
 

รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว 

  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจําป  2564  ครั้งท่ี 1 

วันท่ี   24  กุมภาพันธ  2564     เวลา   10.00   น. 

ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว 

………………………..…. 

ผูมาประชุม 

  1.  นายสมศักดิ์    แจมเรือน  ประธานสภา อบต. 

2.  นายสดุดี   ศรีสุวรรณ       รองประธานสภา อบต. 

3. นายไสว  กลาสูงเนิน      สมาชิกสภา อบต. ม. 2 

4.  นายหาญ     ชาคม   สมาชิกสภา อบต. ม. 2 

5.  นายสมพงษ  สุดจันทึก  สมาชิกสภา อบต. ม. 3 

  6.  นางสุนันท  เพียซาย   สมาชิกสภา อบต. ม. 4 

7.  นายพิจิตร    เท่ียงจันทึก      สมาชิกสภา อบต. ม. 4   

  8.  นายพิชาติ  จงชิดกลาง  สมาชิกสภา อบต. ม. 5 

9.  นายสุรศักดิ์  เพียซาย   สมาชิกสภา อบต. ม. 5  

 10.  นางสมพร  ฆองโนนสูง  สมาชิกสภา อบต. ม. 6 

 11.  นายวีระ    ขํามะลัง          สมาชิกสภา อบต. ม. 6 

12. นางชุติมา  บัวแกว          สมาชิกสภา อบต. ม. 7 

13. นางวารี  สุขประจบ       สมาชิกสภา อบต. ม. 8 

14. นายสมคิด  วิเศษรอด        สมาชิกสภา อบต. ม. 8 

15. นายบัณฑิต  มิชชีฮา   สมาชิกสภา อบต. ม. 9 

  16. นายชัชวาลย  ขอสีกลาง  สมาชิกสภา อบต. ม. 9 

17. นายสังวาลย  ชูใจ   สมาชิกสภา อบต. ม. 10 

18.  นางสาวยุภา  บุญจันทร        สมาชิกสภา อบต. ม. 10 

19. นายพานิชย  ประเสริฐ         สมาชิกสภา อบต. ม. 11 

20. นายบุญกอง  คะรํา   สมาชิกสภา อบต. ม. 11 

 21. นายมานพ  เบิ่งขุนทด        สมาชิกสภา อบต. ม. 12 

22. นายสุวรรณ  บุญพันธ         สมาชิกสภา อบต. ม. 12 

23. นายวศัณย  เฟองสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต. ม. 13 

  24. นายประวัต ิ  พรมบุตร         สมาชิกสภา อบต. ม. 14 

   25. นางสาวรัตติญาพร หล่ําจันทึก      สมาชิกสภา อบต. ม. 15 

26. นายธนกร  วีระเทศ   เลขานุการสภา อบต. 

 

 

 



 

-2- 

 

ผูไมมาประชุม 

1. นายประเทือง  ลอมไธสง สมาชิกสภา อบต. ม. 1  ลาประชุม 

2. นายวันชัย ศรีบุญเรือง สมาชิกสภา อบต. ม. 7  ลาประชุม 

3. นายเสียน เลื่อนกระโทก  สมาชิกสภา อบต. ม. 15  ลาประชุม 

 

ผูเขารวมประชุม 

1.  นายอนันต  สิทธิเสือ   นายก อบต. 

  2.  นายสมานมิตร คึงจันทึก   รองนายก อบต. 

3.  นายพิชิต  เจกจันทึก  รองนายก อบต. 

 4.  นางสาวยุคณธร เรือนจันทึก  ผูอํานวยการกองคลัง 

  5.  นายสมบัติ  ละภักดี   ผูอํานวยการกองชาง 

  6.  นายนพนคร  ศิริสวัสดิ์   หัวหนาสํานักปลัด 

  7.  นางสาวเพ็ญศรี       ดรอินทร  ผอ.สงเสริมสุขภาพตําบลหนองหญาขาว 

    

 

    ผูเขาประชุม     จํานวน  25  คน 

ผูไมมาประชุม  จํานวน   3  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  สมัยแรก

ประจาํป  2564 ครั้งท่ี  1   ผมขอเขาระเบยีบวาระเลยนะครับ   

 ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

 - ไมมี 
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ประธานสภา อบต. ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี  2 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนอง

หญาขาว  สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจําป 2563  ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี  30  พฤศจิกายน 2563    

สมาชิกทานใดจะแกไขคําหรือขอความท่ีไดกลาวไว   ขอไดโปรดยกมือครับ    

ถาไมมีสมาชิกทานใดขอแกไข   ผมจะขอมติในท่ีประชุมนะครับ     

มติท่ีประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว   

สมัยสามัญ  สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจําป 2563  ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี  30  พฤศจิกายน 

2563      (เห็นชอบ  24 เสียง  ไมเห็นชอบ 0  เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง) 

ประธานสภา อบต. ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 3  

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง  ติดตามผลการประชุมครั้งท่ีผานมา 

สมาชิกทานใดจะสอบถามผลการประชุมครั้งท่ีผานมา    ขอไดโปรดยกมือครับ    

ขอเชิญนายวีระ  ขํามะลัง  สมาชิก อบต. หมูท่ี 6  ครับ  

นายวีระ  ขํามะลัง  

สมาชิก อบต. หมูท่ี 6   

กราบเรียนประธานสภาท่ีเคารพ  กระผมนายวีระ  ขํามะลัง  สมาชิก อบต. หมูท่ี 6  ตามท่ีทาน

นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาวไดชี้แจง  ในท่ีประชุมครั้งท่ีผานมาวาทานจะ

จัดทําโครงการเกรดเกลี่ยใหท้ัง 15 หมูบาน แตปรากฏวามีบางหมูบานรวมท้ังบานมอดินแดง

ไมไดมีการทําโครงการเกรดเกลี่ยถนน  จึงขอใหทานนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองหญา

ขาวชี้แจงดวยครับ 

นายอนันต  สิทธิเสือ 

นายก อบต. 

เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ   และทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน เนื่องจาก

งบประมาณการเกรดเกลี่ยถนนมีไมเพียงพอในการดําเนินการครบท้ัง 15 หมูบาน  ทําใหบาง

หมูบานอาจตองรอทําโครงการในรอบตอไป  การเกรดเกลี่ยหมู 6 ประสานผูรับเหมาใหครับ

ขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบต. มีสมาชิกทานใดมีอภิปรายหรือไมครับ  ขอไดโปรดยกมือ  ถาไมมีผมขอเขาสูระเบียบวาระ

ตอไปครับ 

ประธานสภา อบต.  ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 4  

ระเบียบวาระท่ี  4.1  เรื่อง  การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป 2564  หมวด

คาครุภัณฑ   ขอเชิญทานนายก ครับ 
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นายอนันต  สิทธิเสือ 

นายก อบต. 

เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ   และทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน   

การขออนุมตัโิอนงบประมาณรายจายประจาํป  2564   หมวดคาครภุัณฑ 

รายการ 

ที ่

รายการทีข่อโอนลด  รายการทีข่อโอนเพิม่ 

1 แผนงานการศกึษา 

งานบรหิารทัว่ไปเกี่ยวกบัการศึกษา 

หมวดเงนิเดอืน  (ฝายประจํา)   

1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน  

 ตั้งไว    1,000,000    บาท  

 

 

 

 

แผนงานบรหิารทัว่ไป 

งานบรหิารทัว่ไป (สาํนกัปลดั) 

หมวดคาครภุณัฑ 

3.1.1  ครภุณัฑสาํนกังาน    

(1) ตูเหล็ก แบบ  2  บาน  ตั้งไวเดิม  

11,000  บาท  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อจัดซื้อ

ตูเหล็กแบบ  2  บาน  จํานวน  2  ตู  โดย

มีคุณลักษณะดังนี้  มีมือจับชนิดบิด  มีแผน

ชั้นปรับระดับ  3  ชิ้น  คุณสมบตัิตาม

มาตรฐานผลิตภัณฑ อุตสาหกรรม  (มอก.)  

ราคาตามบญัชมีาตรฐานครภุณัฑปรบัขึน้

เปน   ตูละ  5,900  บาท  รวม  2  ตู  คดิ

เปน  11,800  บาท 

 ขอโอนลด  800   บาท ขอโอนเพิม่  800   บาท 
 

 รายการ 

ที ่

รายการทีข่อโอนลด  รายการทีข่อโอนเพิม่ 

2 แผนงานการศกึษา 

งานบรหิารทัว่ไปเกี่ยวกบัการศึกษา 

หมวดเงนิเดอืน  (ฝายประจํา)   

1.1.2 ประเภทเงินเดือนพนักงาน  

 ตั้งไว    1,000,000    บาท  

 

 

 

แผนงานบรหิารทัว่ไป   งานบรหิารทัว่ไป 

(สาํนกัปลดั) 

หมวดคาครภุณัฑ 

3.1.1  ครภุณัฑสาํนกังาน   (ตั้งรายการ

ใหม) 

(5) เกาอ้ีสํานักงาน  ตั้ง 6,500   บาท  เพื่อ

จายเปนคาจัดซื้อจัดซื้อเกาอ้ีสํานักงาน 

จํานวน  1  ตัว  โดยมีคุณลักษณะดังนี้  

เปนเกาอ้ีสํานักงานบุหนัง  แขนเกาอ้ี

เหล็กดัดชุบโครเมียม  แกนปรับระดับสูง – 

ต่ําได  ขาอลูมิเนียมขัดเงา  ขนาดไมนอย

กวา  60x70x110-120  ซม. (กวาง x ลึก 

x สูง)   

 ขอโอนลด  6,500   บาท ขอโอนเพิม่  6,500   บาท 
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   3 แผนงานการศกึษา 

งานบรหิารทัว่ไปเกี่ยวกบัการศึกษา 

หมวดเงนิเดอืน  (ฝายประจํา)   

1.1.3 ประเภทเงินเดือนพนักงาน  

 ตั้งไว    1,000,000    บาท  

 

แผนงานบรหิารทัว่ไป   งานบรหิารทัว่ไป 

(สาํนกัปลดั) 

หมวดคาครภุณัฑ 

3.1.1  ครภุณัฑสาํนกังาน   (ตั้งรายการ

ใหม) 

(6)  เกาอ้ีเหล็กแถว  4  ที่นั่ง  ตัง้ไว  

40,000   บาท  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ

จัดซื้อเกาอ้ีเหล็กแถว    4  ที่นั่ง  จํานวน  

4  ชุด  โดยมีคุณลักษณะดังนี้  พนักพิงและ

ที่นั่งเปนเหล็ก  คานรองรับใตทีน่ั่งเปน

เหล็กกลอง  ขาเกาอ้ีเหล็กชุบโครเมี่ยม  ที่

วางแขนเหล็กชุบโครเมี่ยมขนาบดานขาง   

 ขอโอนลด  40,000   บาท ขอโอนเพิม่  40,000    บาท 

 
 

 4 แผนงานการศกึษา 

งานบรหิารทัว่ไปเกี่ยวกบัการศึกษา 

หมวดเงนิเดอืน  (ฝายประจํา)   

1.1.4 ประเภทเงินเดือนพนักงาน  

 ตั้งไว    1,000,000    

บาท  

 

 

 

แผนงานบรหิารทัว่ไป  งานบรหิารทัว่ไป 

(สาํนกัปลดั) 

หมวดคาครภุณัฑ 

3.1.5   ครภุณัฑงานบานงานครวั   (ตัง้

รายการใหม) 

(2) เคร่ืองตัดแตงพุมไม  ตั้งไว    11,000    

บาท  เพื่อจัดซื้อเคร่ืองตัดแตงพุมไม  ขนาด

ไมนอยกวา  22  นิ้ว  จํานวน  1  เคร่ือง  

คุณสมบัติ   เปนเคร่ืองตัดแตงพุมไมชนดิใช

เคร่ืองยนต แบบมือถือ  ใชเคร่ืองยนตเบนซิน 

1 สูบ 2 จังหวะ  ความจุกระบอกสูบขนาดไม

นอยกวา  21 ซีซี  เคร่ืองยนตขนาดไมนอย

กวา 0.8 แรงมา  ใบมีดตัดขนาดไมนอยกวา  

22 นิ้ว  ใบมีดตัดสามารถใชได  2 ดาน   

(คุณสมบัติตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ)   

 ขอโอนลด  11,000    บาท ขอโอนเพิม่  11,000   บาท 
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 รายการ 

ที ่

รายการทีข่อโอนลด  รายการทีข่อโอนเพิม่ 

5 แผนงานการศกึษา 

งานบรหิารทัว่ไปเกี่ยวกบัการศึกษา 

หมวดเงนิเดอืน  (ฝายประจํา)   

1.1.5 ประเภทเงินเดือนพนักงาน  

 ตั้งไว    1,000,000    บาท  

 

 

แผนงานบรหิารทัว่ไป  งานบรหิารทัว่ไป 

(สาํนกัปลดั) 

หมวดคาครภุณัฑ 

3.1.6   ครภุณัฑคอมพวิเตอร   (ตั้งรายการ

ใหม) 

(2) เคร่ืองสํารองไฟฟา  ตั้งไว    2,500    

บาท  เพื่อจัดซื้อเคร่ืองสํารองไฟฟา ขนาด  

800 VA  จํานวน 1 เคร่ือง คุณลักษณะ

พื้นฐานมีกําลงัไฟฟาดานนอกไมนอยกวา   

800  VA   (480  Watts)  สามารถสํารอง

ไฟฟาไดไมนอยกวา  15  นาท ี (คุณสมบัติ

ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ)   

6 แผนงานการศกึษา 

งานบรหิารทัว่ไปเกี่ยวกบัการศึกษา 

หมวดเงนิเดอืน  (ฝายประจํา)   

1.1.6 ประเภทเงินเดือนพนักงาน 

ตั้งไว    1,000,000    บาท 

 

 

 

 

แผนงานบริหารทัว่ไป งานบรหิารงานคลงั  

(กองคลงั) 

หมวดคาครภุณัฑ 

3.1.1  ครภุณัฑสาํนกังาน    

(1)  ตูเหล็ก แบบ  2  บาน  ตั้งไวเดิม  

22,000  บาท  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อจัดซื้อ

ตูเหล็กแบบ  2  บาน  จํานวน  4  ตู  ตูละ  

5,500  บาท  โดยมีคุณลักษณะดังนี้  มีมือ

จับชนิดบิด  มีแผนชั้นปรับระดบั  3  ชิ้น  

คุณสมบัติตามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  (มอก.)  ราคาตาม

บญัชมีาตรฐานครภุณัฑปรบัขึน้เปนตูละ  

5,900  บาท  รวม  4  ตู  คดิเปน  23,600  

บาท  (เพิม่ขึน้จากเดิม  1,600  บาท) 

 ขอโอนลด  1,600  บาท ขอโอนเพิม่  1,600  บาท 
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 รายการ รายการทีข่อโอนลด  รายการทีข่อโอนเพิม่ 



ที ่

7 แผนงานการศกึษา 

งานบรหิารทัว่ไปเกี่ยวกบัการศึกษา 

หมวดเงนิเดอืน  (ฝายประจํา)   

1.1.7 ประเภทเงินเดือนพนักงาน  

 ตั้งไว    1,000,000    บาท 

 

แผนงานบรหิารทัว่ไป   งานบรหิารงานคลงั  

(กองคลงั) 

หมวดคาครภุณัฑ 

3.1.1  ครภุณัฑสาํนกังาน    

(4)  เกาอ้ีสํานักงาน  ตั้งไวเดิม  1  ตัว  

ราคา  5,000   บาท  ขอซือ้เพิม่อกี  1  ตวั  

รวมเปน  10,000  บาท  เพื่อจายเปนคา

จัดซื้อจัดซื้อเกาอ้ีสํานักงาน จํานวน  2  ตัว  

โดยมีคุณลักษณะดังนี้  เปนเกาอ้ีสํานักงาน

บุหนัง  แขนเกาอ้ีเหล็กดัดชุบโครเมียม  

แกนปรับระดบัสูง – ต่าํได  ขาอลูมิเนียม

ขัดเงา  ขนาดไมนอยกวา  60x70x90-105  

ซม. (กวาง x ลึก x สูง)  (เพิม่ขึน้จากเดมิ  

5,000  บาท) 

8 แผนงานการศกึษา 

งานบรหิารทัว่ไปเกี่ยวกบัการศึกษา 

หมวดเงนิเดอืน  (ฝายประจํา)   

1.1.8 ประเภทเงินเดือนพนักงาน  

 ตั้งไว    1,000,000    บาท  

 

 

แผนงานบรหิารทัว่ไป   งานบรหิารงานคลงั  

(กองคลงั) 

หมวดคาครภุณัฑ 

3.1.6   ครภุณัฑคอมพวิเตอร   (ตั้งรายการ

ใหม) 

 (2)    เคร่ืองพิมพ  Multifunction  ตั้งไว    

8,900    บาท  เพื่อจัดซื้อเคร่ืองพิมพ 

Multifunction  เลเซอรหรือ LED ขาวดํา  

จํานวน  1   เคร่ือง  คุณสมบัตพิื้นฐาน  มี

ความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 

1,200x1,200 dp  มีความเร็วในการพิมพ

สําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 28 หนา

ตอนาที (ppm)  (คุณสมบัติตามบัญชี

มาตรฐานครุภัณฑ) 
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 รายการ รายการทีข่อโอนลด  รายการทีข่อโอนเพิม่ 



ที ่

9  แผนงานการศกึษา 

งานบรหิารทัว่ไปเกี่ยวกบัการศึกษา 

หมวดเงนิเดอืน  (ฝายประจํา)   

1.1.9 ประเภทเงินเดือนพนักงาน  

 ตั้งไว    1,000,000    บาท  

 

แผนงานเคหะและชมุชน 

งานบรหิารทัว่ไปเกี่ยวกบัเคหะและ

ชมุชน  (กองชาง)  หมวดคาครภุณัฑ 

3.1.2  ครภุณัฑคอมพวิเตอร   (ตั้ง

รายการใหม) 

(1) เครื่องสํารองไฟฟา  ตั้งไว    2,500    

บาท  เพ่ือจัดซ้ือเครื่องสํารองไฟฟา 

ขนาด  800 VA  จํานวน 1 เครื่อง 

คุณลักษณะพ้ืนฐานมีกําลังไฟฟาดาน

นอกไมนอยกวา   800  VA   (480  

Watts)  สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอย

กวา  15  นาที  (คุณสมบัติตามบัญชี

มาตรฐานครุภัณฑ)   
 

  

การขออนมุตัโิอนงบประมาณรายจายประจาํป 2564 หมวดคาครภุณัฑ  ทีด่นิ  และสิง่กอสราง 

รายการ 

ที ่

รายการที่ขอโอนลด  รายการที่ขอโอนเพิม่ 

(ตัง้รายการใหม) 

10 แผนงานเคหะและชมุชน   

งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบัเคหะและ

ชมุชน   

หมวดเงินอดุหนุน     

 ( 1 )  อุดหนุนการขยายเขตระบบ

จําหนายแรงต่าํและไฟสาธารณะภายใน

เขต อบต.หนองหญาขาว  ตั้งไว  

200,000  บาท    

แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา   

งานกอสรางโครงสรางพืน้ฐาน   

1.1.2  ประเภทคากอสรางสิง่

สาธารณปูโภค   

(17)  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก  บานซับชุมพล  หมูที่  9  สายจาก

ถนนทางหลวงชนบท – ไรนายบุญธรรม  

ตั้งไว  200,000   บาท 

        เพื่อจายเปนคากอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง  5.00  

เมตร  ยาว  73.00  เมตร  หนา  0.15  

เมตร  หรือพื้นที่กอสรางทั้งหมด  365.00  

ตารางเมตร  พรอมกลบไหลทางให

เรียบรอย  ติดตั้งปายโครงการ  1 ปาย  

(รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด) 

 ขอโอนลด  200,000   บาท ขอโอนเพิม่  200,000  บาท 
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ประธานสภา อบต. มีสมาชิกทานใดมีอภิปรายหรือไมครับ  ขอไดโปรดยกมือ  ถาไมมีสมาชิกอภิปราย      



ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ 

มติท่ีประชุม        เห็นชอบ 

(เห็นชอบ  24 เสียง  ไมเห็นชอบ 0  เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง) 

ประธานสภา อบต.  ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 4  

ระเบียบวาระท่ี  4.2  เรื่อง  การขออนุมัติเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจาย

ประจําป  2564   หมวดคาครุภัณฑ    ขอเชิญทานนายก ครับ 

นายอนันต  สิทธิเสือ 

นายก อบต. 

เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ   และทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน   

การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป  2564   หมวดคาครุภัณฑ 

รายการ 

ที ่

ขอความเดมิ  ขอความใหม 

1 แผนงานบริหารทัว่ไป 

งานบรหิารทัว่ไป (สาํนักปลดั) 

หมวดคาครภุณัฑ 

3.1.1  ครภุณัฑสาํนกังาน    

(4)    โตะทํางาน  ตั้งไว  30,000  

บาท  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือโตะ

ทํางาน  จํานวน  2  ตัว  โดยมี

คุณลักษณะดังนี้  เปนโตะทํางาน

เหล็ก  ชนิด  7  ลิ้นชัก  หนา  PVC  

มุมมนขอบ PVC  กันกระแทก  มีท่ี

พักเทา  ขนาดความกวาง x ลึก x สูง  

ไมนอยกวา  180x85x75 ซม. พรอม

กระจก 

 

 

แผนงานบริหารทัว่ไป 

งานบรหิารทัว่ไป (สาํนักปลดั) 

หมวดคาครภุณัฑ 

3.1.1  ครภุณัฑสาํนกังาน    

(4)    โตะทํางาน  ตั้งไว  18,000  บาท  

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือจัดซ้ือโตะทํางาน  

จํานวน  2  ตัว    ตัวละ  9,000   บาท  

โดยมีคุณลักษณะดังนี้  เปนโตะทํางาน

เหล็ก  พรอมกระจก  ขนาดไมนอยกวา  

5  ฟุต  กวางไมนอยกวา  150  ซม.  

ลึกไมนอยกวา  75  ซม.  สูงไมนอยกวา  

75  ซม.  ระบบกุญแจล็อค  3  ชั้น   

(หมายเหต ุ ขอปรับลดราคาและแกไข

คุณลักษณะ) 
 

  

ประธานสภา อบต. มีสมาชิกทานใดมีอภิปรายหรือไมครับ  ขอไดโปรดยกมือ  ถาไมมีสมาชิกอภิปราย      

ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ 

มติท่ีประชุม        เห็นชอบ 

(เห็นชอบ  24  เสียง  ไมเห็นชอบ 0  เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง) 

ประธานสภา อบต.  ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 4  

ระเบียบวาระท่ี  4.3  เรื่อง  การขออนุญาตใชพ้ืนท่ีปาสงวนเพ่ือขุดลอกระบบระบายน้ํา

พรอมอาคารประกอบ บานซับชุมพล   ขอเชิญทานนายก ครับ 
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นายอนันต  สิทธิเสือ 

นายก อบต. 

ตามท่ีโครงการชลประทานนครราชสีมา  ไดทําหนังสือ ท่ี กษ 0317.06/140 ลงวันท่ี  29  

มกราคม  2564  เรื่อง ขอใชพ้ืนท่ีเขตปาสงวนแหงชาติปาหนองแวงและปาดงพญาเย็นแปลงท่ี

สอง  ซ่ึงไดรับงบประมาณจังหวัด และกลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564  เพ่ือจัดทํา

โครงการขุดลอกระบบระบายน้ําพรอมอาคารประกอบ บานซับชุมพล ตําบลหนองหญาขาว  

อําเภอสีค้ิว  จังหวัดนครราชสีมา  ซ่ึงจุดดําเนินการอยูในพ้ืนท่ีเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาหนอง

แวง  และปาดงพญาเย็นแปลงท่ีสองนั้น  โครงการชลประทานนครราชสีมา  จึงขอนําเรื่องขอ

ใชประโยชนในพ้ืนท่ีปา  เพ่ือขอความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหญา

ขาวในครั้งนี้ 

             ขอใหท่ีประชุมพิจารณาวาเห็นควรใหโครงการชลประทานนครราชสีมาใชพ้ืนท่ีเขต

ปาสงวนแหงชาติดังกลาว ดําเนินโครงการขุดลอกระบบระบายน้ําพรอมอาคารประกอบ  

บานซับชุมพล 

ประธานสภา อบต. มีสมาชิกทานใดมีอภิปรายหรือไมครับ  ขอไดโปรดยกมือ  ถาไมมีสมาชิกอภิปราย      

ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ 

มติท่ีประชุม        เห็นชอบ 

(เห็นชอบ  24  เสียง  ไมเห็นชอบ 0  เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง) 

ประธานสภา อบต.  ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 4  

ระเบียบวาระท่ี  4.4  เรื่อง  การขออนุญาตใชพ้ืนท่ีปาสงวนเพ่ือขุดลอกระบบระบายน้ํา

พรอมอาคารประกอบ บานลําบานใหม   ขอเชิญทานนายก ครับ 

นายอนันต  สิทธิเสือ 

นายก อบต. 

ตามท่ีโครงการชลประทานนครราชสีมา  ไดทําหนังสือ ท่ี กษ 0317.06/140 ลงวันท่ี  29  

มกราคม  2564  เรื่อง ขอใชพ้ืนท่ีเขตปาสงวนแหงชาติปาหนองแวงและปาดงพญาเย็นแปลงท่ี

สอง  ซ่ึงไดรับงบประมาณจังหวัด และกลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564  เพ่ือจัดทํา

โครงการขุดลอกระบบระบายน้ําพรอมอาคารประกอบ บานซับชุมพล ตําบลหนองหญาขาว  

อําเภอสีค้ิว  จังหวัดนครราชสีมา  ซ่ึงจุดดําเนินการอยูในพ้ืนท่ีเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาหนอง

แวง  และปาดงพญาเย็นแปลงท่ีสองนั้น  โครงการชลประทานนครราชสีมา  จึงขอนําเรื่องขอ

ใชประโยชนในพ้ืนท่ีปา  เพ่ือขอความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหญา

ขาวในครั้งนี้ 

             ขอใหท่ีประชุมพิจารณาวาเห็นควรใหโครงการชลประทานนครราชสีมาใชพ้ืนท่ีเขต

ปาสงวนแหงชาติดังกลาว ดําเนินโครงการขุดลอกระบบระบายน้ําพรอมอาคารประกอบ  

บานลําบานใหม 

ประธานสภา อบต. มีสมาชิกทานใดมีอภิปรายหรือไมครับ  ขอไดโปรดยกมือ  ถาไมมีสมาชิกอภิปราย      

ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ 

มติท่ีประชุม        เห็นชอบ 

(เห็นชอบ  24  เสียง  ไมเห็นชอบ 0  เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง) 
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ประธานสภา อบต.  ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 4  

ระเบียบวาระท่ี  4.5  เรื่อง  การขออนุญาตใชพ้ืนท่ีสาธารณประโยชนเพ่ือขุดลอกระบบ

ระบายน้ําพรอมอาคารประกอบ บานหนองไผ   ขอเชิญทานนายก ครับ 

นายอนันต  สิทธิเสือ 

นายก อบต. 

ตามท่ีโครงการชลประทานนครราชสีมา  ไดทําหนังสือ ท่ี กษ 0317.06/140 ลงวันท่ี  29  

มกราคม  2564  เรื่อง ขอใชพ้ืนท่ีเขตปาสงวนแหงชาติปาหนองแวงและปาดงพญาเย็นแปลงท่ี

สอง ซ่ึงไดรับงบประมาณจังหวัด และกลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564  เพ่ือจัดทํา

โครงการขุดลอกระบบระบายน้ําพรอมอาคารประกอบ บานซับชุมพล ตําบลหนองหญาขาว  

อําเภอสีค้ิว  จังหวัดนครราชสีมา  ซ่ึงจุดดําเนินการอยูในพ้ืนท่ีเขตปาสงวนแหงชาติ   

ปาหนองแวง  และปาดงพญาเย็นแปลงท่ีสองนั้น  โครงการชลประทานนครราชสีมา  จึงขอนํา

เรื่องขอใชประโยชนในพ้ืนท่ีปา  เพ่ือขอความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนตําบลหนอง

หญาขาวในครั้งนี้ 

             ขอใหท่ีประชุมพิจารณาวาเห็นควรใหโครงการชลประทานนครราชสีมาใชพ้ืนท่ีเขต

ปาสงวนแหงชาติดังกลาว ดําเนินโครงการขุดลอกระบบระบายน้ําพรอมอาคารประกอบ  

บานหนองไผ  

ประธานสภา อบต. มีสมาชิกทานใดมีอภิปรายหรือไมครับ  ขอไดโปรดยกมือ  ถาไมมีสมาชิกอภิปราย      

ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ 

มติท่ีประชุม        เห็นชอบ 

(เห็นชอบ  24  เสียง  ไมเห็นชอบ 0  เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง) 

ประธานสภา อบต.  ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 4  

4.6  การกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญ  ประจําป 2564  ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง 

(ฉบับท่ี2) พ.ศ. 2554 ขอ 21 ครับ  ขอเชิญท่ีประชุมเสนอสมัยประชุมสามัญครับ 

นายบัณฑิต  มิชชีฮา 

สมาชิก อบต.หมูท่ี 9 

กราบเรียนทานประธานสภาอบต.ท่ีเคารพ  กระผมนายบัณฑิต  มิชชีฮา  สมาชิก อบต. 

หมูท่ี 9 ผมขอเสนอกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญ   จํานวน  4  สมัย 

ประจาํป  2564  สมัยแรกสภาอบต.ไดกําหนดไวแลว 

  สมัยท่ี  2  เดือน พฤษภาคม   2564        สมัยท่ี  3  เดือน สิงหาคม      2564 

  สมัยท่ี  4  เดือน พฤศจิกายน  2564   โดยแตละสมัยกําหนดสมัยละ 15  วัน   

ขอผูรับรองดวยครับ 
นายพิชาติ  จงชิดกลาง 

สมาชิก อบต.หมูท่ี 5 

รับรอง 

นายสุรศักดิ์  เพียซาย 

สมาชิก อบต.หมูท่ี 5 

รับรอง 

ประธานสภาอบต. ผูรับรองถูกตอง  มีสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนหรือไมครับ  ถาไมมีผมถือวาตามท่ีเสนอ

เลยนะครับ 
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มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติกําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําป 2564 จํานวน  4  สมัยดังนี้ 

  สมัยท่ี  1  เดือน กุมภาพันธ   2564  กําหนดไวแลว    

  สมัยท่ี  2  เดือน พฤษภาคม   2564 

  สมัยท่ี  3  เดือน สิงหาคม      2564 

  สมัยท่ี  4  เดือน พฤศจิกายน  2564   โดยแตละสมัยกําหนดสมัยละ 15  วัน  ครับ 

(เห็นชอบ  24 เสียง  ไมเห็นชอบ 0  เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง) 

ประธานสภาอบต. ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 4 

4.7  การกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก ประจําป  2565  และกําหนด

ระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  ประจําป  2565    

ขอเชิญสมาชิกสภา เสนอวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  ประจําป 2565       

วาจะกําหนดเม่ือใด   และกําหนดระยะเวลาก่ีวัน ขอเชิญท่ีประชุมเสนอครับ 

นายบัณฑิต  มิชชีฮา 

สมาชิก อบต.หมูท่ี 9 

กราบเรียนประธานสภาท่ีเคารพ กระผมนายบัณฑิต  มิชชีฮา   สมาชิก อบต. หมูท่ี 9  

ผมขอเสนอ  กําหนดสมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก ประจําป 2565   สมัยแรก  

เดือน กุมภาพันธ  2565   มีกําหนด  15  วัน  ขอผูรับรองดวยครับ 

นายพานิชย   ประเสริฐ 

สมาชิก อบต.หมูท่ี 11 

รับรอง 

นายสุวรรณ บุญพันธ 

สมาชิก อบต.หมูท่ี 12 

รับรอง 

ประธานสภาอบต. ผูรับรองถูกตอง  มีสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนหรือไมครับ  ถาไมมีผมถือวาตามท่ีเสนอ

เลยนะครับ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติกําหนดสมัยประชุม สมัยแรก  ประจําป 2565     

เดือน กุมภาพันธ  2565  มีกําหนด  15  วัน 

(เห็นชอบ  24  เสียง  ไมเห็นชอบ 0  เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง) 

ประธานสภาอบต. ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 4 

4.8  ขอความเห็นชอบการจัดการบริหารขยะมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนอง

หญาขาว  นําไปกําจัดท่ีเทศบาลตําบลสูงเนิน 

นายอนันต  สิทธิเสือ 

นายก อบต. 

เรียนทานประธานท่ีเคารพ  และทานสมาชิกสภาทุกทาน  ตามท่ีไดรับแจง  จากผูบริหาร

องคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว เรื่องการจัดการบริหารขยะมูลฝอยในเขตตําบล

หนองหญาขาว  โดยแตเดิมนั้นการจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตตําบล  ท้ัง  15  หมูบาน จัดเก็บ

แลวนําขยะมูลฝอยไปกําจัดท่ีโรงงานกําจัดขยะทีพีไอ อําเภอแกงคอย  จังหวัดสระบุรี  ซ่ึงทาง

อบต. ไดทําขอตกลงไวกับบริษัททีพีไอ  ซ่ึงมีปญหาการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ดังนี้ 

1. จํานวนรถขยะมีเพียง  1  คัน ไมเพียงพอตอการจัดเก็บขยะภายในตําบลจึงมีขยะ

ตกคาง 
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2. มีระยะทางท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาวนําขยะไปท้ิงท่ีโรงงานทีพีไอ

ระยะทางไกล  เสียเวลาเดินทางนานหลายชั่วโมง  ทําใหมีเวลาในการเก็บขยะในพ้ืนท่ี

มีนอยลง  ทําใหขยะตกคางจํานวนมาก 

3. รถขยะของอบต. มีอายุ การใชงาน 7-8 ปทําใหสภาพรถเกา  และทรุดโทรมชํารุดเสีย

บอยครั้งตองจอดซอม  จึงทําใหมีขยะตกคางเปนจํานวนมาก 

จากเหตุผลขางตนทางองคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาวจึงแกไขปญหาขยะตกคาง  

โดยติดตอประสานขอท่ีท้ิงขยะมูลฝอยท่ีเทศบาลตําบลสูงเนินโดยเทศบาลตําบลสูงเนินยินดีท่ี

จะใหทางองคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาวนําขยะลฝอยไปท้ิงได แตตองไดรับความ

เห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว  ดังนั้นจึงนําเรื่องนี้เขาท่ีประชุม

สภาเพ่ือใหความเห็นชอบครับ 

ประธานสภา อบต. มีสมาชิกทานใดมีอภิปรายหรือไมครับ  ขอไดโปรดยกมือ  ถาไมมีสมาชิกอภิปราย      

ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ 

มติท่ีประชุม        เห็นชอบ 

(เห็นชอบ  24  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  

ผมตองขอขอบคุณสมาชิกสภาอบต.ทุกทานท่ีเห็นชอบเรื่องขอใชพ้ืนท่ีปาสงวนเพ่ือขุดลอก

ระบบระบายน้ําพรอมอาคารประกอบ บานลําบานใหมครับ  และขอสอบถามเรื่องการจายขาด

ของหมู 5 ครับไดดําเนินการข้ันตอนไหนครับ 

นายอนันต  สิทธิเสือ 

นายก อบต. 

เรียนทานประธานท่ีเคารพ  และทานสมาชิกสภาทุกทาน  ขอตอบขอซักถามโครงการจายขาด

เงินสะสมไดทําสัญญาเกือบทุกโครงการแลวครับ  ผมจะใหชางเรงดําเนินการทุกโครงการให

แลวเสร็จในชวงท่ีผมอยูในตําแหนงครับ 

ประธานสภาอบต. มีสมาชิกทานใดจะซักถามหรือไมครับ   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  10  มีนาคม  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  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  มีนาคม  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.             

  

       

                 สภา อบต.ไดรับรองแลว    เม่ือวันท่ี                                           

       

                         (ลงชื่อ)           ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว 
                                  (นายสมศักดิ์    แจมเรือน)      


