
 

รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว 

  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  4  ประจําป  2563  ครั้งท่ี 1 

วันท่ี   30  สิงหาคม  2563    เวลา   10.00   น. 

ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว 

 

………………………..…. 

 
 

ผูมาประชุม 

  1.นายสมศักดิ์    แจมเรือน  ประธานสภา อ บต. 

2.  นายสดุดี   ศรีสุวรรณ  รองประธานสภา อบต. 

3.  นายประเทือง  ลอมไธสง  สมาชิกสภา อบต. ม. 1 

4.  นายหาญ  ชาค ม  สมาชิกสภา อบต. ม. 2  

5.  นายไสว  กลาสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต. ม. 2 

6.  นายสมพงษ  สุดจั นทึก  สมาชิกสภา อบต. ม. 3  

 7. นายพิชาติ  จงชิดกลาง  สมาชิกสภา อบต. ม. 5  

 8.นางสมพร  ฆองโนนสูง  สมาชิกสภา อบต. ม. 6  

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. นายสังวาลย  ชูใจ   สมาชิกสภา อบต. ม. 10  

16. นางสาวยุภา  บุญจันทร        สมาชิกสภา อบต. ม. 10 

17. นายบุญกอง  คะรํา   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.  นายเสียน  เลื่อนกระโทก  สมาชิกสภา อบต. ม. 1 5 

 23. นายธนกร  วีระเทศ   เลขานุการสภา อบต. 
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ผูไมมาประชุม 

1. นางสุนันท  เพียซาย  สมาชิกสภา อบต. ม. 4 ลาประชุม 

 2.  นายพิจิตร  เท่ียงจันทึก     สมาชิกสภา อบต. ม. 4ลาประชุม 

3. นายสุรศักดิ์  เพียซาย  สมาชิกสภา อบต. ม. 5  ลาประชุม 

4.นายชัชวาลย  ขอสีกลาง สมาชิกสภา อบต. ม. 9  ลาประชุม 

5. นายพานิชย  ประเสริฐ สมาชิกสภา อบต. ม. 11  ลาประชุม 

6. นางสาวรัตติญาพร หล่ําจันทึก      สมาชิกสภา อบต. ม. 15  ลาประชุม 

 

 

ผูเขารวมประชุม 

1.  นายอนันต  สิทธิเสือ   นายก อบต.  

  2.  นายสมานมิตร คึงจันทึก   รองนายก อบต. 

  3. นายพิชิต  เจกจันทึก  รองนายก อบต  

  4.  นายธนกร  วีระเทศ   ปลัด อบต. 

5.  นายวงศวริศ  เหลืองภิรมย  รองปลัด อบต.  

  6 .  นางสาวยุคณธร เรือนจันทึก  ผูอํานวยการกองคลัง 

  7.  นายสมบัติ  ละภักดี   ผูอํานวยการกองชาง  

  8.  นายนพนคร  ศิริสวัสดิ์   หัวหนาสํานักปลัด   

    

    ผูเขาประชุม     จํานวน   23 คน 

ผูไมมาประชุม  จํานวน   6  คน 

ผูเขารวมประชุม  จํานวน  8  คน    

         

เริ่มประชุม เวลา     10.00    น.  
 

         โดย  นายธนกร  วีระเทศ  เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาวกราบเรียน

ทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาวท่ีเคารพ บัดนี้  ไดเวลานัดประชุมแลว  สมาชิกไดมา

ครบองคประชุม ขอกราบเรียนเชิญทานประธานสภาฯ  ไดกรุณาจุดธูป เทียน  บูชาพระรัตนตรัย  และ

ดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุมตอไป   กราบเรียนเชิญครับ 

 

ประธานสภา อบต. วันนี้เปนการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4 

ประจาํป  2563 ครั้งท่ี  1   ผมขอเขาระเบียบวาระเลยนะครับ   

 ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

 ไมมี 
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ประธานสภา อบต. ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี  2 

ระเบียบวาระท่ี 2เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว  

สมัยสามัญ สมัยท่ี 3ประจําป 2563  ครั้งท่ี 2 เม่ือวันท่ี21  สิงหาคม  2563 

สมาชิกทานใดจะแกไขคําหรือขอความท่ีไดกลาวไว   ขอไดโปรดยกมือครับ    

ถาไมมีสมาชิกทานใดขอแกไข   ผมจะขอมติในท่ีประชุมนะครับ 

มติท่ีประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว   

สมัยสามัญ สมัยท่ี 3ประจําป 2563  ครั้งท่ี 2 เม่ือวันท่ี21สิงหาคม  2563(เห็นชอบ  21 

เสียง  ไมเห็นชอบ 0  เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง) 

 

ประธานสภา อบต. ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 3 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง  ติดตามผลการประชุมครั้งท่ีผานมา 

สมาชิกทานใดจะสอบถามผลการประชุมครั้งท่ีผานมา   ขอไดโปรดยกมือครับ    

ถาไมมีผมจะเขาสูระเบียบวาระตอไปครับ 

 

ประธานสภา อบต.  ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 4 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องการรายงานผลการปฏิบัติงาของนายกองคการบริหารสวนตําบล

หนองหญาขาว ประจําป 2563 ขอเชิญทานนายกครับ 

นายอนันต  สิทธิเสือ 

นายก อบต. 

กราบเรียนทานประธานท่ีเคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  เพ่ือใหเปนไปตาม

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2537  แกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน  

มาตรา  58/5   กระผม  นายอนันต  สิทธิเสือ  นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว  

ขอแถลงผลการปฏิบัติงานประจําป พ.ศ. 2563  ดังนี้ 

1. การใชจายงบประมาณของสํานักปลัด 

 

หมวด งบประมาณ ใชไป คงเหลือ 

    เงินเดือน (ฝายการเมือง) 3,435,120 3,175,920 259,200 

    เงินเดือน (ฝายประจํา) 4,952,000 4,668,000 284,000 

    คาตอบแทน 990,000 990,000 0 

    คาใชสอย 1,192,000 1,192,000 0 

    คาวัสดุ 1,160,000 1,160,000 0 

    คาสาธารณูปโภค 361,000 361,000 0 

    คาครุภัณฑ 94,000 86,820 7,180 

    เงินอุดหนุน 160,000 0 160,000 

รวม 12,344,120 11,633,740 710,380 
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 2. การใชจายงบประมาณของกองคลัง 

 

หมวด งบประมาณ ใชไป คงเหลือ 

    เงินเดือน (ฝายประจํา) 2,142,000 2,028,320 113,680 

    คาตอบแทน 250,000 250,000 0 

    คาใชสอย 460,000 93,435 366,565 

    คาวัสดุ 70,000 70,000 0 

    คาสาธารณูปโภค 10,000 2,019 7,981 

    คาครุภัณฑ 179,000 162,270 16,730 

รวม 3,111,000 2,606,044 504,956 
 

 3. การใชจายงบประมาณของกองชาง 

 

หมวด งบประมาณ ใชไป คงเหลือ 

    เงินเดือน (ฝายประจํา) 1,212,000 1,125,840 86,160 

    คาตอบแทน 150,000 135,310 14,690 

    คาใชสอย 540,000 453,515 86,485 

    คาวัสดุ 390,000 135,807 254,193 

    เงินอุดหนุน 200,000 0 200,000 

    คาครุภัณฑ 6,500 6,500 0 

    คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 5,247,000 5,197,000 50,000 

รวม 7,745,500 7,053,972 691,528 

 

4. การใชจายงบประมาณของกองการศึกษา 

หมวด งบประมาณ ใชไป คงเหลือ 

    เงินเดือน (ฝายประจํา) 2,628,000 1,365,683 1,262,317 

    คาตอบแทน 210,000 79,150 130,850 

คาใชสอย 2,527,000 1,932,443 594,557 

คาวัสดุ 2,310,900 1,825,715 485,185 

    คาครุภัณฑ 25,900 8,800 17,100 

คาสาธารณูปโภค 1,000 0 1,000 

    เงินอุดหนุน 3,500,000 3,419,600 80,400 

รวม 11,202,800 8,631,391 2,571,409 
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 5. การใชจายงบกลาง 

 

หมวด งบประมาณ ใชไป คงเหลือ 

งบกลาง 13,140,580    13,140,580    0 

 

รวมงบประมาณตามขอ 

บัญญัติปงบประมาณ  2563  ท้ังส้ิน  47,544,000บาท 

ใชไป    43,065,727    บาท 

คงเหลือ  4,478,273   บาท 
 

จํานวนโครงการจายขาดเงินสะสมท้ังส้ิน     21     โครงการ 

งบประมาณรวม     8,724,000       บาท 

 

ประธานสภา อบต.  ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 5 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่อง  เสนอเพ่ือพิจารณา 

5.1  การขออนุญาตโอนงบประมาณรายจายประจําป  2564 ขอเชิญทานายกครับ 

นายอนันต  สิทธิเสือ 

นายก อบต. 

เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ   และทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน 

 

 

ประธานสภา อบต. มีสมาชิกทานใดมีอภิปรายหรือไมครับ  ขอไดโปรดยกมือ  ถาไมมีสมาชิกอภิปราย      

ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ 

มติท่ีประชุม - เห็นชอบ 

 (เห็นชอบ  24 เสียง  ไมเห็นชอบ 0  เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง) 

 

ประธานสภา อบต.  ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 5.2 

5.2 การพิจารณาขออนุมัติโครงการจายขาดเงินสะสมครั้งท่ี  1 ประจําปงบประมาณ 2564 

นายอนันต  สิทธิเสือ 

นายก อบต. 

เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ   และทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  ตามท่ีองคการ

บริหารสวนตําบลหนองหญาขาวไดรับหนังสือรองทุกขจากผูนําหมูบานวาประชาชนไดรับความ

เดือดรอนจากปญหาดานโครงสรางพ้ืนฐาน  เชน  ถนนชํารุด  น้ําทวมถนนเนื่องจากไมมีทอ

ระบายน้ํา  ระบบประปาไมมีคุณภาพ  จึงมีความจําเปนจะใหองคการบริหารสวนตําบลแกไข

ปญหาเรงดวน  จึงขอความเห็นชอบจากสภาในการจายขาดเงินสะสมในครั้งนี้  โดยมี

รายละเอียดดังนี้   
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ประธานสภา อบต. สมาชิกทานใดมีอภิปรายอีกหรือไมครับ  ขอไดโปรดยกมือเม่ือไมมีขอสงสัย  ผมจะขอมติท่ี

ประชุมวาเห็นชอบรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561  ขององคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว  ในวาระท่ี  1 หรือไม 

มติท่ีประชุม - เห็นชอบ 

 (เห็นชอบ  24 เสียง  ไมเห็นชอบ 0  เสียง  งดออกเสียง 1เสียง) 

 

ประธานสภา อบต. ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 5 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืนๆ  

วันนี้ไดรับเกียรติหัวหนาสวนราชการมารวมประชุมสภาเชิญ  นางสาวเพ็ญศรี    ดรอินทร  

ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองไผ ขอเชิญครับ 
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นางสาวเพ็ญศรี  ดรอินทร 

ผอ.รพ.สต.หนองไผ 
กราบเรียนประธานสภาท่ีเคารพ  คณะผูบริหารทองถ่ิน   สมาชิกสภาทองถ่ิน  ดิฉันนางสาว

เพ็ญศรี  ดรอินทร  ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองไผ  วันนี้ดิฉันมีเรื่อง

ประชาสัมพันธดังนี้ 

1. เรื่องมีเจาหนาท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาตําบลหนองไผไดยายไปปฏิบัติหนาท่ีแหงใหม 

1) นายวิทยา  คูโคกรวดไปปฏิบัติหนาท่ี ตําบลวังโรงใหญ 

2) นางสาวมนธิชา  สธน  ไปปฏิบัติหนาท่ี ตําบลกุดนอย 

2. โครงการเท่ียวปนสุข ของ อสม. ตําบลหนองหญาขาว มีกําหนดเดินทางวันท่ี 4-5 

กันยายน  2563 

3. การสงยาใหผูปวยโรคเรื้อรังท่ีรับยาจากโรงพยาบาลในสถานการณโควิค -19  

โรงพยาบาลจะจายกรณีไมมีภาวะแทรกซอน 

4. บริการทันตกรรมของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองไผ อุด ขูด ถอน บริการ

ทุกวัน  ในวันท่ีพฤหัสบดี  และวันศุกร จะเปนการบริหารใหนักเรียน 

ก็ขอฝากเรื่องประชาสัมพันธไวแคนี้ ขอบคุณคะ 

ประธานสภา อบต. สมาชิกทานใดจะมีขอซักถาม หรือไมครับ  ถาไมมีผมตองขอขอบคุณนางสาวเพ็ญศรี   ดรอินทร  

ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองไผท่ีนําขาวสารมาประชาสัมพันธครับ 

ตอไปมีสมาชิกทานใดจะปรึกษาหารือหรือไมครับ ขอไดโปรดยกมือ 

ขอเชิญนายพิชาติ จงชิดกลาง  สมาชิกสภา อบต. หมู 5  ครับ 

นายพิชาติ  จงชิดกลาง 

สมาชิก อบต. หมูท่ี 5 

กราบเรียนประธานสภาท่ีเคารพ กระผมนายพิชาติ  จงชิดกลาง   สมาชิก อบต. หมูท่ี5 

ผมขอปรึกษาหารือการจัดซ้ือเครื่องสูบน้ําครับ  เนื่องจากชวงเกิดภัยแลงมีความจําเปนตองสูบ



น้ําเพ่ือบรรเทาความเดือดรอนของพ่ีนองประชาชน ทางองคการบริหารสวนตําบลหนองหญา

ขาวสามารถจัดซ้ือจัดจางไดหรือไมครับขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบต. มีสมาชิกทานใดมีขอซักถามอีกหรือไมครับ   ขอไดโปรดยกมือ  นายมานพ  เบิ่งขุนทด  

สมาชิก อบต. หมูท่ี 12  

นายมานพ เบิ่งขุนทด 

สมาชิก อบต. หมูท่ี 12 

กราบเรียนประธานสภาท่ีเคารพ กระผมนายมานพ เบิ่งขุนทด   สมาชิก อบต. หมูท่ี12 

ตองขอขอบคุณคณะผูบริหารในการกอสรางถนนสายบานมอดินแดง  หมูท่ี  6 – บานทรัพย

สมบูรณ หมูท่ี 12 ตอนนี้ไดดําเนินการไปแลว 80% แลว อีกเรื่องการจัดซ้ือถังขยะในครั้งนี้ผม

เห็นวามีความหนาดีกวาทุกครั้งนาจะทนกวาเดิมครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบต. มีสมาชิกทานใดมีขอซักถามอีกหรือไมครับ   ขอไดโปรดยกมือ  นายวศัณย  เฟองสูงเนิน  

สมาชิก อบต. หมูท่ี 13 

นายวศัณย เฟองสูงเนิน  

สมาชิก อบต. หมูท่ี 13 

กราบเรียนประธานสภาท่ีเคารพ กระผมนายวศัณย  เฟองสูงเนิน   สมาชิก อบต. หมูท่ี13 

ผมขอปรึกษาหารือปญหาการขาดแคลนน้ําของหมู 13 ฝนปนี้ไมคอยตกน้ําในบอเริ่มขาดแคลน

ผมขอฝากผูบริหารชวยดูปญหาดวยครับ  อีกเรื่องการกอสรางถนนสายหมู 14 ท่ีกําลัง

ดําเนินการกอสรางผมอยากใหมีปายหรือสัญญาณไฟใหชัดเจนเนื่องจากเกิดอุบัติเหตุครับ  
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ประธานสภา อบต. มีสมาชิกทานใดมีขอซักถามอีกหรือไมครับ   ขอไดโปรดยกมือ  นายประเทือง  ลอมไธสง  

สมาชิก อบต. หมูท่ี 1 

นายประเทือง ลอมไธสง 

สมาชิก อบต. หมูท่ี 1 

กราบเรียนประธานสภาท่ีเคารพ กระผมนายประเทือง  ลอมไธสง   สมาชิก อบต. หมูท่ี1 

ผมขอปรึกษาหารือปญหาเรื่องถนนชํารุดสายบานหนองไผ หมูท่ี 1 – ตําบลหนองน้ําใส ชวงฝน

ตกทําใหถนนชํารุดเสียหายการสัญจรของพ่ีนองประชาชนลําบากยากสอบถามเรื่อง

งบประมาณในการกอสรางถนนครับ  
ประธานสภา อบต. สมาชิกทานใดมีอภิปรายหรือไมครับ  ขอไดโปรดยกมือ  ถาไมมีผมขอเชิญทานนายกตอบขอ

ซักถามครับ 

นายอนันต  สิทธิเสือ 

นายก อบต. 

เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ   และทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน   ตองขอบคุณ

สมาชิกสภา อบต. ท่ีมีความเปนหวงประชาชนภายในตําบลของเราครับ  เรื่องการจัดข้ือจัดจาง

เครื่องสูบน้ําผมจะฝากใหเจาหนาท่ีดูใหครับ  ปญหาเรื่องการขาดแคลนน้ําทางองคการบริหาร

สวนตําบลหนองหญาขาวไดจัดรถบรรทุกน้ําใหแกหมูบานท่ีขาดแคลนน้ําเพ่ือบรรเทาความ

เดือนรอนกอนครับ  เรื่องถนนสายบานหนองไผ หมูท่ี 1 – ตําบลหนองน้ําใส ซ่ึงเปน

งบประมาณขององคการบริหารสวนจังหวัด ผมไดสอบถามแลวตองรอกอนนะครับ เดี๋ยวจะให

เจาหนาท่ีสอบถาม และเรงดําเนินการใหครับ 

ประธานสภาอบต. มีสมาชิกทานใดจะซักถามหรือไมครับ   ขอไดโปรดยกมือครับ  ถาไมมี  

ผมขอนัดประชุมสภาอบต. สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ประจําป 2563  ครั้งท่ี 2 ในวันท่ี  21  

สิงหาคม  2563  เวลา  10.00  น. ณ  องคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาวครับ 

วันนี้  ไดประชุมครบตามระเบียบวาระเรียบรอยแลว    ผมตองขอขอบคุณ 

ทานสมาชิกสภาอบต.  ทานนายกอบต.  ทานรองนายกอบต.เลขานุการนายกอบต.  ปลัดอบต.  



ผูอํานวยการกอง   หัวหนาสวนราชการ  และขาราชการทุกทาน  ท่ีไดเขารวมประชุม และรวม

สังเกตการณการประชุมสภาอบต.ในวันนี้   ขอปดการประชุมครับ 
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เลิกประชุม   12.00  น. 

 

 

คณะกรรมการไดตรวจถูกตองแลว   เม่ือวันท่ี  18สิงหาคม  พ.ศ.  2563 
 

 

 (ลงชื่อ) พานิชย  ประเสริฐ  กรรมการ 

(นายพานิชย  ประเสริฐ) 

            สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 11   

     

(ลงชื่อ) บัณฑิต  มิชชีฮา  กรรมการ  

(นายบัณฑิต  มิชชีฮา)   

สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี  9 

        

(ลงชื่อ)       ประเทือง  ลอมไธสง  กรรมการ           

            (นายประเทือง  ลอมไธสง)  

            สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี  1 

 

 

(ลงชื่อ)  ธนกร  วีระเทศ  ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 

(นายธนกร  วีระเทศ)  



              เลขานุการสภา อบต. 

  

    

                 สภาอบต.ไดรับรองแลว    เม่ือวันท่ี  

 

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

 

 

คณะกรรมการไดตรวจถูกตองแลว   เม่ือวันท่ี  18  สิงหาคม  พ.ศ.  2563 

 
 

 (ลงชื่อ)     กรรมการ  

(นายพานิชย  ประเสริฐ) 

            สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 11   

     

(ลงชื่อ)     กรรมการ  

(นายบัณฑิต  มิชชีฮา)   

สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี  9 

        

(ลงชื่อ)     กรรมการ           

            (นายประเทือง  ลอมไธสง)  

            สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี  1 

 

 

(ลงชื่อ)    ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 



(นายธนกร  วีระเทศ)  

              เลขานุการสภา อบต. 

  

    

                 สภาอบต.ไดรับรองแลว    เม่ือวันท่ี  

 

(ลงชื่อ)  ประธานสภา องคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว 
 (นายสมศักดิ์ แจมเรือน) 
 


