
 

รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว 

  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจําป  2562  ครั้งท่ี 1 

วันท่ี   28  กุมภาพันธ  2562     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.  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. นายวันชัย  ศรีบุญเรือง  สมาชิกสภา อบต. ม. 7 

13. นางชุติมา  บัวแกว          สมาชิกสภา อบต. ม. 7 

14. นางวารี  สุขประจบ       สมาชิกสภา อบต. ม. 8 

15. นายสมคิด  วิเศษรอด        สมาชิกสภา อบต. ม. 8 

16. นายบัณฑิต  มิชชีฮา   สมาชิกสภา อบต. ม. 9 

  17. นายชัชวาลย  ขอสีกลาง  สมาชิกสภา อบต. ม. 9 

18. นายสังวาลย  ชูใจ   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. นายเสียน  เลื่อนกระโทก   สมาชิกสภา อบต. ม. 15 

26. นางสาวรัตติญาพร หล่ําจันทึก       สมาชิกสภา อบต. ม. 15 

27. นายธนกร  วีระเทศ   เลขานุการสภา อบต. 
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ผูไมมาประชุม 

1. นายหาญ    ชาคม  สมาชิกสภา อบต. หมู 2  ลาประชุม 

2. นางสาวยุภา บุญจันทร       สมาชิกสภา อบต. ม. 10  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.  นางสาวณัฐกานต บางกระ   นักวิเคราะหนโยบายและแผน  

   8.  นางสาวอังคนา   หอมเนียม  เจาพนักงานธุรการ   

     

    ผูเขาประชุม     จํานวน  27  คน 

ผูไมมาประชุม  จํานวน   2  คน 

ผูเขารวมประชุม  จํานวน   8  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  2562  ครั้งท่ี  1   ผมขอเขาระเบียบวาระเลยนะครับ   

 ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

มีเรื่องประชาสัมพันธใหทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาวทราบ 

ขอเชิญเลขานุการสภาครับ 

นายธนกร  วีระเทศ 

เลขานุการสภา 

เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ   และทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  กระผมนายธนกร  

วีระเทศ  ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว  ผมมีเรื่องท่ีจะประชาสัมพันธใหทราบ

ดังนี้ครับ   
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 1.  แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  ป พ.ศ. 2562  ให

องคกรปกครองสวนทองถ่ินสนับสนุนหรือชวยเหลือคณะกรรมการการเลือกตั้งตาม

หนาท่ีและอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ใหผูบริหารทองถ่ิน  สมาชิกสภา

ทองถ่ิน  ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน  วางตนเปนกลางทางการเมืองโดย

เครงครัด 

2. การแกไขปญหาการเผาในท่ีโลงและพ้ืนท่ีเกษตรเพ่ือลดภาวะโลกรอนและปญหา

มลพิษทางอากาศ  ไดรับแจงจากจังหวัดใหถือปฏิบัติและดําเนินการดังนี้  ใหถือปฏิบัติ

เปนตัวอยางท่ีดีในการไมใหมีการเผาทุกชนิดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบโดยเครงครัดท้ังในพ้ืนท่ี

ท่ีมีเอกสารสิทธิ์  พ้ืนท่ีเกษตรกรรม ฯลฯ ประชาสัมพันธเพ่ือสรางความเขาใจกับ

ประชาชนใหงดการเผาทุกชนิด  และสรางการรับรูทําใหประชาชนตระหนักถึง

ผลกระทบจากการเผาในท่ีโลงและพ้ืนท่ีเกษตร  ซ่ึงมีอันตรายตอสุขภาพ  โดยรณรงค

และสนับสนุนเกษตรกรจัดการเศษวัสดุการเกษตรอาทิ  ตอซังขาว  ขาวโพด  และซาก

วัชพืชฤดูแลง  โดยการไถกลบการใชสารยอยสลาย  หรือเทคโนโลยีอ่ืนท่ีเหมาะสม 

3. ประชาสัมพันธขอปฏิบัติเพ่ือดูแลสุขภาพ 10 อ. เพ่ือใหคนไทยสุขภาพดีตามพฤติกรรม

ในสังคมปจจุบัน ดังนี้ 

3.1 อาหาร  กินหลากหลาย  ไมหวาน  มัน  เค็มจัด  กินผกั  ผลไมสด 

3.2 ออกกําลังกาย  เคลื่อนไหวรางกาย  ไมอยูกับท่ีนานๆ  

3.3 ไมอดนอน  นอนหลับพักผอนเพียงพอ 

3.4 เช็คอัพ  สังเกตสุขภาพตรวจสุขภาพเปนประจํา 

3.5 ไมรับสารอันตราย  ระมัดระวัง  ไมประมาท 

3.6 ไมทํากิจกรรมอันตราย  ระมัดระวัง  ไมประมาท 

3.7 ไมอวน  ควบคุมน้ําหนัก 

3.8 ติดอาวุธ  สรางภูมิคุมกันเลือกสิ่งท่ีดีตอสุขภาพ 

3.9 อารมณ  คิดบวก  มองโลกในแงดี 

3.10 จิตอาสา  ทําดีดวยหัวใจ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบต. ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี  2 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนอง

หญาขาว  สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจําป 2561  ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 28  พฤศจิกายน  2561    

สมาชิกทานใดจะแกไขคําหรือขอความท่ีไดกลาวไว   ขอไดโปรดยกมือครับ    

ถาไมมีสมาชิกทานใดขอแกไข   ผมจะขอมติในท่ีประชุมนะครับ     

มติท่ีประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว   

สมัยสามัญ  สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจําป 2561  ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี  28  พฤศจิกายน 

2561 (เห็นชอบ  25 เสียง  ไมเห็นชอบ 0  เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง) 
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ประธานสภา อบต. ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 3  

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง  ติดตามผลการประชุมครั้งท่ีผานมา 

สมาชิกทานใดจะสอบถามผลการประชุมครั้งท่ีผานมา   ขอไดโปรดยกมือครับ    

ถาไมมีผมจะเขาสูระเบียบวาระตอไปครับ     

 

ประธานสภา อบต.  ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 4  

ระเบียบวาระท่ี  4.1  เรื่อง  การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย  ประจําป  2562 

(หมวดคาครุภัณฑ)  ขอเชิญทานนายก ครับ 

นายอนันต  สิทธิเสือ 

นายก อบต. 

  กราบเรียนทานประธานท่ีเคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน   

การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป  2562  หมวดคาครุภัณฑ  (10  รายการ) 

รายการทีข่อโอนลด รายการทีข่อโอนเพิม่   

แผนงานบริหารทัว่ไป 

งานบรหิารการคลงั (กองคลงั) 

 

3.1.3   ครภุณัฑยานพาหนะและขนสง    

 (1)  รถบรรทกุ (ดเีซล) ตั้งไว 814,000 บาท  

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล)  

จํานวน  1  คัน  โดยมีคุณลักษณะดังนี้  

ขนาด  1  ตัน  ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํา

กวา  2,400  ซีซี  หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุด

ไมต่ํากวา  110  กิโลวัตต  ขับเคลื่อน  2  ลอ  

แบบดับเบิ้ลแค็บ  เปนกระบะสําเร็จรูป  หอง

โดยสารเปนแบบดับเบิ้ลแค็บ  4  ประตู  

เปนราคารวมเครื่องปรับอากาศ  ราคารวม

ภาษีสรรพสามิต   (คุณสมบัติตามบัญชี

มาตรฐานครุภัณฑ)   เปนไปตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทยท่ี  มท  0808.2/ว 1134   

ลงวันท่ี  9  มิถุนายน  2558  เปนไปตาม

แผนพัฒนา  4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) 

เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 หนาท่ี 8-2  ลําดับท่ี  10                                    

แผนงานบริหารทัว่ไป 

งานบรหิารทัว่ไป  (สาํนักปลดั) 

(ตัง้เปนรายการใหม) 

3.1.4   ครภุณัฑยานพาหนะและขนสง    

 (1) รถบรรทุก (ดีเซล) ตั้งไว 814,000 บาท  

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล)  

จํานวน  1  คัน  โดยมีคุณลักษณะดังนี้  

ขนาด  1  ตัน  ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํา

กวา  2,400  ซีซี  หรือกําลังเครื่องยนต

สูงสุดไมต่ํากวา  110  กิโลวัตต  ขับเคลื่อน  

2  ลอ  แบบดับเบิ้ลแค็บ  เปนกระบะ

สําเร็จรูป  หองโดยสารเปนแบบดับเบิ้ลแค็บ  

4  ประตู  เปนราคารวมเครื่องปรับอากาศ  

ราคารวมภาษีสรรพสามิต   (คุณสมบัติตาม

บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ)   เปนไปตาม

หนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี  มท  

0808.2/ว 1134   ลงวันท่ี  9  มิถุนายน  

2558  เปนไปตามแผนพัฒนา  4 ป (พ.ศ. 

2561 – 2564) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1  หนาท่ี 

8-6  ลําดับท่ี  30                                   

ขอโอนลด  814,000   บาท ขอโอนเพิม่   814,000   บาท 

เหตุผลในการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการ : กองคลังไมไดตั้งงบประมาณในการซอมบํารุงและคาวัสดุ

เช้ือเพลิง จึงขอเปลี่ยนมาจดัซื้อในหมวดครภุัณฑของสํานักปลดั  
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รายการทีข่อโอนลด รายการทีข่อโอนเพิม่   

 แผนงานบรหิารทัว่ไป 

งานบรหิารทัว่ไป  (สาํนักปลดั) 

 

3.1.1  ครภุณัฑสาํนกังาน    

(2)   ตูเอกสารบานเลื่อนทึบ  ตั้งไว  5,000   

บาท  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือจัดซ้ือตูเอกสาร

บานเลื่อนทึบ    จํานวน  1  ตู  โดยมี

คุณลักษณะดังนี้  ขนาดไมนอยกวา  

120x45x90 ซม.  มีแผนชั้นปรับระดับ  2  

ชิ้น  ประตูบานเลื่อนทึบพรอมกุญแจล็อก   

เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี  

มท  0808.2/ว 1134  ลงวันท่ี  9  

มิถุนายน  2558  เปนไปตามแผนพัฒนา  

4 ป (พ.ศ.2561–2564) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1  

หนาท่ี   8-1  ลําดับท่ี  2 

 

แผนงานบริหารทัว่ไป 

งานบรหิารทัว่ไป  (สาํนักปลดั) 

(เปลีย่นแปลงรายการ) 

3.1.1  ครภุณัฑสาํนกังาน    

 (5)   ตูเหล็กแบบบานเลื่อนกระจก  ตั้งไว  

5,000  บาท  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือจัดซ้ือตูตู

เหล็กแบบบานเลื่อนกระจก  จํานวน  1  ตู  

โดยมีคุณลักษณะดังนี้  ขนาดความกวางไม

นอยกวา  120  ซม. ความลึกไมนอยกวา  40  

ซม.  ความสูงไมนอยกวา  85  ซม. มีกุญแจ

ล็อก  แผนชั้นวางของสามารถปรับระดับสูง

ต่ําได  เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย

ท่ี  มท  0808.2/ว 1134  ลงวันท่ี  9  

มิถุนายน  2558  เปนไปตามแผนพัฒนา  4 

ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1  

หนาท่ี   8-2   ลําดับท่ี  28 

ขอโอนลด  5,000   บาท ขอโอนเพิม่   5,000   บาท 

เหตุผลในการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการ : คุณสมบัติของตูเอกสารบานทึบตามท่ีระบุไวไม

มีการผลิต 
 

    

รายการทีข่อโอนลด รายการทีข่อโอนเพิม่   

 แผนงานศาสนา  วฒันธรรม  และ

นนัทนาการ   

งานกีฬาและนันทนาการ 

 

คาใชสอย 

(2)   โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด

ตําบลหนองหญาขาว  (หญาขาวเกมส)  

ตั้งไว  250,000  บาท 

งบประมาณคงเหลือ  17,960  บาท 

ขอโอนลด  2,100  บาท 

แผนงานบริหารทัว่ไป 

งานบรหิารทัว่ไป  (สาํนักปลดั) 

(ตัง้เปนรายการใหม) 

3.1.5  ครภุณัฑคอมพวิเตอร  

 (1)   (1)   อุปกรณอานบัตรแบบ

อเนกประสงค   ตั้งไว    2,100    บาท  เพ่ือ

จายเปนคาจัดซ้ืออุปกรณอานบัตรแบบ

อเนกประสงค   (Smart Card Reader)  

จํานวน  3  เครื่อง ๆ ละ  700  บาท  

คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
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 - สามารถอานและเขียนขอมูลในบัตรแบบ

อเนกประสงค  (Smart Card)  ตาม

มาตรฐาน  ISO/IEC 7816  ได 

- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา  4.8 

MHz 

- สามารถใชงานผานชองเชื่อมตอ  

(Interface)  แบบ  USB  ได 

- สามารถใชกับบัตรแบบอเนกประสงค  

(Smart Card)  ท่ีใชแรงดันไฟฟาขนาด  5 

Volts, 3 Volts  และ  1.8  Volts  ไดเปน

อยางนอย 

(คุณสมบัติตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ)  

เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี  มท  

0808.2/ว 1134  ลงวันท่ี  9  มิถุนายน  

2558  เปนไปตามแผนพัฒนา  4 ป (พ.ศ. 

2561 – 2564) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1  หนาท่ี   

8-2   ลําดับท่ี  28 

ขอโอนลด  2,100   บาท ขอโอนเพิม่   2,100   บาท 

เหตุผลในการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการ : กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  สั่งการให อบต.ทุกแหง

จัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค  เพ่ือลดการใชสําเนาบัตรประชาชน และเปนการอํานวยความ

สะดวกใหแกประชาชน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี  มท  0810.7/ว 4222   ลงวันท่ี  26  

ธันวาคม  2561    
     

รายการทีข่อโอนลด รายการทีข่อโอนเพิม่   

 แผนงานบรหิารทัว่ไป 

งานบรหิารทัว่ไป  (สาํนักปลดั) 

 

1.1 หมวดเงนิเดอืน  (ฝายการเมือง)   

1.1.2  ประเภทเงินคาตอบแทนของ

เลขานุการนายก อบต. ตั้งไว 86,400 บาท    

งบประมาณคงเหลือ  86,400   บาท 

ขอโอนลด  72,000   บาท 

แผนงานบริหารทัว่ไป 

งานบรหิารทัว่ไป  (สาํนักปลดั) 

(ตัง้เปนรายการใหม) 

3.1.6  ครภุณัฑไฟฟาและวทิย ุ   

 (1)   เครื่องรับสงวิทยุ  ตั้งไว  72,000  บาท  

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องรับสงวิทยุ  ระบบ 

VHF/FM  จํานวน 6 เครื่องๆ ละ 12,000 บาท  
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 คุณสมบัติ  เปนเครื่องรับสงวิทยุ  ระบบ 

VHF/FM  ชนิดมือถือ  ขนาดกําลังสง  5  

วัตต  ประกอบดวยเครื่อง  แทนชารท  

แบตเตอรี่ 1 กอน  เสายางเหล็กพับ 

(คุณสมบัติตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ( 

เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี  มท  

0808.2/ว 1134  ลงวันท่ี  9  มิถุนายน  

2558  เปนไปตามแผนพัฒนา  4 ป (พ.ศ. 

2561 – 2564) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1  หนาท่ี   

8-5  ลําดับท่ี  24 

ขอโอนลด  72,000   บาท ขอโอนเพิม่   72,000  บาท 

เหตุผลในการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการ : เพ่ือใชเปนอุปกรณสําหรับเพ่ิมประสิทธิภาพในการสั่งการ

และประสานงานภารกิจดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และการกูชีพฉุกเฉิน  
     

รายการทีข่อโอนลด รายการทีข่อโอนเพิม่   

 แผนงานบรหิารทัว่ไป 

งานบรหิารทัว่ไป  (สาํนักปลดั) 

 

1.1 หมวดเงนิเดอืน  (ฝายการเมือง)   

1.1.2  ประเภทเงินคาตอบแทนของ

เลขานุการนายก อบต. ตั้งไว 86,400 บาท    

งบประมาณคงเหลือ  86,400   บาท 

 

 

ขอโอนลด  3,000   บาท 

แผนงานบริหารทัว่ไป 

งานบรหิารทัว่ไป  (สาํนักปลดั) 

(ตัง้เปนรายการใหม) 

3.1.7   ครภุณัฑวทิยาศาสตรหรอืการแพทย 

 (1)   เครื่องวดัความดันโลหติ   ตั้งไว    

3,000    บาท  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือ

เครื่องวัดความดันโลหิตระบบดิจิทัล  จํานวน  

1  เครื่อง  คุณสมบัติ  เปนเครื่องวัดความดัน

โลหิตระบบดิจิทัล  ใชวัดความดันโลหิตทาง

ตนแขน  แสดงคาเปนตัวเลขบนจอ  LCD 

เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี  มท  

0808.2/ว 1134  ลงวันท่ี  9  มิถุนายน  

2558  เปนไปตามแผนพัฒนา  4 ป (พ.ศ. 

2561 – 2564) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1  หนาท่ี   

8-4  ลําดับท่ี  17 

ขอโอนลด  3,000   บาท ขอโอนเพิม่   3,000  บาท 
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รายการทีข่อโอนลด รายการทีข่อโอนเพิม่   

แผนงานบริหารทัว่ไป 

งานบรหิารทัว่ไป  (สาํนักปลดั) 

 

1.2 หมวดเงนิเดือน  (ฝายการเมอืง)   

1.1.2  ประเภทเงินคาตอบแทนของ

เลขานุการนายก อบต. ตั้งไว 86,400 บาท    

งบประมาณคงเหลือ  86,400   บาท 

 

 

ขอโอนลด  3,500   บาท 

แผนงานบริหารทัว่ไป 

งานบรหิารทัว่ไป  (สาํนักปลดั) 

(ตัง้เปนรายการใหม) 

3.1.7   ครภุณัฑวทิยาศาสตรหรอืการแพทย 

( 2 )  เครือ่งตรวจน้าํตาลในเลือด  ตั้งไว  

3,500  บาท  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือ

เครื่องตรวจน้ําตาลในเลือด  จํานวน  1  

เครื่อง  คุณสมบัติ  ใชปริมาณเลือดไมเกิน  2  

ไมโครลิตร  ใชเวลาอานคาไมเกิน  6  วินาที  

แสดงผลเปนตัวเลขบนจอ  LCD  สามารถ

พกพาได  เปนไปตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทยท่ี  มท  0808.2/ว 1134  

ลงวันท่ี  9  มิถุนายน  2558  เปนไปตาม

แผนพัฒนา  4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) 

เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1  หนาท่ี   8-4  ลําดับท่ี  18 

ขอโอนลด  3,500   บาท ขอโอนเพิม่   3,500  บาท 

1.3 หมวดเงนิเดือน  (ฝายการเมอืง)   

1.1.2  ประเภทเงินคาตอบแทนของ

เลขานุการนายก อบต. ตั้งไว 86,400 บาท    

งบประมาณคงเหลือ  86,400   บาท 

 

 

ขอโอนลด  2,500   บาท 

3.1.7   ครภุณัฑวทิยาศาสตรหรือการแพทย 

(3 )  เครื่องวดัปรมิาณออกซเิจนในเลือด  ตั้ง

ไว  2,500  บาท  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือ

เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือด  จํานวน  

1  เครื่อง  คุณสมบัติ  เปนเครื่องตรวจวัดรอย

ละของฮีโมโกลบินท่ีจับอยูกับออกซิเจนใน

เลือด  สามารถพกพาได  แสดงขอมูลบนจอ 

LCD  ใชกับนิ้วท่ีมีเสนรอบวง 20-75 

มิลลิเมตร  เปนไปตามหนังสือกระทรวง 

มหาดไทยท่ี  มท  0808.2/ว 1134   ลงวันท่ี  

9  มิถุนายน  2558  เปนไปตามแผนพัฒนา  

4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 

หนาท่ี   8-4    ลําดับ  19 

ขอโอนลด  2,500   บาท ขอโอนเพิม่   2,500  บาท 
 

 



 

-9- 

  

รายการทีข่อโอนลด รายการทีข่อโอนเพิม่   

แผนงานบริหารทัว่ไป 

งานบรหิารทัว่ไป  (สาํนักปลดั) 

 

1.4 หมวดเงนิเดือน  (ฝายการเมอืง)   

1.1.2  ประเภทเงินคาตอบแทนของ

เลขานุการนายก อบต. ตั้งไว 86,400 บาท    

งบประมาณคงเหลือ  86,400   บาท 

 

ขอโอนลด  1,000   บาท 

แผนงานบริหารทัว่ไป 

งานบรหิารทัว่ไป  (สาํนักปลดั) 

(ตัง้เปนรายการใหม) 

3.1.7   ครภุณัฑวทิยาศาสตรหรอืการแพทย 

(4 )  เฝอกดามคอ  ตั้งไว  1,000  บาท  เพ่ือ

จายเปนคาจัดซ้ือเฝอกดามคอ  จํานวน  1  

ชุด  คุณสมบัติ  โครงสรางผลิตจากพลาสติก  

มีชองขนาดใหญชวงลําคอ  สามารถปรับ

ระดับได    เปนไปตามหนังสือกระทรวง 

มหาดไทยท่ี  มท  0808.2/ว 1134   ลงวันท่ี  

9  มิถุนายน  2558  เปนไปตามแผนพัฒนา  

4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 1 

หนาท่ี   8-6    ลําดับท่ี    29 

ขอโอนลด  1,000   บาท ขอโอนเพิม่   1,000  บาท 

1.5 หมวดเงนิเดือน  (ฝายการเมอืง)   

1.1.2  ประเภทเงินคาตอบแทนของ

เลขานุการนายก อบต. ตั้งไว 86,400 บาท    

งบประมาณคงเหลือ  86,400   บาท 

 

ขอโอนลด  2,500   บาท 

(5 )  เครื่องวดัไขแบบดจิติอล   ตั้งไว  2,500  

บาท  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องวัดไขแบบ

ดิจิตอล   จํานวน  1  เครื่อง  คุณสมบัติ    

เปนเครื่องวัดไขแบบดิจิตอลชนิดยิงหนาผาก  

บอกสถานะอุณหภูมิของรางกายโดยแสดงผล

เปนตัวเลขบนจอ LCD  สามารถวัดไดท้ังเด็ก

และผูใหญ  เปนไปตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทยท่ี  มท  0808.2/ว 1134   

ลงวันท่ี  9  มิถุนายน  2558  เปนไปตาม

แผนพัฒนา  4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564)  

เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 หนาท่ี  8-4   ลําดับท่ี  20 

ขอโอนลด  2,500   บาท ขอโอนเพิม่   2,500  บาท 

หมายเหตุในการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการ : เพ่ือใชในการปฏิบัตงิานกูชีพฉุกเฉิน 
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รายการทีข่อโอนลด รายการทีข่อโอนเพิม่   

 แผนงานศาสนา  วฒันธรรม  และ

นนัทนาการ   

งานกีฬาและนันทนาการ 

คาใชสอย 

(2)   โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด

ตําบลหนองหญาขาว  (หญาขาวเกมส)  

ตั้งไว  250,000  บาท 

งบประมาณคงเหลือ  44,670  บาท 

ขอโอนลด  20,000  บาท 

แผนงานบริหารทัว่ไป 

งานบรหิารทัว่ไป  (สาํนักปลดั) 

(ตัง้เปนรายการใหม) 

3.1.7   ครภุณัฑอืน่    

 (1)   ปายสามเหลีย่มหยุดตรวจ  ตั้งไว    

20,000    บาท  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือปาย

สามเหลี่ยมหยุดตรวจ  จํานวน  1  ปาย  โดย

มีคุณลักษณะดังนี้   

- เปนปายสามเหลี่ยมหยุดตรวจแบบโปรง  

ความสูงไมนอยกวา  150 ซม.  กวางไมนอย

กวา 100  ซม. 

- มีไฟ 2 ระบบ  ไดแก  ไฟระบบเดียว (ไฟ

บาน) และไฟ 2  ระบบ (ไฟบาน + แบตเตอรี่) 

- โครงเหล็กกลอง ขนาดไมนอยกวา  2 นิ้ว 

- ไฟนีออน  36W จํานวน  2  หลอด 

- ไฟหมุนขนาดไมนอยกวา 5 นิ้ว 10W  สีแดง 

- แผนปายหยุดตรวจขนาด ∅ 45 ซม. ทํา

จากเหล็กซิงค สติ๊กเกอรสะทอนแสง 

- ปายชื่อหนวยงาน “อบต.หนองหญาขาว” 

ขนาดไมนอยกวา 65x15  ซม. ทําจากเหล็ก

ซิงค สติ๊กเกอรทึบแสง 

- มีลอ สามารถเคลื่อนยายไดสะดวก 

- มีชองใสแบตเตอรี่ และมีหมอแปลงไฟ

แบตเตอรี่ DC 120V เปนไฟบาน AC 220V 

เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี  มท  

0808.2/ว 1134   ลงวันท่ี  9  มิถุนายน  

2558  เปนไปตามแผนพัฒนา  4 ป (พ.ศ. 

2561 – 2564) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 หนาท่ี 8-5  

ลําดับท่ี  23                                    

ขอโอนลด  25,000   บาท ขอโอนเพิม่   25,000  บาท 

เหตุผลในการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการ : เพ่ือปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  และสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานของ อปพร. 
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ประธานสภา อบต. มีสมาชิกทานใดมีอภิปรายหรือไมครับ  ขอไดโปรดยกมือ  ถาไมมีสมาชิกอภิปราย      

ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ 

มติท่ีประชุม        เห็นชอบ 

(เห็นชอบ  25 เสียง  ไมเห็นชอบ 0  เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง) 

ประธานสภา อบต.  ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 4  

ระเบียบวาระท่ี  4.2  เรื่อง  การพิจารณาจายขาดเงินสะสมครั้งท่ี 1 ประจําปงบประมาณ 

2562  ขอเชิญทานนายก ครับ 

นายอนันต  สิทธิเสือ 

นายก อบต. 

เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ   และทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  ตามท่ีองคการ

บริหารสวนตําบลหนองหญาขาวไดรับหนังสือรองทุกขจากผูนําหมูบานวาประชาชนไดรับความ

เดือดรอนจากปญหาดานโครงสรางพ้ืนฐาน  เชน  ถนนชํารุด  น้ําทวมถนนเนื่องจากไมมีทอ

ระบายน้ํา  ระบบประปาไมมีคุณภาพ  จึงมีความจําเปนจะใหองคการบริหารสวนตําบลแกไข

ปญหาเรงดวน  จึงขอความเห็นชอบจากสภาในการจายขาดเงินสะสมในครั้งนี้  โดยมี

รายละเอียดดังนี้   

การพิจารณาโครงการจายขาดเงินสะสม ครั้งท่ี 1 ประจําปงบประมาณ 2562 

1 โครงการกอสรางรางระบายน้ําสําเร็จรูป ซอยบานนายประทวนและซอยบานนางสํา

เรียง-บานนายสวาง บานหนองไผ หมูท่ี 1  

   โดยดําเนินการกอสรางรางระบายน้ําสําเร็จรูป ท้ังหมด 2 สาย  

สายท่ี 1 กอสรางรางระบายน้ําสําเร็จรูป ซอยบานนายประทวน ยาวท้ังหมด 34.00 

เมตร พรอมแตงขอบรางใหเรียบรอย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด) 

สายท่ี 2 กอสรางรางระบายน้ําสําเร็จรูป ซอยบานนางสําเรียง-บานนายสวาง ยาว

ท้ังหมด 71.00 เมตร พรอมฝาเหล็ก ท้ังหมด 3 จุด ฝาเหล็กยาวรวม 17.00 เมตร พรอมแตง

ขอบรางใหเรียบรอย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 

 งบประมาณ    55,000     บาท 

 

              2 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานนางติ๋ว-อางหนองไผ            

บานหนองไผ หมูท่ี 1  

          โดยดําเนินการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 61 เมตร  

หนา 0.15 เมตร หูชาง 30.45 ตร.ม. พ้ืนท่ีกอสรางท้ังหมด 274.45    ตารางเมตร พรอมกลบ

ไหลทางใหเรียบรอย ติดตั้งปายโครงการ 1 ปาย(รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด) แผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน  

 งบประมาณ   145,000     บาท 
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 3 โครงการขุดลอกสระประปา บานโนนกราด หมูท่ี 2 

   โดยดําเนินการขุดลอกสระประปา กวาง 87.00 เมตร เมตร ยาว 78.00 เมตร  ลึก

ลงอีกเฉลี่ย 0.65  เมตร ปริมาณดินขุดไมนอยกวา 4,285 ลบ.ม. พรอมแตงขอบคันสระให

เรียบรอย และรื้อทอเดิมขนาด ø1.00 เมตร ท้ังหมด 8 ทอน วางใหมแลวเทลีนเทดาดให

เรียบรอย ติดตั้งปายโครงการ 1 ปาย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด) แผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 

 งบประมาณ 200,000 บาท 

 

4 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานหนองหญาขาว-บานลําบานใหม 

บานหนองหญาขาว หมูท่ี 3    

โดยดําเนินการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 5.00 เมตร ยาว   55     เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีกอสรางท้ังหมด    275  ตารางเมตร พรอมกลบไหลทางให

เรียบรอย ติดตั้งปายโครงการ 1 ปาย(รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด) แผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน   

 งบประมาณ   148,000         บาท 

 

            5 โครงการกอสรางถนนหินคลุก สายบานนางแมว บานหนองหญาขาว หมูท่ี 3  

      โดยดําเนินการกอสรางถนนหินคลุก กวาง 4 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนาเฉลี่ย 

0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุก 80.00 ลูกบาศกเมตร วางทอคอนกรีตเสริมเหล็กชั้น 3 ขนาดเสน

ผานศูนยกลาง 0.40 เมตร 1 แถว จํานวน 5 ทอน ท้ังหมด 1 จุด พรอมเกรดเกลี่ยบดทับแนน

ผิวจราจรใหเรยีบรอย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 

 งบประมาณ      52,000    บาท 

 

6 โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมูบาน บานหนองหญาขาว หมูท่ี 3 

   โดยดําเนินการวางทอเมนตจายน้ําประปา ทอ PVC. ชั้น8.5 ขนาดเสนผาศูนยกลาง 

2 นิ้ว เปนระยะทาง 575.00 เมตร พรอมตอทอแยกเขาบานและติดตั้งประตูน้ํา กลบดินหลัง

ทอใหเรียบรอย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน

กอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 

 งบประมาณ     49,000       บาท 
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         7 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานวะยาว-วะยาวนอย บานวะยาว 

หมูท่ี 4  

   โดยดําเนินการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 6.00 เมตร ยาว 62.50 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีกอสรางท้ังหมด 375.00 ตารางเมตร พรอมกลบไหลทางให

เรียบรอย ติดตั้งปายโครงการ 1 ปาย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด) แผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 

                                          งบประมาณ  200,000  บาท 

 

8 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานหนองหญาขาว-ลําบานใหม  

บานลําบานใหม      หมูท่ี 5  

   โดยดําเนินการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ท้ังหมด 2 ชวง ดังนี้ 

ชวงท่ี 1 ดําเนินการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 6.00 เมตร ยาว 25.00 

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีกอสรางท้ังหมด 150.00 ตารางเมตร พรอมกลบไหลทางให

เรียบรอย 

ชวงท่ี 2 ดําเนินการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 5.00 เมตร ยาว 45.00 

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีกอสรางท้ังหมด 225.00 ตารางเมตร พรอมกลบไหลทางให

เรียบรอย ติดตั้งปายโครงการ 1 ปาย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด) แผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 

                                         งบประมาณ     200,000       บาท 

 

          9 โครงการกอสรางถนนดิน สายคุมซับเจริญ-บานคลองยางพัฒนา บานลําบานใหม 

หมูท่ี 5  

      โดยดําเนินการกอสรางถนนดิน ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา

เฉลี่ย 0.70 เมตร ปริมาตรดิน 504 ลูกบาศกเมตร วางทอคอนกรีตเสริมเหล็กชั้น 3 ขนาดเสน

ผานศูนยกลาง 0.80 เมตร 2 แถว จํานวนแถวละ 8 ทอน ท้ังหมด 1 จุด และเทลีนเทดาด

คอนกรีต พรอมเกรดเกลี่ยบดทับแนนผิวจราจรใหเรียบรอย (รายละเอียดตามแบบ อบต.

กําหนด) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 

 งบประมาณ       99,000         บาท 
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          10 โครงการกอสรางถนนหินคลุก สายสี่แยกบานมอดินแดง – บานทรัพยสมบูรณ หมู 

12 บานมอดินแดง หมูท่ี 6 

   โดยดําเนินการกอสรางถนนหินคลุก ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว  370     เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุก 185   ลูกบาศกเมตร พรอมเกรดเกลี่ยดกดทับผิว

จราจรใหเรียบรอย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 

 งบประมาณ      99,000           บาท 

 

11 โครงการกอสรางระบบประปาภายในหมูบาน คุมลาว บานมอดินแดง หมูท่ี 6 

   โดยดําเนินการเจาะบอบาดาล ขนาด Ø4 นิ้ว ความลึกไมนอยกวา 70 เมตร 

กอสรางหอถังสูงโครงถัก ถังน้ําไฟเบอรกลาส ขนาด 2,500 ลิตร 2 ถัง ติดตั้งซัมเมิรส 1.5  แรง 

1 ตัว ตอระบบไฟฟาและทอใหเรียบรอย ติดตั้งปายโครงการ 1 ปาย (รายละเอียดตามแบบ 

อบต.กําหนด) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 

                               งบประมาณ      420,000           บาท 

 

         12 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานนายประยูร-บานนายสมพงษ 

บานโศกรวก หมูท่ี 7 

   โดยดําเนินการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4.00 เมตร ยาว 99.50 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีกอสรางท้ังหมด 398.00 ตารางเมตร พรอมกลบไหลทางให

เรียบรอย ติดตั้งปายโครงการ 1 ปาย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด) แผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 

                             งบประมาณ       208,000         บาท 

 

          13 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานนายอํานวย-บานวะยาว  

บานดงลําใย หมูท่ี 8 

              โดยดําเนินการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 2 ชวง ดังนี ้

 ชวงท่ี 1  กวาง 6.00 เมตร ยาว 18.5    เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมกลบไหลทางให

เรียบรอย 

ชวงท่ี 2  กวาง 6.00 เมตร ยาว 44 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมกลบไหลทางใหเรียบรอย 

ติดตั้งปายโครงการ 1 ปาย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด) แผนงานอุตสาหกรรมและ

การโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 

                               งบประมาณ     200,000           บาท 
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 14 โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมูบาน บานซับชุมพล หมูท่ี 9 

   โดยดําเนินการเจาะบอบาดาล ขนาด Ø4 นิ้ว ความลึกไมนอยกวา 70 เมตร จํานวน 

2 บอ พรอมซับเมอรส 1.5 แรง 2 ตัว ตูคอนโทรล 2 ตู ติดตั้งปายโครงการ 1 ปาย 

(รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง

โครงสรางพ้ืนฐาน 

 งบประมาณ     270,000        บาท 

  

15  โครงการกอสรางหอถังสูง  บานซับชุมพล หมูท่ี 9 

      โดยดําเนินการกอสรางหอถังสูงทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. สูง 20.00 

เมตร พรอมอุปกรณและตอระบบประปาใหเรียบรอย ติดตั้งปายโครงการ 1 ปาย (รายละเอียด

ตามแบบ อบต.กําหนด) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 

 งบประมาณ  317,000  บาท 

 

16 โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมูบาน บานหนองหานหมูท่ี 10 

   โดยดําเนินการเจาะบอบาดาล ขนาด Ø4 นิ้ว ความลึกไมนอยกวา 70 เมตร จํานวน 

2 บอ พรอมซับเมอรส 1.5 แรง 2 ตัว ตูคอนโทรล 2 ตู ติดตั้งปายโครงการ 1 ปาย 

(รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง

โครงสรางพ้ืนฐาน 

 งบประมาณ    270,000  บาท 

 

17 โครงการกอสรางระบบประปาภายในหมูบาน บานหนองไผพัฒนา หมูท่ี 11 

   โดยดําเนินการ กอสรางหอถังสูงโครงถัก ถังน้ําไฟเบอรกลาสขนาด 2,500 ลิตร  

2 ถัง ปมหอยโขงขนาด 3 แรง 1 ตัว พรอมโรงสูบ วางทอเมนประปา ทอ PVC ชั้น 8.5 ขนาด

เสนผานศูนยกลาง 2 นิ้ว จํานวน 183.00 เมตร พรอมตอระบบไฟฟาและระบบทอใหเรียบรอย 

ติดตั้งปายโครงการ 1 ปาย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด) แผนงานอุตสาหกรรมและการ

โยธา งานกอสรางโภครงสรางพ้ืนฐาน 

 งบประมาณ    300,000   บาท 
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18 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนทางหลวงชนบท – บานนายบุญ

เท่ียง บานทรัพยสมบูรณ หมูท่ี12 

   โดยดําเนินการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4.00 เมตร ยาว 44.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีกอสรางท้ังหมด 176.00 ตารางเมตร พรอมกลบไหลทางให

เรียบรอย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน

กอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 

 งบประมาณ   92,000      บาท 

 

19 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสุข – บานนายเต็ม บานทรัพย

สมบูรณ หมูท่ี12 

   โดยดําเนินการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4.00 เมตร ยาว 51.00 

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีกอสรางท้ังหมด 204.00 ตารางเมตร พรอมกลบไหลทางให

เรียบรอย ติดตั้งปายโครงการ 1 ปาย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด) แผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน  

                                       งบประมาณ   108,000    บาท 

 

 20 โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมูบาน บานคลองดินดํา หมูท่ี 13 

     โดยดําเนินการรื้อหอถังสูงทรงแชมเปญ ขนาด 15 ลูกบาศกเมตร ลงมาแลวตอ

ถังสูงข้ึนอีก 5.00 เมตร พรอมทําสีใหม กอสรางฐานหอถังแหงใหมพรอมติดตั้งหอถังสูบ 

กอสรางถังพักน้ํา ขนาด 5.00x5.00 เมตร ติดตั้งปมหอยโขงขนาด 3 แรง จํานวน 2 ตัว พรอม

โรงสูบ 2 หลัง ตอทอสงน้ําทอ PVC ชั้น 8.5 ขนาดเสนผานศูนยกลาง 2 นิ้ว จํานวน 340.00 

เมตร พรอมตอระบบไฟฟาและระบบทอใหเรียบรอยติดตั้งปายโครงการ 1 ปาย (รายละเอียด

ตามแบบ อบต.กําหนด) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน  

 

                                       งบประมาณ    485,000    บาท 

 

 

 

 



 

-17- 

 21 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานนายบัณฑิต โสภณวาณิชย 

บานคลองยางพัฒนา หมูท่ี 14 

   โดยดําเนินการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 5.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีกอสรางท้ังหมด 375.00 ตารางเมตร พรอมกลบไหลทางให

เรียบรอย ติดตั้งปายโครงการ 1 ปาย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด) แผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 

 งบประมาณ 200,000 บาท 

 

            22 โครงการกอสรางถนนหินคลุกยกระดับ สายจากหมูบาน-คลองอีสานเขียว     

บานโนนสระสามัคคี หมูท่ี 15 

โดยดําเนินการกอสรางถนนหินคลุก กวาง  5.00 เมตร ยาว 400 เมตร หนาเฉลี่ย 

0.15 เมตร    ปริมาณหินคลุก 200 ลบ.ม. ลงดินเสริม 800 ลบ.ม. วางทอคอนกรีตเสริมเหล็ก

ชั้น 3 ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.80 เมตร 1 แถว จํานวน 7 ทอน  1 จุด และเทลีนเทดาด

คอนกรีต พรอมเกรดเกลี่ยบดทับแนนผิวจราจรใหเรียบรอย ติดตั้งปายโครงการ 1 ปาย 

(รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง

โครงสรางพ้ืนฐาน 

 งบประมาณ 200,000 บาท 

23  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานโศกรวก  หมูท่ี  7  สายจากสี่แยก

วัด – บานคลองดินดํา  หมูท่ี 13 

       โดยดําเนินการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกวาง 4.00 เมตร  ยาว 

96 เมตร  หนา 0.15  เมตร  พรอมกลบไหลทางใหเรียบรอย  ติดตั้งปายโครงการ 1 ปาย  

(รายละเอียดตามแบบ อบต. กําหนดแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงการ

พ้ืนฐาน) 

                                                  งบประมาณ 200,000 บาท 

 

                   รวมงบประมาณท้ังส้ิน      4,517,000       บาท 

 

ประธานสภา อบต. มีสมาชิกทานใดมีอภิปรายหรือไมครับ  ขอไดโปรดยกมือ  ขอเชิญนายชัชวาลย  ขอสีกลาง  

สมาชิกสภาอบต. หมูท่ี 9  ครับ 
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นายชัชวาลย ขอสีกลาง  

สมาชิก อบต. หมูท่ี  9 

กราบเรียนประธานสภาท่ีเคารพ กระผมนายชัชวาลย  ขอสีกลาง  สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 9 

ผมตองขอขอบคุณคณะผูบริหารท่ีใหความสําคัญปญหาความเดือดรอนของประชาชน  บานซับ

ชุมพล หมู 9 ซ่ึงไดรับความเดือดรอนเรื่องน้ําอุปโภค บริโภค  เปนความเดือดรอนในการ

ดํารงชีวิตของประชาชนเปนอยางมากครับ   

นายวีระ  ขํามะลัง 

สมาชิก อบต.หมูท่ี 6 

กราบเรียนทานประธานสภาอบต.ท่ีเคารพ  กระผมนายวีระ  ขํามะลัง สมาชิก อบต. หมูท่ี 6  

ผมตองขอขอบคุณคณะผูบริหาร สวนของบานมอดินแดง  หมูท่ี 6 ไดประสบปญหาภัยแลง
เนื่องจากปริมาณฝนนอยจึงไมเพียงพอตออุปโภค บริโภค  ประชาชนไดรับความเดือดรอน   
จึงตองปรับปรงุระบบประปาของหมูบานครับ   

ประธานสภา อบต. ขอเชิญ นายอนันต  สิทธิเสือ  นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาวครับ 

นายอนันต  สิทธิเสือ 

นายก อบต. 

เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ   และทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทานครับ  ในการ

พิจารณาจายขาดเงินสะสมครั้งท่ี 1 ประจําปงบประมาณ 2562  ทางองคการบริหารสวนตําบล

หนองหญาขาวไดรับหนังสือรองทุกขจากผูนําหมูบานวาประชาชนไดรับความเดือดรอนจาก

ปญหาดานโครงสรางพ้ืนฐาน  และผมไดไปประชุมหัวหนาสวนราชการท่ีอําเภอ  นายอําเภอได

มีการสั่งการใหแกปญหาความเดือดรอนของพ่ีนองประชาชนเปนการเรงดวนครับ 

ประธานสภา อบต. มีสมาชิกทานใดมีอภิปรายหรือไมครับ  ขอไดโปรดยกมือ  ถาไมมีสมาชิกอภิปราย      

ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ 

มติท่ีประชุม        เห็นชอบ 

(เห็นชอบ  25 เสียง  ไมเห็นชอบ 0  เสียง  งดออก 1 เสียง) 

 

ประธานสภา อบต.  ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 4  

4.3  การกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญ  ประจําป 2562  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  2562  สมัยแรกสภาอบต.ไดกําหนดไวแลว 

  สมัยท่ี  2  เดือน พฤษภาคม   2562 

  สมัยท่ี  3  เดือน สิงหาคม      2562 

  สมัยท่ี  4  เดือน พฤศจิกายน  2562 

โดยแตละสมัยกําหนดสมัยละ 15  วัน      ขอผูรับรองดวยครับ 

นายพิชาติ  จงชิดกลาง 

สมาชิก อบต.หมูท่ี 5 

รับรอง 

นายสุรศักดิ์  เพียซาย รับรอง 



สมาชิก อบต.หมูท่ี 5 
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ประธานสภาอบต. ผูรับรองถูกตอง  มีสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนหรือไมครับ  ถาไมมีผมถือวาตามท่ีเสนอ

เลยนะครับ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติกําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําป 2562 จํานวน  4  สมัยดังนี้ 

  สมัยท่ี  1  เดือน กุมภาพันธ   2562  กําหนดไวแลว    

  สมัยท่ี  2  เดือน พฤษภาคม   2562 

  สมัยท่ี  3  เดือน สิงหาคม      2562 

  สมัยท่ี  4  เดือน พฤศจิกายน  2562    

         โดยแตละสมัยกําหนดสมัยละ 15  วัน  ครับ 

(เห็นชอบ  25 เสียง  ไมเห็นชอบ 0  เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง) 

ประธานสภาอบต. ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 4 

4.4  การกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก ประจําป  2563  และกําหนด

ระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  ประจําป  2563    

ขอเชิญสมาชิกสภา เสนอวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  ประจําป 2563       

วาจะกําหนดเม่ือใด   และกําหนดระยะเวลาก่ีวัน ขอเชิญท่ีประชุมเสนอครับ 

นายวศัณย เฟองสูงเนิน 

สมาชิก อบต. หมูท่ี 13 

กราบเรียนประธานสภาท่ีเคารพ กระผมนายวศันย เฟองสูงเนิน   สมาชิก อบต. หมูท่ี 13  

ผมขอเสนอ  กําหนดสมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก ประจําป 2563   สมัยแรก  

เดือน กุมภาพันธ  2563   มีกําหนด  15  วัน  ขอผูรับรองดวยครับ 

นายชัชวาลย ขอสีกลาง  

สมาชิก อบต. หมูท่ี  9 

รับรอง 

นายสมคิด  วิเศษรอด 

สมาชิก อบต.หมูท่ี 8 

รับรอง 

ประธานสภาอบต. ผูรับรองถูกตอง  มีสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนหรือไมครับ  ถาไมมีผมถือวาตามท่ีเสนอ

เลยนะครับ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติกําหนดสมัยประชุม สมัยแรก  ประจําป 2563     

เดือน กุมภาพันธ  2563  มีกําหนด  15  วัน 

(เห็นชอบ  25 เสียง  ไมเห็นชอบ 0  เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง) 

ประธานสภา อบต. ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 5 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืนๆ  

วันนี้ไดรับเกียรติหัวหนาสวนราชการมารวมประชุมสภาดวยทานแรก นางสาวนันธนา        

กลึงสูงเนิน นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ เกษตรตําบลหนองหญาขาวขอเชิญครับ   

นางสาวนันธนา กลึงสูงเนิน 

เกษตรตาํบลหนองหญาขาว 
กราบเรียนประธานสภาท่ีเคารพ  คณะผูบริหารทองถ่ิน   สมาชิกสภาทองถ่ิน  ดิฉันนางสาว

นันธนา  กลึงสูงเนิน  เกษตรตําบลหนองหญาขาว  วันนี้ดิฉันมีเรื่องประชาสัมพันธการ



ลงทะเบียนเกษตรกรทางไลน ซ่ึงเปนนวัตกรรมใหมเพ่ือบริการประชาชน เดี๋ยวจะอธิบายการ

เขาระบบเปนรายบุคคลนะคะ  ขอบคุณคะ 
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ประธานสภา อบต. ตอไปสมาชิกทานใดจะมีขอซักถาม  ปรึกษาหารือหรือไมครับ  ขอไดโปรดยก  

ขอเชิญ นายพิชาติ  จงชิดกลาง   สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี  5  ครับ 

นายพิชาต ิจงชิดกลาง 

สมาชิก อบต. หมูท่ี  5 

กราบเรียนประธานสภาท่ีเคารพ กระผมนายพิชาติ  จงชิดกลาง   สมาชิก อบต. หมูท่ี 5  

ผมขอสอบถามเรื่องฝายน้ําลนของบานลําบานใหมท่ีเคยสรางไว  เม่ือฤดูฝนตกแรงทําใหฝายน้ํา

ลนพัง  ทําใหไมสามารถเก็บกักน้ําไวใช  ผมอยากใหทานนายกประสานทําหนังสือขอ

งบประมาณทําฝายน้ําลนจากจังหวัดครับ  และฝากเรื่องการซอมแซมไฟฟาแสงสวางดวยครับ 

นายอนันต  สิทธิเสือ 

นายก อบต. 

เรียนทานประธานท่ีเคารพ  และทานสมาชิกสภาทุกทาน  ผมขอตอบขอซักถามเรื่องการทํา

หนังสือของบประมาณทําฝายน้ําลนจากจังหวัดเราไดทําหนังสือขอไปแลวครับ  เดี๋ยวผมจะให

ผูอํานวยการชางตามเรื่องใหอีกครั้งนะครับ  สวนเรื่องการซอมแซมไฟฟาแสงสวางขอใหทาน

สมาชิกอบต. ประสานกับกองชางบอกจุดท่ีซอมแซมไฟฟาแสงสวางครับ 

ประธานสภา อบต. มีสมาชิกทานใดมีอภิปรายอีกหรือไมครับ  ขอไดโปรดยกมือ  ขอเชิญนายมานพ  เบิ่งขุนทด  

สมาชิกสภาอบต. หมูท่ี 12  ครับ 

นายมานพ  เบิ่งขุนทด 

สมาชิก อบต. หมูท่ี 12 

กราบเรียนประธานสภาท่ีเคารพ  กระผมนายมานพ  เบิ่งขุนทด  สมาชิก อบต. หมูท่ี  12     

ผมมีเรื่องแรกตองขอขอบคุณคณะผูบริหารท่ีไดกอสราง ซอมแซมถนนสายท่ีเดินทางลําบาก    

2. เรื่องการกอสรางหองน้ําเพ่ิมเติมเพ่ือบริการประชาชนเพราะเราไดมีการจัดประชุมซ่ึงมีหองน้ํา

ไมเพียงพอ  3.การขุดเจาะบอบาดาลซ่ึงมีการขุดเจาะหลายครั้งตอนนี้ยังไมสามารถใชน้ํา   

ผมขอฝากถึงการจางผูรับเหมาควรท่ีมีประสบการณดวยครับ 

นายอนันต  สิทธิเสือ 

นายก อบต. 

เรียนทานประธานท่ีเคารพ  และทานสมาชิกสภาทุกทาน ตองขอขอบคุณสมาชิกสภา อบต. 

ทุกทาน ผมขอตอบขอซักถามเรื่องการกอสรางหองน้ําเพ่ิมเติมทางอบต. ไดสรางเพ่ิมเติมแลวซ่ึง

อยูขางสํานักงานเนื่องจากไดกอสรางอาคาร อปพร.ไดใชหองในสวนนี้  สวนหองน้ําใกลหอง

ประชุมผมจะใหทางกองชางดูในปงบประมาณ 2562  ครับ  สวนเรื่องของการขุดเจาะบอ

บาดาลในปนี้ทางเราไดผูรับเหมาใหมท่ีมีประสบการณครับ                                        

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  8  มีนาคม  พ.ศ.  2562 
 

 

 (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  8  มีนาคม  พ.ศ.  2562 
 

 

 (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)      


