
   รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว 

  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3   ประจําป  2564  ครั้งท่ี 2 

วันท่ี   13  สิงหาคม  2564    เวลา   10.00   น. 

ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว 

………………………..…. 

 
 

ผูมาประชุม 

   1.  นายสมศักดิ์    แจมเรือน  ประธานสภา อบต. 

2.  นายสดุดี   ศรีสุวรรณ  รองประธานสภา อบต. 

3.  นายหาญ  ชาคม   สมาชิกสภา อบต. ม. 2 

4.  นายไสว  กลาสูงเนิน      สมาชิกสภา อบต. ม. 2 

5.  นายสมพงษ  สุดจันทึก  สมาชิกสภา อบต. ม. 3 

6.  นางสุนันท  เพียซาย   สมาชิกสภา อบต. ม. 4 

 7.  นายพิชาติ  จงชิดกลาง  สมาชิกสภา อบต. ม. 5 

8. นายสุรศักดิ์  เพียซาย   สมาชิกสภา อบต. ม. 5  

9. นายวีระ    ขํามะลัง          สมาชิกสภา อบต. ม. 6 

10. นางชุติมา  บัวแกว          สมาชิกสภา อบต. ม. 7 

11.นายวันชัย  ศรีบุญเรือง  สมาชิกสภา อบต. ม. 7 

12. นางวารี  สุขประจบ       สมาชิกสภา อบต. ม. 8 

 13. นายสมคิด  วิเศษรอด        สมาชิกสภา อบต. ม. 8 

  14. นายบัณฑิต  มิชชีฮา   สมาชิกสภา อบต. ม. 9 

15. นายชัชวาลย  ขอสีกลาง  สมาชิกสภา อบต. ม. 9 

16. นายสังวาลย  ชูใจ   สมาชิกสภา อบต. ม. 10 

17. นายพานิชย  ประเสริฐ  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. นายธนกร  วีระเทศ   เลขานุการสภา อบต. 
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ผูไมมาประชุม 

1. นายประเทือง  ลอมไธสง สมาชิกสภา อบต. ม. 1  ลาประชุม 

2. นายพิจิตร  เท่ียงจันทึก     สมาชิกสภา อบต. ม. 4    ลาประชุม 

3. นางสมพร  ฆองโนนสูง สมาชิกสภา อบต. ม. 6  ลาประชุม 

4. นางสาวยุภา  บุญจันทร       สมาชิกสภา อบต. ม. 10  ลาประชุม 

5. นายบุญกอง  คะรํา  สมาชิกสภา อบต. ม. 11  ลาประชุม 

6. นางสาวรัตติญาพร หล่ําจันทึก      สมาชิกสภา อบต. ม. 15    ลาประชุม 

7. นายเสียน  เลื่อนกระโทก  สมาชิกสภา อบต. ม. 15  ลาประชุม 

 

ผูเขารวมประชุม 

1.  นายอนันต   สิทธิเสือ   นายก อบต. 

  2.  นายสมานมิตร คึงจันทึก   รองนายก อบต. 

  3.  นายวงศวริศ  เหลืองภิรมย  รองปลัด อบต. 

  4.  นายสมบัติ  ละภักดี   ผูอํานวยการกองชาง 

   5.  นายนพนคร  ศิริสวัสดิ์   หัวหนาสํานักปลัด   

     

    ผูเขาประชุม     จํานวน  21  คน 

ผูไมมาประชุม  จํานวน    7  คน 

ผูเขารวมประชุม  จํานวน    6  คน 

     

เริ่มประชุม เวลา     10.00    น. 
 

      โดย  นายธนกร  วีระเทศ  เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาวกราบเรียน

ทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาวท่ีเคารพ บัดนี้  ไดเวลานัดประชุมแลว  สมาชิกได 

มาครบองคประชุม ขอกราบเรียนเชิญทานประธานสภาฯ  ไดกรุณาจุดธูป เทียน  บูชาพระรัตนตรัย  และ

ดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุมตอไป   กราบเรียนเชิญครับ 

 

ประธานสภาอบต. วันนี้เปนการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3 

ประจาํป  2562 ครั้งท่ี  2   ผมขอเขาระเบยีบวาระเลยนะครับ   

 ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

 ไมมี 
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ประธานสภา อบต. ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี  2 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหญา

ขาว  สมัยสามัญ สมัยท่ี 3  ประจําป 2564  ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี  6 สิงหาคม  2564    

สมาชิกทานใดจะแกไขคําหรือขอความท่ีไดกลาวไว   ขอไดโปรดยกมือครับ    

ถาไมมีสมาชิกทานใดขอแกไข   ผมจะขอมติในท่ีประชุมนะครับ     

มติท่ีประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว   

สมัยสามัญ สมัยท่ี 3  ประจําป 2564  ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี  6 สิงหาคม  2564    

 (เห็นชอบ  20  เสียง  ไมเห็นชอบ 0  เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง) 

 

ประธานสภาอบต. ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 3  

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง  ติดตามผลการประชุมครั้งท่ีผานมา 

สมาชิกทานใดจะสอบถามผลการประชุมครั้งท่ีผานมา   ขอไดโปรดยกมือครับ    

ถาไมมีผมจะเขาสูระเบียบวาระตอไปครับ     

 

ประธานสภา อบต.  ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 4  

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง  เสนอเพ่ือพิจารณา   

4.1  การพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

วาระท่ี 2 ข้ันแปรญัตติ  ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติรายงานความเห็นตอท่ี

ประชุม 

นายบัณฑิต  มิชชีฮา 

ประธานคณะกรรมการ

แปรญัตติ 

ตามท่ีสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาวไดรับหลักการรางขอบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 

ประจาํป 2564  วันท่ี 6 สิงหาคม 2564  ไปแลวนั้น  สภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหญา

ขาวไดเสนอตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน  3  ทาน  โดยกระผมนายบัณฑิต  มิชชีฮา 

เปนประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  เพ่ือเปดโอกาสใหสมาชิกสภาฯ และผูบริหารทองถ่ิน

เสนอ แกไขขอบกพรอง  หรือ เสนอคําแปรญัตติในรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 

2565  ไปแลวนั้นปรากฏวาในระยะเวลาดังกลาว  ไมมีคณะกรรมการแปรญัตติ  หรือสมาชิก

สภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาวทานใด  นําเสนอคําแปรญัตติเพ่ือแกไขราง

ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2565 แตอยางใด 

       ดังนั้นจึงมติเปนเอกฉันท  ใหคงรางเดิมไวโดยไมมีการแกไขหรือเพ่ิมเติมแตอยางใด   

ประธานสภาอบต. เม่ือไมมีผูใดเสนอขอแปรญัตติ  ผมจะขอมติท่ีประชุมวาเห็นชอบดวยรางขอบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  ในวาระท่ี 2 ข้ันแปรญัตติขององคการบริหารสวน

ตําบลหนองหญาขาว   
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มติท่ีประชุม - เห็นชอบ 

 (เห็นชอบ  20 เสียง  ไมเห็นชอบ 0  เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง) 
 

ประธานสภาอบต. 4.2  การพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. 2565  วาระท่ี  3  ข้ันลงมติ   

ในวาระท่ี  3  นี้  ผมขอมติท่ีประชุมเห็นชอบใหตราขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 

พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว  โดยผานความเห็นชอบในวาระท่ี  2  

เรียบรอยแลว  ผมจะขอมติจากสภาแหงนี้ เพ่ือพิจารณาลงมติเห็นชอบในวาระท่ี 3 ข้ันลงมติ

เพ่ือตราเปนขอบัญญัติตอไป  
มติท่ีประชุม - เห็นชอบ 

 (เห็นชอบ  20  เสียง  ไมเห็นชอบ 0  เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง) 

ประธานสภา อบต.  4.3  การขออนุมัติเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจาย ประจําป  2564 

นายอนันต  สิทธิเสือ 

นายก อบต. 

การขออนมุตัโิอนงบประมาณรายจายประจาํป  2564  หมวดคาครุภณัฑ   (4  รายการ) 

รายการที ่ 1 

รายการที่ขอโอนลด รายการที่ขอโอนเพิม่   

(พรอมแกไขคาํชีแ้จงงบประมาณ) 

แผนงานการศกึษา 

งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบัการศกึษา 

หมวดเงนิเดือน  (ฝายประจาํ)   

1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน  

 ตั้งไว    1,000,000    บาท  

 

ขอโอนลด   60,000    บาท 

แผนงานบรหิารทัว่ไป 

งานบรหิารทัว่ไป  (สาํนกัปลดั) 

3.1.3   ครภุณัฑไฟฟาและวทิย ุ   

(1)   ชุดไมโครโฟนชนิดไรสายพรอมอุปกรณสําหรับ

หองประชุม  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อชุดไมโครโฟนชนิด

ไรสายพรอมอุปกรณสําหรับหองประชุม  

ประกอบดวย  ไมโครโฟนชนิดไรสาย  จํานวน  30  

ตัว  เคร่ืองควบคุมชุดประชุม  (ควบคุมไมคประชุมไร

สายได  8  ชุด)  จาํนวน  4  เคร่ือง  Power  Amp 

(เคร่ืองขยายเสียง)  จํานวน  1  เคร่ือง  ลําโพง  

จํานวน  4  ตัว  คุณสมบัติ  ใชคลื่นความถ่ี  UHF  

หนาจอแสดงผลระบบดิจิตอล  ปรับระดับเสยีงของ

ไมคที่แทนควบคุม  มีไฟ  LED   แสดงสถานการณ

ทํางานของไมค  งบประมาณ  110,000   บาท 

ตั้งไวเดิม  50,000   บาท 

ขอโอนเพิม่   60,000   บาท 
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 รายการที่  2 

รายการทีข่อโอนลด รายการทีข่อโอนเพิม่   

(พรอมแกไขคาํชี้แจงงบประมาณ) 

แผนงานการศกึษา 

งานบรหิารทัว่ไปเกี่ยวกบัการศึกษา 

 

หมวดเงนิเดอืน  (ฝายประจํา)   

1.1.2 ประเภทเงินเดือนพนักงาน  

 ตั้งไว    1,000,000    บาท  

 

ขอโอนลด   30,000    บาท 

แผนงานบริหารทัว่ไป 

งานบรหิารทัว่ไป  (สาํนักปลดั) 

 

3.1.4   ครภุณัฑวทิยาศาสตร    

(1)   เครื่องติดตามการทํางานของหัวใจและ

สัญญาณชีพอัตโนมัติ    เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือ

เครื่องติดตามการทํางานของหัวใจและสัญญาณ

ชีพอัตโนมัติ จํานวน  1   เครื่อง  คุณสมบัติ    

เปนเครื่องเฝาติดตามคลื่นไฟฟาหัวใจ  วัดอัตรา

การเตนของหัวใจ  วัดความดันโลหิต  วัดปริมาณ

ความอ่ิมตัวของออกซิเจนในเลือด  วัดอุณหภูมิ  

และวัดอัตราการหายใจ  สามารถใชงานไดกับ

กระแสไฟฟาสลับ  220  โวลต  50  เฮิรทซ  

และแบตเตอรี่ภายในเครื่อง  สามารถใสขอมูล

ผูปวยได  และสามารถเรียกขอมูลเดิมกลับมาดู

ได  มีหนาจอแสดงผลแบบสัมผัส  (Touch 

Screen)  งบประมาณ   90,000   บาท 

ตั้งไวเดิม  60,000   บาท 

ขอโอนเพิม่   30,000   บาท 
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 รายการที่  3 

รายการทีข่อโอนลด รายการทีข่อโอนเพิม่   

(ตัง้เปนรายการใหม) 

แผนงานการศกึษา 

งานบรหิารทัว่ไปเกี่ยวกบัการศึกษา 

 

หมวดเงนิเดอืน  (ฝายประจํา)   

1.1.3 ประเภทเงินเดือนพนักงาน  

 ตั้งไว    1,000,000    บาท  

 

ขอโอนลด   9,300    บาท 

แผนงานบริหารทัว่ไป 

งานบรหิารทัว่ไป  (สาํนักปลดั) 

3.1.3   ครภุณัฑการเกษตร    

(1)   เครื่องสูบน้ํา  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่อง

สูบน้ํา  จํานวน  1  เครื่อง   คุณสมบัติ  เปน

เครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง ใชมอเตอรไฟฟา  

ขนาดทอสงไมนอยกวา  2  นิ้ว  (50  

มิลลิเมตร)  สงน้ําไดสูงไมนอยกวา  9  เมตร  

หรือประมาณ  30  ฟุต สูบน้ําไดไมนอยกวา  

450  ลิตรตอนาที  อุปกรณประกอบของเครื่อง

สูบน้ําและของมอเตอรไฟฟาตองมีครบชุด  

พรอมท่ีจะใชงานได    (คุณสมบัติตามบัญชี

มาตรฐานครุภัณฑ)  งบประมาณ  9,300  บาท   

ขอโอนเพิม่   9,300   บาท 
 

 รายการที่  4 

รายการทีข่อโอนลด รายการทีข่อโอนเพิม่   

(ตัง้รายการใหม) 

แผนงานบริหารทัว่ไป 

งานบรหิารงานคลงั 
 

1.1  หมวดเงนิเดือน  (ฝายประจาํ)   

1.1.1  ประเภทเงินเดือนพนักงาน  

ตั้งไว   1,600,000   บาท 

 

ขอโอนลด   5,000    บาท 

 

แผนงานบริหารทัว่ไป 

งานบรหิารงานคลงั 
 

ครภุณัฑคอมพวิเตอร 

(3)  เครื่องสาํรองไฟฟา  ตั้งไว    5,000    บาท  

เพ่ือจัดซ้ือเครื่องสํารองไฟฟา  ขนาด  800  VA  

จํานวน  2  เครื่อง  คุณลักษณะพ้ืนฐาน  มี

กําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา   800  VA   (480  

Watts)  สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา  15  

นาที    

  

ขอโอนเพิม่   5,000   บาท 
 



-7- 

ประธานสภา อบต. มีสมาชิกทานใดมีอภิปรายหรือไมครับ  ขอไดโปรดยกมือ  ถาไมมีสมาชิกอภิปราย      

ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ 

(เห็นชอบ  20 เสียง  ไมเห็นชอบ 0  เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง) 

 4.4  การขออนุมัติเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายประจําป 2564 

นายอนันต  สิทธิเสือ 

นายก อบต. 

การขออนุมตัเิปลีย่นแปลงคาํชีแ้จงขอบญัญตังิบประมาณรายจายประจาํป  2564 

แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  (กองชาง) 
 

โครงการเดิม ขอเปลีย่นเปน 

1)  โครงการกอสรางรางระบายน้าํคอนกรตี

เสริมเหลก็ บานหนองไผ หมูที ่ 1  สายหนาวัด 

–โรงเรยีนหนองไผ    ตั้งไว   200,000   บาท 

             เพ่ือจายเปนคากอสรางรางระบายน้ํา

คอนกรีตเสริมเหล็ก  จุดท่ี 1 ขนาด 0.50 x 

0.50 เมตร ยาว 120.00  เมตร พรอมแตงขอบ

รางใหเรียบรอย  จุดท่ี  2  กอสรางรางระบาย

น้ําคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด  0.50 x 1.20  

เมตร  ยาว 7.00  เมตร  พรอมแตงขอบรางให

เรียบรอย  และติดตั้งฝาเหล็ก  ติดตั้งปาย

โครงการ 1 ปาย  (รายละเอียดตามแบบ อบต.

กําหนด) 

1) โครงการกอสรางถนนคอนกรตีเสริม

เหล็ก  บานหนองไผ  หมู  1  สายบาน

นางแดง  หนนูอยจนัทกึ – บานนางจรีะ  

ตั้งไว   200,000   บาท 

เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก  กวาง  4.00  เมตร  ยาว  

84.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือ

พ้ืนท่ีกอสรางท้ังหมด  336.00  ตาราง

เมตร  พรอมกลบไหลทางใหเรียบรอย  

ติดตั้งปายโครงการ  1  ปาย  

(รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด) 

 
  

ประธานสภา อบต. มีสมาชิกทานใดมีอภิปรายหรือไมครับ  ขอไดโปรดยกมือ  ถาไมมีสมาชิกอภิปราย      

ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ 

(เห็นชอบ  20 เสียง  ไมเห็นชอบ 0  เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง) 
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 4.5  การขออนุมัติกันเงินกรณีท่ียังมิไดกอหนี้ผูกพัน   ประจําปงบประมาณรายจาย 2564 

นายอนันต  สิทธิเสือ 

นายก อบต. 

การขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  2564   

กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน 
 

      ตามท่ีกระทรวงการคลังไดมีการปรับปรุงแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกําหนดพัสดุและ

วิธีการจัดซ้ือจัดจางพัสดุภาครัฐ  ตามหนังสือกระทรวงการคลังท่ี  กค (กวจ)  0405.2/ ว 89  

ทําให อบต.หนองหญาขาว ตองปรับปรุงแผนการจัดซ้ือจัดจางครุภัณฑตาง ๆ ตามขอบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  2564   ซ่ึง คาดวาโครงการจัดซ้ือรถบรรทุกขยะจะ

ไมสามารถกอหนี้ผูกพันไดภายในเดือนกันยายน  จึงขออนุมัติตอสภาแหงนี้กันเงินงบประมาณ

โครงการดังกลาว  โดยมีหลักการและเหตุผลดังตอไปนี้ 

หลักการ     

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน  การเบิกจายเงิน  การเก็บรักษาเงินและการ

ตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2547  และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน  หมวดท่ี  

5  การกันเงินขอ  49  “ในกรณีท่ีมีรายจายหมวดครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง  ยังมิไดกอหนี้

ผูกพัน  แตมีความจําเปนจะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรายงาน

ขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถ่ินไดอีกไมเกินระยะเวลา  1  ป” 

เหตุผล 

เพ่ือใหการจัดซ้ือครุภัณฑรถบรรทุกขยะ  เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560  และเพ่ือใหใชจายงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ  คุมคา  มี

ความโปรงใส  และอยูภายใตกรอบวินัยการเงินการคลังท่ีดี   

            ดังนั้น  จึงขออนุมัติกันเงินงบประมาณคาจัดซ้ือครุภัณฑรถบรรทุกขยะ  งบประมาณ  

2,400,000  บาท 

 

ประธานสภา อบต. มีสมาชิกทานใดมีอภิปรายหรือไมครับ  ขอไดโปรดยกมือ  ถาไมมีสมาชิกอภิปราย      

ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ 

(เห็นชอบ  20 เสียง  ไมเห็นชอบ 0  เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง) 

ประธานสภา อบต. ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 5 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืนๆ  

สมาชิกทานใดมีขอปรึกษาหารือหรือไมครับ ขอไดโปรดยกมือ ขอเชิญ นายพิชาติ  จงชิดกลาง  

สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี  5  ครับ 

นายพิชาติ จงชิดกลาง 

สมาชิก อบต.หมูท่ี 5 

กราบเรียนประธานสภาท่ีเคารพ กระผมนายพิชาติ  จงชิดกลาง  สมาชิก อบต. หมูท่ี 5   

ผมขอสอบถามเรื่องหนากากอนามัย แอลกอฮอล มีแจกใหสําหรับ อสม. ของหมูบานหรือไม

ครับ   
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นายอนันต  สิทธิเสือ 

นายก อบต. 

เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ   และทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  กระผมขอขอบคุณ

สมาชิกสภาท่ีลงมติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตอไปก็

จะเสนอตอทานนายอําเภอสีค้ิวลงนาม  และตราขอบัญญัติขององคการบริหารสวนตําบลหนอง

หญาขาว  ผมขอตอบขอซักถามของนายพิชาติ จงชิดกลาง สมาชิก อบต. หมูท่ี 5 ถาหมูบาน

ไหนตองการขอใหทางประธาน อสม. มาขอไดท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาวครับ 

ขอบคุณครับ 

ประธานสภาอบต. สมาชิกทานใดมีขอปรึกษาอีกหรือไมครับ  ขอไดโปรดยกมือ  ขอเชิญ นายสมพงษ  สุดจันทึก 

สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี  3  ครับ 

นายสมพงษ สุดจันทึก 

สมาชิก อบต. หมูท่ี 3 

กราบเรียนประธานสภาท่ีเคารพ กระผมนายสมพงษ  สุดจันทึก สมาชิก อบต. หมูท่ี 3   

ผมขอปรึกษาหารือเรื่องการใชถนนสายหลัก ซ่ึงรถบรรทุกวิ่งเร็ว   อยากใหใชทางเบี่ยงครับ  

ผมขอใหฝากผูบริหารดวยครับ 

นายอนันต  สิทธิเสือ 

นายก อบต. 

เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ   และทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมขอตอบขอ

ปรึกษาหารือเรื่องการใชถนนของรถบรรทุก  ซ่ึงเปนถนนสาธารณะเราอาจตองมีการประชุม

ประชาคมตําบลกอนเพ่ือปรึกษาหารือ หาแนวทางในการแกไขปญหาครับ 

ประธานสภาอบต. สมาชิกทานใดมีขอปรึกษาอีกหรือไมครับ  ขอไดโปรดยกมือ  ขอเชิญ นายวศัณย  เฟองสูงเนิน  

สมาชิก อบต. หมูท่ี 13  ครับ 

นายวศัณย เฟองสูงเนิน 

สมาชิก อบต. หมูท่ี 13 

กราบเรียนประธานสภาท่ีเคารพ กระผมนายวศัณย  เฟองสูงเนิน  สมาชิก อบต. หมูท่ี 13 

ผมขอสอบถามเรื่องโครงการของขอบัญญัติงบประมาณประจําป 2564ไดดําเนินการหรือยังครับ 

ถนนท่ีลงงานผิดไดดําเนินการอยางไรครับ 

นายอนันต  สิทธิเสือ 

นายก อบต. 

เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ   และทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุก  ผมขอตอบขอซักถาม

เรื่องโครงการขอบัญญัติงบประมาณประจําป 2564  ไดทําเกือบทุกโครงการแลว  อยูใน

ข้ันตอนลงนามสัญญา  สวนเรื่องท่ีมีการเกรดถนนผิดเสนของผูรับจางไดแจงใหผูรับจางเรง

ดําเนินการแกไข  โดยจะทําพรอมกันกับโครงการกอสรางถนนลาดยางของบานคลองดินดําครับ 

ประธานสภาอบต. มีสมาชิกทานใดจะซักถามอีกหรือไมครับ   ขอไดโปรดยกมือครับ   ถาไมมี 

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  20  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  20  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)    
 


