
  
รายงานการประชมุสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง   

สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจําป พ.ศ. ๒๕63 
วันพฤหัสบดทีี่ 13 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕62  เวลา 09.3๐ น.  

ณ  หองประชุมกํานันเชื้อ-แมบุญนาค  นึกรักษ 
*************** 

ผูเขาประชุม 
ลําดับท่ี ชื่อ – สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
๑๑ 
12 
13 

นายนพดล  อําภาพริมย 
นายลํายอง  เสาะดน 
นายสามารถ  ผลศิริ 
นายธวัชชัย  โสตะการ 
นายมงคล  อําภาพิรมย 
นางสงา  นึกธรรม 
รอยตรีบุญถึง  พันธมะลี 
นายบุญเมือง โพธิสาร 
นายสมนึก  สิทธิปลื้ม 
นายวิลัย  มะลิลา 
นายบุญสิน  แยมชม 
น.ส.กาญจนา ปราณีชาติ 
นายอริยะ ไชยแสง 

ประธานสภาฯ 
รองประธานสภาฯ 
สมาชิกสภาฯ  หมู  ๑ 
สมาชิกสภาฯ  หมู  ๑ 
สมาชิกสภาฯ  หมู 2 
สมาชิกสภาฯ  หมู  ๒ 
สมาชิกสภาฯ  หมู  ๓ 
สมาชิกสภาฯ  หมู  ๓ 
สมาชิกสภาฯ  หมู  4 
สมาชิกสภาฯ  หมู  ๔ 
สมาชิกสภาฯ  หมู  5 
สมาชิกสภาฯ  หมู  ๕ 
เลขานุการสภาฯ 

นพดล อําภาพิรมย 
ลํายอง เสาะดน 
สามารถ ผลศิร ิ
ธวัชชัย โสตะการ 
มงคล อําภาพิรมย 
สงา นึกธรรม 
บุญถึง พันธมะลี 
บุญเมือง โพธิสาร 
สมนึก สิทธฺปลื้ม 
วิลัย มะลิลา 
บุญสิน แยมชม 
กาญจนา ปราณีชาติ 
อริยะ ไชยแสง 

 

ผูไมมาประชมุ 
ลําดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

- - - - 
 

 
 

ผูเขารวมการประชุม 
ลําดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
5 
6 
7 
8 

นายอวยพร  รุประมาณ 
นายประสิทธิ์  แปลกจิตร 
นางนาลี  อําภาพิรมย 
นายธวัชชัย  เดชสุภา 
นายเสฏฐพันธ โชติถิรพันธ 
นางสาวสมปอง  แปลงสาร 
นางสาวธัญลักษณ บุษบงค 
นางสาวณิชานันท ลี้วัฒนาถาวรกุล 

นายกฯ 
รองนายกฯ 
รองนายกฯ 
เลขานุการนายกฯ 
ผูอํานวยการกองชาง 
ผูอํานวยการกองคลัง 
นักวิเคราะหนโยบายฯ 
นิติกร 

อวยพร รุประมาณ 
ประสิทธิ์ แปลกจิตร 
นาลี อําภาพิรมย 
ธวัชชัย เดชสุภา 
เสฏฐพันธ โชติถิรพันธ 
สมปอง แปลงสาร 
ธัญลักษณ บุษบงค 
ณิชานันท ลี้วัฒนาถาวรกุล 

    

/เปดประชุม... 
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เปดประชุมเวลา  09.3๐  น. 
นายนพดล อําภาพิรมย เมื่อสมาชิกสภาฯ ผูบริหารมาประชุมครบองคประชุมแลว  กระผมขอเปด 
ประธานสภาฯ             การประชุมสภาฯ สมัยวสิามัญ  สมัยแรก ประชุมครั้งที ่1/2562) ประจําป พ.ศ.2562 
 
ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องท่ีประธานแจงที่ประชุมทราบ 
 -ไมมี- 
 ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผานมา 
    2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญท่ี 4 ครั้งที่ 1/2562  

เมื่อวันพุธท่ี 4 ธันวาคม 2561  
นายนพดล อําภาพิรมย  ขอใหสมาชิกสภาฯ ทุกทานไดตรวจรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ 
ประธานสภาฯ              สมัยที่ 4 (ประชุมครั้งที่ 1/๒๕62) ประจําป พ.ศ.๒๕62 ประชุมเมื่อวันพุธที่ 4  

ธันวาคม ๒๕62 วามีตรงไหนท่ีจะแกไขเปลี่ยนแปลงหรือไม ถาไมมีผมขอมติที่
ประชุม 

    มีทานสมาชิกสภาฯทานใดตองการที่จะแกไขเปลี่ยนแปลงรายงานการ 
   ประชุมสภาครั้งที่แลวหรือไม หากไมมีผมขอมติรับรองที่ประชุมดวยครับ 
มติที่ประชมุ  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนอง

แสง ระเบียบวาระการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งท่ี 1 วันพุธที่ 4 ธันวาคม
2562 มีมติรับรอง 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ  
 -ไมมี- 
ระเบียบวาระที่ 4 กระทูถาม 
 -ไมมี- 
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นตั้งขึ้น เพื่อพิจารณาเสร็จแลว  
      -ไมมี- 
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องดวน  
 -ไมมี- 
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องที่เสนอใหม 
 7.1 การพิจารณากําหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจําป 
นายนพดล อําภาพิรมย   ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 
ประธานสถาฯ  แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 ประกอบขอ 11(3) แหงระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคบัการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ใหอํานาจสภาฯ ในการกําหนดสมัยประชุมสามัญ
ประจําป โดยในปหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแลวแตสภา
องคการบริหารสวนตําบลกําหนดแตตองไมเกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสมัยสามัญ
ประจําปใหสภาองคการบริหารสวนตําบลกําหนด พรอมใหกําหนดสมัยประชุมสามัญ
ประจําปสมัยแรกปถัดไปดวย ทั้งนี้สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆใหมีกําหนดไมเกินสิบ
หาวัน ดังนั้นจึงขอใหสมาชิกสภาฯ รวมกันพิจารณากําหนดสมัยประชุมสามัญ
ประจําป พ.ศ. 2563 และสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญประจําปสมัยแรกป พ.ศ. 
2564 
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นายอริยะ ไชยแสง   เรียนทานประธานสภาฯ ทานรองประธานสภาฯ นายกฯ และผูเขารวม 
ปลัดฯ/เลขานุการสภาฯ ประขุมทุกทานครับ ผมขอเสนอการกําหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจําป พ.ศ. 

2563 4 สมัย โดยกําหนดสมัยสามัญที่ 3 ประจําป พ.ศ. 2563 จะกําหนดเลื่อนขึ้น 
เนื่องจากในเดือนกรกฎาคม – สิงหาคมของทุกปจะมีการจัดทําขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณประจําปตอไปใหเรียบรอยและไมตองเรงดําเนินการ
ขอบัญญัติฯ ดังนั้นผมจึงขอเสนอกําหนดประชุมสมัยสามัญ ประจําป พ.ศ. 2563 
และพรอมกําหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจําปถัดไป ดังนี ้
1. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ระหวางวันที่ 1 - 15 พฤษภาคม 2563 
2.  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ระหวางวันที่ 15 – 30 สิงหาคม 2563 
3. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ระหวางวันที่ 1 – 15 ธันวาคม 2563 
4. สมัยประชุมสามัญประจําป  2564 สมัยแรก ระหวางวันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ 

2564 
 ผมขอเสนอผานทานประธานสภาฯ เพ่ือใหสมาชิกสภาฯ ลงมติครบั 

นายนพดล อําภาพิรมย   มีทานสมาชิกสภาฯทานใดมีขอสงสัยหรือไมครับ หากไมมี ผมขอมตทิี่ 
ประธานสภาฯ ประชุมสภาฯ เพื่อกําหนดสมัยประชุมสมัยสามัญครับ 
รอยตรีบุญถึง พันธมะลี   เรียนทานประธานสภาฯ ทานรองประธานสภาฯ นายกฯ และผูเขา 
สมาชิกสภาฯ หมู 3 รวมประชุมทุกครั้งครับ ผมเห็นวาในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ระหวาง

วันที่ 1 – 15 พฤษภาคม 2563 นั้น มีชวงเวลาที่หางจากการประชุมสมัยสามัญสมัย
แรก ประจําป พ.ศ. 2563 นานเกินไป ผมเห็นวาการกระชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 
2 ประจําป พ.ศ. 2563 ควรเปนวันที่ 15 – 30 เมษายน 2563 และในการประชุม
สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 นั้น สามารถเลื่อนเดือนธันวาคมเปนเดือนตุลาคมไดหรือไหม 
เพราะเดือนธันวาคมเปนปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครับ 

นายอริยะ ไชยแสง   ผมคดิเห็นวาการประชุมสภาฯ สมัยประชุม สมัยท่ี 4 ระหวางวันที่ 1 – 15  
ปลัดฯ/เลขานุการสภาฯ ธันวาคม 2563 เหมาะสมแลว เพราะในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 จะมีการ

รายงานผลการปดบัญชีเดือนกันยายน 2563 ประจําป งบประมาณ 2563 รายงาน
การจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ และรายงานผลการดําเนินโครงการตามแผนฯ 
ประจําป 2563 ครับ 

นายนพดล อําภาพิรมย   สมาชิกสภาฯ ทานใดมีขอสงสัยอีกหรือไม หากไมมีผมขอมติรับรองที่ประชุม 
ประธานสภาฯ สภาฯเพ่ือพิจารณากําหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญประจําป 2563 ครับ 
มติที่ประชุม   ที่ประชุมพิจารณาดวยความละเอียดถ่ีถวนและดวยความรอบคอบดีแลวจึงมี

มติเอกฉันทเห็นชอบใหกําหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจําป พ.ศ. 2563 และสมัย
ประชุมสมัยสามัญประจําป สมัยแรก ประจําป พ.ศ. 2564 ดังนี ้
1. การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ระหวางวันที่ 1 – 15 พฤษภาคม 2563 
2. การประชุมสมยัสามัญ สมัยที่ 3 ระหวางวันที่ 15 – 30 สงิหาคม 2563 
3. การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ระหวางวันที่ 1 – 15 ธันวาคม 2563 
4. การประชุมสมัยสามัญ ประจําป สมัยแรก ประจําป พ.ศ. 2564 ระหวางวันที่  

1 – 15 กุมภาพันธ 2564    
 7.2 รายงานสถานะการเงิน ((รายงานผลการปดบัญชีเดือนมกราคม 2563) 
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นายนพดล อําภาพิรมย   เรียนเชิญผูอํานวยการกองคลังครับ 
ประธานสภาฯ 
นางสาวสมปอง แปลงสาร  เรียนทานประธานสภาฯ ทานนายกฯ และผูเขารวมประชุมทุกทานคะ ใน 
ผูอํานวยการกองคลัง สวนของกองคลัง ขอเรียนขอมูลสถานะการเงนิการคลัง ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 

ตามเอกสารท่ีไดแจกใหในที่ประชุม 
- มีรายรับตั้งแตเดือนตุลาคม 2562 – เดือนมกราคม 2563 จํานวน 

8,5332,230.84 บาท 
- มีรายจายตั้งแตเดือนตุลาคม 2562 – เดือนมกราคม 2563 จํานวน 

5,676,912.88 บาท 
คงเหลือเงินสุทธิ 2,855,317.96 บาท 

- เงินสะสม จํานวน 9,314,538.41 บาท 
- เงินทุนสํารองสะสม จํานวน 7,335,470.19 บาท 

   สมาชิกสภาฯ และผูเขารวมประชุมทานใดสอบถามหรือไม 
ที่ประชุม   รับทราบ 
  7.3 รายงานสถานะการเงินกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลหนองแสง 
นายนพดล อําภาพิรมย   เรียนเชิญทานปลัดฯ ครับ 
ประธานสภาฯ 
นายอริยะ ไชยแสง   เรียนทานประธานสภาฯ และผูเขารวมประชุมทุกทานครับ สวนของ 
ปลัดฯ/เลขานุการสภาฯ กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลหนองแสง ตามเอกสารที่แจกใหทุกทาน 
   ยอดยกมาจากเดือนธันวาคม 2562 เปนเงิน 586,109.90 บาท 
  แบงเปนรายการรับ 

- เงินสมทบจากสมาชิก 34,856 บาท 
- เงินคาสมัครสมาชิก 200 บาท 
- เงินบริจาค 7 บาท  

   รวมรายรับ 35,063 บาท รวมกับยอดที่ยกมาเปน 621,172.90 บาท 
- คารักษาพยาบาล 3,900 บาท 
- คาวัสดุอุปกรณ/ทําสมุดเหลือง 2,500 บาท 

   รวมรายจาย 6,400 บาทเม่ือหักกับยอดคงเหลือ กองทุนสวัสดิการตําบล
หนองแสงจึงมียอดคงเหลือ 514,772.90 บาท 

นายนพดล อําภาพิรมย   มีสมาชิกสภาฯทานใดมีขอสงสัยเก่ียวกับรายงานผลสถานะการเงินของ 
ประธานสภาฯ กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลหนองแสงหรือไม 
รอยตรีบุญถึง พันธมะลี   เรียนทานประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ทานนายกฯ ทานปลัดฯ และ 
สมาชิกสภาฯ หมู 3 ผูเขารวมประชุมทุกทานครับ สืบเนื่องจากท่ีประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการ

ชุมชนหนองแสงเม่ือเดือนสิงหาคม 2562 มีการยกรางระเบียบกองทุนสวัสดิการชุม
ขนตําบลหนองแสงใหมนั้น ผมอยากทราบความคืบหนาและการแจงประชาสัมพันธให
สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลหนองแสงใหทราบเก่ียวกับระเบียบฉบับใหมจะ
ดําเนินการอยางไรครับ 
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นางสาวจีรวรรณ พรมบัง   เรียนทานประธานสภา ทานนายกอวยพร รุประมาณ และผูเขารวมประชุม 
เจาหนาที่กองทุนฯ คะ หลังจากการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลหนองแสงได

จัดทําระเบียบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลหนองแสงใหมนั้น ดิฉันไดนําเงื่อนไขและ
ผลประโยชนของสมาชิกกองทุนฯท่ีพึงไดรับตามระเบียบกองทุนสวัสดิการฯฉบับใหม
ลงในสมุดเลมเหลืองท่ีจัดทําใหมเรียบรอยแลว และสมาชิกกองทุนฯจะไดรับสมุด
เหลืองเลมที่ระบุระเบียบใหมบันทึกอยูก็ตอเมื่อสมุดเลมเหลืองเลมปจจุบันของสมาชิก
กองทุนฯหมดหนาเทานั้น ซึ่งสวนใหญสมุดเลมเหลืองของสมาชิกกองทุนฯที่ระบุ
ระเบียบฉบับเกาเหลืออึกประมาณ 2 – 3 เดือนเทานั้นคะ 

รอยตรีบุญถึง พันธมะลี   ถาจะเปลี่ยนสมุดเลมเหลืองเลมใหมใหแกสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน 
สมาชิกสภาฯ หมู 3 ตําบลหนองแสงแทนสมุดเลมเหลืองเลมเกาไดหรือไหมครับ 
นางสาวจีรวรรณ พรมบัง   สามารถเปลี่ยนไดเลยคา เนื่องจากไดจัดทําสมุดเลมเหลืองมาแลว จํานวน  
เจาหนาที่กองทุนฯ 500 เลม และจะจัดการประชุมคณะกรรมการกองทุนคณะกรรมการกองทุน

สวัสดิการชุมชนตําบลหนองแสงอีกครั้งคะ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องท่ีเสนอญัตติ 
 8.1 ญัตติ เรื่อง เพิ่มเติมแผนฯ แผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (2561 – 2565) ใน

กรณีเพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถิ่นท่ีเกี่ยวของกับโครงการพระราชดําริ งานพระราช
พิธี รัฐพิธี และนโยบายกระทรวงมหาดไทยใหเปนอํานาจของผูบริหาร 

นายนพดล อําภาพิรมย   เรียนเชิญนักวิเคราะหนโยบายและแผนครับ 
ประธานสภาฯ 
นางสาวธํญลักษณ บุษบงค เรียนทานปรานสภาฯ ทานรองประธานสภาฯ ทานนายก ผูบริหาร และผู 
นักวิเคราะหนโยบายฯ เขารวมประชุมทุกทานคะ องคการบริหารสวนตําบลหนองแสงไดรับแจงจากกรม

สงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น วาใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตั้งงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินสําหรับฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ หลักสูตร
ทบทวน ในแตละปตามหลักสูตรตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 440  ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2563  

   โดยองคการบริหารสวนตําบลหนองแสงจึงขอเสนอโครงการฝกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคการบริหารสวนตําบลหนองแสงเพ่ิมใน
แผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติมฉบับที่ 1 เพ่ือใหสอดคลอง
กับแนวทางที่กรมสงเสริมปกครองสวนทองถ่ินกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
จัดทํา ซึ่งองคการองคการบริการสวนตําบลหนองแสงไดดําเนินการ ดังนี้ 
1. เพ่ิมเติมโครงการหรือกิจกรรมสําหรับฝกอบรมขุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ 

หลักสูตรทบทวน ในแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 1 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพ่ิมเติม 

2. ตั้งงบประมาณเพื่อเปนคาใชจายโครงการ/กิจกรรม สําหรับฝกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ หลักสูตรทบทวนในแตละปใหเพียงพอ โดยตั้งจาย
ไวในหมวดคาตอบแทนใชสอยและวัตถุประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 
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   3. กรณีที่โครงการ/กิจกรรม มีคาใชจายที่เปนครุภัณฑใหไปตั้งจายไวในครุภัณฑ 
   4. ประสานความรวมมือกับหนวยงานตางๆ ที่เก่ียวของในการฝกอบรมชุดปฏิบัติการ
   จิตอาสาภัยพิบัติฯ หลักสูตรทบทวน เพ่ือใหการดําเนินการบรรลุวัตถุประสงค มี 
   ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
    จึงขอเสนอโครงการดังกลาวผานทานประธานสภาฯ เพ่ือขอมติท่ีประชุมเพื่อ
   ขออนุมัติเพิ่มโครงการสําหรับฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัตฯิ หลักสูตรทบ  
   ทวนในแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2562 – 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 คะ 
นายนพดล อําภาพิรมย   สมาชิกสภาฯ ทานใดมีขอซักถามหรือไม ถาไมมีผมขอมติสมาชิกสภาฯ เพ่ือ 
ประธานสภาฯ  อนุมัติเพิ่มโครงการสําหรับฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ หลักสูตรทบทวน 
   หรือไม 
มติที่ประชุม   ที่ประชุมไดพิจารณาดวยความรอบคอบและละเอียดถ่ีถวนดีแลว จึงมีมติให 
   เพ่ิมโครงการสําหรับฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ หลักสูตรทบทวนใน 
   แผนพัฒนาทองถ่ิน 5 ป (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 เปนมติเอกฉันท 
   ดวยเสียง 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ 
   8.1 เรื่องพิจารณาอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงตามโครงการที่ทําใหลักษณะปริมาณ
   คุณภาพ เปลี่ยน งบประมาณในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ตาม 
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
   พ.ศ. 2541 แกไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2543 ขอ 29 ขององคการบริหาร
   สวนตําบลหนองแสง ตามโครงการดังนี้ (โครงการจายขาดเงินทุนสํารองเงินสะสม
   ตามมติท่ีประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําปงบประมาณ 2562
   ในวันพฤหัสบดีท่ี 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562) 
นายนพดล อําภาพิรมย  เรียนเชิญทานนายกฯ ครับ 
ประธานสภาฯ 
นายอวยพร รุประมาณ  เรียนทานประธานสภาฯ ทานรองประธานสภาฯ และผูเขารวมประชุมทุก 
นายกฯ   ทานครับ ผมขอชี้แจงรายละเอียดเรื่องพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงโครงการ
   ที่ทําใหลักษณะปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยน งบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ
   ที่ดินและสิ่งกอสราง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณของ
   องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 (แกไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
   ขอ 29 
    จากการที่สมาชิกสภาฯลงมติการจายขาดเงินทุนสํารองเงินสะสม เมื่อวัน
   พฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง
   สมัยที่ 3 ครั้งท่ี 2 จํานวน 1 โครงการ ดังนี้ 
   ขอความเดิม โครงการซอมแซมถนนลูกรัง หมูที่ 5 จากที่ดินนางเกษร ตรีโกฎิ ถึง 
   ที่ดินนายสมพงษ ขยันคิด ซอมแซมถนนลูกรัง ระยะทางกวางเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว  
   800.00 เมตร หรือพ้ืนที่จราจรไมนอยกวา 3,200 ตารางเมตร งบประมาณ  
   จํานวน 100,000 บาท พรอมปายโครงการ 1 ปาย ตามแบบแปลน อบต. 
   หนองแสง 
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   ขอความใหม โครงการซอมแซมถนนลูกรัง หมูที่ 5 จากที่ดินนางเกสร ตรีโกฎิ ถึง 
   ที่ดินนายสมพงษ ขยันคิด ซอมแซมถนนลูกรัง ระยะทางกวางเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 
   440.00 เมตร หรือพ้ืนที่จราจรไมนอยกวา 1,760 ตารางเมตร งบประมาณ  
   100,00 บาท พรอมปายโครงการ 1 ปายตามแบบแปลน อบต.หนองแสง 
    จึงขอเสนอโครงการฯผานประธานสภาฯ เพ่ือใหที่ประชุมสภาฯมีมติเห็นชอบ 
   อนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงตามโครงการท่ีทําใหลักษณะปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยน  
   งบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและกอสราง ตามระเบียบ 
   กระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.  
   2541 แกไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 ขอ 29 ขององคการบริหารสวนตําบล 
   หนองแสงครบั 
นายนพดล อําภาพิรมย  เพ่ือใหการดําเนินโครงการฯที่ตองผานมติที่ประชุมสภาฯ จึงอยากใหทาน 
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯทุกทานพิจารณาดวยความรอบคอบและถี่ถวนครับ ทานสมาชิกสภาฯ 
   ทานใดมีขอซักถามหรือไม หากไมมีผมชอมติท่ีประชุมสภาฯ เพ่ืออนุมัติแกไขเปลี่ยน 
   แปลงตามโครงการที่ทําใหลักษณะปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยน งบประมาณในหมวด 
   ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 1 โครงการตามรายละเอียดโครงการดังกลาวฯ 
   ครับ 
มติที่ประชุม   พิจารณาโครงการฯดังกลาวดวยความละเอียด รอบคอบและถี่ถวนดีแลว จึง 
   มีมติเปนเอกฉันทใหแกไขเปลี่ยนแปลงจาก 
   ขอความเดิม โครงการซอมแซมถนนลูกรัง หมูที่ 5 จากที่ดินนางเกษร ตรีโกฎิ ถึง 
   ที่ดินนายสมพงษ ขยันคิด ซอมแซมถนนลูกรัง ระยะทางกวางเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว  
   800.00 เมตร หรือพ้ืนที่จราจรไมนอยกวา 3,200 ตารางเมตร งบประมาณ  
   จํานวน 100,000 บาท พรอมปายโครงการ 1 ปาย ตามแบบแปลน อบต. 
   หนองแสง เปน 
   ขอความใหม โครงการซอมแซมถนนลูกรัง หมูที่ 5 จากที่ดินนางเกสร ตรีโกฎิ ถึง 
   ที่ดินนายสมพงษ ขยันคิด ซอมแซมถนนลูกรัง ระยะทางกวางเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 
   440.00 เมตร หรือพ้ืนที่จราจรไมนอยกวา 1,760 ตารางเมตร งบประมาณ  
   100,00 บาท พรอมปายโครงการ 1 ปายตามแบบแปลน อบต.หนองแสง เห็นชอบ 
   11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียงและที่ประชุมรับทราบ 
   8.2 ขอความอนุเคราะหซอมแซมระบบประปา หมูที่ 6 บานไผ 
นายลํายอง เสาะดน  เรียนทานประธานสภาฯ ทานรองปรานสภาฯและผูเขารวมประชุมทุกทาน 
รองประธานสภาฯ ครับ ดวยขณะนี้ยางเขาฤดูแลงทําใหพี่นองประชาชนเกิดความเดือดรอนในการใช 
   น้ําประปาไมเพียงพอและระบบประปาหมูที่ 6 บานไผ เกิดความชํารุดหลายอยาง 
   ประกอบกับระบบกรองน้ําไมไดปรับเปลี่ยนมาเปนเวลาหลายป เพ่ือใหระบบ 
   น้ําประปาใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงขอความอนุเคราะหมายังนายกฯและ 
   ผูบริหารฯ เพ่ือจัดสรรงบประมาณในการซอมแซม จัดซื้อวัสดุอุปกรณ ดังรายการ 
   ตอไปนี้ 

1. ซับเมอรส ขนาด 1.5 แรง จํานวน 2 ตัว 
2. เปลี่ยนหิน ทราย กรวด ถาน ประปาตัวใหญและตัวเล็กดานลาง พรอมทั้งเปลี่ยน

ตูคอนโทรล เนื่องจากอันเกาชํารุด 
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3. เปลี่ยนหิน ทราย กรวด ถาน ประปาตัวเนินลิ้นฟา พรอมทั้งซอมแซมตูคอนโทรล 
4. เปลี่ยนหิน ทราย กรวด ถาน ตัวรังวัด พรอมทั้งซอมแซมตูคอนโทรล 

จึงขอเสนอผานประธานสภาฯ ครับ 
นายอริยะ ไชยแสง  เรื่องระบบน้ําประปาหมูบานนั้นมีระเบียบประปาของหมูบานอยูครับ และ
ปลัดฯ/เลขานุการสภาฯ ประธานคณะกรรมการประปาหมูบานตองเปนบุคคลที่มายื่นเรื่องตอนายกองคการ
บริหาร   สวนตําบลหนองแสงดวยตนเองครับ 
    เรื่องระเบียบประปาหมูบาน ผมจะใหนิติกรจัดการหาระเบียบเก่ียวกับ 
   ประปาหมูบาน และหลังจากนี้ผมจะใหประธานคณะกรรมการประปาหมูบานทั้งหก 
   หมูบานในตําบลหนองแสงสงเรื่องท่ีตองการใหองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง 
   อุดหนุนและใหดําเนินการรางระเบียบประปาหมูบานแตละหมูบานเพ่ือจัดทําเปน 
   ระเบียบประปาหมูบานของแตละหมูบานตอไปครับ 
ที่ประชุม   รับทราบ 
   8.3 การเสนอแผนพัฒนาฯ เสนอเพื่อรวบรวมเปนโครงการจายขาด 
นายอวยพร รุประมาณ  สภาองคการบริหารสวนตําบลหนองแสงจะเปดประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ  
นายกฯ   สมัยที่ 1 ประจําป พ.ศ. 2563 เพ่ือใหทานสมาชิกสภาฯ มีมติอนุมัติโครงการจาย 
   ขาดเงนิสะสม จึงอยากขอใหทานสมาชิกสภาฯแตละหมูเสนอโครงการที่ตองการจาย 
   ขาด เงื่อนไข คือ ตองเปนโครงการที่ระบุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน 5 ป (พ.ศ. 2561-  
   2565) ครับ 
    ซึง่เสนอโครงการที่ตองการจายขาดไดที่ผูอํานวยการกองชางและตรวจสอบ
   โครงการฯท่ีอยูในแผนไดที่นักวิเคราะหนโยบายและแผนครับ 
ที่ประชุม   รับทราบ 
   8.4 พิธีพระราชทานมอบพระบรมฉายาลักษณพระบาทสมเด็จพระบาทอยูหัวและ
   พระราชินี เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2563 ณ หองประชุม โรงเรียนวัดประสาท - 
   รังสฤษฏิ์ 
นายนพดล อําภาพิรมย  เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2563 องคการบริหารสวนตําบลหนองแสงไดจัดพิธี 
ประธานสภาฯ  พระราชทานมอบพระบรมฉายาลักษณพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและพระราชินี  
   ที่จัดขึ้นที่หองประชุม โรงเรียนวัดประสาทรังสฤษฏิ์ ตองขอบคณุทานสมาชิกสภาฯทุก 
   ทานและผูบริหารทุกทานที่เขารวมพิธีดังกลาวครับ 
ที่ประชุม   รับทราบ 
นายนพดล อําภาพิรมย  มีสมาชิกสภาฯทานใด มีขอสงสัยหรือเสนอแนะอีกหรือไม หากไมมีผม 
ประธานสภาฯ ขอขอบคุณผูเขารวมประชุมทุกทาน ที่รวมประชุมโดยพรอมเพรียงกัน มีความสุขทุก

ทาน อยาจบอยาจน และขอปดประชุม  
ปดประชุมเวลา  12.00  น. 

 

      (ลงชื่อ)......อริยะ ไชยแสง.....ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 
(นายอริยะ ไชยแสง) 

เลขานุการสภาฯ 
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(ลงชื่อ)......นพดล อําภาพิรมย....ผูตรวจรายงานการประชุม 
                  (นายนพดล อําภาพิรมย) 

      ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง 
 

 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
1.ลงชื่อ......ลํายอง เสาะดน.....ประธาน 

(นายลํายอง เสาะดน) 
ตําแหนง รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง 

2.ลงชื่อ......สมนึก  สิทธิปลื้ม......กรรมการ 
(นายสมนึก สิทธิปลื้ม) 
สมาชิกสภาฯ หมู 4 

3.ลงชื่อ....บุญสิน แยมชม.......กรรมการ 
(นายบุญสิน แยมชม) 
สมาชิกสภาฯ หมู 5 
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ภาพประกอบการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง 

 

 
 

 
ขอรับรองวาเปนภาพถายการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง สมัยสามัญ สมัยแรก 

ประจําป พ.ศ. 2563 เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563 จริง 
 



 
     


