
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว 

  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ประจําป  2563  ครั้งที่ 2 

วันที่   21  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. นายไสว  กลาสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต. ม. 2 

5.  นายสมพงษ  สุดจั นทึก  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.นางสมพร  ฆองโนนสูง  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. นายประวัติ  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. นายหาญ  ชาคม  สมาชิกสภา อบต. ม. 2  ลาประชุม 

2. นายพิจิตร  เท่ียงจันทึก     สมาชิกสภา อบต. ม. 4    ลาประชุม 

3. นายวีระ    ขํามะลัง  สมาชิกสภา อบต. ม. 6   ลาประชุม 

4. นางสาวยุภา  บุญจันทร       สมาชิกสภา อบต. ม. 10   ลาประชุม 

5. นายบุญกอง  คะรํา  สมาชิกสภา อบต. ม. 11   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   

6.  นางสาวณัฐกานต บางกระ   นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

    

    ผูเขาประชุม     จํานวน  23 คน 

ผูไมมาประชุม  จํานวน   5  คน 

ผูเขารวมประชุม  จํานวน  6  คน 

     

เร่ิมประชุม เวลา     10.00    น.  
 

 โดย  นายธนกร  วีระเทศ  เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาวกราบเรียนทาน

ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาวท่ีเคารพ บัดนี้  ไดเวลานัดประชุมแลว  สมาชิกไดมาครบ

องคประชุม ขอกราบเรียนเชิญทานประธานสภาฯ  ไดกรุณาจุดธูป เทียน  บูชาพระรัตนตรัย  และดําเนินการ

ตามระเบียบวาระการประชุมตอไป   กราบเรียนเชิญครับ  
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ประธานสภาอบต. กระผมขอเปดการการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว สมัยสามัญ  สมัยท่ี 

3 ประจําป  25632562 คร้ังท่ี  2   ผมขอเขาระเบียบวาระเลยนะครับ   

 ระเบียบวาระที่  1   เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

 ไมม ี
 

 

ที�จดัรูปแบบ: แบบอกัษร: 12 พ.

ที�จดัรูปแบบ: ชอ่งว่าง หลงั:  8 พ., ระยะห่าง
บรรทดั:  หลายบรรทดั 1.08 บ., แท็บหยุด:
ไม่ที�  1.27 ซม. +  2.54 ซม. +  3.81 ซม.
+  7.96 ซม.

ที�จดัรูปแบบ: แบบอกัษร: (ค่าเริ�มตน้)
+เนื�อความ, 11 พ., แบบอกัษรภาษาที�ซ ั
บซอ้น: +เนื�อความแบบ CS, 14 พ.

ที�จดัรูปแบบ: ชอ่งว่าง หลงั:  8 พ., ระยะห่าง
บรรทดั:  หลายบรรทดั 1.08 บ., แท็บหยุด:
ไม่ที�  1.27 ซม. +  2.54 ซม. +  3.81 ซม.
+  7.96 ซม.
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ประธานสภา อบต. ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี  2 

ระเบียบวาระที่ 2เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหญา

ขาว  สมัยสามัญ สมัยที่ 3ประจําป 25632562  ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่14 9 สิงหาคม  

25632562 

สมาชิกทานใดจะแกไขคําหรือขอความท่ีไดกลาวไว   ขอไดโปรดยกมือครับ    

ถาไมมีสมาชิกทานใดขอแกไข   ผมจะขอมติในท่ีประชุมนะครับ     

มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว   

สมัยสามัญ สมัยที่ 3ประจําป 25632562  ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่149 สิงหาคม  25632562 

 (เห็นชอบ  2218เสียง  ไมเห็นชอบ 0  เสียง  งดออกเสียง 12เสียง) 

 

ประธานสภาอบต. ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 3 

ระเบียบวาระที่  3  เรื่อง  ติดตามผลการประชุมครั้งที่ผานมา 

สมาชิกทานใดจะสอบถามผลการประชุมคร้ังท่ีผานมา   ขอไดโปรดยกมือครับ    

ถาไมมีผมจะเขาสูระเบียบวาระตอไปครับ 

 

ประธานสภา อบต.  ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 4 

ระเบียบวาระที่  4  เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 

4.1  การพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25642563  

วาระที่ 2 ข้ันแปรญัตติ  ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติรายงานความเห็นตอที่

ประชุม 

นายชัชวาลยขอสีกลาง 

ประธานคณะกรรมการ

แปรญัตติ 

ตามท่ีสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาวไดรับหลักการวาระท่ี 1รางขอบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25642563 ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 

3 คร้ังท่ี 1 ประจําป 25632562  วันท่ี 149 สิงหาคม 25632562  ไปแลวนั้น  สภาองคการ

บริหารสวนตําบลหนองหญาขาวไดเสนอตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน  3  ทาน  โดย

กระผมนายชัชวาลยขอสีกลางเปนประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  เพื่อเปดโอกาสใหสมาชิก

สภาฯ และผูบริหารทองถ่ินเสนอ แกไขขอบกพรอง  หรือ เสนอคําแปรญัตติในรางขอบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําป 25642563  ไปแลวนั้นปรากฏวาในระยะเวลาดังกลาว  ไมมี

คณะกรรมการแปรญัตติ  หรือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาวทานใด  

นําเสนอคําแปรญัตติเพื่อแกไขรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 25642563  แตอยาง

ใด 

       ดังนั้นจึงมีมติเปนเอกฉันท  ใหคงรางเดิมไวโดยไมมีการแกไขหรือเพิ่มเติมแตอยางใด   

ประธานสภาอบต. เมื่อไมมีผูใดเสนอขอแปรญัตติ  ผมจะขอมติท่ีประชุมวาเห็นชอบรางขอบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  ในวาระท่ี 2 ข้ันแปรญัตติขององคการบริหารสวน

ที�จดัรูปแบบ: แบบอกัษร: 12 พ.

ที�จดัรูปแบบ: ขวา:  0 ซม.

ที�จดัรูปแบบ: แบบอกัษร: ไม่ ตวัหนา, ไม่
ขดีเสน้ใต,้ แบบอกัษรภาษาที�ซบัซอ้น:
+เนื�อความแบบ CS, 14 พ., ไม่ ตวัหนา



ตําบลหนองหญาขาว   

มติที่ประชุม - เห็นชอบ 

 (เห็นชอบ  22 เสียง  ไมเห็นชอบ 0  เสียง  งดออกเสียง 1เสียง) 
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ประธานสภาอบต. 4.2การพิจารณาเมื่อไมมีผูใดเสนอขอแปรญัตติ  ผมจะขอมติท่ีประชุมวาเห็นชอบดวยราง

ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. 2564วาระที่  3  ข้ันลงมติ 

ในวาระท่ี  3  นี้  ผมขอมติท่ีประชุมเห็นชอบใหตราขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 

พ.ศ. 2564ท่ี 2 ข้ันแปรญัตตขิององคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว  โดยผานความ

เห็นชอบในวาระท่ี  2  เรียบรอยแลว ผมจะขอมติจากสภาแหงนี้ เพื่อพิจารณาลงมติเห็นชอบ

ในวาระท่ี 3 ข้ันลงมติเพื่อตราเปนขอบัญญัติตอไป 

มติที่ประชุม - เห็นชอบ 

 (เห็นชอบ  2218 เสียง  ไมเห็นชอบ 0  เสียง  งดออกเสียง 12เสียง) 

 

รองประธานสภาอบต. 4.32การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงพิจารณารางขอบัญญัตงิบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. 2563  วาระที่  3  ข้ันลงมต ิ

ในวาระท่ี  3  นี้  ผมขอมติท่ีประชุมเห็นชอบใหตราขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 

พ.ศ. 2563 ขององคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว  โดยผานความเห็นชอบในวาระท่ี  2  

เรียบรอยแลว ผมจะขอมติจากสภาแหงนี้ เพื่อพิจารณาลงมติเห็นชอบในวาระท่ี 3 ข้ันลงมติ

เพื่อตราเปนขอบัญญัติตอไป 
นายอนันต  สิทธิเสือ 

นายก อบต.มติที่

ประชุม 

เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ   และทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน 

การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจําป 2563 

ขอความเดิม ขอเปลี่ยนแปลง 

(2)  โครงการ ตอเติมอาคารอเนกประสงค 

อบต.หนองหญาขาว หลังเกา 

     เพื่อจายเปนคาปรับปรุงอาคาร

อเนกประสงค อบต.หนองหญาขาว หลังเกา 

โดยดําเนินการตอเติมอาคารเอนกประสงค

หลังเกาเพิ่ม 4.00 เมตร ยาว 7.00 เมตร พื้นท่ี

กอสรางท้ังหมด 28.00 ตารางเมตร พรอม

ติดตั้งระบบไฟฟาใหเรียบรอย ติดตั้งปาย

โครงการ 1 ปาย (ตามแบบท่ี อบต. กําหนด) 
 

                งบประมาณ  340,000 บาท 

(2)  โครงการตอเติมอาคาร

อเนกประสงค อบต.หนองหญาขาว หลัง

เกา 

     ปรับปรุงอาคาร อเนกประสงค อบต.

หนองหญาขาว หลังเกา โดยดําเนินการเท

พื้นรอบอาคาร พื้นท่ี 190.00 ตารางเมตร 

ติดตั้งปายโครงการ 1 ปาย (ตามแบบท่ี 

อบต.กําหนด)                     

 
 

งบประมาณ  340,000 บาท 

ที�จดัรูปแบบ: แบบอกัษร: ตวัหนา, แบบ
อกัษรภาษาที�ซบัซอ้น: ตวัหนา, (เอเชยี) จีน
(สาธารณรฐัประชาชนจีน)

ที�จดัรูปแบบ: แบบอกัษร: ตวัหนา, แบบ
อกัษรภาษาที�ซบัซอ้น: ตวัหนา, (เอเชยี) จีน
(สาธารณรฐัประชาชนจีน)

ที�จดัรูปแบบ: ชอ่งว่าง หลงั:  0 พ.

ที�จดัรูปแบบ: แบบอกัษร: ไม่ ตวัหนา, แบบ
อกัษรภาษาที�ซบัซอ้น: ไม่ ตวัหนา

ที�จดัรูปแบบ: แบบอกัษร: 16 พ., แบบ
อกัษรภาษาที�ซบัซอ้น: 16 พ.

ที�จดัรูปแบบ: ชอ่งว่าง หลงั:  0 พ., ระยะห่าง
บรรทดั:  หนึ�งเทา่

ที�จดัรูปแบบ: แบบอกัษร: 15 พ., แบบ
อกัษรภาษาที�ซบัซอ้น: 15 พ.

ที�จดัรูปแบบ: ปกติ

ที�จดัรูปแบบ: แบบอกัษร: ตวัหนา, แบบ
อกัษรภาษาที�ซบัซอ้น: ตวัหนา

ที�จดัรูปแบบ: ระยะห่างบรรทดั:  หนึ�งเทา่

ที�จดัรูปแบบ: แบบอกัษร: 15 พ., แบบ
อกัษรภาษาที�ซบัซอ้น: 15 พ.



(3) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก   

บานหนองไผ หมูที่ 1สายบานนางติ๋ว - อาง

หนองไผ 

     เพื่อจายเปนคากอสรางคอนกรีตเสริม

เหล็ก ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 46.00 

เมตร หรือพื้นท่ีกอสรางท้ังหมด 184.00 

ตารางเมตร พรอมกลบไหลทางใหเรียบรอย 

(ตามแบบท่ี อบต. กําหนด) 

                      งบประมาณ  98,000 บาท 
 

(3)โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก บานหนองไผ หมูที่ 1 สายบาน

นางแดง - บานนางจีระ 

     เพื่อจายเปนคากอสรางคอนกรีตเสริม

เหล็ก ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 46.00 

เมตร หรือพื้นท่ีกอสรางท้ังหมด 184.00 

ตารางเมตร พรอมกลบไหลทางให

เรียบรอย (ตามแบบท่ี อบต. กําหนด) 

 

งบประมาณ  98,000 บาท 

- เห็นชอบ 

 (เห็นชอบ  18 เสียง  ไมเห็นชอบ 0  เสียง  งดออกเสียง 2เสียง) 
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ประธานสภา อบต. มีสมาชิกทานใดมีอภิปรายหรือไมครับ  ขอไดโปรดยกมือ  ถาไมมีสมาชิกอภิปราย      

ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ 

มติที่ประชุม - เห็นชอบ 

 (เห็นชอบ  22 เสียง  ไมเห็นชอบ 0  เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง) 

 

ประธานสภา อบต.  4.4  การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการจายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1/2563 ประจําป

งบประมาณ 2563 อนุมัติเมื่อวันที่  29 พฤศจิกายน  2562 

นายอนันต  สิทธิเสือ 

นายก อบต. 

เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ   และทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน 

การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการจายขาดเงินสะสม คร้ังท่ี 1/2563 ประจําปงบประมาณ 

2563 อนุมัติเมื่อวันท่ี  29 พฤศจิกายน  2562 

ขอความเดิม ขอความเปลี่ยนแปลงใหม 

1. โครงการ กอสรางถนนหินคลุก        

บานทรัพยสมบูรณ หมูที่ 12  สายบาน

ทรัพยสมบูรณ - บานมอดินแดง 

   โดยดําเนินการกอสรางถนนหินคลุก 

กวาง 5.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร หนา

เฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุก 350.00 

ลูกบาศกเมตร พรอมเกรดเกลี่บดทับแนน

ผิวจราจรใหเรียบรอย ติดตั้งปายโครงการ 

1 ปาย (รายละเอียดตามแบบท่ี อบต. 

กําหนด) 

1. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บาน

ทรัพยสมบูรณ หมูที่ 12  

สายบานนายอดุลย – ไรนายปอง จิกสันเทียะ 

       เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 

93.00 เมตร หนา 0.15 เมตร กลบไหลทางให

เรียบรอย ติดตั้งปายโครงการ 1 ปาย 

(รายละเอียดตามแบบท่ี อบต.กําหนด) 

 

 

ที�จดัรูปแบบ: ปกติ

ที�จดัรูปแบบ: แบบอกัษร: ไม่ ตวัหนา, แบบ
อกัษรภาษาที�ซบัซอ้น: ไม่ ตวัหนา



 

        งบประมาณ  200,000 บาท 

 

 

  งบประมาณ  200,000 บาท 

 
  

ประธานสภา อบต. มีสมาชิกทานใดมีอภิปรายหรือไมครับ  ขอไดโปรดยกมือ  ถาไมมีสมาชิกอภิปราย      

ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ 

มติที่ประชุม - เห็นชอบ 

 (เห็นชอบ  22 เสียง  ไมเห็นชอบ 0  เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง) 

 

ประธานสภา อบต.  4.5  การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป 2563 (หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง) 
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นายอนันต  สิทธิเสือ 

นายก อบต. 

เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ   และทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน 

การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป  2563หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
 

รายการที่ขอโอนลด 

(ยกเลิกโครงการ) 

รายการที่ขอโอนเพิ่ม 

(ตั้งโครงการใหม)   

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน(กองชาง) 

ประเภทอาคารตาง ๆ 

 

(21)   โครงการวางทอระบายนํ้าคลอง

อีสานเขียว บานโนนสระสามัคคี หมูที่ 15 

ตั้งไว   48,000  บาท 

              เพื่อจายเปนคาวางทอระบายน้ํา

คอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดเสนผาน

ศูนยกลาง 1.00 เมตร  จํานวน  2  แถว  

แถวละ  4  ทอน  พรอมเทลีนเทดาดปากทอ

ใหเรียบรอย(รายละเอียดตามแบบ อบต.

กําหนด) 

ขอโอนลด  48,000บาท (ยกเลิกโครงการ) 

 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน(กองชาง) 

ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค 

(ตั้งเปนรายการใหม) 

(25)โครงการซอมสรางถนนลาดยางบาน

โนนสระสามัคคี หมูที่ 15สายกลางหมูบาน 

ตั้งไว   200,000   บาท 

          โดยดําเนินการซอมสราง

ถนนลาดยาง  ผิวจราจรกวาง 5.00  เมตร   

ยาว  148.00  เมตร  พรอมตีเสนจราจรให

เรียบรอย  ติดตั้งปายโครงการ  1  ปาย  

(รายละเอียดตามแบบท่ีอบต.กําหนด)   

ขอโอนเพิ่ม  200,000   บาท 



(22)   โครงการขุดลอกคลองอีสานเขียว 

บานโนนสระสามัคคี หมูที่ 15 ตั้งไว   

152,000  บาท 

          เพื่อจายเปนคาขุดลอกคลองอีสาน

เขียว กวาง  21.00  เมตร  ยาว  150.00  

เมตร ขุดลึกลงอีก  2.00  เมตร  ปริมาตรดิน

ขุด  4,200  ลูกบาศกเมตร  พรอมแตงคัน

คลองใหเรียบรอย ติดตั้งปายโครงการ 1 

ปาย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด) 

ขอโอนลด 152,000  บาท(ยกเลิก

โครงการ) 

 

รวมโอนลด   200,000   บาท รวมโอนเพิ่ม   200,000   บาท 
 

 

 

-7- 

ประธานสภา อบต. มีสมาชิกทานใดมีอภิปรายหรือไมครับ  ขอไดโปรดยกมือ  ถาไมมีสมาชิกอภิปราย      

ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ 

มติที่ประชุม - เห็นชอบ 

 (เห็นชอบ  22 เสียง  ไมเห็นชอบ 0  เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง) 

 

ประธานสภา อบต.  4.6  การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป  2563 (หมวดคาครุภัณฑ) 

นายอนันต  สิทธิเสือ 

นายก อบต. 

เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ   และทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน 

การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป  2563 (หมวดคาครุภัณฑ)  

รายการที่ 1 

รายการที่ขอโอนลด รายการที่ขอโอนเพิ่ม 

แผนงานบริหารทั่วไป 

งานบริหารงานคลัง 

ครุภัณฑสํานักงาน 

(5) เคร่ืองปรับอากาศ  ตั้งไว  92,000  บาท 

เพื่อจายเปนคาจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบ

แขวน จํานวน 4 เคร่ืองๆ ละ 23,000 บาท 

ขนาดไมต่ํากวา 13,000 บีทียู 

ขอโอนลด  78,000  บาท 

แผนงานบริหารทั่วไป 

งานบริหารงานคลัง 

ครุภัณฑสํานักงาน 

(5) เคร่ืองปรับอากาศ  ตั้งไว  34,000  บาท 

เพื่อจายเปนคาจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 

แบบติดผนัง จํานวน 2 เคร่ืองๆ ละ 17,000 

บาท ขนาดไมต่ํากวา 12,000 บีทียู

(คุณสมบัติตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ) 



 ขอโอนเพิ่ม  34,000 บาท 
 

ครุภัณฑคอมพิวเตอร 

(3) เคร่ืองคอมพิวเตอร  ตั้งไว 17,000 บาท

เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอรสํานักงาน (จอ

แสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 

1 เคร่ือง คุณลักษณะพื้นฐานตามบัญชี

มาตรฐานครุภัณฑ 

ขอโอนเพิ่ม  17,000  บาท 

ครุภัณฑคอมพิวเตอร 

(4) เคร่ืองพิมพชนิด Dot Matrix Printer 

แบบแครสั้น  ตั้งไว 22,000 บาท เพื่อจัดซ้ือ

เคร่ืองพิมพชนิด Dot Matrix Printer แบบ

แครสั้น  จํานวน 1 เคร่ือง คุณลักษณะ

พื้นฐานตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ 

ขอโอนเพิ่ม  22,000  บาท 
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 รายการที่ขอโอนลด รายการที่ขอโอนเพิ่ม 

 ครุภัณฑคอมพิวเตอร 

(5) เคร่ืองคอมพิวเตอร  ตั้งไว 5,000 บาท

เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองสํารองไฟ ขนาด 800 VA  

จํานวน 2 เคร่ืองๆ ละ 2,500 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน มีกําลังไฟฟาดานนอก

ไมนอยกวา 800 VA (480 Watts) สามารถ

สํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที  

ขอโอนเพิ่ม  5,000  บาท 

 

ขอโอนลด  78,000  บาท ขอโอนเพิ่ม  78,000  บาท 
 

  

รายการที่ 2 

รายการที่ขอโอนลด รายการที่ขอโอนเพิ่ม 



แผนงานเคหะและชุมชน  (กองชาง) 

1.1 หมวดเงินเดือน  (ฝายประจํา) 

1.1.2  ประเภทเงินเพิ่มตางๆ ของ

พนักงานตั้งไว  30,000  บาท 

 

ขอโอนลด  10,000  บาท 

แผนงานเคหะและชุมชน (กองชาง) 

3.1.2  ครุภัณฑการเกษตร 

(1) เครื่องสูบนํ้า  ตั้งไว 

ปมหอยโขง ขนาด 3 แรงมา ขนาด 2200 วัตต 3 

แรงมา X ไฟฟา 220 โวลต X  50 Hz x ไฟสอง

สาย 1 เฟส 

1. สูบน้ําได 450 ลิตร ตอนาที 

- เปนเคร่ืองสูบน้ําแบบหอยโขง ใชมอเตอร

ไฟฟา 

    - ขนาดทอสงไมนอยกวา 2 นิ้ว (50 

มิลลิเมตร) 

     - สูบน้ําไดไมนอยกวาตามปริมาณ ท่ีกําหนด 

      - สงน้ําไดสูงไมนอยกวา 9 เมตร หรือ

ประมาณ 30 ฟุต 

      - อุปกรณประกอบของเคร่ืองสูบน้ําและของ

มอเตอรไฟฟาตองมีรบชุด พรอมท่ีจะใชงานได 

ขอโอนเพิ่ม  10,000  บาท 

ขอโอนลด  10,000  บาท ขอโอนเพิ่ม  10,000  บาท 
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ประธานสภา อบต. มีสมาชิกทานใดมีอภิปรายหรือไมครับ  ขอไดโปรดยกมือ  ถาไมมีสมาชิกอภิปราย      

ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ 

มติที่ประชุม - เห็นชอบ 

 (เห็นชอบ  22 เสียง  ไมเห็นชอบ 0  เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง) 

 

ประธานสภา อบต.  4.7  การขออนุญาตจัดตั้งวัดปาเขาสะเดา  บานหนองหาน  หมูที่ 10ขอเชิญทานนายกครับ 

นายอนันต  สิทธิเสือ 

นายก อบต. 

เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ   และทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน 

เนื่องดวยท่ีพักสงฆปาเขาสะเดา บานหนองหาน หมูท่ี 10 ตําบลหนองหญาขาว  อําเภอสีค้ิว 

จังหวัดนครราชสีมามีความประสงคขออนุญาตกอตั้งวัดปาเขาสะเดาใหเปนวัดโดยสมบูรณ  

โดยท่ีประชุมประชาคมหมูบานหนองหาน  ไดมีมติเห็นชอบใหจัดตั้งวัดปาเขาสะเดา แลว  เมื่อ

วันท่ี  4  สิงหาคม  2563   เพื่อขอจัดตั้งวัดปาเขาสะเดา  ดังนั้น จึงขอนํารายงานผลการ

ประชุมประชาคมดังกลาว เสนอตอท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว  

เพื่อขอความเห็นชอบจัดตั้งวัดปาเขาสะเดา บานหนองหาน หมูท่ี 10 เอกสารท่ีแนบมาพรอมนี้ 

ประธานสภา อบต. มีสมาชิกทานใดมีอภิปรายหรือไมครับ  ขอไดโปรดยกมือ  ถาไมมีสมาชิกอภิปราย      

ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ 



มติที่ประชุม - เห็นชอบ 

 (เห็นชอบ  22 เสียง  ไมเห็นชอบ 0  เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง) 

 

ประธานสภา อบต. ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 5 

ระเบียบวาระที่  5  เรื่องอ่ืนๆ  

สมาชิกทานใดมีขอปรึกษาหารือหรือไมครับ ขอไดโปรดยกมือ ขอเชิญนายวศัณย  เฟองสูงเนิน 

นายวศัณย เฟองสูงเนิน 

สมาชิก อบต. หมูท่ี 13 

กราบเรียนประธานสภาท่ีเคารพ กระผมนายวศัณย เฟองสูงเนิน  สมาชิก อบต. หมูท่ี 13 

ขอสอบถามเร่ืองรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  2564  โครงการโครงสราง

พื้นฐานผมไมเห็นโครงการของบานซับชุมพล  หมูท่ี 9 ครับ ขอใหคณะผูบริหารชี้แจงดวยครับ 

นายอนันต  สิทธิเสือ 

นายก อบต. 

เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ   และทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  

ในสวนของโครงการของบานซับชุมพล  หมูท่ี 9 เปนการขยายเขตไฟฟาซ่ึงเปนงบประมาณ

อุดหนุน ทางองคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาวตองทําเร่ืองไปทางการไฟฟากอนถึงจะ

ทราบราคาเราจึงอุดหนุนเงินครับ 

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   เมื่อวันท่ี  24สิงหาคม  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    เมื่อวันท่ี  

 

(ลงชื่อ)สมศักดิ์    แจมเรือนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว 
 (นายสมศักดิ์ แจมเรือน) 
 

 

 

 

 

 

 

 

เลิกประชุม   12.00  น. 

 

คณะกรรมการไดตรวจถูกตองแลว   เมื่อวันท่ี  24  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    เมื่อวันท่ี  

 

(ลงชื่อ)  ประธานสภา องคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว 
 (นายสมศักดิ์ แจมเรือน) 
 


