
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว 

  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  ประจําป  2563  ครั้งท่ี 1 

วันท่ี   14  สิงหาคม  2563    เวลา   10.00   น. 

ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว 

………………………..…. 
 

ผูมาประชุม 

  1.นายสมศักดิ์    แจมเรือน  ประธานสภา อ บต. 

2.  นายสดุดี   ศรีสุวรรณ  รองประธานสภา อบต. 

3.  นายประเทือง  ลอมไธสง  สมาชิกสภา อบต. ม. 1 

4.  นายหาญ  ชาค ม   สมาชิกสภา อบต. ม. 2 

5.  นายไสว  กลาสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต. ม. 2 

6.  นายสมพงษ  สุดจั นทึก  สมาชิกสภา อบต. ม. 3  

7.  นางสุนันท  เพียซาย   สมาชิกสภา อบต. ม. 4 

 8.  นายพิจิตร  เท่ียงจันทึก      สมาชิกสภา อบต. ม. 4 

 9. นายพิชาติ  จงชิดกลาง  สมาชิกสภา อบต. ม. 5  

10. นายสุรศักดิ์  เพียซาย   สมาชิกสภา อบต. ม. 5  

11.นางสมพร  ฆองโนนสูง  สมาชิกสภา อบต. ม. 6  

12. นายวีระ    ขํามะลัง   สมาชิกสภา อบต. ม. 6  

13. นางชุติมา  บัวแกว   สมาชิกสภา อบต. ม. 7  

14.นายวันชัย  ศรีบุญเรือง  สมาชิกสภา อบต. ม. 7 

15. นางวารี  สุขประจบ       สมาชิกสภา อบต. ม. 8  

 16. นายสมคิด  วิเศษรอด        สมาชิกสภา อบต. ม. 8 

  17. นายบัณฑิต  มิชชีฮา   สมาชิกสภา อบต. ม. 9  

18.นายชัชวาลย  ขอสีกลาง  สมาชิกสภา อบต. ม. 9  

19. นายสังวาลย  ชูใจ   สมาชิกสภา อบต. ม. 10 

20. นายพานิชย  ประเสริฐ  สมาชิกสภา อบต. ม. 11  

21. นายบุญกอง  คะรํา   สมาชิกสภา อบต. ม. 11   

22. นายสุวรรณ  บุญพันธ         สมาชิกสภา อบต. ม. 12  

23. นายมานพ  เบิ่งขุนทด        สมาชิกสภา อบต. ม. 12  

  24. นายวศัณย  เฟองสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต. ม. 13  

25.นางสาวรัตติญาพร หล่ําจันทึก       สมาชิกสภา อบต. ม. 15  

26. นายธนกร  วีระเทศ    เลขานุการสภา อบต.  
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ผูไมมาประชุม 

1. นางสาวยุภา  บุญจันทร      สมาชิกสภา อบต. ม. 10  ลาประชุม  

2. นายประวัติ  พรมบุตร       สมาชิกสภา อบต. ม. 14 ลาประชุม  

3. นายเสียน  เลื่อนกระโทกสมาชิกสภา อบต. ม. 15 ลาประชุม 

 

ผูเขารวมประชุม 

1.  นายอนันต  สิทธิเสือ   นายก อบต.  

  2.  นายสมานมิตร คึงจันทึก   รองนายก อบต. 

  3. นายพิชิต  เจกจันทึก  รองนายก อบต  

4.  นายวงศวริศ  เหลืองภิรมย  รองปลัด อบต.  

  5 .  นางสาวยุคณธร เรือนจันทึก  ผูอํานวยการกองคลัง 

  6.  นายสมบัติ  ละภักดี   ผูอํานวยการกองชาง  

  7.  นายนพนคร  ศิริสวัสดิ์   หัวหนาสํานักปลัด   

    

    ผูเขาประชุม     จํานวน  26 คน 

ผูไมมาประชุม  จํานวน   3  คน 

ผูเขารวมประชุม  จํานวน  7  คน    

         

     

เริ่มประชุม เวลา     10.00    น.  
 

         โดย  นายธนกร  วีระเทศ  เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาวกราบเรียน

ทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาวท่ีเคารพ บัดนี้  ไดเวลานัดประชุมแลว  สมาชิกไดมา

ครบองคประชุม ขอกราบเรียนเชิญทานประธานสภาฯ  ไดกรุณาจุดธูป เทียน  บูชาพระรัตนตรัย  และ

ดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุมตอไป   กราบเรียนเชิญครับ 

 

ประธานสภา อบต. วันนี้เปนการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3 

ประจาํป  2563 ครั้งท่ี  1   ผมขอเขาระเบียบวาระเลยนะครับ   

 ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

 ไมมี 

ประธานสภา อบต. ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี  2 

ระเบียบวาระท่ี 2เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหญา

ขาว  สมัยสามัญ สมัยท่ี  2ประจําป 2563  ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี29  พฤษภาคม  2563 

สมาชิกทานใดจะแกไขคําหรือขอความท่ีไดกลาวไว   ขอไดโปรดยกมือครับ    

ถาไมมีสมาชิกทานใดขอแกไข   ผมจะขอมติในท่ีประชุมนะครับ     
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มติท่ีประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว   

สมัยสามัญ สมัยท่ี  2ประจําป 2563  ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี29  พฤษภาคม  2563(เห็นชอบ  

24 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  การขออนุญาตจัดตั้งวัดมงคลเทพพิทักษ บานโนนกราด  ขอเชิญทานนายกครับ 

นายอนันต  สิทธิเสือ 

นายก อบต. 

เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ   และทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน 

เนื่องดวยท่ีพักสงฆมงคลเทพพิทักษ บานโนนกราดมีความประสงคขออนุญาตกอตั้งวัดมงคล

เทพพิทักษ บานโนนกราด ใหเปนวัดโดยสมบูรณ  โดยท่ีประชุมประชาคมหมูบานโนนกราด  

ไดมีมติเห็นชอบใหจัดตั้งวัดมงคลเทพพิทักษ บานโนนกราดแลว  เม่ือวันท่ี  20  กรกฎาคม  

2563   เพ่ือขอจัดตั้งวัดมงคลเทพพิทักษ บานโนนกราด  ดังนั้น จึงขอนํารายงานผลการ

ประชุมประชาคมดังกลาว เสนอตอท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว เพ่ือ

ขอความเห็นชอบจัดตั้งวัดมงคลเทพพิทักษ บานโนนกราดหรือไม เอกสารท่ีแนบมาพรอมนี้ 

ประธานสภา อบต. มีสมาชิกทานใดมีอภิปรายหรือไมครับ  ขอไดโปรดยกมือ  ถาไมมีสมาชิกอภิปราย      

ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ 

มติท่ีประชุม - เห็นชอบ 

 (เห็นชอบ  24 เสียง  ไมเห็นชอบ 0  เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง) 

 

ประธานสภา อบต.  ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 4.2 

4.2  การพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

วาระท่ี 1 ข้ันรับหลักการขอเชิญทานนายกฯ  แถลงตอท่ีประชุมครับ 

นายอนันต  สิทธิเสือ 

นายก อบต. 

ทานประธานสภา ฯ  และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว 

บัดนี้ถึงเวลาท่ีคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว  จะไดเสนอรางขอบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําป  ตอสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาวอีกครั้งหนึ่ง  

ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว     

จึงขอแถลงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานการณคลัง     ตลอดจน

หลักการและแนวนโยบายการดําเนินในปงบประมาณ  พ.ศ. 2564     ดังตอไปนี้ 
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 1.  สถานะการคลัง 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564   องคการบริหารสวนตําบลไดประมาณการรายรับไว จํานวน 

49,990,000บาท โดยในสวนของรายไดท่ีองคการบริหารสวนตําบลจัดเก็บเอง จะไดมีการจัดเก็บ

ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนและในสวนของงบประมาณรายจายไดกําหนดวงเงินรายจายไว จํานวน 

49,990,000บาท ซ่ึงคาดวาจะสามารถไปจัดทําบริการสาธารณะดานตางๆ    ใหมีประสิทธิภาพ

ยิ่งข้ึน  ซ่ึงการจัดทํางบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลเปนการจัดทํางบประมาณแบบ

สมดุล( รายจายเทากับรายรับ ) นอกจากนั้นขณะนี้องคการบริหารสวนตําบลมีเงินสะสมคง

เหลืออยูประมาณ  9,403,145.93  บาท 

2.การบริหารงบประมาณในปท่ีผานมาและปปจจุบัน 

ในปงบประมาณท่ีผานมา แมวารายรับขององคการบริหารสวนตําบลจะมีจํานวนจํากัดเม่ือ

เปรียบเทียบกับภารกิจตาง ๆ  ท่ีจะตองดําเนินการเพ่ือบริการใหแกประชาชนตามอํานาจหนาท่ี 

ตามกฎหมายก็ตาม แตองคการบริหารสวนตําบลก็สามารถดําเนินกิจการตามท่ีไดตั้งงบประมาณ

รายจายไวครบถวนทุกรายการ 

 2.1  รายรับ    ปงบประมาณ 2564  ประมาณการไว รวมท้ังสิ้น  49,990,000บาท 

รายรับ รับจริง 

ป 2562 

ประมาณการ 

ป 2563 

ประมาณการ 

ป 2564 

ก. รายไดภาษีอากร 25,444,915.1

0 

23,729,000 23,729,000 

1.  หมวดภาษีอากร 25,444,915.1

0 

23,729,000 23,729,000 

1.1  ภาษีบํารุงทองที ่ 61,018.49 70,000 70,000 

1.2  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 352,941.44 300,000 300,000 

1.3  ภาษีปาย 40,418.00 39,000 39,000 

1.4  เงินที่เก็บตามกฎหมายวาดวยอุทยาน

แหงชาต ิ

33.00 - - 

1.5  ภาษีสรรพสามิต 8,639,694.96 8,000,000 8,000,000 

1.6  ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตหรือ

ลอเลื่อน 

744,895.99 500,000 500,000 

1.7 ภาษีมูลคาเพิ่มตามพ.ร.บ.กําหนดแผน

ฯ 

10,402,618.86 9,500,000 9,500,000 

1.8  ธุรกิจมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรร

รายได 

4,295,487.37 4,200,000 4,200,000 

1.9  ภาษีธุรกิจเฉพาะ 233,966.36 200,000 200,000 

1.10  คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ

นิติกรรมที่ดิน 

476,121.00 500,000 500,000 



1.11  คาภาคหลวงแร 121,605.63 100,000 100,000 

1.12  คาภาคหลวงปโตรเลียม 76,114.00 50,000 50,000 
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ข. รายไดท่ีมิใชภาษีอากร 1,572,807.84 775,000 775,000 

     1.  หมวดคาธรรมเนียมคาปรับ

ใบอนุญาต 

873,004.10 375,000 375,000 

1.1 คาใบอนุญาตเก่ียวกับการ

ควบคุมอาคาร 

920 500 500 

1.2 คาธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาต

การพนัน 

- - - 

1.3 คาธรรมเนียมกิจการท่ีเปนอันตรายตอ

สุขภาพ 

3,050 3,500 3,500 

1.4 คาปรับการผิดสัญญา 76,269 1,000 1,000 

1.5 คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจร

ทางบก 

- 500 500 

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

1.9  คาธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุม

อาคาร 

380,506.00 3,000 3,000 

1.8  คาธรรมเนียมเก่ียวกับการเก็บและขน

ขยะมูลฝอย 

395,160.00 360,000 360,000 

1.9 คาธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาต

การขายสุรา 

29.10 1,000 1,000 

1.10  คาธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย 900 1,500 1,500 

1.11  คาธรรมเนียมอ่ืน ๆ 10 1,000 1,000 

1.12  คาใบอนุญาตใหตั้งตลาดเอกชน - 1,000 1,000 

1.13  คาปรับผูกระทําผิดกฎหมาย

สาธารณสุข 

160 - - 
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รายรับ รับจริง 

ป 2562 

ประมาณการ 

ป 2563 

ประมาณการ 

ป 2564 

     2.  หมวดรายไดจากทรัพยสิน 342,120.74 300,000 300,000 

     2.1  ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 342,120.74 300,000 300,000 

     3.  หมวดรายไดจาก

สาธารณูปโภคและการพาณิชย 

- - - 

     4.  หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 357,683 100,000 100,000 

รวมเงินรายได (ไมรวมเงินอุดหนุน) 27,017,722.9

4 

24,500,000 24,500,000 

ค.  เงินชวยเหลือ 25,646,514 23,040,000 25,490,000 

     1.  หมวดเงินอุดหนุน 25,646,514 23,040,000 25,490,000 

 1.1  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 6,543,043 2,700,000 3,690,000 

1.2  อาหารเสริม  (นม)  เด็กปฐมวัย 245,412 300,000 300,000 

1.3  อาหารเสริม  (นม)  เด็ก

ประถมศึกษา 

1,713,873 1,900,000 1,900,000 

1.4  อาหารกลางวันเด็กปฐมวัย 627,800 650,000 650,000 

1.5  อาหารกลางวันเด็กประถมศึกษา 3,603,020 3,500,000 3,500,000 

1.6  เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 16,500 20,000 20,000 

1.7  โครงการสรางหลักประกันดานราย

ไดแกผูสูงอายุ(เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ) 

9,330,000 10,000,000   10,000,000   

1.8  โครงการเสริมสรางสวัสดิการทาง 

สังคมใหแกผูพิการ (เบี้ยยังชีพผูพิการ) 

2,108,800 2,300,000  3,500,000 

1.9  โครงการพระราชดําริดาน

สาธารณสุข 

300,000 300,000 300,000 

1.10  ขับเคลื่อนโครงการสัตวปลอดโรค

ฯ 

57,480 50,000 100,000 

  1.11 อุดหนุนการสํารวจขอมูลสัตว 11,496 5,000 15,000 

1.12  สนับสนุนคาจัดการเรียนการสอน

ของศพด. (รายหัว) 

205,700 300,000 300,000 

1.13  สนับสนุนคาใชจายในการจัด

การศึกษาของศพด. (คาหนังสือเรียน 

ฯลฯ) 

96,050 200,000 200,000 



 

1.14  คาตอบแทนศพด. 787,340 800,000 1,000,000 

1.15  ทุนการศึกษาศพด. - 15,000 15,000 

รวมประมาณการรายรับทั้งสิ้น 52,664,236.9

4 

47,544,000 49,990,000 
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3.  ภาระผูกพันในการกอหนี้ผูกพันงบประมาณรายจายประจําป 

              ในปงบประมาณ พ.ศ.  2563   ไดดําเนินการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําปและฉบับเพ่ิมเติม โดยเปนไปตามแผนงานและข้ันตอนตามระเบียบกฎหมาย   ซ่ึงได

ปฏิบัติทันตามกําหนดเวลา  จนทําใหไมมีภาระผูกพันในการกอหนี้ผูกพันงบประมาณรายจาย

ประจําปตอไป 

ประธานสภา อบต. สมาชิกทานใดมีอภิปรายอีกหรือไมครับ  ขอไดโปรดยกมือเม่ือไมมีขอสงสัย  ผมจะขอมติท่ี

ประชุมวาเห็นชอบรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561  ขององคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว  ในวาระท่ี  1 หรือไม 

มติท่ีประชุม - เห็นชอบ 

 (เห็นชอบ  24 เสียง  ไมเห็นชอบ 0  เสียง  งดออกเสียง 1เสียง) 

 

ประธานสภา อบต. เม่ือท่ีประชุมเห็นชอบรับหลักการรางขอบัญญัติในวาระท่ี  1  แลว  ตามขอ 45  แหงระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547  วรรคสอง  ญัตติราง

ขอบังคับงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไมได และในการพิจารณาวาระท่ีสองให

กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไวไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแตสภาทองถ่ินมีมติรับ

หลักการแหงรางขอบัญญัติของบประมาณนั้น  ผมขอใหสมาชิกสภาอบต.  ไดเสนอระยะในการ

แปรญัตติครับ 

นายชัชวาลยขอสีกลาง 

สมาชิก อบต. หมู 9 

 

กราบเรียนประธานสภา  เพ่ือนสมาชิกสภา  และคณะผูบริหารท่ีเคารพผมขอเสนอระยะเวลา

ในการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนเวลา

ไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมง  เริ่มตั้งแต   

วันท่ี  16  สิงหาคม  2563   เวลา 8.30 น.– 16.30 น.    

วันท่ี  17  สิงหาคม  2563  เวลา 8.30 น. -  16.30 น. 

วันท่ี  18  สิงหาคม  2563  เวลา 8.30 น. – 16.30 น. 

วันท่ี  19  สิงหาคม  2563  เวลา 8.30 น. – 11.30 น. 

ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว ขอผูรับรองดวยครับ 

นายบัณฑิต  มิชชีฮา 

สมาชิก อบต. หมู 9 

รับรอง 

นายพานิชย  ประเสริฐ รับรอง 



สมาชิก อบต. หมู 11 
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ประธานสภา อบต. มีผูรับรองถูกตองนะครับ   มีสมาชิกทานใดเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไมครับถาไมมีสมาชิกเสนอ

เปนอยางอ่ืนท่ีประชุมไดมีมติกําหนดระยะเวลาในการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณ

รายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนเวลาไมนอยกวาย่ีสิบส่ีช่ัวโมง เริ่มตั้งแต   

วันท่ี  16  สิงหาคม  2563   เวลา 8.30 น.– 16.30 น.    

วันท่ี  17  สิงหาคม  2563  เวลา 8.30 น. -  16.30 น.  

วันท่ี  18  สิงหาคม  2563  เวลา 8.30 น. – 16.30 น. 

วันท่ี  19  สิงหาคม  2563  เวลา 8.30 น. – 11.30 น. 

ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาวเม่ือท่ีประชุมไดมีมติกําหนด

ระยะเวลาของการแปรญัตติแลว ตามขอ 105(3)   แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

ขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 จะตองมีคณะกรรมการแปรญัตติ ซ่ึงประกอบดวย

สมาชิกสภาทองถ่ินจํานวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินเจ็ดคน ขอใหทานสมาชิกเสนอจํานวน

คณะกรรมการแปรญัตติดวยครับ 

นายบัณฑิต  มิชชีฮา 

สมาชิก อบต. หมู 9 

ผมขอเสนอใหมีคณะกรรมการแปรญัตติ  จํานวน  3  คนครับ 

ประธานสภา อบต. ขอผูรับรอง  2  ทานครับ 

นายพิชาติ จงชิดกลาง 

สมาชิก อบต.  หมู 5 

รับรอง 

นายพานิชย  ประเสริฐ 

สมาชิก อบต. หมู 11 

รับรอง 

ประธานสภา อบต.  มีผูเสนอเปนอยางอ่ืนอีกหรือไมครับ  ถาไมมีสมาชิกเสนอเปนอยางอ่ืน 

ท่ีประชุมมีมติใหมีคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ  พ.ศ. 2564 จํานวน  3  คนนะครับ  เม่ือท่ีประชุมเสนอจํานวนคณะกรรมการ

เรียบรอยแลว ขอใหท่ีประชุมเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี 1  ครับ 

นายวศัณย เฟองสูงเนิน 

สมาชิก อบต. หมู 13 

กระผมนายวศัณย เฟองสูงเนิน  สมาชิกสภาอบต. หมู 13   ขอเสนอ นายชัชวาลย  ขอสีกลาง  

สมาชิก อบต. หมู 9   ครับ 

นางสุวรรณ บุญพันธ 

สมาชิก อบต. หมู 12 

รับรอง 

นายสุรศักดิ์ เพียซาย 

สมาชิก อบต. หมู 5 

รับรอง 



ประธานสภา อบต. มีผูเสนอทานอ่ืนอีกหรือไม  ถาไมมีถือวาท่ีประชุมเลือกนายชัชวาลย  ขอสีกลาง  สมาชิก อบต. 

หมู 9  เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. 2564  คนท่ี  1ครับ 

ตอไป ขอใหสมาชิกสภาอบต.เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณ

รายจาย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564  คนท่ี  2ครับ 
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นายพานิชย  ประเสริฐ 

สมาชิก อบต. หมู 11 

กระผมนายพานิชย  ประเสริฐ  สมาชิก อบต. หมู 11  ขอเสนอ นายไสว  กลาสูงเนิน  สมาชิก 

อบต. หมู 2   ครับ 

นายประเทือง ลอมไธสง 

สมาชิก อบต. หมู 1 

รับรอง 

นางวารี  สุขประจบ 

สมาชิก อบต. หมู 8 

รับรอง 

ประธานสภา อบต. มีผูเสนอทานอ่ืนอีกหรือไม  ถาไมมีถือวาท่ีประชุมเลือกนายไสว  กลาสูงเนิน สมาชิก อบต. หมู 

2 เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 

2564  คนท่ี  2 ครับ 

ตอไป ขอใหสมาชิกสภาอบต.เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณ

รายจาย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564  คนท่ี  3ครับ 

นายบัณฑิต มิชชีฮา 

สมาชิก อบต. หมู 11 

กระผมนายบัณฑิต  มิชชีฮา  สมาชิกสภา อบต. หมู 9  ขอเสนอ นายวศัณย  เฟองสูงเนิน  

สมาชิก อบต. หมู 13   ครับ 

นายพิชาติ  จงชิดกลาง 

สมาชิก อบต. หมู 5 

รับรอง 

นายสมคิด วิเศษรอด 

สมาชิก อบต. หมู  8 

รับรอง 

ประธานสภา อบต. มีผูเสนอทานอ่ืนอีกหรือไม  ถาไมมีถือวาท่ีประชุมเลือกนายวศัณย  เฟองสูงเนิน  สมาชิก อบต.

หมู 13เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. 2564  คนท่ี  3 ครับ 

 

 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมไดมีมติเลือกคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564จํานวน3คน  ดังนี้ 

1. นายชัชวาลย  ขอสีกลาง      สมาชิก อบต. หมู 9    

2. นายไสว    กลาสูงเนิน         สมาชิก อบต. หมู 2 

3. นายวศัณย  เฟองสูงเนิน  สมาชิก อบต. หมู 13 

 



ประธานสภา อบต. ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 5 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืนๆ  

วันนี้ไดรับเกียรติหัวหนาสวนราชการมารวมประชุมสภาเชิญ  นางสาวเพ็ญศรี    ดรอินทร  

ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองไผ ขอเชิญครับ 
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นางสาวเพ็ญศรี  ดรอินทร 

ผอ.รพ.สต.หนองไผ 
กราบเรียนประธานสภาท่ีเคารพ  คณะผูบริหารทองถ่ิน   สมาชิกสภาทองถ่ิน  ดิฉันนางสาว

เพ็ญศรี  ดรอินทร  ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองไผ  วันนี้ดิฉันมีเรื่อง

ประชาสัมพันธดังนี้ 

1. เรื่องมีเจาหนาท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาตําบลหนองไผไดยายไปปฏิบัติหนาท่ีแหงใหม 

1) นายวิทยา  คูโคกรวดไปปฏิบัติหนาท่ี ตําบลวังโรงใหญ 

2) นางสาวมนธิชา  สธน  ไปปฏิบัติหนาท่ี ตําบลกุดนอย 

2. โครงการเท่ียวปนสุข ของ อสม. ตําบลหนองหญาขาว มีกําหนดเดินทางวันท่ี 4-5 

กันยายน  2563 

3. การสงยาใหผูปวยโรคเรื้อรังท่ีรับยาจากโรงพยาบาลในสถานการณโควิค -19  

โรงพยาบาลจะจายกรณีไมมีภาวะแทรกซอน 

4. บริการทันตกรรมของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองไผ อุด ขูด ถอน บริการ

ทุกวัน  ในวันท่ีพฤหัสบดี  และวันศุกร จะเปนการบริหารใหนักเรียน 

ก็ขอฝากเรื่องประชาสัมพันธไวแคนี้ ขอบคุณคะ 

ประธานสภา อบต. สมาชิกทานใดจะมีขอซักถาม หรือไมครับ  ถาไมมีผมตองขอขอบคุณนางสาวเพ็ญศรี   ดรอินทร  

ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองไผท่ีนําขาวสารมาประชาสัมพันธครับ 

ตอไปมีสมาชิกทานใดจะปรึกษาหารือหรือไมครับ ขอไดโปรดยกมือ 

ขอเชิญนายพิชาติ จงชิดกลาง  สมาชิกสภา อบต. หมู 5  ครับ 

นายพิชาติ  จงชิดกลาง 

สมาชิก อบต. หมูท่ี 5 

กราบเรียนประธานสภาท่ีเคารพ กระผมนายพิชาติ  จงชิดกลาง   สมาชิก อบต. หมูท่ี5 

ผมขอปรึกษาหารือการจัดซ้ือเครื่องสูบน้ําครับ  เนื่องจากชวงเกิดภัยแลงมีความจําเปนตองสูบ

น้ําเพ่ือบรรเทาความเดือดรอนของพ่ีนองประชาชน ทางองคการบริหารสวนตําบลหนองหญา

ขาวสามารถจัดซ้ือจัดจางไดหรือไมครับขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบต. มีสมาชิกทานใดมีขอซักถามอีกหรือไมครับ   ขอไดโปรดยกมือ  นายมานพ  เบิ่งขุนทด  

สมาชิก อบต. หมูท่ี 12  

นายมานพ เบิ่งขุนทด 

สมาชิก อบต. หมูท่ี 12 

กราบเรียนประธานสภาท่ีเคารพ กระผมนายมานพ เบิ่งขุนทด   สมาชิก อบต. หมูท่ี12 

ตองขอขอบคุณคณะผูบริหารในการกอสรางถนนสายบานมอดินแดง  หมูท่ี  6 – บานทรัพย

สมบูรณ หมูท่ี 12 ตอนนี้ไดดําเนินการไปแลว 80% แลว อีกเรื่องการจัดซ้ือถังขยะในครั้งนี้ผม



เห็นวามีความหนาดีกวาทุกครั้งนาจะทนกวาเดิมครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบต. มีสมาชิกทานใดมีขอซักถามอีกหรือไมครับ   ขอไดโปรดยกมือ  นายวศัณย  เฟองสูงเนิน  

สมาชิก อบต. หมูท่ี 13 

นายวศัณย เฟองสูงเนิน  

สมาชิก อบต. หมูท่ี 13 

กราบเรียนประธานสภาท่ีเคารพ กระผมนายวศัณย  เฟองสูงเนิน   สมาชิก อบต. หมูท่ี13 

ผมขอปรึกษาหารือปญหาการขาดแคลนน้ําของหมู 13 ฝนปนี้ไมคอยตกน้ําในบอเริ่มขาดแคลน

ผมขอฝากผูบริหารชวยดูปญหาดวยครับ  อีกเรื่องการกอสรางถนนสายหมู 14 ท่ีกําลัง

ดําเนินการกอสรางผมอยากใหมีปายหรือสัญญาณไฟใหชัดเจนเนื่องจากเกิดอุบัติเหตุครับ  
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ประธานสภา อบต. มีสมาชิกทานใดมีขอซักถามอีกหรือไมครับ   ขอไดโปรดยกมือ  นายประเทือง  ลอมไธสง  

สมาชิก อบต. หมูท่ี 1 

นายประเทือง ลอมไธสง 

สมาชิก อบต. หมูท่ี 1 

กราบเรียนประธานสภาท่ีเคารพ กระผมนายประเทือง  ลอมไธสง   สมาชิก อบต. หมูท่ี1 

ผมขอปรึกษาหารือปญหาเรื่องถนนชํารุดสายบานหนองไผ หมูท่ี 1 – ตําบลหนองน้ําใส ชวงฝน

ตกทําใหถนนชํารุดเสียหายการสัญจรของพ่ีนองประชาชนลําบากยากสอบถามเรื่อง

งบประมาณในการกอสรางถนนครับ  
ประธานสภา อบต. สมาชิกทานใดมีอภิปรายหรือไมครับ  ขอไดโปรดยกมือ  ถาไมมีผมขอเชิญทานนายกตอบขอ

ซักถามครับ 

นายอนันต  สิทธิเสือ 

นายก อบต. 

เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ   และทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน   ตองขอบคุณ

สมาชิกสภา อบต. ท่ีมีความเปนหวงประชาชนภายในตําบลของเราครับ  เรื่องการจัดข้ือจัดจาง

เครื่องสูบน้ําผมจะฝากใหเจาหนาท่ีดูใหครับ  ปญหาเรื่องการขาดแคลนน้ําทางองคการบริหาร

สวนตําบลหนองหญาขาวไดจัดรถบรรทุกน้ําใหแกหมูบานท่ีขาดแคลนน้ําเพ่ือบรรเทาความ

เดือนรอนกอนครับ  เรื่องถนนสายบานหนองไผ หมูท่ี 1 – ตําบลหนองน้ําใส ซ่ึงเปน

งบประมาณขององคการบริหารสวนจังหวัด ผมไดสอบถามแลวตองรอกอนนะครับ เดี๋ยวจะให

เจาหนาท่ีสอบถาม และเรงดําเนินการใหครับ 

ประธานสภาอบต. มีสมาชิกทานใดจะซักถามหรือไมครับ   ขอไดโปรดยกมือครับ  ถาไมมี  

ผมขอนัดประชุมสภาอบต. สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ประจําป 2563  ครั้งท่ี 2 ในวันท่ี  21  

สิงหาคม  2563  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  18สิงหาคม  พ.ศ.  2563 
 

 

 (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  วีระเทศ  ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 

(นายธนกร  วีระเทศ)  

              เลขานุการสภา อบต. 

  

    

                 สภาอบต.ไดรับรองแลว    เม่ือวันท่ี  

 

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

 

 

คณะกรรมการไดตรวจถูกตองแลว   เม่ือวันท่ี  18  สิงหาคม  พ.ศ.  2563 

 
 

 (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. 

  

    

                 สภาอบต.ไดรับรองแลว    เม่ือวันท่ี  

 

(ลงชื่อ)  ประธานสภา องคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว 



 (นายสมศักดิ์ แจมเรือน) 
 


