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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  
สมัยสามัญ  สมัยที่  ๔  ประจ าปี พ.ศ.25๖5  ครั้งที่  ๑ 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ เดือน ธันวาคม 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 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

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

3 นายสัญญา  หินโคกสูง เลขานุการนายก  อบต.พังเทียม สัญญา  หินโคกสูง  
๔ นายกฤษดา  ปิ่นทอง ปลัด อบต.พังเทียม กฤษดา  ปิ่นทอง  
๕ นางสาวพิณพิชญา  บาทขุนทด หัวหน้าส านักปลัด  อบต. พิณพิชญา  บาทขุนทด  
๖ นายผจญ  ครูท าสวน นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ ผจญ  ครูท าสวน  
๗ นายอภินันท์  ปัจชัยสังข์ นิติกรช านาญการ อภินันท์  ปัจชัยสังข์  

 
เริ่มประชุม    เวลา  09.๐0  น.  

  เมื่อถึงก าหนดเวลานัดประชุม  นายสมมิตร  บัวหอม  ประธานสภาองค์การบริหารส่วน  
    ต าบลพังเทียม  ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม  ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ   
    ดังนี้  
 
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่อง ท่ีประธานแจ้ง ต่อท่ีประชุม 
    -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี  2 รบัรองรายงานการประชุม 
สมมิตร  บัวหอม  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พังเทียม  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  ๒              
ประธานสภาฯ  ครั้งที่ ๑/256๕  เมื่อวันที่  ๒๓  กันยายน  256๕  ขอเชิญผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
    ตรวจสอบรายงานการประชุม  ถ้าไม่มีแก้ไขขอให้รับรองรายงานการประชุมด้วยครับ  
มติที่ประชุม  มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์  

 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่อง เพื่อทราบ   

   -ไม่มี-   
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่อง  ที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ  

   -ไม่มี-  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง ที่เสนอใหม่  

   ๕.๑   การพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่     
           และแกไ้ขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ   
    พ.ศ.๒๕๖๖    

สมมิตร  บัวหอม  เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  ชี้แจง  
ประธานสภาฯ   
อิทธิศักดิ์  อินทร์จ านงค์    เรียนประธานสภาฯ  ในส่วนของรายละเอียด  ระเบียบ  ข้อกฎหมาย  มอบให้  
นายก  อบต.พังเทียม   หัวหน้าส านักปลัด  อบต.  ชี้แจงให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
     พังเทียม  ทราบครับ  
พิณพิชญา  บาทขุนทด   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  เรื่อง  ขอเสนอญัตติ  
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หัวหน้าส านักปลัด  อบต.   ขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  และแก้ไขเปลี่ยนแปลงค า  
     ชี้แจงงบประมาณรายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๖  โดยมีหลักการและ  
     เหตุผลดังนี้   
     เหตุผล  
     เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  มีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์  
     ดังกล่าว  เพ่ือใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  ในการนี้  
     องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  ไม่ได้ตั้งจ่ายไว้ในงบประมาณรายจ่ายของ  
     ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  และแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง  
     งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๖  ที่ตราไว้ในข้อบัญญัติ   
     หน้า  ๑๖/๕๕    จึงต้องด าเนินการขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
     พังเทียม  เพ่ือโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ตามระเบียบวิธีการ  
     งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓  ข้อ  ๒๗  การโอน  
     งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม  โอนลด  ที่ท าให้ลักษณะ   
     ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจ  
     อนุมัติของสภาท้องถิ่น  ข้อ  ๒๙  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ  
     รายจ่ายงบลงทุน  ที่ท าให้ปริมาณคุณภาพ  หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง   
     เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้  
 
     ส านักปลัด  อบต. 
     ๑.โอนเพิ่มงบประมาณ 
     แผนงานบริหารทั่วไป 
     งบลงทุน 
      หมวดค่าครุภัณฑ์ 
      ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
      ๑.ตู้เอกสารสองบานเปิด  จ านวน  ๑  ตู้   ราคา  ๕,๗๐๐  บาท 
      (ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  ส านักงบประมาณ  ธันวาคม   
      ๒๕๖๔)  
      คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
       ๑.ตู้เหล็ก  แบบ  ๒  บาน 
        ๑.๑ มีมือจับชนิดบิด 
        ๑.๒ มีแผ่นชั้นปรับระดับ  ๓  ชิ้น 
        ๑.๓ คุณสมบัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
              (มอก.) 
     ๑.โอนลดงบประมาณจาก 
     แผนงานบริหารทั่วไป 
     งานบริหารทั่วไป 
     งบด าเนินงาน 
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      ค่าตอบแทน 
      ค่าเช่าบ้าน  จ านวน  ๕,๗๐๐  บาท 
      
     ๒.โอนเพิ่มงบประมาณ 
      แผนงานบริหารทั่วไป 
     งานบริหารทั่วไป 
     งบลงทุน 
      หมวดค่าครุภัณฑ์ 
      ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
       ๑.ตู้เอกสารสองบานเปิด  จ านวน  ๑  ตู้ ราคา  ๒๐๐  บาท 
      (ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  ส านักงบประมาณ  ธันวาคม   
      ๒๕๖๔) 
      โอนเพิ่มเนื่องจากราคาตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
       งบประมาณ  ๒๕๖๖  หน้า  ๑๖/๕๕  ไม่ตรงตามบัญชีมาตรฐาน  
      ครุภัณฑ์  ราคาท่ีตั้งไว้ต่ ากว่าราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  ส านัก  
      งบประมาณ  ธันวาคม  ๒๕๖๔  แก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ตรงตามราคา  
      มาตรฐานครุภัณฑ์  
      
     ๒.โอนลดงบประมาณจาก 
     แผนงานบริหารทั่วไป 
     งานบริหารทั่วไป 
     งบด าเนินงาน 
      ค่าตอบแทน 
      ค่าเช่าบ้าน   จ านวน  ๒๐๐  บาท 
      รวมโอนลดทั้งสิ้น  ๕,๙๐๐  บาท 
    
     แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ 
     แผนงานบริหารทั่วไป 
     งานบริหารทั่วไป 
     งบลงทุน 
     ค่าครุภัณฑ ์
      ครุภัณฑ์ส านักงาน 
     ข้อความเดิม 
      ตู้เอกสารแบบสองบานเปิด จ านวน  ๕,๕๐๐  บาท 
       -เพ่ือจัดซื้อตู้เอกสารแบบสองบานเปิด  จ านวน  ๑  หลัง  (ราคาตาม  
       คณะกรรมการก าหนดราคากลางก าหนด  หรอืราคาตามท้องตลาด)  
      
     ข้อความใหม่ 
     แผนบริหารงานทั่วไป 
     งานบริหารทั่วไป 
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     งบลงทุน 
      หมวดค่าครุภัณฑ์ 
      ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
       ตู้เอกสารสองบานเปิด  ๑  ตู้  จ านวน  ๕,๗๐๐  บาท 
       (ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ส านักงบประมาณ   
       ธันวาคม  ๒๕๖๔) 
        คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
        ๑.ตู้เหล็ก  แบบ  ๒  บาน 
        ๑.๑ มีมือจับชนิดบิด 
        ๑.๒ มีแผ่นชั้นปรับระดับ  ๓  ชิ้น  
        ๑.๓ คุณสมบัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม   
              (มอก.)  
สมมิตร  บัวหอม   มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  ท่านใดต้องการสอบถาม 
ประธานสภาฯ    เพ่ิมเติมหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มี  ผมขอมติที่ประชุมว่าท่านใดอนุมัติให้โอน  
     งบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง  
     งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๖  ขอให้ยกมือครับ       
มติที่ประชุม    - อนุมัติ   ๑๗   เสียง   
     - ไม่อนุมัติ - เสียง  
     - งดออกเสียง ๓ เสียง  (ประธานสภาฯ,รองประธานสภาฯ,เลขานุการสภาฯ)  
 
     ๕.๒  เรื่อง  การพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ   
            พ.ศ.๒๕๖๖  เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนต าบล  
            พังเทียม จ านวน  ๕  โครงการ  งบประมาณ   ๑,๐๐๒,๐๐๐  บาท  
            (-หนึ่งล้านสองพันบาทถ้วน-)    
สมมิตร  บัวหอม    เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  ชี้แจง  
ประธานสภาฯ     
อิทธิศักดิ์  อินทร์จ านงค์   ด้วยได้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
นายก  อบต.พังเทียม   พังเทียม  และประชาชนในต าบลพังเทียม  ได้มอบหมายให้กองช่างได้เข้า  
     ตรวจสอบพื้นท่ี  รายงานผลการตรวจสอบและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา   
     ได้เสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๖   
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน การฝาก  
     เงิน  การเก็บรักษาเงินและการตรวจสอบเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
     พ.ศ.๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.๒๕๕๘  ข้อ  ๘๙   
     เพื่อด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  จ านวน  ๕  โครงการ   
     งบประมาณ  ๑,๐๐๒,๐๐๐  บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้  
      ๑.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก  บ้านชายพะเนา  หมู่ที่   
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                ๓  (สายเลียบคลอง)  ต าบลพังเทียม  อ าเภอพระทองค า  จังหวัด  
        นครราชสีมา  งบประมาณ  ๑๑๗,๐๐๐  บาท  
       - ปรับเกรดพื้นทางเดิมขนาดกว้าง  ๓.๐๐  บาท  ยาว  ๒๘๐  เมตร   
        หรอืมีพ้ืนทีไ่ม่น้อยกว่า  ๘๔๐  ตร.ม.  ลงหินคลุกขนาดกว้าง  ๓.๐๐   
        เมตร  ยาว  ๒๘๐  เมตร  หนา  ๐.๑๐  เมตร  หรือมีปริมาตรหิน  
        คลุกไม่น้อยกว่า  ๘๔  ลบ.ม.(แน่น)  พร้อมปรับเกรดเกลี่ยบดอัดแน่น  
        ให้เรียบรอ้ย    
      - ป้ายโครงการ  ๑  ป้าย  
      - ตามแบบ  อบต.พังเทียม  เลขท่ี  /๒๕๖๕  
  
      ๒.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก  บ้านทองหลาง  หมู่ที่  ๖   
         (เส้นฟาร์มเป็ด)  ต าบลพังเทียม  อ าเภอพระทองค า  จังหวัด  
         นครราชสีมา  งบประมาณ  ๔๒๔,๐๐๐  บาท   
      - ปรับเกรดพื้นทางเดิมขนาดกว้าง  ๕.๐๐  เมตร  ยาว  ๑,๑๐๐  เมตร   
        หรอืมีพ้ืนทีไ่ม่น้อยกว่า  ๕,๕๐๐  ตร.ม.  ลงหินคลุกขนาดกว้าง   
        ๕.๐๐  เมตร  ยาว  ๖๐๐  เมตร  หนา  ๐.๑๐  เมตร  หรือมีปริมาณ  
        หินคลุกไม่น้อยกว่า  ๓๐๐  ลบ.ม.(แน่น)  พร้อมปรับเกรดเกลี่ยบดอัด  
        แนน่ให้เรียบรอ้ย           
      - ป้ายโครงการ  ๑  ป้าย  
      - ตามแบบ  อบต.พังเทียม  เลขท่ี  /๒๕๖๕  
 
      ๓.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก  บ้านหัวท านบ  หมู่ที่   
         ๑๔  (เส้นใต้อ่างเก็บน้ าหนองกก)  ต าบลพังเทียม  อ าเภอ  
         พระทองค า จังหวัดนครราชสีมา  งบประมาณ  ๒๒๔,๐๐๐  บาท  
      - ปรับเกรดพื้นทางเดิมขนาดกว้าง  ๕.๐๐  เมตร  ยาว  ๑,๐๐๐  เมตร   
        หรอืมีพ้ืนทีไ่ม่น้อยกว่า  ๕,๐๐๐ ตร.ม.  ลงหินคลุกขนาดกว้าง  ๕.๐๐   
        เมตร  ยาว  ๓๐๐  เมตร  หนา  ๐.๑๐  เมตร  หรือมีปริมาตรหิน  
        คลุกไม่น้อยกว่า  ๑๕๐  ลบ.ม.(แน่น)  พร้อมปรับเกรดเกลี่ยบดอัด  
        แนน่ให้เรียบรอ้ย   
       - ป้ายโครงการ  ๑  ป้าย    
      - ตามแบบ  อบต.พังเทียม  เลขท่ี  /๒๕๖๕  
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       ๔.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก  บ้านพังเทียม  หมู่ที่  ๑   
         (เลียบคลองท่าวังวน) ต าบลพังเทียม  อ าเภอพระทองค า  จังหวัด  
         นครราชสีมา  งบประมาณ  ๒๑๑,๐๐๐  บาท 
      - ปรับเกรดพื้นทางเดิมขนาดกว้าง  ๓.๐๐  เมตร  ยาว  ๑,๐๐๐  เมตร   
        หรอืมีพ้ืนทีไ่ม่น้อยกว่า  ๓,๐๐๐  ตร.ม.  ลงหินคลุกขนาดกว้าง   
        ๓.๐๐  เมตร  ยาว  ๕๐๐  เมตร  หนา  ๐.๑๐  เมตร  หรือมี  
        ปรมิาตรหนิคลุกไม่น้อยกว่า  ๑๕๐  ลบ.ม.(แน่น)  พร้อมปรับเกรด  
        เกลีย่บดอัดแนน่ให้เรียบรอ้ย   
      - ป้ายโครงการ  ๑  ป้าย    
      - ตามแบบ  อบต.พังเทียม  เลขท่ี  /๒๕๖๕  
 
      ๕.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก  บ้านหัวท านบ  หมู่ที่   
         ๑๔  -  บ้านโกรกช้างน้อย  หมู่ที่  ๙  (เส้นหลัก)  ต าบลพังเทียม   
         อ าเภอพระทองค า  จังหวัดนครราชสีมา  งบประมาณ  ๒๖,๐๐๐   
         บาท     
      - รื้อปรับเกรดพ้ืนทางเดิมขนาดกว้าง  ๖.๐๐  เมตร  ยาว  ๖๕๐  เมตร   
        หรอืมีพ้ืนทีไ่ม่น้อยกว่า  ๓,๙๐๐  ตร.ม.  พร้อมปรับเกรดเกลี่ยบดอัด  
        ให้เรียบรอ้ย  
      - ตามแบบ  อบต.พังเทียม  เลขท่ี  /๒๕๖๕  
  
อิทธิศักดิ์  อินทร์จ านงค์    ทั้งนี้  ได้เสนอญัตติตามข้อ  ๓๘  วรรคแรก  แห่งระเบียบ  
นายก  อบต.พังเทียม   กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗  แก้ไข  
     เพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.๒๕๕๔    
      ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน   
     การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน  
     ท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.๒๕๖๑   
      ข้อ  ๘๙  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้   
     โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข  ดังต่อไปนี้  
       (๑) ให้กระท าการได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กร  
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม  หรือกิจการ  
     ที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือกิจการที่จัดท า  
     เพื่อบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน  ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาของ  
     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือตามที่กฎหมายก าหนด   
       (๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วน  
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     ท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว  
      (๓) ให้กันเงินส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสาม  
     เดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น  เพ่ือเป็น  
     ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน   
      (๔)  เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว  องค์กรปกครองส่วน  
     ท้องถิ่นต้องด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี  
     ถัดไป  หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้น  
     เป็นอันพับไป   
      พระราชบัญญัติสภาต าบลองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.๒๕๓๗   
     และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  ๗)  พ.ศ.๒๕๖๒  มาตรา  ๖๗  ภายใต้บังคับแห่ง  
     กฎหมายขององค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหาร  
     ส่วนต าบล  ดังนี้  
       (๑) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก  
       (๒) รักษาความสะอาดของถนน  ทางน้ า  และที่สาธารณะ  รวมทั้ง  
                     ก าจัดมูลฝอยและสิง่ปฏิกูล  
      (๓) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ  
      (๔) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
      (๕) ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  
       (๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ  
      (๗) คุ้มครอง  ดูแล  และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ  
            สิง่แวดล้อม  
       (๘) บ ารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และ  
            วัฒนธรรมอันดขีองท้องถ่ิน  
      (๙) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรร  
            งบประมาณหรอืบคุลากรให้ตามความจ าเป็นและสมควร  
      ทั้งนี้  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมเหลือเพียงพอที่จะ  
     จ่ายค่าใช้จ่ายประจ าและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน  โดยการใช้จ่ายเงิน  
     สะสมให้ค านึงถึงฐานะการคลัง  และเสถียรภาพในระยะยาว  
  
   รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน(ระหว่างป)ี 
        องคก์ารบรหิารส่วนต าบลพังเทียม      
      ณ  วันที่  ๓๐  กันยายน  พ.ศ.๒๕๖๕   
เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่น าไปใช้ได้  ณ  วันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๕     ๑๕,๕๒๒,๔๓๕.๐๙   
 หัก  ส ารองตามระเบียบฯ         ๙,๘๒๔,๓๖๐.๐๐  
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่น าไปใช้ได้หลังหักส ารองตามระเบียบ     ๕,๖๙๘,๐๗๕.๐๙   
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 หัก  เงินสะสมและเงินทุนส ารองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย   - 
       จา่ยเงินสะสมและเงินทุนส ารองเงินสะสมในป ี (ที่อนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน)    
       ถอนคืนเงินรายรับในป ี         - 
  บวก  เงินสะสมและเงินทุนส ารองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผู้พันแล้ว   
       รับคืนเงินรายจ่ายขา้มปงีบประมาณตกเปน็เงินสะสม      -  -    
  คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่น าไปใช้ได้      ๕,๖๙๘,๐๗๕.๐๙  

 
ที่ประชุม    ทราบ  
สมมิตร  บัวหอม   มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียมท่านใดต้องการอภิปรายหรือ  
ประธานสภาฯ     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่เชิญครับ  
ที่ประชุม    ไม่มี  
สมมิตร  บัวหอม   ถ้าไม่มี  สมาชิกสภาฯ  สอบถามเพ่ิมเติมผมขอมติที่ประชุม  สมาชิกสภา   
ประธานสภาฯ     องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  ท่านใดเห็นชอบ  อนุมัติให้จ่ายขาดเงิน  
     สะสม  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๖  จ านวน  ๕  โครงการ  งบประมาณ   
     ๑,๐๐๒,๐๐๐  บาท  (-หนึ่งล้านสองพันบาทถ้วน-)  ในการแก้ไขปัญหาความ  
     เดือดร้อนให้กับประชาชนในต าบลพังเทียม  ขอให้ยกมือครับ 
มติที่ประชุม    - อนุมัติ   ๑๗   เสียง   
     - ไม่อนุมัต ิ- เสียง  
     - งดออกเสียง ๓ เสียง  (ประธานสภาฯ,รองประธานสภาฯ,เลขานุการสภาฯ)  
 
    ๕.๓  เรื่อง  การรังวัดออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง  แปลง   
     “ทีส่าธารณประโยชน์ประจ าหมู่บ้าน ”  บ้านป่าเพกาโนนพุดซา  หมู่ที่  ๒๐   
     ต าบลพังเทียม  อ าเภอพระทองค า  จังหวัดนครราชสีมา   
สมมิตร  บัวหอม  เชิญนิติกรชี้แจงรายละเอียดให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  ทราบ  
ประธานสภาฯ  
อภินันท์  ปัจชัยสังข์    เรียนท่านประธานสภาฯ  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  ได้รับแจ้ง  
นิติกรช านาญการ  จากส านักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาโนนไทย  ว่าได้รังวัดออกหนังสือส าคัญ  
    ส าหรับที่หลวง  แปลง  “ที่สาธารณประโยชน์ประจ าหมู่บ้าน ”  บ้านป่าเพกาโนนพุดซา   
    หมู่ที่  ๒๐  ต าบลพังเทียม  อ าเภอพระทองค า  จังหวัดนครราชสีมา  ผลการรังวัด  
    ปรากฏว่า  ที่ดินตามทะเบียนที่สาธารณประโยชน์  เนื้อที่  ๓  ไร่  ๒  งาน  รังวัดใหม่ได้   
    เนื้อท่ี  ๓  ไร่  ๑  งาน  ๗๘  ตารางวา  น้อยกว่าเดิม  ๒๒  ตารางวา  โดยขอความเห็น  
    ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  ว่ายินยอมให้ด าเนินการออกหนังสือส าคัญ  
    ส าหรับที่หลวง  ตามผลการรังวัด  คือ  เนื้อท่ี  ๓  ไร่  ๑  งาน  ๗๘  ตารางวา  หรือ  ไม่   
    อย่างไร  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียมได้ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง  
    ดังกล่าวแล้ว  (เอกสารแนบ)    
         ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการมอบหมายให้สภาต าบลหรอืองค์กร  
    ปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยเหลือในการด าเนินการออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง   
    พ.ศ.๒๕๔๓   
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        ข้อ   ๘  ในกรณีที่ปรากฏว่า  การรังวัดส าหรับออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง  
    แปลงใดได้เนื้อท่ีน้อยไปจากหลักฐานเดิมโดยไม่ปรากฏว่ามีผู้บุกรุก  ให้ออกหนังสือ  
    ส าคัญส าหรับที่หลวงตามแบบผลการรังวัดดังกล่าวไปก่อน  เสร็จแล้วให้นายอ าเภอ  
    สอบสวนข้อเท็จจริงว่าที่ดินสาธารณประโยชน์แปลงนั้นน้อยไปเพราะเหตุใด  มีจ านวน  
    เนื้อท่ีเท่าใด  โดยขอความเห็นชอบต่อสภาต าบลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
    เพ่ือประกอบการพิจารณา  หากสภาต าบลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ไม่มี  
    ความเห็นเป็นอย่างอ่ืนภายในสามสิบวันให้ด าเนินการต่อไป 
      งานนิติการ  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  ได้ด าเนินการ  
    ตรวจสอบพยานเอกสารและพยานบุคคลที่เก่ียวข้องตลอดจนลงพ้ืนที่ตรวจสอบที่  
    สาธารณประโยชน์ประจ าหมู่บ้าน  บ้านป่าเพกาโนนพุดซา  หมู่ที่  ๒๐  ต าบลพังเทียม   
    อ าเภอพระทองค า  จังหวัดนครราชสีมา  แล้วมีประเด็นที่จะต้องพิจารณา  ดังนี้    
     ประเด็นที่หนึ่งที่สาธารณประโยชน์ประจ าหมู่บ้าน  บ้านป่าเพกาโนนพุดซา   
    หมู่ที่  ๒๐  ต าบลพังเทียม  อ าเภอพระทองค า  จังหวัดนครราชสีมา  มีสภาพความ  
    เป็นมาอย่างไร  และประชาชนใช้ประโยชน์อย่างใด  และได้ขึ้นทะเบียนเป็นที่  
    สาธารณประโยชน์เมื่อใด  
     จากการสอบถ้อยค าของนายภูวรรณ์ฯ  ผู้ใหญ่บ้านป่าเพกาโนนพุดซา  หมู่ที่   
    ๒๐ นายเชียรฯ  นายสมพงษ์ฯ  นายสายัณห์ฯ  และนางบุญช่วยฯ  เจ้าของกรรมสิทธิ์  
    ที่ดินแปลงที่ติดต่อกับท่ีสาธารณประโยชน์ฯ  ไม่มีผู้ใดรู้แน่ชัดว่าที่สาธารณประโยชน์มี  
    สภาพความเป็นมาอย่างใด  และมีเนื้อที่เท่าใด  และขึ้นทะเบียนเป็นที่สาธารณประโยชน์  
    เมื่อใด  เนื่องจากชาวบ้านป่าเพกาโนนพุดซา  หมู่ที่  ๒๐  ไม่เคยเข้าไปใช้ประโยชน์อย่าง  
    ใดๆ  ในที่สาธารณประโยชน์แปลงดังกล่าวมีเพียงนางนกกรด  รักงาม(เสียชีวิตแล้ว)   
    ซึ่งเป็นบุตรของนางผัน  กล้าพังเทียม  และครอบครัว  เข้าท านาในที่สาธารณประโยชน์  
    ฯ  บางส่วน  แต่นางประทุมฯ  อดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านป่าเพกาโนนพุดซา  หมู่ที่  ๒๐   
    ได้ให้ถ้อยค าว่าเดิมทีเป็นที่ท ากินของนางผัน  กล้าพังเทียม  และครอบครัว  ซึ่งเป็นแม่  
    ของนางนกกรดฯ ต่อมานางผันฯ  ได้โอนที่ดินท ากินของตนให้กับนางนกกรด  ต่อมา  
    นายเลิศ  ปิ่นสันเทียะ  ผู้ใหญ่บ้านหนองปลาไหล  หมู่ที่  ๗  ต าบลพังเทียม  อ าเภอ  
    พระทองค า  จังหวัดนครราชสีมา  ในขณะนั้น  ได้ส ารวจที่ดินในหมู่บ้านหนองปลาไหล   
    หมู่ที่  ๗  เพ่ือที่จะด าเนินการออก  น.ส.๓  ให้กับชาวบ้านในหมู่บ้านในขณะที่ส ารวจ  
    ที่ดินของนางนกกรดฯ  เพื่อออก  น.ส.๓  ที่ดินของนางนกกรดฯ  ตามแผนที่เดิมที่ถ่าย  
    ทางอากาศ  คลุมไม่ถึงที่ดินที่นางนกกรดฯ  ท ากินอยู่  ที่ดินส่วนที่คลุมไม่ถึงจึงเป็นที่  
    สาธารณประโยชน์ตั้งแต่นั้นมา  และต่อมาเม่ือ  พ.ศ.๒๕๕๙  ได้มีการขุดลอกขยายสระ  
    น้ าในที่สาธารณประโยชน์ฯ  เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้เห็นว่าจากถ้อยค าของนางประทุมฯ   
    ประกอบถ้อยค าของนายภูวรรณ์ฯ  ผู้ใหญ่บ้านป่าเพกาโนนพุดซา  หมู่ที่  ๒๐  นายอ่ าฯ   
    อดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านป่าเพกาโนนพุดซา  หมู่ที่  ๒๐  นายเชียรฯ  นายสมพงษ์ฯ   
    นายสายัณห์ฯ ที่เห็นนางนกกรดฯ เข้าท านาในบริเวณท่ีสาธารณประโยชน์ฯ  ในบางส่วน  
    นั้น  ที่สาธารณประโยชน์แปลงดังกล่าวน่าจะเป็นที่หัวไร่ปลายนาของนางผันฯ  ซึ่งเป็น  
    แม่ของนางนกกรดฯ  ที่ครอบครองท าประโยชน์แต่ไม่ได้แจ้งครอบรองไว้  ส่วนที่เหลือจึง  
    เป็นที่สาธารณประโยชน์โดยปริยายแต่ไม่ทราบเนื้อที่ที่ชัดเจนในช่วงขณะนั้น  และขึ้น  
    ทะเบียนเป็นที่สาธารณประโยชน์เมื่อใด  แต่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่สงวนไว้  
    ส าหรับประชาชนใช้ร่วมกัน  โดยปรากฏทางทะเบียนที่สาธารณประโยชน์  ระบุเนื้อท่ีไว้   
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    ๓  ไร่  ๒  งาน  ปัจจุบันมีการขุดสระน้ า  เพ่ือเป็นแหล่งส ารองในการเก็บน้ าไว้ใช้ใน  
    ฤดูแล้ง  
                ประเด็นทีส่องท่ีสาธารณประโยชน์มีเนื้อทีน่อ้ยไปเพราะเหตุใด  จากการ  
    ตรวจสอบบริเวณโดยรอบที่สาธารณะประโยชน์แปลงดังกล่าวพบว่ามีแนวคันนาแบ่งกั้น  
    โดยชัดเจนตามสภาพ  ประกอบกับนายวิเชียรฯ  นายสมพงษ์ฯ  นายสายัณห์ฯ  และนาง  
    บุญช่วยฯ  เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงที่ติดต่อกับท่ีสาธารณประโยชน์ฯ ต่างยืนยันว่าได้  
    ครอบครองในที่ดินแปลงของตนมาตลอดเพราะจะมีแนวคันนากั้นเขตอย่างชัดเจนและมี  
    หลักเขตที่ดิน  (รายละเอียดตามภาพถ่าย)  แม้ข้อเท็จจริงจะรับฟังได้ว่านางนพวรรณฯ   
    ได้เข้ามาสร้างที่อยู่อาศัย  ห้องน้ า  ยุ้งข้าว  คอกสัตว์  (โค)  ในที่สาธารณประโยชน์ฯ   
    (รายละเอียดตามแผนผัง)  โดยเป็นการเข้ามาปลูกสร้างสิ่งก่อสร้างทั้งหมดในที่  
    สาธารณประโยชน์ฯ  ซึ่งไม่ใช่เป็นการรุกล้ าแต่เพียงบางส่วนแต่อย่างใด        
      ดังนั้น  ที่สาธารณประโยชน์แปลงดังกล่าวยังคงสภาพเนื้อท่ีตามท่ีมีอยู่จริง   
    การที่ส านักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา  สาขาโนนไทย  รังวัดออกหนังสือส าคัญส าหรับ  
    ที่หลวง  แปลงที่สาธารณประโยชน์ดังกล่าวแล้วเนื้อท่ีลดลงจากท่ีขึ้นทะเบียนไว้  น่าจะ  
    เกิดจากเครื่องมือที่ใช้ในการรังวัด  เพราะการรังวัดที่ดินในปัจจุบันใช้เครื่องมือที่ทันสมัย  
    ขึ้นความละเอียดถูกต้องมากกว่า  เช่น  การรังวัดโดยวิธีใช้กล้องธีโอไลท์  ( Theodolite)    
    หรือการรังวัดด้วยระบบดาวเทียม  (RTK)  เป็นต้น  ส่วนการแจ้งเนื้อที่ข้ึนทะเบียนที่  
    สาธารณประโยชน์ในสมัยก่อนคงเป็นเพียงการคาดคะเนหรือการวัดแบบคร่าวๆ  เท่านั้น   
    จึงอาจเกิดความคลาดเคลื่อนได้  อีกท้ังจ านวนเนื้อที่ท่ีรังวัดได้  ๓ ไร่  ๑  งาน  ๗๘   
    ตารางวา  ลดลงเพียง  ๒๒  ตารางวา  เมื่อค านวณแล้วเป็นเพียงร้อยละ ๑.๕๗   
    เปอร์เซ็นต์  เมื่อเปรียบเทียบกับเนื้อที่ทั้งหมดที่ข้ึนทะเบียน  ๓  ไร่  ๒  งานเท่านั้น  
สนั่น  ของดี    เรียนประธานสภาฯ  กรณีของนางนพวรรณฯ  ที่สร้างที่พักอาศัยอยู่ในที่  
ส.อบต.  หมู่ที่   ๘  สาธารณประโยชน์  จะให้ย้ายออกจากพ้ืนที่  ทางองค์การบริหารจะต้องด าเนินการ  
    ช่วยเหลือหรือไม่  อย่างไรครับ  
อิทธิศักดิ์  อินทร์จ านงค์ เรียนประธานสภาฯ  กรณีนี้ทางอ าเภอพระทองค า  ได้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง  
นายก  อบต.   และหาแนวทางช่วยเหลือแล้ว  ในทางกฎหมายถ้าไม่ย้ายออกก็ต้องฟ้องขับไล่ออกจาก  
    ที่ดิน  ในทางจริยธรรมก็ต้องรอทางอ าเภอพระทองค าด าเนินการ  เท่าท่ีผมทราบว่านาง  
    นพวรรณฯ  ยังมีท่ีดินที่พ่อแม่ยกให้แต่นางนพวรรณฯ  ยังไม่ได้ย้ายออกจากที่  
    สาธารณประโยชน์  โดยที่ดินที่ได้รับจากพ่อแม่ยังไม่มีทางเข้าออก  ทางองค์การบริหาร  
    ส่วนต าบลพังเทียมต้องด าเนินการปรับปรุงถนนเลียบคลองเพ่ือให้มีความสะดวกในการ  
    เดินทางเข้าออก  ครับ   
อิทธิศักดิ์  อินทร์จ านงค์ เรียนประธานสภาฯ  ผมได้สอบถามนิติกรว่าการรังวัดที่ดินโดยรอบที่ออกโฉนดวัดด้วย  
นายก  อบต.   ระบบดาวเทียมทั้งหมดแล้วหรือยัง  ทราบว่าได้ท าการรังวัดด้วยระบบดาวเทียมทั้ง  
    หมดแล้ว  มีหมุดพิกัดรอบที่สาธารณประโยชน์แปลงดังกล่าวทั้งหมดแล้ว  และได้เชิญผู้  
    ที่เก่ียวข้องมาให้ถ้อยค าทั้งหมดแล้ว  อยากจะให้ท่านสมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  ๒๐  ในฐานะ  
    ผู้ที่อยู่ในพ้ืนที่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยครับ    
ชัยพร  รักงาม    เรียนประธานสภาฯ  ขอเพ่ิมเติมจากที่ท่านนายก  อบต.  เดิมทีท่ีแปลงนี้เป็นที่ของนาง  
ส.อบต. หมู่ที่  ๒๐ นกกรดฯ  ซึ่งได้ท ากินในที่ดังกล่าว  ระยะหลังที่มีการแบ่งแยกท่ีดินให้กับลูก  การออก  
    รังวังรังวัดแบ่งแยกที่ดินยังมีเนื้อที่ว่างท าให้เนื้อที่ว่างเป็นที่สาธารณประโยชน์   
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    เขาอาจจะทราบหรือไม่อันนี้ไม่รู้  เขาให้นางนพวรรณฯ  ไปปลูกสร้างที่พักอาศัยเขาถือ  
    ว่าเป็นที่ของเขา  ผมรู้มาประมาณนี้  เดิมทีตอนออกรังวัดครั้งแรกนายเลิศ  ปิ่นสันเทียะ  
    ผู้ใหญ่บ้านหนองปลาไหล  หมู่ที่  ๗  บอกว่าขึ้นเอาให้หมดแต่ไม่ได้ด าเนินการ  ท าให้มี  
       พ้ืนทีว่่างและเป็นทีส่าธารณประโยชน์  ผมเหน็ด้วยกับทางนติกิรทีด่ าเนนิการครับ           
สมมิตร  บัวหอม  สมาชิกสภาฯ  ทุกท่านได้ทราบรายละเอียดแล้วว่าที่ดินสาธารณประโยชน์บ้าน  
ประธานสภาฯ   ป่าเพกาโนนพุดซา  หมู่ที่  ๒๐  มีเนื้อที่ลดลง  ๒๒  ตารางวา  และได้มีการตรวจสอบ  
    ข้อเท็จจริงแล้ว  ตอนนี้รอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  มีมติให้ความเห็นชอบ  
    เพ่ือที่จะได้จัดท าหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวงให้ถูกต้อง  มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดมีเรื่อง  
    จะสอบถามหรือไม่   
ที่ประชุม   ไม่มี   
สมมิตร  บัวหอม          ถ้าไม่มีผมขอมตทีิป่ระชุมว่าท่านใดเห็นชอบการรังวัดออกหนงัสอืส าคัญส าหรบั  
ประธานสภาฯ    ที่หลวงแปลง  “ที่สาธารณประโยชน์ประจ าหมู่บ้าน ”  บ้านป่าเพกาโนนพุดซา  หมู่ที่   
    ๒๐  ต าบลพังเทียม  อ าเภอพระทองค า  จังหวัดนครราชสีมา  ขอให้ยกมือครับ  
มติที่ประชุม   - เห็นชอบ  ๑๗   เสียง   
   - ไม่เห็นชอบ - เสียง  
    - งดออกเสียง ๓ เสียง  (ประธานสภาฯ,รองประธานสภาฯ,เลขานุการสภาฯ)   
  
    ๕.๔  เรื่อง  ร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียมว่าด้วยการ  
            ด าเนนิการของประชาชนในการเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถ่ิน  พ.ศ.๒๕๖๕  
สมมิตร  บัวหอม  เชิญท่านปลัด  อบต.  ชี้แจงรายละเอียด  
ประธานสภาฯ    
กฤษดา  ปิ่นทอง   สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๖๕   
ปลัด  อบต.   มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  ๒๕  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๕  เป็นต้นไป  
      อาศัยอ านาจตามมาตรา  ๙ ก าหนดให้ผู้มีสิทธิเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นท่ี  
    ประสงค์ ให้องค์กรปกครองส่วนถิ่นจัดท าร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือเชิญชวนให้ร่วม  
    เข้าชื่อให้ยื่นค าร้องต่อประธานสภาท้องถิ่นตามระเบียบที่สภาท้องถิ่นก าหนดโดยความ  
    เห็นชอบของสภา ท้องถิ่น  และจัดท าตัวอย่างร่างฯ  มาให้เป็นแนวทางด าเนินการ   
    ตามความเหมาะสมกับบริบทท้องถิ่นฯ  (เอกสารแนบ)    
      ขอให้สมาชิกสภาฯ  ทุกท่านได้พิจารณาร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วน  
    ต าบลพังเทียมว่าด้วยการด าเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น   
    พ.ศ.๒๕๖๕  
สมมิตร  บัวหอม    ขอให้สมาชิกสภาฯ  ทุกท่านได้พิจารณาร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วน  
ประธานสภาฯ   ต าบลพังเทียมว่าด้วยการด าเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น   
    พ.ศ.๒๕๖๕  มีท่านใดจะสอบถามรายละเอียดหรือไม่    
ที่ประชุม   ไม่มี  
สมมิตร  บัวหอม  หากไม่มี  ผมจะขอมติที่ประชุม  ท่านใดเห็นชอบร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วน  
ประธานสภาฯ   ต าบลพังเทียมว่าด้วยการด าเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น   
    พ.ศ.๒๕๖๕  ขอให้ยกมือครับ   
มติที่ประชุม   - เห็นชอบ  ๑๗   เสียง   
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   - ไม่เห็นชอบ - เสียง  
    - งดออกเสียง ๓ เสียง  (ประธานสภาฯ,รองประธานสภาฯ,เลขานุการสภาฯ)   
 
    - พักการประชุม  เวลา  ๑๒.๐๐  น.   
     - เริ่มประชุม  เวลา  ๑๓.๐๐  น.    
 
ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่อง  อ่ืนๆ    
สมมิตร  บัวหอม  ที่ประชุมท่านใดมีเรื่องที่จะเสนออีกหรือไม่  
ประธานสภาฯ  
พรชัย  พรหมมาศ  - เรียนประธานสภาฯ  ขอขอบคุณคณะผู้บริหารที่เสนอโครงการปรับปรุงซ่อมซอมถนน  
ส.อบต.  หมู่ที่  ๑   ลงหินคลุกบ้านพังเทียม (สายท่าวังวน)  ให้สภาฯ พิจารณาอนุมัติ  เพ่ือแก้ไขปัญหาความ  
    เดือดร้อนให้กับประชาชนบ้านพังเทียม    
พรชัย  พรหมมาศ  - ระบบไฟฟ้าแสงสว่างโซลาเซลล์แสงอาทิตย์สามารถปรับความสว่างได้หรือไม่เนื่องจาก   
ส.อบต.  หมู่ที่  ๑  ถนนสายหมู่บ้านธันวาแลนด์ไม่ค่อยสว่าง  และอยากจะของบประมาณติดตั้งเพ่ิมเติม   
อิทธิศักดิ์  อินทร์จ านงค์  - จะแจ้งให้ช่างไฟฟ้าเข้าแก้ไขให้ครับ  
นายก อบต.พังเทียม     
พรชัย  พรหมมาศ - ด้วยศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวบ้านพังเทียมได้เมล็ดพันธุ์ข้าวจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว  
ส.อบต.  หมู่ที่  ๑  นครราชสีมา  จ านวน  ๒๖  ตัน  แจ้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  
    ประชาสัมพันธ์ให้ เกษตรกรในหมู่บ้านที่ต้องการเมล็ดพันธุ์ข้าวจะซื้อหรือน าข้าวมา  
    เปลี่ยนก็ได้  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมาจะส่งเมล็ดพันธุ์ข้าวในเดือนมีนาคม  ๒๕๖๖
ที่ประชุม   ทราบ   
สุชีพ  สุขนอก   - เรียนประธานสภาฯ  ด้วยถนนบ้านสระตาล  หมู่ที่  ๑๕  มีสภาพช ารุดเป็นหลุมเป็นบ่อ   
ส.อบต.  หมู่ที่  ๑๕ การเดินทางสัญจรไปมาล าบาก  อยากจะของบประมาณปรับเกรดเกลี่ยบดอัดถนนสาย  
    วัดหนองกก-สายป่าสัก  และสายสระตาล  หมู่ที่  ๑๕ – บ้านตลุกผักไร  หมู่ที่  ๑๑   
    (ทางไปหนองไม้แดง)          
สมมิตร  บัวหอม  - ขอฝากเรื่องถนนภายในหมู่บ้านโพนไพล  หมู่ที่  ๒  (สายบ้านผู้ใหญ่ศุภกร  บัวหอม)   
ประธานสภาฯ     ที่มีสภาพช ารุด  อยากจะให้องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียมด าเนินการปรับปรุงด้วย  
    ครับ   
อิทธิศักดิ์  อินทร์จ านงค์ - จะมอบหมายกองช่างเข้าส ารวจและประมาณการครับ  
นายก  อบต.  
สุเชาวน์  ขานนาม  - เรียนประธานสภาฯ  เนื่องด้วยบ้านทองหลางพัฒนา  หมู่ที่  ๑๙  อยากจะขอ  
ส.อบต.  หมู่ที่  ๑๙ งบประมาณติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง  จ านวน  ๑  จุด  บริเวณบ้านนางนุช  พิศนอก  ตรง  
    ข้ามที่ท าการผู้ใหญ่บ้านทองหลางพัฒนา  หมู่ที่  ๑๙  เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิต  
    และทรัพย์สินของประชาชนครับ  
พัน  นิ่มบัวลา    - เรียนประธานสภาฯ เสนอของบประมาณลงหินคลุกถนนสายบ้านโนนไทรโยง หมู่  ๑๗  
ส.อบต.  หมู่ที่  ๑๗  - บ้านบึงน้อย  หมู่ที่  ๑๐  (สายบ่อปลา)  ระยะทาง  ๔๐๐  เมตร  เพ่ือให้เกิดความ  
    สะดวกในการสัญจรไปมาครับ      
      - ผมได้เขียนค าร้องเรียน/ร้องทุกข์  ขอติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในหมู่บ้านโนนไทรโยง  หมู่ที่   
    ๑๗  ทางทิศตะวันตก  ช่างไฟฟ้าได้เข้าไปส ารวจแจ้งว่าไม่มีสายดับ  อยากจะขอฝากให้  
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    ด าเนินการจัดสรรงบประมาณด้วยครับ   
อิทธิศักดิ์  อินทร์จ านงค์ - จะแจ้งให้ช่างไฟฟ้าด าเนินการส ารวจเพื่อประมาณการครับ  
นายก  อบต.    
พัน  นิ่มบัวลา    - ผมขอฝากให้ท่านรองสมส่วน  ด าเนินการติดตามเรื่องขยายเขตไฟฟ้าบ้านโนนไทรโยง   
ส.อบต.  หมู่ที่  ๑๗ หมูที่  ๑๗  ด้วยครับ 
ชัยพร  รักงาม   - เรียนประธานสภาฯ  ขอสอบถามการก่อสร้างถนนสายป่าเพกาโนนพุดซา  หมู่ที่   ๒๐  
ส.อบต.  หมู่ที่  ๒๐ ตอนนี้ด าเนินการปรับเกรดเกลี่ยเรียบแล้ว  ไม่ทราบว่าจะได้ด าเนินการลาดยางเมื่อใด   
    - การปรับเกรดเกลี่ยบดอัด  ถนนสายป่ารวก - วัดกระโบน  ระยะทาง  ๒,๕๐๐  เมตร   
    มีจุดเสียหายระยะทางประมาณ  ๓๐๐ เมตร อยากให้ด าเนินการให้เสร็จก่อนถึงฤดูฝน     
      - ด้วยถนนเส้นบ้านป่าเพกาโนนพุดซา  หมู่ที่  ๒๐  ขาดในช่วงหน้าฝนที่ผ่านมา  ติดกับ  
    ฝายน้ าล้น  หมู่ที่  ๕  ต าบลสระพระ  อยากจะของบประมาณวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก   
    เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าวครับ  
          - ผมจะขอเปลี่ยนแปลงโครงการวางท่อที่เสียหายจากน้ าท่วม  บริเวณบ่อนายหงวน   
    โดยได้เขียนร้องเรียน/ร้องทุกข์ส่งให้องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียมแล้วครับ      
อิทธิศักดิ์  อินทร์จ านงค์  - ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ  เขียนร้องเรียน/ร้องทุกข์  เข้ามาเพ่ือให้กองช่างลงพ้ืนที่ส ารวจ  
นายก  อบต.    ครับ   
สนั่น  ของด ี  - เรียนประธานสภาฯ  ขอแจ้งไฟฟ้าแสงสว่างบ้านหนองกก  หมู่ที่  ๘  ช ารุดใช้งานไม่ได้   
ส.อบต.  หมู่ที่  ๘  ๒  จุด  ขอให้ช่างไฟฟ้าเข้าไปซ่อมให้ด้วยครับ     
    - ขอให้พิจารณางบประมาณซ่อมแซมถนนสายวัดหนองกก  หมู่ที่  ๘  เนื่องจากถนน  
    เสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อการเดินทางคมนาคมไม่สะดวก  
       - การด าเนินการซ่อมแซมถนนลาดยางบ้านหนองกก  หมู่ที่  ๘  ไม่ทราบว่าจะได้  
    ด าเนินการเมื่อใดครับ  
บุญเชิด  ชินสันเทียะ  - เรียนประธานสภาฯ  ขอขอบคุณกองช่างที่ด าเนินการส ารวจถนนสายบ้านหนองแห้ว   
ส.อบต.  หมู่ที่  ๑๒  หมู่ที่  ๑๒ – บ้านม่วง  โดยร่วมส ารวจกับกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
    นครราชสีมา  เพ่ือบรรจุเข้าแผนขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วน  
    จังหวัดนครราชสีมา  
     - การเชื่อมต่อคลองบ้านชายพะเนา  หมู่ที่  ๓  เชื่อมต่อบ้านห้วยยางโนนมะค่า   
    หมู่ที่  ๑๖  เรียกว่าคลองสุด  เมื่อมีน้ าไหลมารวมกันท าให้เกิดน้ าท่วมเนื่องจากไม่มี  
    ช่องทางการระบายท าให้น้ าท่วมถนนสายหนองแห้ว  หมู่ที่  ๑๒  อีกหนึ่งจุดคือเขต  
    ติดต่อคือคลองระก ากับคลองพังเทียม  มีสภาพพ้ืนที่ต่ า  น้ าไหลมารวมกันทั้งสองสาย   
    และมีน้ าจากคลองยางมาสมทบท า ให้เกษตรกรที่มีพ้ืนที่การเกษตรบริเวณนั้นได้รับ  
    ผลกระทบเกิดน้ าท่วมทุกปี  ปัจจุบันมีบางจุดที่ยังไม่เปิดทางเชื่อมต่อท าให้การไหลของ  
    น้ าไม่สะดวก  ผมได้ส่งหนังสือและแนบแผนที่ให้ทางองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  
    อยากจะเสนอให้ท่านนายก  อบต.  มอบกองช่าง  ด าเนินการ ส ารวจพื้นที่เพ่ือแก้ปัญหา  
    น้ าท่วมให้กับประชาชนครับ  
    - เรื่องระบบไฟฟ้าแสงสว่างโซลาเซลล์ที่ท่านสมาชิกสภาฯ  ได้มีการจัดหาไฟฟ้าแสงสว่าง  
    โซลาเซล์  แต่ยังขาดเสาอยากจะเสนอให้ทางองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  
    สนับสนุนเสาเพ่ือใช้ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง  เพ่ือให้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยเหมือนกันทุก  
    หมู่บ้านครับ  
อิทธิศักดิ์  อินทร์จ านงค์ - ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ  การแก้ไขปัญหาน้ าท่วมบริเวณคลองระก า  ขอให้เขียนค า  
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นายก  อบต.   ร้องเรียน/ร้องทุกข์  พร้อมแนบเอกสารแผนที่เพ่ือจะให้กองช่างด าเนินการส ารวจ   
    ส่วนเรื่องการสนับสนุนเสาไฟฟ้าส่องสว่างขอปรึกษาท่านปลัด  อบต.ก่อนครับ   
ยงยุทธ  เป้าพงษ์  - เรียนประธานสภาฯ อยากจะให้มีการด าเนินการปรับเกรดถนนในเขตต าบลพังเทียมให้  
ส.อบต.  หมู่ที่  ๑๐ แล้วเสร็จก่อนปีใหม่  เพ่ือให้ประชาชนเดินทางสัญจรไปมาสะดวกในช่วงเทศกาลปีใหม่    
    - การซ่อมแซมถนนสายคลองจันราช  บ้านบึงน้อย  หมู่ที่  ๑๐  อยากให้เสริมดิน   
   ลงลูกรังเพ่ิมเติมครับ  
     - โครงการถนนดินลงลูกรังบ้านบึงน้อย  หมู่ที่  ๑๐  อยากให้เร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จ 
   ก่อนฤดูฝนครับ  
    - การด าเนินการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างผมเห็นด้วยเนื่องจากมีความจ าเป็นอยากให้มีการ  
    จัดสรรงบประมาณทุกหมู่บ้าน  
สมมิตร  บัวหอม         มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  ท่านใดมีเรื่องจะเสนออีกหรือไม่   
ประธานสภาฯ             ถ้าไม่มีผมขอปดิการประชุม  ขอบคุณครับ    
ปิดประชุม    เวลา 1๔.๔0 น. 
 

          (ลงชื่อ)         ชัยพร  รักงาม       ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

                                 ( นายชัยพร   รักงาม ) 

                           เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม 
 
    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรับรองรายงานการประชุมสภาฯ   
     เมื่อวันที่    ๒๒  เดือน  ธันวาคม  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 
 

           (ลงชื่อ)      สมมิตร  บัวหอม 

                                 ( นายสมมิตร  บัวหอม ) 

                     ประธานสภาองค์การบริหารสว่นต าบลพังเทียม 


