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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่  ๒  ประจ าปี พ.ศ.25๖5  ครั้งที่  ๑ 

วันศุกร์ที่ ๒๓ เดือน กันยายน พ.ศ.25๖๕ 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  อ าเภอพระทองค า  จังหวัดนครราชสีมา 

--------------------------- 
ผู้มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายสมมิตร  บัวหอม ประธานสภาฯ สมมิตร  บัวหอม  
2 นายสนั่น  ของดี รองประธานสภาฯ สนั่น  ของดี  
3 นายชัยพร  รักงาม เลขานุการสภาฯ ชัยพร  รักงาม  
4 นายพรชัย  พรหมมาศ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 พรชัย  พรหมมาศ  
5 นายสืบ  ภิรมจิตร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓ สืบ  ภิรมจิตร  
6 ว่าที่ร้อยตรีประสาธน์  พันธุ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔ ประสาธน์  พันธุ  
7 นายศรีไพร  พาผล สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕ ศรีไพร  พาผล  
8 นางพิศเพลิน  โปรดสันเทียะ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖ พิศเพลิน  โปรดสันเทียะ  
9 นายไพศาล  โกเมส สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗ ไพศาล  โกเมส  

10 นายธนพล  แดงสันเทียะ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙ ธนพล  แดงสันเทียะ  
11 นายยงยุทธ  เป้าพงษ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐ ยงยุทธ  เป้าพงษ์  
12 นายประสิทธิ์  ศรีก าปัง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑ ประสิทธิ์  ศรีก าปัง  
13 นายบุญเชิด  ชินสันเทียะ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๒ บุญเชิด  ชินสันเทียะ  
14 นางอุทัย  ค าสันเทียะ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๓ อุทัย  ค าสันเทียะ  
15 นายอนุรักษ์  สุจริยา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๔ อนุรักษ์  สุจริยา  
16 นายสุชีพ  สุขนอก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๕ สุชีพ  สุขนอก  
17 นายสมหมาย  ลางสันเทียะ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๖ สมหมาย  ลางสันเทียะ  
18 นายพัน  นิ่มบัวลา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๗ พัน  นิ่มบัวลา  
19 นายประสิทธิ์  พางาม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๘ ประสิทธิ์  พางาม  
๒๐ นายสุเชาวน์  ขานนาม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1๙ สุเชาว์  ขานนาม  

 
ผู้ไม่มาประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1 นายสมิทธ์  ฤทธิสนธิ์ รองนายก  อบต.พังเทียม ลากิจ 
๒ นายสัญญา  หินโคกสูง เลขานุการนายก  อบต.พังเทียม ลากิจ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายอิทธิศักดิ์  อินทร์จ านงค์ นายก  อบต.พังเทียม อิทธิศักดิ์  อินทร์จ านงค์  
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ผู้เข้าร่วมประชุม  (ต่อ) 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

2 นายสมส่วน  กอดสันเทียะ รองนายก  อบต.พังเทียม สมส่วน  กอดสันเทียะ  
๓ นายกฤษดา  ปิ่นทอง ปลัด อบต.พังเทียม กฤษดา  ปิ่นทอง  
4 นายผจญ  ครูท าสวน นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ ผจญ  ครูท าสวน  

 
เริ่มประชุม  เวลา  09.๐0  น. 

    เมื่อถึงก าหนดเวลานัดประชุม  นายสมมิตร  บัวหอม  ประธานสภาองค์การ  
     บริหารส่วนต าบลพังเทียม  ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม  ด าเนินการประชุม  
     ตามระเบียบวาระ  ดังนี้  
 
ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่อง ท่ีประธานแจ้งต่อท่ีประชุม 
สมมิตร  บัวหอม    -ไม่มี-  
ประธานสภาฯ     
 
ระเบียบวาระท่ี  2   รั บรองรายงานการประชุม 
สมมิตร  บัวหอม    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓              
     ครั้งที่ ๒/256๕  เมื่อวันที่  ๓๐  สิงหาคม  256๕  ขอเชิญผู้เข้าร่วมประชุมทุก  
     ท่านตรวจสอบรายงานการประชุม  ถ้าไม่มีแก้ไขขอให้รับรองรายงานการ  
     ประชุมด้วยครับ  
มติที่ประชุม    มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์  

 
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง เพื่อทราบ   

    -ไม่มี-   
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔    เรื่อง  ที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ  

    -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง ที่เสนอใหม่ 

๕.๑  การพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่     
       งบลงทุน  หมวดครุภณัฑ์  ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ประจ าปีงบประมาณ   
       พ.ศ.๒๕๖๕    

สมมิตร  บัวหอม  เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  ชี้แจง  
ประธานสภาฯ   
อิทธิศักดิ์  อินทร์จ านงค์    เรียนประธานสภาฯ  ในส่วนของรายละเอียด  ระเบียบ  ข้อกฎหมาย  มอบให้  
นายก  อบต.พังเทียม   ท่านปลัดชี้แจงให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  ทราบครับ  
กฤษดา  ปิ่นทอง   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  เรื่อง  ขอเสนอญัตติขอ  
ปลัด  อบต.พังเทียม    อนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ   
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     พ.ศ.๒๕๖๕  โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้   
     เหตุผล  
     เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  มีความประสงค์จะด าเนินโครงการ  
     ก่อสร้างและจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าว  ในการนี้องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  
     ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้และมีความจ าเป็นที่จะต้องท าการเบิกจ่ายรายการ  
     ดังกล่าว  จึงต้องด าเนินการขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม   
     เพื่อโอน งบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ตามระเบียบวิธีการงบประมาณ  
     ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓  ข้อ  ๒๗  การโอนงบประมาณ  
     รายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม  โอนลด  ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ   
     คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของ  
     สภาท้องถิ่น  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้  
       ๑.โอนลด     
      แผนงานการศึกษา  
      งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  
      -โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก  
       เลก็บา้นโพนไพล  จ านวน  ๔๑,๐๐๐  บาท  
      -โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน  
       หนองกก  จ านวน  ๓๖,๐๐๐  บาท  
      -ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  จ านวน  ๑๐,๐๐๐  บาท  
      -เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน  จ านวน ๓๘,๐๐๐  บาท  
      -เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า  จ านวน   
       ๑๔,๐๐๐  บาท   
     แผนงานสาธารณสุข  
      งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  
      -โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  จ านวน  ๑๐,๐๐๐    
       บาท 
     แผนงานเกษตร  
      งานส่งเสริมการเกษตร      
      -โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  สมเด็จ  
       พระเทพราชสดุาสยามบรมราชกุมาร(ีอพ.สธ.) จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท  
      แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
      งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  
      -โครงการอบรมอาชีพเสริมให้แก่ประชาชนและกลุ่มอาชีพ  จ านวน    
       ๑๐,๐๐๐  บาท  
     แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
       งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น  
      -โครงการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุ “ผู้สูงอายุสุขใจ  สูงวัยอย่างมีคุณภาพ”  
       จ านวน  ๒๐,๐๐๐  บาท  
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      -โครงการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมแห่เทียนพรรษา  จ านวน    
       ๒๐,๐๐๐  บาท 
      -โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กเยาวชนและประชาชนเพื่อ  
       พัฒนาคุณภาพชีวิต  จ านวน  ๑๐,๐๐๐  บาท  
      -ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ จ านวน ๑๙,๐๐๐  บาท 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
      งานก่อสร้าง 
      -ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงถนนภายในเขต  อบต.  จ านวน  ๒๐,๐๐๐   
       บาท   
      -โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก  บ้านชายพะเนา  หมู่ที่  ๓    
       (คุ้มบุกรวด)  ต าบลพังเทียม  อ าเภอพระทองค า  จังหวัดนครราชสีมา   
       จ านวน  ๑๐,๐๐๐  บาท  
     แผนการเกษตร  
      งานส่งเสริมการเกษตร   
      -โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน  เพื่อเฉลิมพระเกียรติ  
       สมเด็จพระเจา้อยู่หวัมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร  เนื่องใน  
       โอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา  ๖๖  พรรษา  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๑    
       จ านวน  ๑๐,๐๐๐  บาท  
     แผนงานบริหารงานทั่วไป  
      งานบริหารงานคลัง  
      -เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)เงินประจ าต าแหน่ง  จ านวน  ๑๐,๐๐๐  บาท 
      -เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)เงินเดือนข้าราชการ  จ านวน  ๒๘,๐๐๐  บาท 
     แผนงานบริหารงานทั่วไป  
      งานบริหารทั่วไป 
      -เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)เงินเดือนข้าราชการ  จ านวน  ๒๗,๐๐๐  บาท 
      -ค่าใช้สอย  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  จ านวน  ๑๒,๐๐๐  บาท 
     รวมโอนลด  ๓๕๕,๐๐๐  บาท  
 
     โอนเพิ่ม  
     โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง  Cape  Seal  บ้านห้วยยางโนนมะค่า  หมู่ที่   
     ๑๖  ต าบลพังเทียม  อ าเภอพระทองค า  จังหวัดนครราชสีมา  งบประมาณ  
     ๓๕๕,๐๐๐  บาท     
     -ขนาดกว้าง  ๕  เมตร  ยาว  ๑๗๐  เมตร 
     -ป้ายโครงการ  ๑  ป้าย  
 
     ๒.โอนลด 
     แผนงานบริหารงานทั่วไป 
       งานบริหารทั่วไป 
      -เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) 
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      -ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล   
       จ านวน  ๒๐,๐๐๐  บาท    
       -ค่าวัสดุ 
       -วัสดุส านักงาน  จ านวน  ๔๐,๐๐๐  บาท  
       -ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม  (ส านักปลัด)  จ านวน  ๖,๐๐๐   
        บาท 
       -โครงการประชาคมหมู่บ้าน  ต าบลประชาคมรับฟังความ  
           คิดเหน็ของประชาชน  (ส านกปลัด)  จ านวน  ๕,๐๐๐  บาท  
       -วัสดุงานครัว  (ส านักปลัด)  จ านวน  ๔,๐๐๐  บาท 
       -ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  (กองคลัง)  จ านวน   
        ๕,๐๐๐  บาท   
       -โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่  (กองคลัง)  จ านวน   
        ๕,๐๐๐  บาท  
       -วัสดุส านักงาน  (กองคลัง)  จ านวน  ๗,๐๐๐  บาท 
       -ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  (กอง  
        การศึกษา)  จ านวน  ๕,๐๐๐  บาท  
       -ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  (กองการศึกษา)  จ านวน   
        ๓,๐๐๐  บาท  
       -ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซม  (งานสาธารณสุข)  จ านวน   
        ๑๐,๐๐๐  บาท  
       -ค่าใช้สอย 
        -รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  จ านวน  ๑๐,๐๐๐   
        บาท       
     แผนงานบริหารงานทั่วไป 
      งานบริหารงานคลัง    
       -เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 
       -ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  จ านวน  ๑๑,๐๐๐  บาท 
       -ค่าใช้สอย 
      -ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  จ านวน  ๑๐,๐๐๐  บาท  
        -ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  จ านวน  ๑๐,๐๐๐  บาท 
        -ค่าวัสดุ  
       -ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซม(สาธารณสุข)  จ านวน ๕,๐๐๐  บาท 
       -ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์(กองการศึกษา)  จ านวน  ๕,๐๐๐ บาท 
       -โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาช่วงปิดภาคเรียน(ส านักปลัด)   
        จ านวน  ๕,๐๐๐  บาท 
       -โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนไทรโยง   
        หมูที่ ่ ๑๗  (สายบ้านนายเย็น)  จ านวน  ๕,๐๐๐  บาท  
     แผนงานรักษาความสงบภายใน 
      งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
         -โครงการฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ า 
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        องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  ประจ าปงีบประมาณ   
        พ.ศ.๒๕๖๕  จ านวน  ๑๐,๐๐๐  บาท 
       -โครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด  จ านวน   
        ๑๐,๐๐๐  บาท  
     แผนงานบริหารการศึกษา 
      งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  
        -เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 
       -เงินเดือนข้าราชการ  จ านวน  ๔๗,๐๐๐  บาท 
      งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา   
       -เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)  
       -ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  จ านวน  ๑๖๑,๐๐๐  บาท 
        ค่าใช้สอย   
       -โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา 
        ศูนยพั์ฒนาเดก็เลก็บา้นทองหลาง  จ านวน  ๔๑,๐๐๐  บาท 
       -โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา 
        ศูนยพั์ฒนาเดก็เลก็บา้นพังเทียม  จ านวน  ๒๑,๐๐๐  บาท 
       -โครงสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา 
        อนบุาลสามขวบบา้นชายพะเนา  จ านวน  ๑๑,๐๐๐  บาท 
     รวมโอนลด ๔๗๒,๐๐๐  บาท  
      
     โอนเพิ่ม    
     -โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง  Cape  Seal  บ้านหนองกก  หมู่ที่  ๘   
      (เส้นหลัก)  ต าบลพังเทียม  อ าเภอพระทองค า  จังหวัดนครราชสีมา   
      งบประมาณ  ๔๗๒,๐๐๐  บาท  
      -ขนาดกว้าง  ๖  เมตร  ยาว  ๒๐๐  เมตร  
       -ป้ายโครงการ  ๑  ป้าย  
 
     ๓.โอนลด  
     แผนงานบริหารงานคลัง  
     งบด าเนินการ  
     ค่าใช้สอย  
        รายจ่ายท่ีเก่ียวเนื่องกับการปฏิบตัริาชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจา่ย  
     อื่น  
     -โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  เป็นเงิน  ๑๕,๕๐๐  บาท   
     โอนเพิ่ม  
     งบลงทุน  
     ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์เกษตร  
     ๑.เครื่องปั๊มน้ าส าหรับที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  จ านวน  ๑   
       ตวั  เปน็เงนิ  ๑๕,๕๐๐  บาท   
       (ราคาตามท่ีคณะกรรมการก าหนดราคากลางก าหนดหรือราคาตามท้องตลาด)  
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      โดยจะต้องมีคุณลักษณะไม่ต่ ากว่ารายละเอียดดังต่อไปนี้  
      -ปั๊มน้ าอัตโนมัติแบบแรงดันคงท่ี  
     -ก าลังไฟไม่ต่ ากว่า  ๔๐๐  วัตต์  
     -ระยะดูด  ไม่ต่ ากว่า  ๘  เมตร  
     -ระยะส่งไม่ต่ ากว่า  ๑๓  เมตร     
สมมิตร  บัวหอม   มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  ท่านใดต้องการสอบถาม  
ประธานสภาฯ    เพ่ิมเติมหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มี  ผมขอมติที่ประชุมว่าท่านใดอนุมัติให้โอน  
     งบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบลงทุน  หมวดครุภัณฑ์  
     ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕  ขอให้ยกมือครับ       
มติที่ประชุม    - อนุมัติ   ๑๗   เสียง   
     - ไม่อนุมัต ิ- เสียง  
     - งดออกเสียง ๓ เสียง  (ประธานสภาฯ,รองประธานสภาฯ,เลขานุการสภาฯ)  
 
     ๕.๒  เรื่อง  การพิจารณาอนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปี  กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน   
            ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕   
สมมิตร  บัวหอม    เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  ชี้แจง 
ประธานสภาฯ 
อิทธิศักดิ์  อินทร์จ านงค์   เรียนประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  ทุกท่าน  ขอเสนอญัตติ  ขออนุมัติกันเงินไว้  
นายก  อบต.    เบิกเหลื่อมปี  กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  งบลงทุนโดยมีหลักการและเหตุผล   
     ดังนี้   
     หลักการ  
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝาก  
     เงิน  การเก็บรักษาเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗  และแก้ไข  
     เพิ่มเติม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.๒๕๔๘  หมวดที่  ๕  การกันเงิน  ข้อ  ๕๙  ในกรณี  
     ที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มี  
     ความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินดังต่อไปนี้อีก  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
     รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น  ได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 
       จึงขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  งบลงทุน  หมวดค่า  
     ครุภัณฑ์ที่ดินสิ่งก่อสร้าง  ดังนี้  
     กองช่าง  
     ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๕  
     ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

   1. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  Asphaltic Concrete  บ้านห้วยยางโนน  
       มะค่า  ม.๑๖ ต าบลพังเทียม  อ าเภอพระทองค า จังหวัดนครราชสีมา  เป็นเงิน  
       ๓๕๓,000 บาท   
    ๒ .โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแคฟซิล บ้านหนองกก   ม. ๘ ต าบล  
       พังเทียม อ าเภอพระทองค า จังหวัดนครราชสีมา เป็นเงิน ๔๒๐,000 บาท  
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    ๓ .โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแคฟซิล บ้านหนองโพธิ์   ม.๔ (สายไปบ้าน  
       ห้วยประค า) ต าบลพังเทียม อ าเภอพระทองค า จังหวัดนครราชสีมา เป็นเงิน  
       ๓๖๖,000 บาท  
    ๔. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านโนนทอง ม.๑๓ (สายไปบ้าน  
       โพนไพล) ต าบลพังเทียม  อ าเภอพระทองค า จังหวัดนครราชสีมา เป็นเงิน  
       ๓๙๘,000 บาท  

   ๕. โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. บ้านหัวถนน ม.๕ ต าบลพังเทียม   
       อ าเภอพระทองค า จังหวัดนครราชสีมา เป็นเงิน ๔๖๓,000 บาท   
    ๖.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง  Cape  Seal  บ้านหนองกก  ม.๘   
      ต าบลพังเทียม  อ าเภอพระทองค า  จังหวัดนครราชสีมา  เป็นเงิน   
      ๔๗๒,๐๐๐  บาท  
    ๗.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง  Cape  Seal  บ้านห้วยยางโนนมะค่า   
       ม.๑๖  ต าบลพังเทียม  อ าเภอพระทองค า  จังหวัดนครราชสีมา  เป็นเงิน   
       ๓๕๕,๐๐๐  บาท  
  
    ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๕  
     ขอขยายเวลาเบิกจ่าย  
    ๑.โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  Cape  Seal  บ้านหนองแห้ว  ม.๑๒  ต าบล  
       พังเทียม  อ าเภอพระทองค า  จังหวัดนครราชสีมา  เปน็เงนิ  ๓๓๓,๐๐๐   
       บาท      
  
    เงินทุนส ารองเงินสะสม  
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
    ๑.โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านพังเทียม ม.๑ (เส้นโรง  
       ขนมจีน) ต าบลพังเทียม  อ าเภอพระทองค า จังหวัดนครราชสีมา เป็นเงิน  
       ๒๗๔,๐๐๐ บาท  

   ๒ .โครงการ วางท่อ คสล. บ้านโพนไพล ม.๒ (นานางก าไร)  ต าบลพังเทียม   
       อ าเภอพระทองค า จังหวัดนครราชสีมา เป็นเงิน ๕๓,๐๐๐ บาท 

   ๓ .โครงการวางท่อ คสล. บ้านโพนไพล ม.๒ (หน้าโรงเรียนบ้านโพนไพล) ต าบล 
       พังเทียม อ าเภอพระทองค า จังหวัดนครราชสีมา เป็นเงิน ๘๖,๐๐๐ บาท 

   ๔ .โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านโพนไพล ม.๒ (ทางเข้า  
       หมูบ่า้น) ต าบลพังเทียม  อ าเภอพระทองค า จังหวัดนครราชสีมา เป็นเงิน  
       ๑๒๔,๐๐๐ บาท  

   ๕ .โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านชายพะเนา ม.๓ – บ้านป่า  
       เพกา ม.๒๐ ต าบลพังเทียม  อ าเภอพระทองค า จังหวัดนครราชสีมา เป็นเงิน  
       ๑๕๑,๐๐๐ บาท   

   ๖ .โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงลูกรัง บ้านชายพะเนา ม.๓ ต าบลพังเทียม  
       อ าเภอพระทองค า จังหวัดนครราชสีมา เป็นเงิน ๗๗,๐๐๐ บาท  



9 
 

   ๗ .โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านหนองโพธิ์ ม.๔ (สายเลียบ  
       คลองโกรกมะนาว) ต าบลพังเทียม  อ าเภอพระทองค า จังหวัดนครราชสีมา  
       เป็นเงิน ๑๘๘,๐๐๐ บาท   

   ๘ .โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.  บ้านหัวถนน ม.๕ (สายไปวัด) ต าบลพังเทียม  
       อ าเภอพระทองค า  จังหวัดนครราชสีมา เป็นเงิน ๔๔ ,๐๐๐  บาท   
    ๙ .โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านหัวถนน ม.๕ (เส้นหลัง  
       โรงพยาบาล) ต าบลพังเทียม อ าเภอพระทองค า จังหวัดนครราชสีมา เป็นเงิน  
       ๑๒๘,๐๐๐ บาท  

   ๑๐ .โครงการ วางท่อ คสล. บ้านหนองปลาไหล ม.๗ (ลงคลองจุดที่ ๑) ต าบล 
         พังเทียม อ าเภอพระทองค า จังหวัดนครราชสีมา เป็นเงิน ๙๐,๐๐๐ บาท  

   ๑๑ .โครงการ วางท่อ คสล. บ้านหนองปลาไหล ม.๗ (ลงคลองจุดที่ ๒) ต าบล 
         พังเทียม อ าเภอพระทองค า จังหวัดนครราชสีมา เป็นเงิน ๓๗,๐๐๐ บาท  

   ๑๒ .โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านหนองกก ม.๘ (สายบ้าน  
         นายสมหวัง ) ต าบลพังเทียม อ าเภอพระทองค า จังหวัดนครราชสีมา  
         เป็นเงิน ๑๙๐,๐๐๐ บาท  

   ๑๓.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านตลุกผักไร ม.๑๑ (สายไปคุ้ม  
         หนองส้ม – ต าบลทัพรั้ง) ต าบลพังเทียม อ าเภอพระทองค า จังหวัด  
         นครราชสีมา เป็นเงิน ๑๗๙,๐๐๐ บาท  

   ๑๔.โครงการก่อสร้างถนนดินลงลูกรัง บ้านตลุกผักไร ม.๑๑ (ซอยบ้านนาย  
         สมาน)  ต าบลพังเทียม อ าเภอพระทองค า จังหวัดนครราชสีมา เป็นเงิน  
         ๕๘,๐๐๐ บาท  

   ๑๕.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านหนองแห้ว ม.๑ ๒ – บ้าน 
         พังเทียม ม.๑ ต าบลพังเทียม อ าเภอพระทองค า จังหวัดนครราชสีมา  
         เป็นเงิน ๑๘๑,๐๐๐ บาท  

   ๑๖.โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  Cape Seal บ้านหัวท านบ ม.๑๔ (สายบ้าน 
         นายแจ้ง) ต าบลพังเทียม อ าเภอพระทองค า จังหวัดนครราชสีมา เป็นเงิน  
         ๔๙๐,๐๐๐ บาท  

๑๗.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านสระตาล ม.๑๕ (เส้นหลัก)          
     ต าบลพังเทียม  อ าเภอพระทองค า จังหวัดนครราชสีมา เป็นเงิน ๘๒ ,๐๐๐      
     บาท  

   ๑๘ .โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านโนนไทรโยง ม.๑๗  
         (เชื่อมต่อห้วย จันราช)  ต าบลพังเทียม อ าเภอพระทองค า จังหวัด  
         นครราชสีมา เป็นเงิน ๑๗๑,๐๐๐ บาท  

   ๑๙ .โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านทองหลางพัฒนา ม.๑๙  
         (เส้นรอบบ้าน)  ต าบลพังเทียม อ าเภอพระทองค า จังหวัดนครราชสีมา  
         เป็นเงิน ๑๒๘,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 

   ๒๐ .โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านป่าเพกา ม.๒๐ (สายบ้าน  
         นายฉลาม) ต าบลพังเทียม อ าเภอพระทองค า จังหวัดนครราชสีมา เป็นเงิน   
         ๑๐๘,๐๐๐ บาท  
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   ๒๑ .โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านโพนไพล ม.๒ (สายบ้าน  
         นายเสริม) ต าบลพังเทียม  อ าเภอพระทองค า จังหวัดนครราชสีมา เป็นเงิน  
         ๑๒๕,๐๐๐ บาท   

   ๒๒ .โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านโพนไพล ม.๒ (สายบ้านนาง  
         น้ าค้าง) ต าบลพังเทียม  อ าเภอพระทองค า จังหวัดนครราชสีมา เป็นเงิน  
         ๑๓๑,๐๐๐ บาท   

   ๒๓ .โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านชายพะเนา ม.๓ (สามแยก  
             บา้นชายพะเนาสายไปหลงัอ าเภอ) ต าบลพังเทียม  อ าเภอพระทองค า  
         จังหวัดนครราชสีมา เป็นเงิน ๒๐๒,๐๐๐ บาท  

   ๒๔ .โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านหัวถนน ม.๕ – บ้าน  
         โนนทอง ม.13  ต าบลพังเทียม  อ าเภอพระทองค า จังหวัดนครราชสีมา  
         เป็นเงิน ๓๙๘,๐๐๐ บาท   

   ๒๕ .โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านโกรกช้างน้อย ม.๙ (สายไป 
         บา้นประค า) ต าบลพังเทียม  อ าเภอพระทองค า จังหวัดนครราชสีมา  
         เป็นเงิน ๒๗๐,๐๐๐ บาท   

   ๒๖ .โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านบึงน้อย ม.๑๐ – บ้านโนน  
         ไทรโยง ม.๑๗  ต าบลพังเทียม  อ าเภอพระทองค า จังหวัดนครราชสีมา  
         เป็นเงิน ๒๔๓,๐๐๐ บาท  

   ๒๗ .โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านโนนทอง ม.๑๓ (สายไป  
         บา้นโกรกช้างนอ้ย) ต าบลพังเทียม  อ าเภอพระทองค า จังหวัดนครราชสีมา  
         เป็นเงิน ๑๗๙,๐๐๐ บาท   

   ๒๘ .โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal บ้านสระตาล ม.๑๕ (เส้นหลัก)  
         ต าบลพังเทียม อ าเภอพระทองค า จังหวัดนครราชสีมา เป็นเงิน ๔๗๒,๐๐๐  
         บาท   

   ๒๙ .โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงลูกรัง บ้านทองหลางพัฒนา ม.๑๙  
         (เส้นไปโนนส าโรง) ต าบลพังเทียม  อ าเภอพระทองค า จังหวัดนครราชสีมา  
         เป็นเงิน ๒๐๖,๐๐๐ บาท   

   ๓๐ .โครงการ ซ่อมสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete บ้านทองหลาง  
        พัฒนา ม.๑๙ (จากในหมู่บ้าน) ต าบลพังเทียม  อ าเภอพระทองค า จังหวัด  
        นครราชสีมา เป็นเงิน ๔๐๗,๐๐๐ บาท   

  
     เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  (เงินเหลือจ่าย)      
     ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
     ๑.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก  สายบ้านพังเทียม  ม.๑  (สายไป  
        โรงปุย๋)  ต าบลพังเทียม  จังหวัดนครราชสีมา  เป็นเงิน  ๔๗๗,๐๐๐  บาท  
     ๒.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก สายบ้านโนนทอง  ม.๑๓  (สายไป  
        โคก)  ต าบลพังเทียม  อ าเภอพระทองค า  จังหวัดนครราชสีมา  เป็นเงิน   
        ๔๘๕,๐๐๐  บาท  
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     ส านักปลัด  อบต.  
     ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๕   
     ๑.เครื่องปั๊มส าหรับที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  เป็นเงิน   
                 ๑๕,๕๐๐  บาท 
       (ราคาตามท่ีคณะกรรมการก าหนดราคากลางก าหนดหรือราคาตามท้องตลาด) 
        โดยจะตอ้งมีคุณลักษณะไม่ต่ ากว่ารายละเอียดดังตอ่ไปนี้)  
         -ปั๊มน้ าอัตโนมัติแบบแรงดันคงท่ี  
       -ก าลังไฟไม่ต่ ากว่า  ๔๐๐  วัตต์  
        -ระยะดูด  ไม่ต่ ากว่า  ๘  เมตร  
       -ระยะส่งไม่ต่ ากว่า  ๑๓  เมตร  
 
     เหตุผล  
       เนือ่งจากโครงการดังกล่าวขา้งตน้มีความจ าเป็นตอ่ประชาชน  แตไ่ม่  
     สามารถด าเนินการได้ทันภายในปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕  และประกอบกับ  
     ใกล้สิ้นปีงบประมาณ  เพ่ือให้สามารถด าเนินการตามโครงการดังกล่าวใน  
     ปีงบประมาณถัดไปได้  จึงขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี  กรณียังมิได้ก่อหนี้  
     ผูกพัน  
      ทั้งนี้  เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  
     การรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินขององค์กร  
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗  และแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  ๒)   
     พ.ศ.๒๕๔๘  หมวด  ๕  การกันเงิน  ข้อ  ๕๙  ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่า  
     ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้  
     จ่ายเงินนั้น  ต่อไปอีกให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อ  
     สภาท้องถิ่น  ได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี   
       จึงเรยีนมาเพ่ือน าเสนอตอ่ทีป่ระชุมสภาองค์การบริหารสว่นต าบล  
     พังเทียม  เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป  
สมมิตร  บัวหอม   ล าดับต่อไปขอให้ท่านปลัด  อบต.  ชี้แจงระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้องครับ
ประธานสภาฯ        
กฤษดา  ปิ่นทอง    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน   
ปลัด  อบต.    การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน  
     ท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗  และแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.๒๕๔๘  หมวด  ๕   
     การกันเงิน    
      ข้อ  ๕๙  ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   
     ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก  ให้องค์กร  
     ปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงิน  ต่อสภาท้องถิ่นได้อีกระยะเวลา  
     ไม่เกินหนึ่งปี 
      หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันตาม  
     เงื่อนไขในวรรคหนึ่งให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อ  
     สภาท้องถิ่น   
สมมิตร  บัวหอม   ตามที่  นายก  อบต.พังเทียม  ได้ชี้แจงการกันเงินเบิกเหลื่อมปีประจ าปี  
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ประธานสภาฯ    งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ซึ่งไม่สามารถด าเนินการก่อหนี้ผูกพันได้  
     ทัน  จึงขออนุมัติสภาแห่งนี้เพื่อพิจารณาอนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปี มีสมาชิก  
     สภาฯ  ท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่  ครับ  
สมมิตร  บัวหอม    หากไม่มีผู้ใดสอบถามเพ่ิมเติม  ขอมติที่ประชุมในการกันเงินเบิกเหลื่อมปี กรณี  
ประธานสภาฯ    ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕  ขอให้ยกมือครับ   
มติที่ประชุม    - เห็นชอบ  ๑๗   เสียง   
     - ไม่เห็นชอบ - เสียง  
     - งดออกเสียง ๓ เสียง  (ประธานสภาฯ,รองประธานสภาฯ,เลขานุการสภาฯ)  
 
     ๕.๓  เรื่อง  การพิจารณารับโอนกิจการประปาหมู่บ้านยางสามต้น  หมู่ที่   
            ๑๘  ให้องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม   
สมมิตร  บัวหอม    ตามท่ี  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  ได้เสนอญัตติขอรับโอนกิจการ
ประธานสภาฯ    ประปาหมู่บ้านยางสามต้น  หมู่ที่  ๑๘  ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
     พังเทียม  ขอเชิญ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  ได้แถลงญัตติต่อ  
     สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  ครับ  
อิทธิศักดิ์  อินทร์จ านงค์     ด้วย  องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  ได้รับหนังสือจากประชาคม  
นายก  อบต.    ผู้ใช้น้ าประปาหมู่บ้านยางสามต้น  หมู่ที่  ๑๘  ได้จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน  
     ได้มีมติให้โอนกิจการประปามาให้องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียมบริหาร  
     จัดการ  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม พิจารณาเห็นว่าการจัดให้มีน้ า  
     เพื่อการอุปโภคบริโภคเป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  
      ซึ่งตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ  
     ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๒    
        “มาตรา  ๑๖  ให้เทศบาล  เมืองพัทยา  และองค์การบริหารส่วน  
     ต าบลมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ  
     ประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง  ดังนี้       
       (๔) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ  
      พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.๒๕๓๗   
     แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  ๖)  พ.ศ.๒๕๕๒   
      “มาตรา  ๖๘  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย  องค์การบริหารส่วนต าบล   
     อาจจัดท ากิจการในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  ดังต่อไปนี้      

(๑) ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค  บริโภค  และการเกษตร 
      ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร  
     ราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๓๕  แก้ไขเพ่ิมเติม  พ.ศ.๒๕๓๙  (ฉบับที๓่-๕)   
     พ.ศ.๒๕๔๑  (ฉบับที่  ๖)  พ.ศ.๒๕๔๓  (ฉบับที่  ๗)  พ.ศ.๒๕๔๕  (ฉบับที่  ๘)   
     พ.ศ.๒๕๔๗  (ฉบับที่  ๙)  พ.ศ.๒๕๕๓     
      ข้อ  ๙  ในกรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยการบริหาร  
     ราชการส่วนท้องถิ่นหรือให้สิทธิอันเก่ียวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น   
     ถ้าการกระท าดังกล่าวมีเงื่อนไขมีภาระติดพันหน่วยการบริหารส่วนท้องถิ่นจะ  
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     รับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ  ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการ  
     บริหารส่วนท้องถิ่น  ซึ่งจากการที่คณะกรรมการหมู่บ้านยางสามต้น  หมู่ที่  ๑๘  
     ได้มีหนังสือแจ้งความประสงค์ท่ีจะโอนหรือมอบกิจการประปาหมู่บ้านยางสาม  
     ต้น  หมู่ที่  ๑๘  ให้องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  รับผิดชอบ  จึงเข้าหลัก  
     ตามระเบียบที่กล่าว  ขอให้สภาได้พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนที่องค์การ  
     บริหารส่วนต าบลพังเทียม  จะได้รับไว้เป็นกรรมสิทธิ์ต่อไป (เอกสารแนบ)   
สมมิตร  บัวหอม   มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบ
ประธานสภาฯ    รับโอนกิจการประปาบ้านยางสามต้น  หมู่ที่  ๑๘  ให้องค์การบริหารส่วนต าบล  
     พังเทียม  ขอให้ยกมือครับ   
มติที่ประชุม    - เห็นชอบ  ๑๗   เสียง   
     - ไม่เห็นชอบ - เสียง  
     - งดออกเสียง ๓ เสียง  (ประธานสภาฯ,รองประธานสภาฯ,เลขานุการสภาฯ)  
 
     - พักการประชุม  เวลา  ๑๒.๐๐  น.   
      - เริ่มประชุม  เวลา  ๑๓.๐๐  น.    
 
     ๕.๔  เรื่อง  การคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม   
            เพือ่แตง่ต้ังเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การ  
            บริหารส่วนต าบลพังเทียม   
สมมิตร  บัวหอม   ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  ชี้แจงรายละเอียด  
ประธานสภาฯ   
อิทธิศักดิ์  อินทร์จ านงค์    เรียนประธานสภาฯ  ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม   
นายก  อบต.    ที่  ๓๑/๒๕๖๕  ลงวันที่  ๒๖  มกราคม  ๒๕๖๕  แต่งตั้งนายสมมิตร  บัวหอม   
     สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  ๒  และนายสนั่น  ของดี  สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่   
     ๘  ผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  ที่ผ่านการคัดเลือก   
     และมีมติเห็นชอบจากสภาให้ด ารงต าแหน่งคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน  
     สุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม      
       เนื่องจากคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งดังกล่าวจะครบวาระการด ารง  
     ต าแหน่งในวันที่  ๒๘  พฤศจิกายน  ๒๕๖๕  ซึ่งตามประกาศคณะกรรมการ  
     หลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิ เรื่อง  หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครอง  
     ส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ  
     ท้องถิ่นหรือพ้ืนที่  พ.ศ.๒๕๖๑  คณะกรรมการที่มาจากการคัดเลือกมีวาระการ  
     ด ารงต าแหน่งคราวละ  ๔  ปี   
      แนวทางการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ  
     องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหาร  
     ส่วนต าบลพังเทียม  จ านวน  ๒  คน  เป็นกรรมการ  โดยต้องผ่านขั้นตอนการ  
     เสนอชื่อ  รับรอง  มีมติเห็นชอบจากสภาก่อนเสนอชื่อเพ่ือแต่งตั้งให้เป็น  
     คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม   
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     มีวาระการอยู่ในต าแหน่งคราวละ  ๔  ปี  (นับจากวันที่ผู้บริหารองค์กรปกครอง  
     ส่วนท้องถิ่นออกค าสั่งแต่งตั้ง) 
      เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามระเบียบ  และบรรลุวัตถุประสงค์   
     เห็นควรเสนอสภา  พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภา  แทนต าแหน่งคณะกรรมการ  
     ที่จะครบวาระเป็นกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วน  
     ต าบลพังเทียม  ต่อไป  
สมมิตร  บัวหอม   ตามที่  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  ได้ชี้แจงรายละเอียดไปแล้ว  
ประธานสภาฯ    นั้น  ล าดับต่อไป  ผมขอเชิญสมาชิกสภา  เสนอรายชื่อสมาชิกสภา  จ านวน  ๒   
     ท่าน  เพื่อคัดเลือกเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การ  
     บริหารส่วนต าบลพังเทียม  แทนต าแหน่งคณะกรรมการ  ที่ครบวาระ  ขอเชิญ  
     ครับ  
อุทัย  ค าสันเทียะ   ดิฉัน  นางอุทัย  ค าสันเทียะ  สมาชิกสภา  หมู่ที่  ๑๓  ขอเสนอ  นายสมมิตร   
สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  ๑๓  บัวหอม  สมาชิกสภา  หมู่ที่  ๒  และนายสนั่น  ของดี  สมาชิกสภา  หมู่ที่  ๘   
     เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล  
     พังเทียม    
มติที่ประชุม     มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์  คัดเลือกนายสมมิตร  บัวหอม  สมาชิกสภา  หมู่ที่  ๒   
     และนายสนั่น  ของดี  สมาชิกสภา  หมู่ที่  ๘  เป็นคณะกรรมการกองทุน  
     หลักประกันสุขภาพองค์การบริหารสว่นต าบลพังเทียม      
     
ระเบียบวาระท่ี  ๖   เรื่อง  อ่ืนๆ     
สมมิตร  บัวหอม   ที่ประชุมท่านใดมีเรื่องที่จะเสนออีกหรือไม่  
ประธานสภาฯ  
อิทธิศักดิ์  อินทร์จ านงค์     เรียนประธานสภาฯ  ขอประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการส่งเสริมการ  
นายก  อบต.    มีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก  ประจ าปี   
     พ.ศ.๒๕๖๕     
       ด้วย  กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม   
     จะด าเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและควบคุม  
     โรคไข้เลือดออก  ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๕  จะจัดการอบรมในวันที่  ๒๖   
     กันยายน  พ.ศ.๒๕๖๕  และเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์  ท าลายแหล่งเพาะพันธ์  
     ลูกน้ ายุงลาย  มอบทรายอะเบท  ระหว่างวันที่  ๒๗ – ๒๘  กันยายน   
     พ.ศ.๒๕๖๕  ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไขเลือดออกในต าบลพังเทียม   
      การฉีดพ่นหมอกควันก าจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก  องค์การ  
     บริหารส่วนต าบลพังเทียม  ได้ประชาสัมพันธ์ก าหนดการฉีดพ่นหมอกควันให้  
     ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นท่ีต าบลพังเทียม   
     ให้ความร่วมมืออ านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบล  
     พังเทียม ขอให้เตรียมตัวก่อนการพ่นหมอกควัน  ดังนี้  เก็บสิ่งของเครื่องใช้ใน  
     ครัวเรือน  อาหาร  และเครื่องนุ่งห่ม รวมถึงเคลื่อนย้ายเด็กเล็ก คนชรา  ผู้ป่วย   
     สัตว์เลี้ยง  และอ่ืนๆ  ให้พ้นก่อนการพ่นหมอกควัน  และขอให้เปิดประตู   
     หน้าต่าง  เพ่ือให้ละอองยาเข้าไปก าจัดยุงลายภายในบ้าน       
ที่ประชุม     ทราบ  
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บุญเชิด  ชินสันเทียะ      ขอขอบคุณ  นายก  อบต.  ที่ด าเนินการจัดซื้อยางมะตอยส าเร็จรูปและหินคลุก   
สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  ๑๒  เพ่ือใช้ในการซ่อมถนนที่ช ารุด  เนื่องจากยังมีถนนที่ช ารุดจึงอยากจะขอให้  
     องค์การบริหารส่วนต าบลจัดหาหินคลุกเพ่ิมอีกครับ   

การเชื่อมต่อเหมืองส่งน้ าบ้านชายพะเนา  หมู่ที่  ๓  (บ้านครูสุริยัน)   
เชื่อมต่อบ้านห้วยยางโนนมะค่า  หมู่ที่  ๑๖  ปัจจุบันมีบางจุดที่ยังไม่เปิดทาง
เชื่อมต่อท าให้การไหลของน้ าไม่สะดวกอยากจะเสนอให้ท่านนายก  อบต.  
ด าเนินการเปิดทางเชื่อมต่อเหมืองส่งน้ าดังกล่าว  เพ่ือแก้ปัญหาน้ าท่วมให้กับ
ประชาชนครับ  
    การศึกษาดูงานของผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  พนักงานส่วนต าบล  
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  ที่ผ่านมารู้สึกประทับใจคือ
การบริหารจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม  ที่ใช้หลัก   
๕  ส.  ในการบริหารจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพซึ่งสามารถน ามาประยุกต์ใช้
ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม   

สุเชาว์  ขานนาม    เรียนประธานสภาฯ  ผมนายสุเชาว์  ขานนาม  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่   
สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  ๑๙   ๑๙  ได้ส่งหนังสือร้องเรียน  ร้องทุกข์  เนื่องจากประชาชนต าบลพังเทียม   
     ที่อาศัยอยู่ใกล้กับบ้านสระตะเฆ่  ต าบลบัลลังภ์  อ าเภอโนนไทย  ปัจจุบันใช้  
     น้ าประปาของบ้านสระตะเฆ่ซึ่งทางหมู่บ้านแจ้งว่าจะให้เลิกใช้เนื่องจากไม่ใช่  
     ประชาชนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน  ท าให้ชาวบ้านทั้ง  ๙  ครัวเรือน  ประกอบด้วย   
     บ้านโพนไพล  หมู่ที่  ๒  จ านวน  ๑  ครัวเรือน  บ้านทองหลาง  หมู่ที่  ๖   
     จ านวน  ๖  ครัวเรือน  และบ้านทองหลางพัฒนา  จ านวน  ๑  ครัวเรือน   
     ประสบปัญหาไม่มีน้ าประปาใช้  ขอปรึกษาท่านนายก  อบต.  เพ่ือหาแนว  
     ทางแก้ไขปัญหาร่วมกันครับ  
อิทธิศักดิ์  อินทร์จ านงค์   เบื้องต้นจะประสานกับท่านผู้ใหญ่สมจิตร  ยิ้มละมูล  ผู้ใหญ่บ้านหัวท านบ   
นายก  อบต.    หมู่ที่  ๑๔  ว่าจะสามารถให้ความช่วยเหลือได้หรือไม่  เนื่องจากประปาหมู่บ้าน  
     หัวท านบ  หมู่ที่  ๑๔  หมู่บ้านเป็นผู้บริหารกิจการประปา  อีกแนวทางคือการ  
     ขอความช่วยเหลือจากบริษัทสยามทรัพย์มณี  จ ากัด  ว่าจะแบ่งปันน้ าให้ทั้ง  ๙   
     ครัวเรือนได้หรือไม่  การลงพ้ืนที่จะเชิญท่านประธานสภาฯ  รองนายก อบต.   
     สมาชิกสภาฯ  ร่วมปรึกษาหาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกันครับ     
สมมิตร  บัวหอม  ขอฝากท่านนายก  อบต.  ติดตามขยายเขตไฟฟ้าบ้านโพนไพล  หมู่ที่  ๒   
ประธานสภาฯ  ว่าด าเนินการถึงข้ันตอนไหนแล้วครับ 
อิทธิศักดิ์  อินทร์จ านงค์   การด าเนินการขยายเขตไฟฟ้าองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียมส่งเรื่องไปที่ 
นายก  อบต.    การฟ้าไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอโนนไทยแล้วส่วนการด าเนินการช้าหรือเร็ว  
     ขึ้นอยู่กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอโนนไทย  จะติดตามให้ครับ       
สมมิตร  บัวหอม           มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  ท่านใดมีเรื่องจะเสนออีก  
ประธานสภาฯ        หรอืไม่  ถ้าไม่มีผมขอปดิการประชุม  ขอบคุณครับ    
ปิดประชุม     เวลา 1๔.๐0 น. 
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          (ลงชื่อ)         ชัยพร  รักงาม       ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

                                 ( นายชัยพร   รักงาม ) 

                           เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม 
 
    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรับรองรายงานการประชุมสภาฯ   
     เมื่อวันที่    ๓๐  เดือน  กันยายน  พ.ศ.๒๕๖๕ 
 
 

                        (ลงชื่อ)        สุชีพ  สุขนอก      ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 

                                   ( นายสุชีพ   สุขนอก ) 

        สมาชิกสภา  อบต.  หมู่  ๑๕ 
  

 

                        (ลงชื่อ)        ไพศาล  โกเมส     กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 

                                   ( นายไพศาล  โกเมส ) 
          สมาชิกสภา  อบต.  หมู่  ๗  
 
 

                        (ลงชื่อ)      ประสาธน์  พันธุ      กรรมการและเลขานุการตรวจสอบรายงานการประชุม 

                                ( ว่าที่ร้อยตรีประสาธน์  พันธุ ) 

           สมาชิกสภา  อบต.  หมู่  ๔ 
  

   สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  ได้มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลพังเทียม  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  ๒  ประจ าปี  ๒๕๖๕  ครั้งที่  ๑  เมื่อวันที่        .  
เดือน                      พ.ศ.๒๕๖๕  
 
   จึงได้ลงลายมือชื่อรับรองไว้  เพ่ือปิดประกาศรายงานการประชุมสภาฯ  ให้ประชาชนทราบ  
 
 

    (ลงชื่อ)      สมมิตร  บัวหอม 

                                             ( นายสมมิตร  บัวหอม ) 

                                 ประธานสภาองค์การบริหารสว่นต าบลพังเทียม 


