ดวยผูบริหารเสนอญัตติ เรื่อง การขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจาย 
       ประธานสภา อบต.  ประจาํป พ.ศ. ๒๕๕๘  ขอเชิญเลขานุการสภา อบต.หนองไผแกว  ชี้แจง 

รายละเอียด ตอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาตอไป 
นายณรงคฤทธิ์  ประสิทธินาค ดวยมีความจําเปนตองแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจาย   

นายก อบต.  ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  เนื่องจากขอความในเอกสารงบประมาณ 
มีความผิดพลาด จําเปนตองแกไขเปลี่ยนแปลงใหถูกตองตามสภาพพ้ืนท่ีโครงการ  
จึงขอแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจาย  ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗  อาศัยอํานาจ
ตาม  ขอ ๒๙  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๑  และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๔๓  กําหนดใหการแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณ
รายจาย  หมวดคาท่ีดินสิ่งกอสราง  ท่ีทําใหลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  
หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีกอสราง  ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน  จึงขอ
อนุมัติท่ีประชุมแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง  งบประมาณรายจายประจําป  
พ.ศ. ๒๕๕๘  ดังนี ้  
กองชาง 
รายการท่ี  ๑ 
แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน  หมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง   
ประเภทคากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค  โครงการจัดทําลูกระนาดบนทองถนน   
งบประมาณ  ๙๗,๐๐๐.- บาท 
คําช้ีแจงเดิม 
เพ่ือจายเปนคาจัดทําลูกระนาดบนทองถนนในพ้ืนท่ีตําบลหนองไผแกว  สําหรับ
ชะลอความเร็ว  ขนาด ๔๐ ซม. X ๑๐๐ ซม. X ๕ ซม.  รายละเอียดตามแบบแปลน
ท่ี อบต.หนองไผแกวกําหนด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนพัฒนา
สามป พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐  หนา  ๕๒ ขอ  ๑๐) 
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คําช้ีแจงใหม 
เพ่ือจายเปนคาจัดทําลูกระนาดบนทองถนนในพ้ืนท่ีตําบลหนองไผแกว  สําหรับ
ชะลอความเร็ว  ขนาด ๓๕ ซม. X ๑๐๐ ซม. X ๕ ซม.  รายละเอียดตามแบบแปลน
ท่ี อบต.หนองไผแกวกําหนด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนพัฒนา
สามป พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐  หนา  ๕๒ ขอ  ๑๐) 

รายการท่ี ๒ 
แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน  หมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง  
ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงกอสราง   
คําช้ีแจงเดิม 
โครงการซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานปายุบ-บานสองสลึง  หมู ๓  
งบประมาณ  ๕๔๐,๐๐๐.- บาท   เพ่ือจายเปนคาซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบานปายุบ – บานสองสลึง  หมู ๓  เปนชวง ๆ ไมนอยกวา  ๕ จุด  หนา ๐.๑๕  
เมตร หรือคิดเปนพ้ืนท่ีไมนอยกวา ๗๐๐  ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลน
ท่ี อบต.หนองไผแกวกําหนด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนพัฒนา
สามป พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐  หนา  ๔๑ ขอ  ๓๖) 
คําช้ีแจงใหม 
โครงการซอมแซมถนนแอสฟลทติกคอนกรีต  สายบานปายุบ-บานสองสลึง  หมู ๓  
เปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  งบประมาณ  ๕๔๐,๐๐๐.- บาท   เพ่ือจายเปนคา
ซอมแซมถนนแอสฟลทติก คอนกรีตเปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  โดยทําการ
ซอมแซมเปนชวง ๆ  หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเปนพ้ืนท่ีไมนอยกวา ๗๐๐  ตาราง
เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี อบต.หนองไผแกวกําหนด  ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนพัฒนาสามป พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐  หนา  ๔๑  
ขอ  ๓๖) 

นายประเสริฐ  พิพัฒนรัตนโยธิน จึงขอใหท่ีประชุมลงมติวาจะอนุมัติใหแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจาย 
   ประธานสภาฯ   ประจาํป พ.ศ. ๒๕๕๘  ตามรายการนี้หรือไม 
ท่ีประชุม   มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายจาย  ประจําป  

พ.ศ. ๒๕๕๘    

ระเบียบวาระท่ี  ๗  ญัติติเรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
นายประเสริฐ  พิพัฒนรัตนโยธิน ดวยผูบริหารเสนอญัตติ เรื่อง การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย  ประจาํป 
       ประธานสภา อบต.  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  ขอเชิญปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองไผแกว   

ชี้แจงรายละเอียด ตอไป 
นายณรงคฤทธิ์  ประสิทธินาค เรียนประธานสภา อบต. คณะผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. และผูเขารวมประชุม 
    เลขานุการสภาฯ  ทุกทาน  ดวยองคการบริหารสวนตําบลหนองไผแกว  มีความจําเปนตองดําเนินการ 

จัดทําโครงการกอสราง  และมีความจําเปนตองจัดซ้ือครุภัณฑสําหรับใชในการ 
ปฏิบัติราชการ  เพ่ือใหสามารถแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน 
แตเนื่องจากไมไดตั้งงบประมาณไวในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
วิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม
ถึง ฉบับท่ี ๓ พ.ศ.๒๕๔๓  ขอ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคา
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ครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสรางท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้ง
จายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

กองชาง   
มีความจําเปนตองดําเนินการจัดทําโครงการกอสราง  เพ่ือใหสามารถ 

แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน  แตไมไดตั้งงบประมาณไวในขอบัญญัติ 
งบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  จึงขออนุมัติโอนมาตั้งจาย 
เปนรายการใหม ดังนี้ 

รายการท่ี ๑ 
    โอนไปตั้งจายเปนรายการใหม 
    - แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน  หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง  
ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค   
รายการ โครงการปรับปรุงพ้ืนลานหินคลุกสาธารณะประโยชน  บานหนองกะไดอูม  
หมูท่ี ๑  จํานวน  ๗๓๒,๙๐๐ บาท  เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงพ้ืนลานหินคลุก
สาธารณะประโยชน  กวาง ๑๓.๐๐ เมตร  ยาว ๓๘๔.๐๐  เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร 
หรือคิดเปนพ้ืนท่ีไมนอยกวา ๔,๙๙๒  ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี 
อบต.หนองไผแกวกําหนด 
     โอนลด 

     - แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน  หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง  
ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการกอสรางรางระบายน้ําบานหนองกะได
อูม  หมู ๑  โดยโอนลด  ๗๓๒,๙๐๐  บาท  จากงบประมาณท่ีตั้งไว  ๘๐๔,๐๐๐ บาท 

รายการท่ี ๒ 
      โอนไปตั้งจายเปนรายการใหม 
        -  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน  หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง   
   ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง   
   รายการ  โครงการจางเหมาเครื่องจักรปรับพ้ืนท่ีไหลทาง  หมูท่ี ๒  จํานวน   
  ๒๕,๖๐๐ บาท  เพ่ือจายเปนคาจางเหมาปรับพ้ืนท่ีไหลทาง  จํานวน  ๒ แหง  ไดแก  
  ถนนสายสุสานจงจินต - บานหินดาดและถนนสายโรงโม - สุสานจงจินต  หมู ๒  
   ต.หนองไผแกว  รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี อบต.หนองไผแกวกําหนด 
               โอนลด 
      - แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน  หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง   
   ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการกอสรางรางระบายน้ําบานหนองกะได 
   อูม  หมู ๑  โดยโอนลด  ๒๕,๖๐๐  บาท  จากงบประมาณท่ีตั้งไว  ๘๐๔,๐๐๐ บาท 

รายการท่ี ๓ 
      โอนไปตั้งจายเปนรายการใหม 
        -  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน  หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง   
  ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง   
   รายการ  โครงการจางเหมาขุดลอกรางระบายน้ํา สายบานหนองโกศล – บานปายุบ  
  หมูท่ี ๓  จํานวน  ๙,๕๐๐ บาท  เพ่ือจายเปนคาจางเหมาขุดลอกรางระบายน้ํา  
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  สายบานหนองโกศล – บานปายุบ  รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี อบต.หนอง  
           ไผแกวกําหนด 
               โอนลด 
    - แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน  หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง  ประเภท 
   คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการกอสรางรางระบายน้ําบานหนองกะไดอูม   
   หมู ๑  โดยโอนลด  ๙,๕๐๐  บาท  จากงบประมาณท่ีตั้งไว  ๘๐๔,๐๐๐ บาท 

รายการท่ี ๔ 
      โอนไปตั้งจายเปนรายการใหม 
        -  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน  หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง   
  ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค   
   รายการ  โครงการวางทอระบายน้ําพรอมบอพักถนนสายบานหนองปรือ – บานคลอง   
  ใหญ หมูท่ี ๑  จํานวน  ๓๖,๐๐๐ บาท  เพ่ือจายเปนคาวางทอระบายน้ําคอนกรีต 
   เสริมเหล็ก  ขนาดเสนผานศูนยกลาง ๐.๖๐ เมตร  พรอมบอพักคอนกรีตเสริมเหล็ก  
   ถนนสายบานหนองปรือ – บานคลองใหญ  รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี อบต.  
           หนองไผแกวกําหนด 
               โอนลด 
    - แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน  หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง  ประเภท 
   คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการกอสรางรางระบายน้ําบานหนองกะไดอูม   
   หมู ๑  โดยโอนลด  ๓๖,๐๐๐  บาท  จากงบประมาณท่ีตั้งไว  ๘๐๔,๐๐๐ บาท 

รายการท่ี ๕ 
      โอนไปตั้งจายเปนรายการใหม 
        -  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน  หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง   
   ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค     
  รายการ  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานหนองโกศล ซอย ๕  
  หมู ๓  จํานวน  ๓๒๘,๐๐๐ บาท  เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
  ขนาดกวาง ๓.๐๐ เมตร  ยาว  ๑๕๔  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  หรือคิดเห็นพ้ืนท่ี 
  กอสรางไมนอยกวา  ๔๖๒  ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี อบต.หนอง  
           ไผแกวกําหนด 
              โอนลด 
    - แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน  หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง  ประเภท 
  คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมวาง 
  ทอระบายน้ํา  สายบานหนองโกศล ซอย ๕  หมู ๓  โดยโอนลด  ๓๒๘,๐๐๐  บาท   
  จากงบประมาณท่ีตั้งไว  ๔๖๓,๖๐๐ บาท 

รายการท่ี ๖ 
      โอนไปตั้งจายเปนรายการใหม 
        -  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน  หมวดเงินอุดหนุน  ประเภทเงิน 
  อุดหนุนกิจการท่ีเปนสาธารณประโยชน   
  รายการ  อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอบานบึง  จํานวน  ๑๓๕,๐๐๐ บาท   



- ๑๐ - 
 

   เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอบานบึงในการขยายเขตไฟฟา 
   แรงดันต่ําพรอมติดตั้งหมอแปลงภายนอก  บริเวณหมู ๓ 
          โอนลด 
    - แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน  หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง  ประเภท 
   คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมวาง 
    ทอระบายน้ํา  สายบานหนองโกศล ซอย ๕  หมู ๓  โดยโอนลด  ๑๓๕,๐๐๐  บาท   
   จากงบประมาณท่ีตั้งไว  ๔๖๓,๖๐๐ บาท 

รายการท่ี ๗ 
      โอนไปตั้งจายเปนรายการใหม 
        -  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน  หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง   
   ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง   
   รายการ  โครงการซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบานหนองไผแกว-ถนน 
  สาย ๓๔๔ บานบึง-แกลง หมู ๕  จํานวน  ๒๓๔,๗๐๐ บาท  เพ่ือจายเปนคา 
  ซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หนา  ๐.๑๕  เมตร  หรอืคิดเห็นพ้ืนท่ีกอสราง 
  ไมนอยกวา  ๓๒๐  ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี อบต.หนอง  
           ไผแกวกําหนด 
                โอนลด 
         - แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน  หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง   
    ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ซอย ๑-๒  
   จรดถนนสาย ๓๔๔ บานบึง-แกลง  หมู ๕  โดยโอนลด  ๒๓๔,๗๐๐  บาท   
   จากงบประมาณท่ีตั้งไว  ๒๔๗,๘๐๐ บาท 

รายการท่ี ๘ 
      โอนไปตั้งจายเปนรายการใหม 
        -  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน  หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง   
   ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค  
   รายการ  โครงการติดตั้งปายเตือนการจราจรแนวทางโคงแบบแอลอีดีพรอม 
    โซลาเซลล  จํานวน  ๖๘,๐๐๐ บาท  เพ่ือจายเปนคาติดตั้งปายเตือนการจราจร 
   แนวทางโคง แบบแอลอีดีพรอมโซลาเซลลและอุปกรณพรอมติดตั้ง  จํานวน  ๓  ชุด 
   มาตรฐานกรมทางหลวง  รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี อบต.หนองไผแกวกําหนด 
           โอนลด 
         - แผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน  หมวด 
   คาใชสอย  ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ 
    รายจายหมวดอ่ืน ๆ   
    - โครงการตั้งจิตสวดมนต พนจากโรคภัย  โดยโอนลด  ๒๐,๐๐๐  บาท  จาก  
         งบประมาณท่ีตั้งไว  ๒๐,๐๐๐ บาท 
    - โครงการมหกรรมดนตรี กีฬา สมานฉันทตานภัยยาเสพติด  โดยโอนลด   
             ๓๐,๐๐๐  บาท  จาก งบประมาณท่ีตั้งไว  ๓๐,๐๐๐ บาท 
    - โครงการสงเสริมดนตรีเพ่ือตานยาเสพติด  โดยโอนลด  ๑๘,๐๐๐  บาท   
       จากงบประมาณท่ีตั้งไว  ๔๐,๐๐๐ บาท 
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รายการท่ี ๙ 
      โอนเพ่ิม 
        -  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน  หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง   
   ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค   
   รายการ  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบานปาหลิม  หมู ๒   
          งบประมาณตั้งไว  ๓๔๔,๘๐๐ บาท  ซ่ึงไมเพียงพอ  จึงขอโอนเพ่ิม  จํานวน   
   ๒๘,๐๐๐.- บาท   
            โอนลด 
          - แผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน  หมวด 
    คาใชสอย  ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ 
    รายจายหมวดอ่ืน ๆ  โครงการสงเสริมดนตรีเพ่ือตานยาเสพติด  โดยโอนลด   
    ๗,๐๐๐  บาท  จากงบประมาณท่ีตั้งไว  ๔๐,๐๐๐ บาท 
          - แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานสงเสริมและสนับสนุนความ 
    เขมแข็งชุมชน  หมวดคาใชสอย  ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ 
   ท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ  โครงการ อบต.เคลื่อนท่ีพบประชาชน  โดย 
    โอนลด  ๒๑,๐๐๐  บาท  จากงบประมาณท่ีตั้งไว  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

รายการท่ี ๑๐ 
      โอนเพ่ิม 
        -  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน  หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง   
   ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค   
   รายการ  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายฟารมไก – รพช. 
          (ผูใหญนอย) หมู ๒  งบประมาณตั้งไว  ๖๕๕,๐๐๐ บาท  ซ่ึงไมเพียงพอ  จึงขอโอน 
          เพ่ิม  จํานวน  ๓๒,๖๐๐.- บาท   
           โอนลด 
          - แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน  หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง   
    ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการจัดทําลูกระนาดบนทองถนน  โดย 
    โอนลด  ๒๗,๐๐๐  บาท  จากงบประมาณท่ีตั้งไว  ๙๗,๐๐๐ บาท 
          - แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานสงเสริมและสนับสนุนความ 
   เขมแข็งชุมชน  หมวดคาใชสอย  ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ 
    ท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ  โครงการ อบต.เคลื่อนท่ีพบประชาชน  โดย 
    โอนลด  ๕,๖๐๐  บาท  จากงบประมาณท่ีตั้งไว  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
   มีความจําเปน  เนื่องจากไดรับการสนับสนุนงบประมาณคากอสรางศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก เปนเงินงบประมาณ  ๒,๒๗๔,๐๐๐ บาท  แตไมอาจจัดหาไดดวยเหตุ
งบประมาณไมเพียงพอในการกอสราง  จึงขออนุมัติโอนมาตั้งจายเปนรายการใหม ดังนี้ 
     โอนไปตั้งจายเปนรายการใหม 

        -  แผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา  หมวดคาท่ีดินและ 
   สิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค   
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รายการ  สมทบวงเงินโครงการกอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนอง 
   ไผแกว  จํานวน  ๑๓๘,๑๐๐ บาท  เพ่ือจายเปนเงินสมทบคากอสรางอาคารศูนย 
   พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน  ๑ หลงั  ขนาด ๘๑ – ๑๐๐ คน ตามแบบแปลน สถ.ศพด.๓   
   แบบไมตอกเสาเข็ม   
          โอนลด 
         -  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  หมวดคาตอบแทน  ประเภท 
    คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   โดย 
   โอนลด  ๑๓๘,๑๐๐  บาท  จากงบประมาณท่ีตั้งไว  ๙๓๖,๗๕๐ บาท  

 กองคลัง 
 มีความจําเปนจําเปนตองจัดซ้ือครุภัณฑสําหรับใชในการปฏิบัติราชการ  
แตเนื่องจากไมไดตั้งงบประมาณไวในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘  จงึขออนุมัติโอนมาตั้งจายเปนรายการใหม ดังนี้ 
    โอนไปตั้งจายเปนรายการใหม 

        -  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง  หมวดคาครุภัณฑ ประเภท 
  ครุภัณฑสํานักงาน   
  รายการ  ตูเก็บเอกสารแบบ  ๑๐ ลิ้นชัก  จํานวน  ๒,๒๐๐ บาท  เพ่ือจายเปน 
   คาจัดซ้ือตูเก็บเอกสารแบบ  ๑๐ ลิ้นชัก จํานวน  ๑  หลัง  (จัดหาตามราคา 
   ทองตลาด)  
           โอนลด 
         -  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง  หมวดคาใชสอย  ประเภท 
    รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ  โดยโอนลด  ๒,๒๐๐  บาท  จากงบประมาณท่ีตั้งไว   
    ๗๐,๐๐๐ บาท 

 สํานักงานปลัด 
 มีความจําเปนจําเปนตองจัดซ้ือครุภัณฑกลองถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล  
เนื่องจากกลองท่ีใชงานอยูเดิมเสื่อมสภาพ  จําเปนตองใชกลองถายภาพท่ีมี
ประสิทธิภาพ ความละเอียดท่ีสูงข้ึน  สําหรับใชงานเก็บภาพกิจกรรมโครงการ   
หรือประชาสัมพันธองคกร  จึงขออนุมัติโอนมาตั้งจายเปนรายการใหม ดังนี้ 
    โอนไปตั้งจายเปนรายการใหม 

        -  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  หมวดคาครุภัณฑ ประเภท 
  ครุภณัฑโฆษณาและเผยแพร   
  รายการ  กลองถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล  จํานวน  ๑๕,๐๐๐ บาท  เพ่ือจายเปน 
   คาจัดซ้ือกลองถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล จํานวน  ๑  ตัว  ความละเอียดไมนอยกวา   
  ๑๗ ลานพิกเซล พรอมแฟลซ  สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกขอมูลได  มีกระเปา 
  ใสกลอง (จัดหาตามราคาทองตลาด)  
             โอนลด 
         - แผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน  หมวด 
   คาใชสอย  ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ 
   รายจายหมวดอ่ืน ๆ  โครงการสงเสริมดนตรีเพ่ือตานยาเสพติด  โดยโอนลด   
    ๑๕,๐๐๐  บาท  จากงบประมาณท่ีตั้งไว  ๔๐,๐๐๐ บาท 
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    รวมขออนุมัติโอนงบประมาณ  จํานวน  ๑๓  รายการ  เปนเงินท้ังสิ้น  
๑,๗๘๕,๖๐๐.- บาท 
 

นายประเสริฐ  พิพัฒนรัตนโยธิน จึงขอใหท่ีประชุมลงมติวาจะอนุมัติใหโอนงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ 
   ประธานสภาฯ   พ.ศ. ๒๕๕๘  ตามรายละเอียดขางตนนี้หรือไม 
ท่ีประชุม   มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติโอนงบประมาณรายจายจาย  ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๘  ครั้งนี้เปนเงิน  ๑,๗๘๕,๖๐๐ บาท    
 

ระเบียบวาระท่ี ๘    ญัติติเรื่อง  ขอความเห็นชอบรางแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑)  
นายประเสริฐ  พิพัฒนรัตนโยธิน ดวยผูบริหารเสนอญัตติ เรื่อง การพิจารณารางแผนพัฒนาสามป      
    ประธานสภา อบต.  (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) ขอเชิญเจาหนาท่ีวิเคราะหฯ ชี้แจงรายละเอียด ตอท่ี 
       ประชุมเพ่ือพิจารณาตอไป 
นางสาวรสรินทร  พากเพียร ตามท่ี กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน  แจงแนวทางและหลักเกณฑการจัดทํา 
   เจาหนาท่ีวิเคราะหฯ  และประสานแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) ขององคกรปกครองสวน 

ทองถ่ิน  ซ่ึงคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินไดรวบรวม
ประเด็นหลักการพัฒนา ปญหา ความตองการ และขอมูลนํามาจัดทํารางแผนพัฒนา
สามป  โดยใหนําขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหนวยงานตางๆ และขอมูลในแผน
ชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทํารางแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑)  
เสนอตอคณะ กรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนฯ ท่ีคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองไผแกวเสนอ  ซ่ึง
พิจารณาแลวเห็นชอบเสนอรางแผนพัฒนาสามป(พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) ตอ
ผูบริหารทองถ่ิน  รายละเอียดตามเอกสารแนบทายนี้   

นายณรงคฤทธิ์  ประสิทธินาค ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ี 
      เลขานุการสภาฯ  แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี ๖ พ.ศ.  ๒๕๕๒  มาตรา ๔๖ สภาองคการบริหารสวนตําบล  
       มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 

(๑) ใหความเห็นชอบแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล เพ่ือเปนแนวทางในการ 
บริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบล  
และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร 
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  ขอ ๑๗ การจัดทําแผนพัฒนาสามป ให 
ดําเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีข้ันตอนดําเนินการ ดังนี้ 
(๑) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินรวมกับประชาคมทองถ่ิน กําหนดประเด็นหลักการ 
พัฒนาใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในแผน 
ยุทธศาสตรการพัฒนา รวมท้ังสอดคลองกับปญหา ความตองการของประชาคมและ 
ชุมชน โดยใหนําขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหนวยงานตางๆ และขอมูลในแผน 
ชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
(๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินรวบรวมประเด็นหลักการ 
พัฒนา ปญหา ความตองการ และขอมูลนํามาจัดทํารางแผนพัฒนาสามป แลวเสนอ 
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 
(๓) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาสามปเพ่ือเสนอผูบริหาร 
ทองถ่ิน 
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(๔) ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาสามปและประกาศใชแผนพัฒนา 
สามป 
     สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหผูบริหารทองถ่ินเสนอรางแผนพัฒนาสามป 
ตอสภาองคการบริหารสวนตําบลเพ่ือใหความเห็นชอบกอนแลวผูบริหารทองถ่ิน 
จึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาสามปตอไป 

นายประเสริฐ  พิพัฒนรัตนโยธิน ดังนั้น เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบ  จึงขอใหท่ีประชุมพิจารณาลงมติวาจะใหความ 
   ประธานสภา อบต.  เหน็ชอบรางแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) หรือไม 
ท่ีประชุม   มีมติเปนเอกฉันทเห็นชอบรางแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑)  
      ขององคการบริหารสวนตําบลหนองไผแกว 

ระเบียบวาระท่ี  ๙  เรื่องอ่ืน ๆ 
นายประเสริฐ  พิพัฒนรัตนโยธิน มีผูใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ หรือมีเรื่องท่ีจะสอบถาม  หรือเรื่องเพ่ือแจงให       
      ประธานฯ   ประชุมทราบหรือไม   
นางสาวรสรินทร  พากเพียร เรื่อง  การตออายุและจดทะเบียนแรงงานตางดาวแบบเบ็ดเสร็จ 
    เจาหนาท่ีวิเคราะหฯ  ดวย  นายคมสัน  เอกชัย  ผูวาราชการจังหวัดชลบุรี  แจงวา ตามมติคณะรัฐมนตรี   

เม่ือวันท่ี  ๓  มีนาคม  ๒๕๕๘  เห็นชอบการจัดระบบแรงงานตางดาวสัญชาติเมียนมา  
ลาว  และกัมพูชา  หลังวันท่ี  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๘  การแกไขปญหาการขาดแคลน
แรงงานประมงทะเล  โดยใหแรงงานตางดาวสัญชาติเมียนมา  ลาว  และกัมพูชาท่ี
ไดรับการจัดทําทะเบียนประวัติตามประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ(คสช.) และ
บัตรประจําตัวคนซ่ึงไมมีสัญชาติไทย(บัตรชมพู) จะหมดอายุในวันท่ี  ๓๑  มีนาคม  
๒๕๕๘  ท่ียังไมไดรับการตรวจสัญชาติ  ใหไปรายงานตัวเพ่ือขอรับบัตรใหมและขอ
อนุญาตทํางาน  ณ  ศูนยบริการจดทะเบียนแรงงานตางดาวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop 
Service : OSS) รวมถึงการข้ึนทะเบียนแรงงานตางดาวคนใหมในกิจการประมงทะเล
ดวย  ดังนั้น  จังหวัดชลบุรี  ไดจัดตั้งศูนยบริการจดทะเบียนแรงงานตางดาวแบบ
เบ็ดเสร็จ (OSS) โดยเริ่มเปดดําเนินการตั้งแตวันท่ี  ๑  เม.ย.  – ๓๐  มิ.ย.  ๒๕๕๘   
 วันท่ี  ๗  เม.ย. – ๓๐ มิ.ย. ๒๕๕๘  เปดใหบริการ  ณ  ศาลาประชาคมอาว
อุดม  อําเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  คาใชจายในการดําเนินการ  ดังนี้ 

๑. กรณีมีบัตรชมพู 
    -  แรงงานอายุ  ๑๕  ปข้ึนไป   เสียคาใชจาย  ๒,๖๖๐  บาท 
    -  ผูติดตาม  อายุ  ๗ – ๑๔  ป เสียคาใชจาย  ๑,๖๖๐  บาท 
    -  ผูติดตามอายุต่ํากวา  ๗  ป เสียคาใชจาย     ๔๒๕  บาท 

     ๒.  การข้ึนทะเบียนใหมในกิจการประมงทะเล เสียคาใชจาย   ๓,๑๘๐  บาท 
      โดยใหนายจางนําหลักฐานบัตรสีชมพูของแรงงานตางดาว  ติดตอขอรับคิวเขารับ 
    บริการท่ี  OSS  ศาลาประชาคมอาวอุดม  ไดตั้งแตวันท่ี  ๗  ม.ย. – ๓๐ พ.ค.  ๒๕๕๘  

   สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม  และติดตอขอรับแบบฟอรมไดท่ีศูนยบริการจด
ทะเบียนแรงงานตางดาวแบบเบ็ดเสร็จ (OSS) โทรศัพท  ๐๙-๒๘๗๓-๘๗๑๘  
หรือสํานักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี  โทรศัพท  ๐-๓๘๓๙-๘๐๕๗  ในวันและ
เวลาราชการ 

ท่ีประชุม รับทราบ 
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นายธมนชนก  ยะสะวุฒ ิ เรื่อง  โครงการตรวจคัดกรองโรคตาตอกระจกและตรวจวัดแวนสายตา 
  ผอ.กองสาธารณสุขฯ องคการบริหารสวนตําบลหนองไผแกว ขอเชิญชวนผูท่ีมีปญหาทางสายตาท่ีมี

ภูมิลําเนาอยูในพ้ืนท่ีตําบลหนองไผแกว  มาตรวจคัดกรองโรคตอกระจกและ
ตรวจวัดแวนสายตา  ในวันอาทิตยท่ี  ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๘  ตั้งแตเวลา  
๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.  ณ  อาคารองคการบริหารสวนตําบลหนองไผแกว(หลังเกา)  
โดยมีเอกสารมาเขารับการตรวจคัดกรองดังนี้ 

   ๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
๒. สําเนาทะเบียนบาน 

นายหัตถา  กลิ่นอบเชย  อยากใหกองสาธารณสุข  ชี้แจงรายละเอียดขอมูลใหมากกวานี้  เพราะท่ีปรากฎ 
  ผูใหญบาน หมูท่ี ๑  ในเอกสารนอยเกินไป  เวลาชาวบานถามจะตอบไมได  หรือไปสื่อสารขอมูลได 
     ไมครบและไมถูกตอง 
นายธมนชนก  ยะสะวุฒ ิ  โครงการนี้ไดประสานกับโรงพยาบาลพนัสนิคม  เพ่ือมาตรวจคัดกรองใหท่ี อบต. 
  ผอ.กองสาธารณสุขฯ  โดยตั้งเปาหมายไวท่ี  ๒๕๐  คน  ในการตรวจจะตรวจคัดกรองสําหรับผูท่ีมีปญหา 
      ทางดานสายตา  ถามีภาวะของปญหาสายตาอยางเดียวจะแนะนําใหใสแวนตา  โดย 

ใหมีการตรวจวัดแวนสายตาเพ่ือตัดแวนตา  ซ่ึงวันนั้นจะมีรานแวนตาออกมา 
ใหบริการดวย  สวนใครท่ีมีภาวะของโรคตาตอกระจกในระยะผาตัดจึงจะสงตอ  
โดยทางโรงพยาบาลจะออกใบนัดใหไปผาตัดตอกระจกท่ีโรงพยาบาลพนัสนิคม   
ซ่ึงการเขารับการผาตัดจะตองนอนโรงพยาบาล ๒  คืน  และไมมีคาใชจายใด ๆ 
เนื่องจากโครงการนี้ใชงบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองไผแกว 

นายกมล  ธันยาวาท  อยากทราบวาโครงการนี้จํากัดอายุผูเขารับการตรวจคัดกรองหรือไม  และสามารถ 
สมาชิกสภา อบต. หมู ๑  นําคนงานตางดาวมาตรวจดวยไดหรือไม 
นายธมนชนก  ยะสะวุฒ ิ  โครงการนี้ใหสิทธิ์สําหรับผูท่ีมีปญหาทางดานสายตาในทุกชวงอายุ  แตจะตอง 
  ผอ.กองสาธารณสุขฯ  มีภูมิลําเนาอยูในพ้ืนท่ีตําบลหนองไผแกวเทานั้นประชาชนนอกเขต หรือแรงงาน 

ตางดาว ไมสามารถเขารวมโครงการได 
นายสมชาย  แกวไกรเพชร อบต. เคยจัดโครงการในลักษณะนี้เม่ือปท่ีแลว แตยังไมไดมีการตรวจคัดกรอง  
สมาชิกสภา อบต. หมู ๕  และไดมีการลงทะเบียนไวแลว  อยากทราบวาคนท่ีเคยมาลงทะเบียนไวท่ี อบต.  

ครั้งกอนจะตองมาลงทะเบียนใหมหรือไม 
นายธมนชนก  ยะสะวุฒ ิ  กองสาธารณสุขฯ เคยมีการลงทะเบียนลวงหนาแลว  แตเนื่องจากมีผูท่ี 
  ผอ.กองสาธารณสุขฯ  ลงทะเบียนแลวไมมาตามนัด  ดังนั้น การจัดโครงการในครั้งนี้จะลงทะเบียนในวัน 

เดียวกัน  ซ่ึงจะตองเตรียมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน 
มาดวย  เพ่ือยืนยันวาเปนคนท่ีมีภูมิลําเนาในพ้ืนท่ีและสําหรับเปนขอมูลในการออก 
ตรวจเยี่ยมหลังเสร็จสิ้นโครงการดวย 

ท่ีประชุม   - รับทราบ 

นายประเสริฐ  พิพัฒนรัตนโยธิน วันนี้ผมไดเชิญยุติธรรมจังหวัดชลบุรี  มาใหความรูดานการดําเนินงาน  สืบเนื่องจาก       
      ประธานฯ   ท่ี อบต.หนองไผแกว  ไดรับคัดเลือกใหเปนศูนยยุติธรรมชุมชนตําบลนํารอง   

จึงขอใหทางยุติธรรมจังหวัดชลบุรี  ไดชี้แจงงานและภารกิจใหท่ีประชุมทราบตอไป 
นางสาวรัชนี  เจตินัย  เรียนประธานสภา อบต. คณะผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. และผูเขารวมประชุม
นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ ทุกทาน  สํานักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี  มีภารกิจ  ๔  ภารกิจ  ดังนี้ 
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๑.  เปนผูแทนของกระทรวงยุติธรรมระกับจังหวัด 
๒.  รับเรื่องรองเรียน รองทุกข และใหคําปรึกษาทางกฎหมาย 
๓.  งานยุติธรรมชุมชน   โดยความรวมมือระหวางกระทรวงยุติธรรมและ 
     กระทรวงมหาดไทย  ปจจุบันจังหวัดชลบุรีมีศูนยยุติธรรมชุมชนตําบลนํารอง 
     ท้ังหมด  ๑๑  ศูนย  ซ่ึงองคการบริหารสวนตําบลหนองไผแกว  ไดรับคัดเลือก 
     ใหเปนศูนยยุติธรรมชุมชนตําบลนํารองของอําเภอบานบึง  และใชสถานท่ีของ  
     อบต.หนองไผแกว  เปนท่ีทําการ 
แนวคิดการเกิดศูนยยุติธรรมชุมชน 
- การเขาถึงเขาถึงความยุติธรรม เชน การขอรับการชวยเหลือ  การขอคําปรึกษา

ทางกฎหมาย  การขอรับการคุมครอง สําหรับชาวบานมีนอย  ไมท่ัวถึงและไม
เสมอภาค 

- เปนการลดปริมาณคดีสูกระบวนการยุติธรรม  ลดปญหาผูตองขังลนเรือนจํา 
ซ่ึงสํานักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี  ไดแตงตั้งคณะกรรมการบริหารศูนยยุติธรรม
ชุมชน  และดําเนินงานตามกรอบภารกิจ  ๕  ดาน  ประกอบดวย 
(๑) การปองกันและควบคุมปญหาอาชญากรรมในชุมชน 
(๒) การรับเรื่องรองเรียน  รองทุกข  และรับแจงเบาะแสการกระทําผิดกฎหมาย  

การทุจริตคอรัปชั่น  รวมท้ังปญหาความเดือดรอนของเด็ก สตรี  คนชรา  
และคนพิการ 

(๓) การจัดการความขัดแยง  ดวยการไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาท  ตาม
หลักยุติธรรมเชิงสมานฉันท (ดูแลรักษา/สรางเสริมสัมพันธภาพระหวาง
เหยื่อ  ผูกระทําผิดและชุมชน) 

(๔) การเยียวยาหรือเสริมสรางพลังแกเหย่ืออาชญากรรมและความรูสึกของชุมชน 
(๕) การรับผูพนโทษหรือผูถูกคุมประพฤติกลับสูชุมชน (การคืนคนดีสูสังคม) 

ปจจุบันท้ัง ๒  กระทรวง  ไดมอบหมายใหกํานัน  ผูใหญบาน ในพ้ืนท่ีเปน
เครือขายยุติธรรมชุมชนโดยตําแหนง 
๔.  กองทุนยุติธรรม  ในภารกิจนี้จะมอบใหนิติกร เปนผูชี้แจงใหทราบ 

นายทินกร  นากลาง  เรียนประธานสภา อบต. คณะผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. และผูเขารวมประชุม 
       นิติกร   ทุกทาน  กองทุนยุติธรรมเกิดข้ึนตามยุทธศาสตรกระทรวงยุติธรรมในประเด็นการ 

พัฒนากระบวนการยุติธรรมเพ่ือใหประชาชนเขาถึงไดอยางเสมอภาคเปนธรรมและ 
   มีประสิทธิภาพ  เพ่ือใหมีการสนับสนุนเงินหรือคาใชจายเก่ียวกับการใหความ 

ชวยเหลือประชาชน   การคุมครองสิทธิและเสรีภาพแกประชาชนท่ีไดรับความ 
เดือดรอน  และไมไดรับความเปนธรรมในกระบวนการยุติธรรม  สงเสริมสนับสนุน 
ใหการคุมครองสิทธิและเสรีภาพแกประชาชนเปนไปดวยความเสมอภาคและเปน 
ธรรม  และประชาชนสามารถเขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดงายยิ่งข้ึน   

มีอํานาจและหนาท่ี  เชน  สนับสนุนเงินหรือคาใชจายในการวางเงิน
ประกันการปลอยตัวชั่วคราว  สนับสนุนเงินหรือคาใชจายในการจางทนายความ   
วาความในคดีอาญา  คดีแพง  และคดีปกครอง  สนับสนุนเงินหรือคาใชจายในการ
ชําระคาธรรมเนียมข้ึนศาลในคดีแพงและคดีปกครอง  และสนับสนุนเงินหรือ
คาใชจายในการตรวจพิสูจนพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร   



- ๑๗ - 
 

โดยปจจุบันกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงมหาไทย  ไดมีการจัดตั้ง
กองทุนยุติธรรมระดับจังหวัด  ซ่ึงจะมีอํานาจพิจารณาอนุมัติเงินประกันตัวผูตองหา
สูงสุดไดไมเกิน  ๕๐๐,๐๐๐ บาท  โดยไมตองสงเรื่องไปท่ีสวนกลางท่ีมีคณะ 
กรรมการพิจารณาเพียงคณะเดียว  จึงทําใหเกิดความลาชา 

นายหัตถา  กลิ่นอบเชย  เรียนประธานสภา อบต. คณะผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. และผูเขารวมประชุม 
  ผูใหญบาน หมูท่ี ๑  ทุกทาน  อยากทราบวาในปจจุบันมีเรื่องรองเรียนรองทุกขเขาไปท่ีจังหวัดบาง 

หรือไม  เนื่องจากอําเภอก็ไดมีการจัดตั้งศูนยดํารงธรรมอยูแลว  ทําใหประชาชน
ไมไดเขามารองเรียนรองทุกขท่ี อบต.  จึงอยากจะใหชวยสงเสริมดานการ
ประชาสัมพันธ  และหากจะประชาสัมพันธจะตองจัดทําสื่อประชาสัมพันธให
หลากหลายชองทาง เพ่ือใหเกิดการรับรูอยางท่ัวถึง 

นางสาวรัชนี  เจตินัย  เรียนประธานสภา อบต. คณะผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. และผูเขารวมประชุม
นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ ทุกทาน  ปจจุบันสํานักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี  กําลังดําเนินการจัดทําปาย 

ประชาสัมพันธอยู  หากเสร็จเรียบรอยจะนํามาแจกจายโดยผานทางศูนยยุติธรรม
ชุมชน  สําหรับเรื่องรองเรียนรองทุกขอยากใหผานข้ันตอนจากศูนยยุติธรรมชุมชน
กอน  หากเกินอํานาจของศูนยฯ จึงจะสงตอไปยังยุติธรรมจังหวัดชลบุรีตอไป 

ท่ีประชุม   - รับทราบ 
นายรังสรรค  โพธิ์คลี่  เรียนประธานสภา อบต. คณะผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. และผูเขารวมประชุม 
สมาชิกสภา อบต. หมู ๒  ผมเคยไปใหทางยุติธรรมจังหวัดชลบุรีชวยเหลือในกรณีท่ีจับตัวคนรายผิดคน   

ซ่ึงตอนนั้นก็ไมรูจะติดตอใครได  โดยไดรับความชวยเหลือจากยุติธรรมจังหวัดชลบุรี
เปนอยางดี  จึงขอขอบคุณเจาหนาท่ีจากยุติธรรมจังหวัดชลบุรีท่ีไดใหความ
ชวยเหลือในครั้งนี้ 

นางจันทนา  วิธีเจริญ  เรียนประธานสภา อบต. คณะผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. และผูเขารวมประชุม 
ผอ.ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนฯ ทุกทาน  ปจจุบันศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนอําเภอบานบึง มีเด็กท่ีตองคํา 

พิพากษา เขามาอยูในศูนยฝกฯ จํานวน  ๒๖๒  คน  ซ่ึงขอประชาสัมพันธสําหรับ
ผูปกครองหรือพ้ืนท่ีใดตองการคําชี้แนะในการเลี้ยงดูบุตรหลาน เพ่ือปองกันการ
กระทําผิด  สามารถติดตอขอรับคําปรึกษาไดท่ีศูนยฝกฯ หรือติดตอทางโทรศัพท 
ก็ได  ซ่ึงเจาหนาท่ียินดีใหคําชี้แนะ 

ท่ีประชุม   รับทราบ 
นายชัยนรินทร  จันทรเอ่ียม เรียนประธานสภา อบต. คณะผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. และผูเขารวมประชุม 
ผอ.สถานพินจิและคุมครองเด็กฯ ทุกทาน  ขอขอบคุณ อบต.หนองไผแกว ท่ีไดใหความอนุเคราะหในหลาย ๆ เรื่อง   

ภารกิจของสถานพินิจในการบําบัดรักษานั้น  ปจจุบันมีศูนยใหคําปรึกษา  ซ่ึงดูแล
ท้ังคดีอาญา  คดีเยาวชนและครอบครัว  หากทานใดมีความประสงคจะบริจาค
ทรัพยใหกับสถานพินิจฯ  ก็สามารถบริจาคได  โดยทางสถานพินิจจะมีการออก
ใบเสร็จสําหรับนําไปลดหยอนภาษีไดอีกดวย 

คณะกรรมการสงเคราะห  จะหมดวาระการดํารงตําแหนงในวันท่ี   
๗  กันยายน  ๒๕๕๘  จึงขอเชิญชวนคณะกรรมการสงเคราะหหรือทานผูท่ีสนใจ  
ไดรวมสมัครเปนคณะกรรมการสงเคราะห   จึงแจงใหทราบในเบื้องตน  หากทานใจ
สนใจสมัครสามารถรบัเอกสารใบสมัครไดท่ีสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดชลบุรี เพ่ือกรอกใบสมัครและสงกับเจาหนาท่ีไดเลย 

ท่ีประชุม   รับทราบ 
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นายศิริพงษ  วงศสลับ  เรียนประธานสภา อบต. คณะผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. และผูเขารวมประชุม
ผูชวยหมวดการทางบานบึง ทุกทาน  ทางหลวงมีงานปรับปรุงบํารุงผิวทาง  จาก กม.๒๕ บริเวณชวงวัดทอใหญ  

ถึง กม.๖๐-๖๒ สุดเขตจังหวัดชลบุรีชวงถนนสาย ๓๔๔ ซ่ึงขณะนี้ไดเริ่มเขา
ดําเนินการมาประมาณ ๒ เดือนแลว  โดยจะใชระยะเวลากอสรางประมาณ  ๒  ป  
ในการเขาดําเนินการ ทําใหประชาชนท่ีใชเสนทางนั้นในการสัญจรไป-มา จะไมไดรับ
ความสะดวกเทาท่ีควร 

นายจิรวัฒน  ลออรุงเรืองกิจ เรียนประธานสภา อบต. คณะผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. และผูเขารวมประชุม 
  กํานันตําบลหนองไผแกว  ทุกทาน  ตามท่ีไดเขารวมประชุมกับทางอําเภอทําใหทราบวาบริเวณถนนสาย ๓๔๔   

จะมีการปูแอสฟสติกคอนกรีต  ซ่ึงบริเวณหนารานเวงโภชนา  จะมีนําทวมทุกป   
จึงอยากจะใหหนวยงายท่ีเก่ียวของมาดําเนินการแกไขปญหาน้ําทวม  เชน  การวาง 
ทอไปลงคลองปายุบ  เพ่ือแกไขปญหากอนท่ีจะมีการปูแอสฟสติกคอนกรีต  เพราะ 
หากมีการกอสรางถนนแลวจะไมสามารถแกไขปญหาตรงจุดนั้นได 

นายศิริพงษ  วงศสลับ  เรียนประธานสภา อบต. คณะผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. และผูเขารวมประชุม
ผูชวยหมวดการทางบานบึง ทุกทาน  ถนนบริเวณดังกลาวอยูในความดูแลของหมวดการทางหนองใหญ  ซ่ึงจะ 

รับเรื่องนี้แจงใหหมวดการทางหนองใหญทราบดวย  โดยหากจะแกไขปญหานั้น
จะตองขอความรวมมือจากทุกฝาย  ระหวางหมวดการทาง  กํานัน  ผูใหญบาน  
สมาชิกสภา อบต. ในการลงพ้ืนท่ีตรวจสอบเพ่ือหาทางออกรวมกัน 

นายหัตถา  กลิ่นอบเชย  เรียนประธานสภา อบต. คณะผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. และผูเขารวมประชุม 
  ผูใหญบาน หมูท่ี ๑  ทุกทาน  ในฐานะท่ีหมวดการทางเปนผูรับผิดชอบ  กอนจะเขาดําเนินการอยากจะ 

ใหแกไขปญหาตรงนี้ใหไดกอน  เพราะหากดําเนินการกอสรางแลว  จะไมสามารถ
แกไขปญหาน้ําทวมได  และประชาชนจะไดรับความเดือดรอนมากข้ึน  เชน  ตอนท่ี
ไดรับงบประมาณจัดสรรมากอสรางถนนสายหนองปรือ – หัวกุญแจ  กอนท่ีจะเขา
ดําเนินการก็จะมีการเขามาสํารวจสอบถาม  เพ่ือแกไขปญหากอนเขาดําเนินการ  
ซ่ึงก็จะทําใหสามารถแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนได 

นายธนกฤต  สิงหโตทอง  เรียนประธานสภา อบต. คณะผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. และผูเขารวมประชุม 
  ผูใหญบาน หมูท่ี ๕  ทุกทาน  ตามท่ีไดทราบขอมูลมาถนนเสนนี้มีลักษณะซํ้าซอนกัน  มีการซอมบํารุง 

ถนนสาย ๓๔๔ ท่ีเปนเขตติดตอระหวางจังหวัดชลบุรีกับจังหวัดระยองไปแลว 
เม่ือหลายเดือนกอน  อยากทราบวา  หากมีการกอสรางตามโครงการนี้จะมีการ 
รื้อถนนท่ีซอมบํารุงไปแลวอีกหรือไม 

นายศิริพงษ  วงศสลับ  เรียนประธานสภา อบต. คณะผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. และผูเขารวมประชุม
ผูชวยหมวดการทางบานบึง ทุกทาน  การกอสรางถนนท่ีมีการบูรณาการไปแลว  อาจจะไมมีการรื้อทําใหมแต 

จะไปการไปเพ่ิมระยะทางใหยาวออกไป  โดยกอนจะดําเนินการจะมีการประชุม 
โครงการวาจะดําเนินการอยางไร  และจะนําเรื่องนี้สอบถามในท่ีประชุม  ผลเปน 
ประการใดจะแจงใหทราบผานทาง อบต. อีกครั้ง 

นายหัตถา  กลิ่นอบเชย  เรียนประธานสภา อบต. คณะผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. และผูเขารวมประชุม 
  ผูใหญบาน หมูท่ี ๑  ทุกทาน  อยากใหทาง อบต.หนองไผแกว  ทําหนังสือเชิญหมวดการทางหนองใหญ   

เพ่ือใหเขารวมปรึกษาหารือรวมกับทองถ่ิน  กํานัน  ผูใหญบาน สมาชิกสภา อบต. 
ในพ้ืนท่ีดวย 

นายธนะบูลย  บุญเจือ  เรียนประธานสภา อบต. คณะผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. และผูเขารวมประชุม 
  รองนายก อบต.  ทุกทาน  ถนนเสนนี้โดยเฉพาะบริเวณจุดนี้เกิดอุบัติเหตุทุกป  ซ่ึงเปนเหตุท่ีเกิดจาก 
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สภาพถนนท่ีมีน้ําทวมขัง  ทําใหรถท่ีใชเสนทางชลบุรี – ระยอง – จันทบุรี  ท่ีวิ่งมา 
ดวยเกิดอุบัติเหตุไดงาย  ซ่ึงแตละปเจาหนาท่ีปองกันของเราไดมาชวยเหลือและ 
ถายภาพอุบัติเหตุไวเยอะมาก  เรื่องนี้ อบต.ไดเคยทําหนังสือไปสอบถามแลว   
แตไมไดรับการแกไขหรือตอบขอสงสัยของทองถ่ินเลย  ซ่ึงจะใหทางกองชางติดตาม 
เพ่ือใหเกิดความชัดเจนตอไป 

ท่ีประชุม   รับทราบ 
นายธนกฤต  สิงหโตทอง  เรียนประธานสภา อบต. คณะผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. และผูเขารวมประชุม 
  ผูใหญบาน หมูท่ี ๕  ทุกทาน  ขอฝากหมวดการทางใหดูแลผิวถนนบริเวณรานชิโณทัย  ถนนมีลักษณะ 

เปนคลื่นประมาณ  ๓  ชวง  ทําใหเกิดอุบัติเหตุไดงาย  จึงอยากฝากใหเขามา
ดําเนินการแกไขดวย 

นางสาวพิมลพรรณ  มงคลแกว เรียนประธานสภา อบต. คณะผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. และผูเขารวมประชุม
รักษาการ ผอ.รร.บานหนองปรือ ทุกทาน  ขอสอบถามหมวดการทางบานบึง  กรณีถนนสายบานหนองปรือเกา  จะมี 

เกาะกลางถนนท่ีมีการปลูกหญาปลูกตนไมไว  เม่ือไมคอยมีเจาหนาท่ีเขามาตัด   
ทําใหระยะการมองเห็นไมชัดเจนชวงเขาตลาดหนองปรือ  จึงทําใหเกิดอุบัติเหตุได 
งาย  อยากสอบถามวาหากจะมีการปรับปรุงเปนการเทปูนทับหรือตัดตนไมตัดหญา 
ท้ิงเลยไดหรือไม 

นายศิริพงษ  วงศสลับ  เรียนประธานสภา อบต. คณะผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. และผูเขารวมประชุม
ผูชวยหมวดการทางบานบึง ทุกทาน  เนื่องจากหมวดการทางมีพ้ืนท่ีรับผิดชอบคอนขางกวาง  จึงทําใหไม 

สามารถใหบริการทุกพ้ืนท่ีอยางท่ัวถึงในเวลาอันรวดเร็ว  แตจะนําเรื่องแจงให 
หัวหนาหนวยงานรับทราบเพ่ือดําเนินการแกไขตอไป 

ท่ีประชุม   รับทราบ 
นางสาวพิมลพรรณ  มงคลแกว เรียนประธานสภา อบต. คณะผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. และผูเขารวมประชุม
รักษาการ ผอ.รร.บานหนองปรือ ทุกทาน  โรงเรียนบานหนองปรือ  ปจจุบันมีครู  ๑๒  คน  นักเรียน  ๑๗๔  คน  ซ่ึง 

จะเปดเรียนในวันท่ี  ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๘  ขอขอบคุณ  อบต.หนองไผแกว  ท่ี
ไดใหการสนับสนุนงบประมาณไมวาจะเปนคาอาหารกลางวัน  อาหารเสริม(นม) 
และสนับสนุนโครงการท่ีโรงเรียนไดขอรับเงินอุดหนุนมาดวย 

นางสมนึก  พลอยประดับ  เรียนประธานสภา อบต. คณะผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. และผูเขารวมประชุม 
ผอ.โรงเรียนสมคิดจิตตวิทยา ทุกทาน  ขอขอบคุณ อบต.หนองไผแกว  ท่ีชวยดําเนินการติดตั้งสัญญาณเตือน 

การจราจรบริเวณหนาโรงเรียน  เพ่ือปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุท่ีอาจจะ
เกิดข้ึน  หากมีอะไรท่ีทาง อบต. ตองการใหทางโรงเรียนชวยเหลือหรือขอความ
รวมมือในเรื่องตาง ๆ   ทางโรงเรียนยินดีท่ีจะใหความรวมมือเปนอยางดี 

นายกัลยกรต  ภูธะวัฒน  เรียนประธานสภา อบต. คณะผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. และผูเขารวมประชุม 
นักวิชาการสาธารณสุข   ทุกทาน  รพ.สต.บานหนองไผแกว  มีขาวประชาสัมพันธดวยวันท่ี  ๑๕ พฤษภาคม   

๒๕๕๘  จะมีคณะจาก รพ.สต.ทองผาภูมิ  จังหวัดกาญจนบุรี  เขามาศึกษาดูงานท่ี 
รพ.สต.บานหนองไผแกว ในชวงเชา  จึงขอเชิญชวนคณะผูบริหาร  สมาชิกสภา อบต. 
รวมใหการตอนรับคณะผูศึกษาดูงานดังกลาว 

ท่ีประชุม   รับทราบ 

นายประเสริฐ  พิพัฒนรัตนโยธิน มีผูใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ หรือมีเรื่องท่ีจะสอบถาม  หรือเรื่องเพ่ือแจงให       
      ประธานฯ   ประชุมทราบหรือไม   
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นายธนกฤต  สิงหโตทอง  เรียนประธานสภา อบต. คณะผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. และผูเขารวมประชุม 
  ผูใหญบาน หมูท่ี ๕  ทุกทาน  เนื่องจากไดรับแจงจากชาวบานวาถนนสาธารณประโยชนเดิมท่ีชาวบาน 

เคยใชสัญจรไปมา  ปจจุบันไดมีผูประกอบการท่ีเปนเอกชนซ้ือท่ีดินเปนบริเวณกวาง   
มีการปกเขตแดนและรุกทางสาธารณประโยชนเปนของตนเอง  ซ่ึงเกิดข้ึนมานาน 
กอนท่ีผมจะเขามาเปนผูใหญบาน  จึงอยากใหทาง อบต. สํารวจและดูใหดวยวา 
มีการรุกล้ําท่ีดินสาธารณประโยชนจริงหรือไม 

นายจิรวัฒน  ลออรุงเรืองกิจ เรียนประธานสภา อบต. คณะผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. และผูเขารวมประชุม 
  กํานันตําบลหนองไผแกว  ทุกทาน  มีเรื่องขอความรวมมือ  ๒  เรื่อง  ดังนี้ 

๑. ขอให อบต. ตัดตนไมบริเวณริมทางสาธารณะ  เนื่องจากมีก่ิงไมยื่นออกมากีด
ขวางบริเวณถนน  เชน  ก่ิงปาลม  มันสําปะหลัง  ซ่ึงอาจทําใหเกิดอุบัติเหตุได 

๒. เรื่องยาเสพติด  อยากใหผูนําทองถ่ินชวยกันสอดสองดูแล  หากพบเห็นการ
กระทําผิด หรือหากไมกลาแจงก็ขอใหเขียนโนต  ไวท่ีบานของผูนําทองถ่ิน หรือ
แจงไดท่ีกํานันโดยตรง 

นายหัตถา  กลิ่นอบเชย  เรียนประธานสภา อบต. คณะผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. และผูเขารวมประชุม 
  ผูใหญบาน หมูท่ี ๑  ทุกทาน  เรื่องการตัดตนไม  ปจจุบันมีการปลูกตนไมซ่ึงเปนพืชเศรษฐกิจ  เชน   

ปาลม  มันสําปะหลัง  ออย  รุกล้ําข้ึนมาบนไหลทางสาธารณะ  ทําใหมีก่ิงไมกีด
ขวางขางทาง และหากตนไมโตข้ึนรากของตนไมจะทําใหถนนสาธารณะเกิดความ
เสียหายได  จงึอยากใหชวยกันตรวจสอบและหากจะดําเนินการตัดท้ิงขอใหชี้แจงให
ชาวบานท่ีมีท่ีดินติดกับทางสาธารณะและเปนผูปลูกตนไมไดทราบดวย     

นายอัครวัฒน  ทองแถม  เรียนประธานสภา อบต. คณะผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. และผูเขารวมประชุม 
  ผูใหญบาน หมูท่ี ๒  ทุกทาน  มีเรื่องท่ีจะแจงในทีประชุม  ๒  เรื่องดังนี้ 

๑. สืบเนื่องจากการประชาคมหมูบานท่ีมีการขอใหตัดก่ิงไมท่ีเกาะสายไฟฟา  ซ่ึง
กองชางไดประสานไปยังผูท่ีเก่ียวของแลว  จึงขอชี้แจงวาตนไมท่ีใหดําเนินการ
ตัดนั้น  ไมใชตนไมท่ีเปนพืชเศรษฐกิจแตอยางใด  สามารถตัดท้ิงไดเลย 

๒. เรื่องการแกไขปญหาน้ําทวมขังบริเวณบานหนองโกศล หมู ๒  ซ่ึงพ้ืนท่ี
ดังกลาวมีน้ําทวมทุกป  และยังไมสามารถไดไขปญหาได  ชาวบานบริเวณนั้น
ไดรับความเดือดรอน  จึงอยากให อบต. ชวยดําเนินการแกไขดวย 

นายธนกฤต  สิงหโตทอง  เรียนประธานสภา อบต. คณะผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. และผูเขารวมประชุม 
   ผูใหญบาน หมูท่ี ๕  ทุกทาน  มีเรื่องท่ีจะแจงในทีประชุม  ๒  เรื่องดังนี้ 

๑. ขอเชิญเท่ียวงานฉลองวันเกิดศาลเจาซําไซซวย  ระหวางวันท่ี  ๑๒ – ๑๔  
พฤษภาคม  ๒๕๕๘  และในวันพรุงนี้วันท่ี  ๑๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๘  จะมีพิธี
อวยพรฉลองวันเกิดซําไซซวย  สําหรับใครท่ีสนใจสามารถไปรวมงานได 

๒. บริเวณโคงหนา อบต. ท่ีมีการเกิดอุบัติเหตุบอยครั้ง  อยากจะเสนอใหมีการ
ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ  ปายเตือนการจราจร หรือการดเลนส  เพ่ือปองกัน
อุบัติเหตุในจุดดังกลาว 

นายทนงศักดิ์  ผลเจริญสมบูรณ เรียนประธานสภา อบต. คณะผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. และผูเขารวมประชุม 
      นายก อบต.   ทุกทาน  ขอขอบคุณทุกทานท่ีชวยกันแจงปญหาตาง ๆ และชวยในการบริหาร 

ทองถ่ินรวมกัน  ตามท่ีแตละหมูบานไดเสนอปญหาตาง ๆ มานั้น  ขอมอบหมาย
เรื่องนี้ใหปลัด อบต. และ ผอ.กองชาง  ไปสํารวจและดําเนินการแกไข  พรอมท้ัง
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แจงรายละเอียด หรือประมาณการคาใชจาย  และรายงานผลการดําเนินการให
ทราบดวย 

ท่ีประชุม   รับทราบ 
นายประเสริฐ  พิพัฒนรัตนโยธิน ขอขอบคุณหนวยงานราชการตาง ๆ ท่ีใหความสนใจและใหความรวมมือในการ 
    ประธานสภา อบต.   เขารวมประชุมสภา อบต.หนองไผแกว  ในครั้งนี้  ซ่ึงบางครั้ง อบต. ไดรับเรื่องจาก 

ชาวบานมา  จึงอยากเชิญทานมาเพ่ือสอบถามและปรึกษาหารือแนวทางการแกไข
ปญหา  และหาทางออกรวมกันตอไป 

มีผูใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ เพ่ือแจงใหท่ีประชุมทราบอีกหรือไม  ถาไมมีผม
ขอปดประชุม 

ปดประชุมเวลา  ๑๓.๓๐  น. 

 
   (ลงชื่อ)         ผูจดรายงานการประชุม 
                (นายณรงคฤทธิ์  ประสิทธินาค) 

           เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล 

 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 
(ลงชื่อ).........................................................  (ลงชื่อ)......................................................... 

                (นายกมล  ธันยาวาท)         (นายรังสรรค  โพธิ์คลี่) 
 

(ลงชื่อ).........................................................  (ลงชื่อ)......................................................... 
            (นายสมชาย  แกวไกรเพชร)           (นายปญญา  ตั้งม่ันธนบวร) 
 

(ลงชื่อ).........................................................   
               (นางสาวสุกัญญา  นอยบัวงาม)   

 
 

  สภาองคการบริหารสวนตําบลหนองไผแกว  มีมติรับรองรายงานการประชุมนี้  ในคราวประชมุสภา  
สมัยสามัญ  สมัยท่ี........... ครัง้ท่ี...............  เม่ือวันท่ี.............. เดือน........................................ พ.ศ................ 
 
 
 

                     (ลงชื่อ)................................................ ผูตรวจรายงานการประชุม 
                  (นายประเสริฐ  พิพัฒนรัตนโยธิน) 

                      ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
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