
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว 

  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3   ประจําป  2564  ครั้งท่ี 1 

วันท่ี   6  สิงหาคม  2564    เวลา   10.00   น. 

ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว 

………………………..…. 
 

ผูมาประชุม 

  1.  นายสมศักดิ์    แจมเรือน  ประธานสภา อบต. 

2.  นายสดุดี   ศรีสุวรรณ  รองประธานสภา อบต. 

3.  นายประเทือง  ลอมไธสง  สมาชิกสภา อบต. ม. 1 

4.  นายไสว  กลาสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต. ม. 2 

5.  นางสุนันท  เพียซาย   สมาชิกสภา อบต. ม. 4 

6.  นายพิจิตร  เท่ียงจันทึก      สมาชิกสภา อบต. ม. 4  

 7.  นายพิชาติ  จงชิดกลาง  สมาชิกสภา อบต. ม. 5 

8. นายสุรศักดิ์  เพียซาย   สมาชิกสภา อบต. ม. 5  

9. นางสมพร  ฆองโนนสูง  สมาชิกสภา อบต. ม. 6 

10. นายวีระ    ขํามะลัง          สมาชิกสภา อบต. ม. 6 

11. นางชุติมา  บัวแกว          สมาชิกสภา อบต. ม. 7 

12.นายวันชัย  ศรีบุญเรือง  สมาชิกสภา อบต. ม. 7 

13. นายบัณฑิต  มิชชีฮา   สมาชิกสภา อบต. ม. 9 

14. นายสังวาลย  ชูใจ   สมาชิกสภา อบต. ม. 10 

15. นางสาวยุภา  บุญจันทร        สมาชิกสภา อบต. ม. 10 

16. นายพานิชย  ประเสริฐ  สมาชิกสภา อบต. ม. 11 

17. นายบุญกอง  คะรํา   สมาชิกสภา อบต. ม. 11  

18. นายสุวรรณ  บุญพันธ         สมาชิกสภา อบต. ม. 12 

19. นายมานพ  เบิ่งขุนทด        สมาชิกสภา อบต. ม. 12 

  20. นายวศัณย  เฟองสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต. ม. 13 

  21. นายประวัต ิ  พรมบุตร         สมาชิกสภา อบต. ม. 14 

22. นางสาวรัตติญาพร หล่ําจันทึก       สมาชิกสภา อบต. ม. 15 

23. นายเสียน  เลื่อนกระโทก    สมาชิกสภา อบต. ม. 15 

          24. นายธนกร  วีระเทศ   เลขานุการสภา อบต. 
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ผูไมมาประชุม 

1. นายสมพงษ  สุดจันทึก  สมาชิกสภา อบต. ม. 3 ลาประชุม 

2. นายหาญ  ชาคม             สมาชิกสภา อบต. ม. 2 ลาประชุม 

3. นางวารี  สุขประจบ       สมาชิกสภา อบต. ม. 8 ลาประชุม 

4. นายสมคิด  วิเศษรอด        สมาชิกสภา อบต. ม. 8 ลาประชุม 

5. นายชัชวาลย  ขอสีกลาง  สมาชิกสภา อบต. ม. 9 ลาประชุม 
 

ผูเขารวมประชุม 

1.  นายอนันต  สิทธิเสือ   นายก อบต. 

  2.  นายสมานมิตร คึงจันทึก   รองนายก อบต. 

  3.  นายพิชิต  เจกจันทึก  รองนายก อบต 

4.  นายวงศวริศ   เหลืองภิรมย  รองปลัด อบต.  

  5.  นางสาวนันทนภัส สายแปง   รักษาการผูอํานวยการกองคลัง 

  6.  นายสมบัติ  ละภักดี   ผูอํานวยการกองชาง 

   7.  นายนพนคร  ศิริสวัสดิ์   หัวหนาสํานักปลัด   
     

    ผูเขาประชุม     จํานวน  24  คน 

ผูไมมาประชุม  จํานวน    5  คน 

ผูเขารวมประชุม  จํานวน    7  คน     

     

เริ่มประชุม เวลา     10.00    น. 

         โดย  นายธนกร  วีระเทศ  เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาวกราบเรียน

ทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาวท่ีเคารพ บัดนี้  ไดเวลานัดประชุมแลว  สมาชิกได 

มาครบองคประชุม ขอกราบเรียนเชิญทานประธานสภาฯ  ไดกรุณาจุดธูป เทียน  บูชาพระรัตนตรัย  และ

ดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุมตอไป   กราบเรียนเชิญครับ 

 

ประธานสภา อบต. วันนี้เปนการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3 ประจําป  

2563 ครั้งท่ี  1   ผมขอเขาระเบียบวาระเลยนะครับ   

 ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

 ไมมี 

ประธานสภา อบต. ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี  2 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว  

สมัยสามัญ สมัยท่ี  2  ประจําป 2564  ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี  28  พฤษภาคม  2564    

สมาชิกทานใดจะแกไขคําหรือขอความท่ีไดกลาวไว   ขอไดโปรดยกมือครับ    

ถาไมมีสมาชิกทานใดขอแกไข   ผมจะขอมติในท่ีประชุมนะครับ     
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มติท่ีประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว   

สมัยสามัญ สมัยท่ี  2  ประจําป 2564  ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี  28  พฤษภาคม  2564   

(เห็นชอบ  22 เสียง  ไมเห็นชอบ 0  เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง) 

 

ประธานสภา อบต. ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 3  

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง  ติดตามผลการประชุมครั้งท่ีผานมา 

สมาชิกทานใดจะสอบถามผลการประชุมครั้งท่ีผานมา   ขอไดโปรดยกมือครับ    

ถาไมมีผมจะเขาสูระเบียบวาระตอไปครับ     

 

ประธานสภา อบต.  ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 4  

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง  เสนอเพ่ือพิจารณา   

4.1  การพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

วาระท่ี 1 ข้ันรับหลักการขอเชิญทานนายกฯ  แถลงตอท่ีประชุมครับ 

นายอนันต  สิทธิเสือ 

นายก อบต. 

ทานประธานสภา ฯ  และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว 

        บัดนี้ถึงเวลาท่ีคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว  จะไดเสนอราง

ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  ตอสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาวอีก

ครั้งหนึ่ง  ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว     

จึงขอแถลงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานการณคลัง     ตลอดจน

หลักการและแนวนโยบายการดําเนินในปงบประมาณ  พ.ศ. 2565     ดังตอไปนี้         

                     1.  สถานะการคลงั 

                          ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565   องคการบริหารสวนตําบลไดประมาณการ

รายรับไว จํานวน  48,999,000  บาท     โดยในสวนของรายไดท่ีองคการบริหารสวนตําบล

จัดเก็บเอง    จะไดมีการจัดเก็บใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนและในสวนของงบประมาณรายจายได

กําหนดวงเงินรายจายไว   จํานวน 48,999,000  บาท     ซ่ึงคาดวาจะสามารถไปจัดทําบริการ

สาธารณะดานตาง ๆ  ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน    ซ่ึงการจัดทํางบประมาณขององคการบริหาร

สวนตําบลเปนการจัดทํางบประมาณแบบสมดุล    ( รายจายเทากับรายรับ )    นอกจากนั้น

ขณะนี้องคการบริหารสวนตําบลมีเงินสะสมคงเหลืออยูประมาณ  14,337,035.61  บาท 

2. การบริหารงบประมาณในปที่ผานมาและปปจจุบัน 

ในปงบประมาณท่ีผานมา แมวารายรับขององคการบริหารสวนตําบลจะมี

จํานวนจํากัดเม่ือเปรียบเทียบกับภารกิจตาง ๆ  ท่ีจะตองดําเนินการเพ่ือบริการใหแกประชาชน

ตามอํานาจหนาท่ี ตามกฎหมายก็ตาม แตองคการบริหารสวนตําบลก็สามารถดําเนินกิจการ

ตามท่ีไดตั้งงบประมาณรายจายไวครบถวนทุกรายการ 

                      2.1  รายรบั    ปงบประมาณ 2565       ประมาณการไว รวมท้ังสิ้น  

48,999,000  บาท 
 



-4- 

 รายรบั รับจริง 

ป 2563 

ประมาณการ 

ป 2564 

ประมาณการ 

ป 2565 

ก. รายไดภาษีอากร 23,881,787.16 23,725,000 18,750,000 

1.  หมวดภาษีอากร 23,881,787.16 23,725,000 18,750,000 

1.1  ภาษีบํารุงทองท่ี 2,535.83 66,000 - 

1.2  ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 1.378.79 300,000 - 

1.3  ภาษีปาย 32,126.00 39,000 100,000 

1.4  ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูก

สราง 

182,384.83 - 300,000 

1.5  ภาษีสรรพสามิต 7,535,609.06 8,270,000 6,000,000 

1.6  ภาษีและคาธรรมเนียม

รถยนตหรือลอเลื่อน 

742,479.07 500,000 500,000 

1.7  ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม 

พ.ร.บ.กําหนดแผนฯ 

9,664,519.84 9,500,000 7,000,000 

1.8  ธุรกิจมูลคาเพ่ิมตาม 

พ.ร.บ.จัดสรรรายได 

4,315,930.29 4,200,000 4,000,000 

1.9  ภาษีธุรกิจเฉพาะ 249,809.90 200,000 200,000 

1.10  คาธรรมเนียมจด

ทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

ท่ีดิน 

970,705.00 500,000 500,000 

1.11  คาภาคหลวงแร 118,790.75 100,000 100,000 

1.12  คาภาคหลวงปโตรเลียม 66,896.59 50,000 50,000 
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 ข. รายไดที่มใิชภาษีอากร 1,161,122.55 775,000 875,000 

     1.  หมวดคาธรรมเนยีม

คาปรบัใบอนญุาต 

590,773.90 375,000 375,000 

1.1  คาใบอนุญาต

เก่ียวกับการ

ควบคุมอาคาร 

590 500 500 

1.2 คาธรรมเนียมเก่ียวกับ

ใบอนุญาตการพนัน 

- - - 

1.3 คาธรรมเนียมกิจการท่ีเปน

อันตรายตอสุขภาพ 

4,100 3,500 3,500 

1.4 คาปรับการผิดสัญญา 150,620 1,000 1,000 

1.5 คาปรับผูกระทําผิด

กฎหมายจราจรทางบก 

- 500 500 

    1.6  คาใบอนุญาตอ่ืน ๆ 16,055 2,000 2,000 

    1.9  คาธรรมเนียมเก่ียวกับ

การควบคุมอาคาร                        

21,229.50 3,000 3,000 

1.8  คาธรรมเนียมเก่ียวกับการ

เก็บและขนขยะมลูฝอย 

392,460 360,000 360,000 

1.9 คาธรรมเนียมเก่ียวกับ

ใบอนุญาตการขายสุรา 

3,899.40 1,000 1,000 

1.10  คาธรรมเนียมจด

ทะเบียนพาณิชย 

790 1,500 1,500 

1.11  คาธรรมเนียมอ่ืน ๆ 30 1,000 1,000 

1.12  คาใบอนุญาตใหตั้ง

ตลาดเอกชน 

1,000 1,000 1,000 

1.13  คาปรับผูกระทําผิด

กฎหมายสาธารณสุข 

- - - 
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รายรบั รับจริง 

ป 2563 

ประมาณการ 

ป 2564 

ประมาณการ 

ป 2565 

     2.  หมวดรายไดจากทรัพยสนิ 284,878.87 300,000 300,000 

     2.1  ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 284,878.87 300,000 300,000 

     3.  หมวดรายไดจาก

สาธารณปูโภคและการพาณชิย 

- - - 

     4.  หมวดรายไดเบด็เตลด็ 285,469.78 100,000 200,000 

รวมเงนิรายได (ไมรวมเงนิอดุหนนุ) 25,042,909.71 24,500,000 19,625,000 

ค.  เงนิอดุหนนุ 26,718,051 25,490,000 29,374,000 

     หมวดเงินอุดหนุน 26,718,051 25,490,000 29,374,000 

รวมประมาณการรายรบัทัง้สิน้ 51,760,960.71 49,990,000 48,999,000   
 

  

3.  ภาระผกูพนัในการกอหนีผ้กูพนังบประมาณรายจายประจาํป 

              ในปงบประมาณ พ.ศ.  2565   ไดดําเนินการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําปและฉบับเพ่ิมเติม โดยเปนไปตามแผนงานและข้ันตอนตามระเบียบกฎหมาย     ซ่ึงได

ปฏิบัติทันตามกําหนดเวลา  จนทําใหไมมีภาระผูกพันในการกอหนี้ผูกพันงบประมาณรายจาย

ประจําปตอไป 

 

ประธานสภา อบต. สมาชิกทานใดมีอภิปรายอีกหรือไมครับ  ขอไดโปรดยกมือ   เม่ือไมมีขอสงสัย  ผมจะขอมติท่ี

ประชุมวาเห็นชอบรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2565  ขององคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว  ในวาระท่ี  1 หรือไม 

มติท่ีประชุม - เห็นชอบ 

 (เห็นชอบ  22 เสียง  ไมเห็นชอบ 0  เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง) 

 

ประธานสภา อบต.  เม่ือท่ีประชุมเห็นชอบรับหลักการรางขอบัญญัติในวาระท่ี  1  แลว  ตามขอ 45  แหงระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547  วรรคสอง  ญัตติราง

ขอบังคับงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไมได และในการพิจารณาวาระท่ีสองให

กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไวไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแตสภาทองถ่ินมีมติรับหลักการ

แหงรางขอบัญญัติของบประมาณนั้น  ผมขอใหสมาชิกสภาอบต. ไดเสนอระยะในการแปรญัตติ 
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นายวีระ  มะลัง 

สมาชิก อบต. หมู 6 

 

กราบเรียนประธานสภา  เพ่ือนสมาชิกสภา  และคณะผูบริหารท่ีเคารพ    ผมขอเสนอระยะเวลา

ในการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนเวลา

ไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมง  เริ่มตั้งแต   

วันท่ี  7  สิงหาคม  2564   เวลา 8.30 น.– 16.30 น.    

วันท่ี  8  สิงหาคม  2564  เวลา 8.30 น. -  16.30 น. 

วันท่ี  9  สิงหาคม  2564  เวลา 8.30 น. – 16.30 น. 

วันท่ี  10  สิงหาคม  2564  เวลา 8.30 น. – 11.30 น. 

ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว ขอผูรับรองดวยครับ 

นายบัณฑิต  มิชชีฮา 

สมาชิก อบต. หมู 9 

รับรอง 

นายพานิชย  ประเสริฐ 

สมาชิก อบต. หมู 11 

รับรอง 

ประธานสภา อบต. มีผูรับรองถูกตองนะครับ   มีสมาชิกทานใดเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไมครับ  ถาไมมีสมาชิกเสนอ

เปนอยางอ่ืน  ท่ีประชุมไดมีมติกําหนดระยะเวลาในการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณ

รายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนเวลาไมนอยกวาย่ีสิบส่ีช่ัวโมง เริ่มตั้งแต   

วันท่ี  7  สิงหาคม  2564   เวลา 8.30 น.– 16.30 น.    

วันท่ี  8  สิงหาคม  2564  เวลา 8.30 น. -  16.30 น. 

วันท่ี  9  สิงหาคม  2564  เวลา 8.30 น. – 16.30 น. 

วันท่ี  10  สิงหาคม  2564  เวลา 8.30 น. – 11.30 น. 

ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว เม่ือท่ีประชุมไดมีมติกําหนด

ระยะเวลาของการแปรญัตติแลว ตามขอ 105(3)   แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

ขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 จะตองมีคณะกรรมการแปรญัตติ ซ่ึงประกอบดวย

สมาชิกสภาทองถ่ินจํานวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินเจ็ดคน ขอใหทานสมาชิกเสนอจํานวน

คณะกรรมการแปรญัตติดวยครับ 

นายพานิชย  ประเสริฐ 

สมาชิก อบต. หมู 11 

ผมขอเสนอใหมีคณะกรรมการแปรญัตติ  จํานวน  3  คนครบั 

ประธานสภา อบต. ขอผูรับรอง  2  ทานครับ 

นายพิชาติ จงชิดกลาง 

สมาชิก อบต.  หมู 5 

รับรอง 

นายสุรศักดิ์ เพียซาย 

สมาชิก อบต. หมู 5 

รับรอง 

ประธานสภา อบต.  มีผูเสนอเปนอยางอ่ืนอีกหรือไมครับ  ถาไมมีสมาชิกเสนอเปนอยางอ่ืน 

       ท่ีประชุมมีมติใหมีคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ  พ.ศ. 2565  จํานวน  3  คนนะครับ  เม่ือท่ีประชุมเสนอจํานวนคณะกรรมการ

เรียบรอยแลว ขอใหท่ีประชุมเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญตัตฯิ คนที ่1  ครับ 



-8- 

นายพานิชย  ประเสริฐ 

สมาชิก อบต. หมู 11 

กระผมยนายพานิชย  ประเสริฐ  สมาชิกสภาอบต. หมู 11   ขอเสนอ นายวศัณย  เฟองสูงเนิน  

สมาชิก อบต.หมู 13    ครับ 

นางสุวรรณ บุญพันธ 

สมาชิก อบต. หมู 12 

รับรอง 

นายสุรศักดิ์ เพียซาย 

สมาชิก อบต. หมู 5 

รับรอง 

ประธานสภา อบต. มีผูเสนอทานอ่ืนอีกหรือไม  ถาไมมีถือวาท่ีประชุมเลือกนายวศัณย  เฟองสูงเนิน  สมาชิก อบต.

หมู 13  เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจาํปงบประมาณ  

พ.ศ. 2565  คนท่ี  1  ครับ 

      ตอไป ขอใหสมาชิกสภา อบต.เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ

งบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565   คนท่ี  2  ครับ 

นายพิชาติ จงชิดกลาง 

สมาชิก อบต.  หมู 5 

กระผมนายพิชาติ  จงชิดกลาง  สมาชิก อบต. หมู 5  ขอเสนอ นายวีระ  ขํามะลัง  สมาชิก 

อบต. หมู 6   ครับ 

นายประเทือง ลอมไธสง 

สมาชิก อบต. หมู 1 

รับรอง 

นายบัณฑิต มิชชีฮา 

สมาชิก อบต. หมู 11 

รับรอง 

ประธานสภา อบต. มีผูเสนอทานอ่ืนอีกหรือไม  ถาไมมีถือวาท่ีประชุมเลือกนายวีระ  ขํามะลัง  สมาชิก อบต. หมู 6   

เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 

2565  คนท่ี  2  ครับ 

      ตอไป ขอใหสมาชิกสภา อบต.เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ

งบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565   คนท่ี  3  ครับ 

นายวีระ  ขํามะลัง 

สมาชิก อบต. หมู 6 

กระผมนายวีระ  ขํามะลัง  สมาชิกสภา อบต. หมู 6  ขอเสนอ นายบัณฑิต  มิชชีฮา สมาชิก 

อบต. หมู 9   ครับ 

นายสุรศักดิ์ เพียซาย 

สมาชิก อบต. หมู 5 

รับรอง 

นายวศัณย  เฟองสงูเนิน  

สมาชิก อบต.หมู 13 

รับรอง 

ประธานสภา อบต. มีผูเสนอทานอ่ืนอีกหรือไม ถาไมมีถือวาท่ีประชุมเลือกนายบัณฑิต  มิชชีฮา สมาชิก อบต.หมู 9    

เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 

2565  คนท่ี  3  ครับ 
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มติท่ีประชุม ท่ีประชุมไดมีมติเลือกคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565  จํานวน   3   คน  ดังนี้ 

1. นายวศัณย  เฟองสูงเนิน       สมาชิก อบต. หมู 13 

2. นายวีระ     ขํามะลัง            สมาชิก อบต. หมู 6 

3. นายบัณฑิต  มิชชีฮา            สมาชิก อบต. หมู 9 

   

ประธานสภา อบต. ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 5 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืนๆ  

วันนี้ไดรับเกียรติหัวหนาสวนราชการมารวมประชุมสภาเชิญ  นางสาวศศิวรรณ  โอวาทกานนท  

เจาพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน ขอเชิญครับ   

นางสาวศศิวรรณ  

โอวาทกานนท 

จพ.สาธารณสุขปฎิบัติงาน 

กราบเรียนประธานสภาท่ีเคารพ  คณะผูบริหารทองถ่ิน   สมาชิกสภา  วันนี้ดิฉันมีเรื่อง

ประชาสัมพันธดังนี้ 

1. บริการทันตกรรมของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองไผ บริการการถอนฟน

อยางเดียว 

2. เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา   2019  ขณะนี้จังหวัดนครราชสีมาไดประกาศเปนจังหวัด

สีแดงเขม คือพ้ืนท่ีควบคุมสูงสุดและเขมงวด  จึงขอความรวมมือผูนํา อสม.  ใครมีญาติ

พ่ีนองท่ีเดินทางจากพ้ืนท่ีควบคุมขอใหรายงาน และปฏิบัติตามประกาศอยางเครงครัด

เพ่ือปองกันการแพรระบาดคะ   ยอดผูปวยในตําบลหนองหญาขาว จํานวน 30 คน  

สวนใหญไดเดินทางจากพ้ืนท่ีสีแดงเขม   สวน  SQ ตําบลหนองหญาขาว   คือสถานท่ี

กักตัว ณ  หองประชุมโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองไผ  ขอมูล ณ วันท่ี 5 

สิงหาคม  2564  มีผูเขามากักตัว จํานวนท้ังหมด  6  ราย 

ก็ขอฝากเรื่องประชาสัมพันธไวแคนี้ ขอบคุณคะ 

ประธานสภาอบต. มีสมาชิกทานใดจะซักถามหรือไมครับ   ขอไดโปรดยกมือครับ   ถาไมมี 

ผมขอนัดประชุมสภาอบต. สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ประจําป 2564  ครั้งท่ี 2 ในวันท่ี  13  

สิงหาคม  2564  เวลา  10.00  น. ณ  องคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาวครับ 

วันนี้  ไดประชุมครบตามระเบียบวาระเรียบรอยแลว    ผมตองขอขอบคุณ 

ทานสมาชิกสภาอบต.  ทานนายกอบต.  ทานรองนายกอบต.เลขานุการนายกอบต.  ปลัดอบต.  

ผูอํานวยการกอง   หัวหนาสวนราชการ  และขาราชการทุกทาน  ท่ีไดเขารวมประชุม และรวม

สังเกตการณการประชุมสภาอบต.ในวันนี้   ขอปดการประชุมครับ 
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เลิกประชุม   12.00  น. 

 

 

คณะกรรมการไดตรวจถูกตองแลว   เม่ือวันท่ี  10  สิงหาคม  พ.ศ.  2564 
 

 

 (ลงชื่อ)      พานิชย  ประเสริฐ       กรรมการ 

             (นายพานิชย  ประเสริฐ) 

            สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 11    

     

(ลงชื่อ)        บัณฑิต  มิชชีฮา       กรรมการ 

              (นายบัณฑิต  มิชชีฮา)   

           สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี  9 

        

(ลงชื่อ)       ประเทือง  ลอมไธสง  กรรมการ           

            (นายประเทือง  ลอมไธสง)  

            สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี  1        

   

 

(ลงชื่อ)        ธนกร  วรีะเทศ  ผูจดบันทึกรายงานการประชุม     

              (นายธนกร  วีระเทศ)  

              เลขานุการสภา อบต.             

  

       

                 สภา อบต.ไดรับรองแลว    เม่ือวันท่ี                                           

       

                         (ลงชื่อ)    สมศักดิ์    แจมเรือน     ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว 
                                  (นายสมศักดิ์    แจมเรือน)      
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เลิกประชุม   12.00  น. 

 

 

คณะกรรมการไดตรวจถูกตองแลว   เม่ือวันท่ี  10  สิงหาคม  พ.ศ.  2564 

 
 

 (ลงชื่อ)           กรรมการ 

             (นายพานิชย  ประเสริฐ) 

            สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 11    

     

(ลงชื่อ)               กรรมการ 

              (นายบัณฑิต  มิชชีฮา)   

           สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี  9 

        

(ลงชื่อ)           กรรมการ           

            (นายประเทือง  ลอมไธสง)  

            สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี  1        

    

 

(ลงชื่อ)                    ผูจดบันทึกรายงานการประชุม     

              (นายธนกร  วีระเทศ)  

              เลขานุการสภา อบต.             

  

       

                 สภา อบต.ไดรับรองแลว    เม่ือวันท่ี                                           

       

                         (ลงชื่อ)                    ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว 
                                  (นายสมศักดิ์    แจมเรือน)      
 


