
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบหหนองมะนาวสสมยยสามย สสมยยี ่ส๓สครย้งี ่ส๑/๒๕๖๔ 
วยนี ่สส๑๔สสเดือนสสิงหาคมสสพ.ศ.สส๒๕๖๔สเวหาส๐๙.๐๐สน.ส 
ณสสห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบหหนองมะนาว 

************************* 

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

๑ นายชรยนสสจยนภิรมย ์ ประธานสภาสอบต. ชรยนสสจยนภิรมย ์  
๒ นายไพศาหสสเีพมง รองประธานสภาสฯ ไพศาหสสเีพมง  
๓ นางสุมาห สสสพุฒหห่า เหขานุการสภาสอบต. สุมาห สสพุฒหห่า  
๔ นางณยฐวรรณสสหนูตอ ส.อบต.สหมู่ี ่ส๑ ณยฐวรรณสสหนูตอ  
๕ นางบยวแก้วสสชาวงศ์ ส.อบต.สหมู่ี ่ส๓ บยวแก้วสสชาวงศ์  
๖ นายวุฒิสสธรรมดิหกวยฒน ์ ส.อบต.สหมู่ี ่ส๔  หาป่วย 
๗ นายวิชยยสสีองจอก ส.อบต.สหมู่ี ่ส๕ วิชยยสสีองจอก  
๘ นางพิสมยยสสพงศ์วิระรยตน์ ส.อบต.สหมู่ี ่ส๕ พิสมยยสสพงศ์วิระรยตน์  
๙ นายผุสด สสพหค ามาก ส.อบต.สหมู่ี ่ส๖ ผุสด สพหค ามาก  
๑๐ นางหนูไกรสสรยฐเมือง ส.อบต.สหมู่ี ่ส๗ หนูไกรสสรยฐเมือง  
๑๑ นางสมชินสสมมขุนีด ส.อบต.สหมู่ี ่ส๘ สมชินสสมมขุนีด  
๑๒ นายอุดมสสพรมนอก ส.อบต.สหมู่ี ่ส๘ อุดมสสพรมนอก  
๑๓ นายจรู สสพยนธ์สวยสดิ์ ส.อบต.สหมู่ี ่ส๙ จรู สสพยนธ์สวยสดิ ์  
๑๔ นายชยยยุีธสสภู่สงค์ ส.อบต.สหมู่ี ่ส๙ ชยยยุีธสสภู่สงค ์  
๑๕ นายริมสสสนิยมชื่น ส.อบต.สหมู่ี ่ส๑๐ ริมสสสนิยมชื่น  
๑๖ นายหนูสสโคตุราช ส.อบต.สหมู่ี ่ส๑๐ หนูสสโคตุราช  
๑๗ นายเสกสรรสสโหหากาศ ส.อบต.สหมู่ี ่ส๑๑ เสกสรรสสโหหากาศ  
๑๘ นายไศหสสอินีร์ปหยด ส.อบต.สหมู่ี ่ส๑๑ ไศหสสอินีร์ปหยด  
๑๙ นายขานสสบุ มา ส.อบต.สหมู่ี ่ส๑๒ ขานสสบุ มา  
๒๐ นายห สสศร สุนนี์ ส.อบต.สหมู่ี ่ส๑๓ ห สสศร สุนนี์  
๒๑ นายนิยมสสชยยชนะแสง ส.อบต.สหมู่ี ่ส๑๓ นิยมสสชยยชนะแสง  
๒๒ นายอุ ยียสสเงื่อนกหาง ส.อบต.สหมู่ี ่ส๑๔ อุียยสสเงื่อนกหาง  
๒๓ นายถาวรสสพรมโคตร ส.อบต.สหมู่ี ่ส๑๔ ถาวรสสพรมโคตร  
๒๔ นายว ระศยกดิ์สสหาพร ส.อบต.สหมู่ี ่ส๑๕ ว ระศยกดิ์สสหาพร  
๒๕ นางวงเดือนสสศร พหกรยง ส.อบต.สหมู่ี ่ส๑๕ วงเดือนสสศร พหกรยง  
๒๖ นางอยจฉราสสีองประดิษฐ์ ส.อบต.สหมู่ี ่ส๑๖ อยจฉราสสีองประดิษฐ์  
๒๗ นายหฤ ยียสสมะนาวนอก ส.อบต.สหมู่ี ่ส๑๖ หฤียยสสมะนาวนอก  

 

 
 

/ผู้เข้าร่วมประชุม... 



-๒- 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

๑ นายอยครพงษ์สสนพคุณสุวรรณ์ นายกสอบต. อยครพงษ์สสนพคุณสุวรรณ์  
๒ นายส่งสสตาไธสง รองนายกสอบต. ส่งสสตาไธสง  
๓ นายเห ยงสสยอดรยก รองนายกสอบต. เห ยงสสยอดรยก  
๔ นายเหมือนสสพินนอก เหขานุการนายกฯ เหมือนสสพินนอก  
๕ นางจยนีร์เพ็ สสรยกษ์สุจริต รองปหยดอบต. จยนีร์เพ็ สสรยกษ์สุจริต  
๖ นายบุ จยนีร์สสไกรนอก หยวหน้าส านยกปหยด บุ จยนีร์สสไกรนอก  
๗ นายอานนี์สสอินีมาตร รก.ผู้อ านวยการกองช่าง  หากิจ 
๘ นางสุธาดาสสบุตรให ่ นยกวิเคราะห์นโยบายแหะแผน สุธาดาสสบุตรให ่  

  

เริ่มประชุม   เวลำ ๐๙.๐๐  น. 
เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบหหนองมะนาวครบองค์ประชุมส 
นายชรยนสสจยนภิรมย์สประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบหหนองมะนาวสได้เปิด
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบหหนองมะนาวสมยยสามย สสมยยี ่ส๓สครย้งี ่ส
๑/๒๕๖๔สสตามระเบ ยบวาระสดยงต่อไปน ้ 

เหขานุการสสภาสอบต.  ระเบ ยบวาระการประชุมสภาสอบต.หนองมะนาวสมยยสามย สสมยยี ่ส๓สสครย้งี ่ส๑/ 
(นางสุมาห สสพุฒหห่า) ๒๕๖๔สสวยนี ่ส๑๔สเดือนสิงหาคมสพ.ศ.๒๕๖๔สณสห้องประชุมองค์การบริหารส่วน

ต าบหหนองมะนาวสดยงน ้สระเบ ยบวาระ  ี่ส๑สเรื่องสประธานในี ่ประชุมแจ้งให้ีราบส 
ระเบ ยบวาระี ่ส๒สเรื่องสรยบรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบห
หนองมะนาวสสมยยวิสามย สสมยยี ่ส๒สครย้งี ่ส๑/๒๕๖๔สสเมื่อคราวประชุมสวยนี ่ส๑๒ส
กรกฎาคมสส๒๕๖๔สี ่ผ่านมาส 
ระเบ ยบวาระ  ี่ส๓สเรื่องสกระีู้ถาม/ ยตติเร่งด่วนส(ไม่ม ) 
ระเบ ยบวาระ  ี่ส๔สเรื่องสี ่คณะกรรมการสภาี้องถิ่นตย้งขึ้นพิจารณาแห้วเสร็จส 
ระเบ ยบวาระี ่ส๕สเรื่องสเสนอเพ่ือพิจารณาส๕.๑สการพิจารณารยบหหยกการแห่งร่าง
ข้อบย  ยติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณสพ.ศ.๒๕๖๕ส 
๕.๒สการคยดเหือกคณะกรรมการแปร ยตติส 
ระเบ ยบวาระ  ี่ส๖สเรื่องอ่ืนๆส 
 

ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่อง  ประธานเเจ้งให้ทราบ (ไม่มี) 
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
 

ประธานสภา อบต.  ส าหรับระเบียบวาระท่ี ๒ การรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา สมาชิกคงได้ 
(นายชรัน  จันภิรมย์) ตรวจทานเรียบร้อยแล้วหากมีข้อเสนอแนะ ข้อแก้ไข เพ่ิมเติมหรือท้วงติง เชิญครับ 
ที่ประชุม ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น/ท้วงติงรายงานการประชุม 

 

ประธานสภา อบต.  ส าหรับระเบียบวาระท่ี ๒ หากสมาชิกท่านอ่ืน ไม่มีข้อแก้ไขเพ่ิมเติม ผมจะขอมติที ่
(นายชรัน  จันภิรมย์) ประชุมสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุม ขอให้ยกมือครับ 

/ที่ประชุม.... 



-๓- 
 

 ที่ประชุม   มีผู้ยกมือ  จ ำนวน ๒๕ เสียง 
ประธานสภา อบต.  ผมขอมติอีกครั้งสมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมครั้ง 
(นายชรัน  จันภิรมย์) ที่ผ่านมาขอให้ยกมือครับ 
 

ที่ประชุม   ไม่มีผู้ยกมือ 
มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ให้รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำสมัยวิสำมัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งที่ 

๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎำคม ๒๕๖๔  
     เห็นชอบสสจ านวนสส๒๕สสเส ยง ไม่เห็นชอบสสจ านวนส-สเส ยง 
     งดออกเส ยงไม่ม สสจ านวนส–สเส ยง 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่อง  กระทู้ถาม/ญัตติเร่งด่วน (ไม่มี) 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่อง  ที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ (ไม่มี) 
ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่อง  เพื่อทราบ/เพื่อพิจารณา/เพื่ออนุมัติ  
ประธานสภา อบต.  ระเบียบวาระท่ี ๕ (๕.๑)  เป็นการพิจารณาเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ 
(นายชรัน  จันภิรมย์) งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณส๒๕๖๕สสก่อนเข้าสู่การพิจารณารับ

หลักการ ขอเชิญผู้บริหารได้กล่าวค าแถลงงบประมาณประจ าปี  เชิญครับ 
 

นายก อบต.หนองมะนาว กระผมขอมอบหมายให้นายส่ง  ตาไธสง  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นายอัครพงษ์  นพคุณสุวรรณ์) หนองมะนาว อ่านค าแถลงงบประมาณ แทน ขอเชิญรองนายกครับ 
 

รองนายก  อบต.หนองมะนาว กระผมขอแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
(นายส่ง  ตาไธสง) พ.ศ. 2565 ดังนี้ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

หนองมะนาว  บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
มะนาว จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองมะนาวอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุก
ท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้ 

  1. สถานะการคลัง 
  1.1 งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2564 องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้ 
 1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 32,835,465.88 บาท 
  1.1.2 เงินสะสม จ านวน ๗,8๓๗,5๖8.๒๔ บาท 
  1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 1๐,๓74,๐๒๖.64 บาท 
  1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 1 โครงการ 

รวม 860,000.00 บาท (ฝายชะลอน้ า หมู่ที่ ๙) 
  1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน ๑ โครงการ รวม 

7,547.00 บาท 
 1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 0.00 บาท 
 2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 /๒.๑ รายรับจริง....... 



-๔- 
2.1 รายรับจริง จ านวน 48,727,315.64 บาท ประกอบด้วย 

 หมวดภาษีอากร   จ านวน 15,513.99  บาท 
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  จ านวน 88,963.80 บาท 
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  จ านวน 261,826.25  บาท 
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จ านวน 0.00 บาท 
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  จ านวน 2,560.00  บาท 
  หมวดรายได้จากทุน  จ านวน 2,500.00  บาท 
  หมวดภาษีจัดสรร  จ านวน 20,865,778.60 บาท 
  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  จ านวน 27,490,173.00 บาท 
 2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 82,382.00 บาท 

2.3 รายจ่ายจริง จ านวน 37,801,714.18 บาท ประกอบด้วย 
 งบกลาง  จ านวน  14,624,395.30  บาท 
  งบบุคลากร จ านวน  10,377,698.00  บาท 
  งบด าเนินงาน จ านวน  5,532,890.88  บาท 
  งบลงทุน  จ านวน  4,881,690.00  บาท 
  งบเงินอุดหนุน จ านวน  2,385,040.00  บาท 
  งบรายจ่ายอื่น จ านวน  0.00    บาท 
 2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 

82,382.00 บาท 
 2.5  มีการจ่ าย เ งิ นสะสมเพื่ อด า เนินการตามอ านาจหน้ าที่  จ านวน 

8,519,200.00 บาท 
 2.6 รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 3,526,015.04 บาท 
 2.7 รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินกู้ จ านวน 0.00 บาท   
 แถลงงบประมาณประจ าปี ประกอบการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี ๒๕๖๕ มีเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภา อบต.  ตามท่ีผู้บริหารแถลงงบประมาณประจ าปี ประกอบการพิจารณางบประมาณ 
(นายชรัน  จันภิรมย์) รายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๕ ไปแล้วนั้นมีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเกี่ยวกับร่าง

ข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๕ เชิญครับ 
 

ส.อบต.หมู่ที่ ๙ ส าหรับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ก็ไม ่
(นายจรูญ  พันธ์สวัสดิ์) แตกต่างจากทุกปี ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานสก็ม โครงการก่อสร้างถนนสก่อสร้างราง

ระบายน้ าสงบประมาณก็ตามความจ าเป็นของแต่หะพ้ืนี ่สสในส่วนของเงินเดือนฝ่าย
ประจ าก็จ าเป็นต้องตามกรอบอยตราก าหยงสการอภิปรายเสนอแนะี ามาหหายปีสแต
การเปห ่ยนแปหงก็ยยงม น้อยสเนื่องจากการประชุมสภาฯสจ าเป็นต้องอาศยยเส ยงข้าง
มากสสผมอยากเสนอแนะโครงการด้านสาธารณสุขการให้ความรู้การอบรมต่างๆส
โครงการตย้งงบประมาณไว้น้อยมากสสส าหรยบโครงการก่อสร้างฝายชะหอน้ าสหมู่ี ่ส๙ส
ไม่ีราบว่าครบรอบคืนหหยกประกยนสย  าหรือยยงสเนื่องจากฝายช ารุดสอยากให้
ผู้รยบเหมาเข้าซ่อมแซมจะได้ไหมสขอบคุณครยบ 

 
/ี ป่ระชุม....... 



-๕- 
ที่ประชุม นำยจรูญ  พันสวัสดิ์ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองมะนำว หมู่ที่ ๙ 

ได้ขออนุญำต ประธำนสภำไปพบแพทย์ตำมนัด ก่อนมีกำรลงมติรับหลักกำรร่ำง
ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี ๒๕๖๕ และประธำนสภำอนุญำต   

 

ส.อบต.หมู่ี ่ส๑๑ ส าหรยบการประชุมสภาพิจารณาร่างข้อบย  ยติประจ าปีงบประมาณส๒๕๖๕สปีน ้เกิด 
(นายเสกสรรสสโหหากาศ) ความห่าช้าเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิดส๑๙สโดยเฉพาะหมู่บ้านหนอง

ชุมแสงสนายอ าเภอม ค าสย่งปิดหมู่บ้านสแต่การประชุมสมยยสามย ต้องเป็นไปตาม
ประกาศก าหนดสมยยประชุมสมยยสามย สภายในส๑ส-ส๑๕สสิงหาคมส๒๕๖๔สการ
พิจารณาร่างข้อบย  ยติฯสต้องแห้วเสร็จภายในก าหนดเวหาสประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบหหนองมะนาวสได้ขออนุมยติจากนายอ าเภอคงสขยายเวหาการประชุม
สภาฯสสมยยสามย สสมยยี ่ส๓สออกไปอ กส๑๕สวยนสเพ่ือให้การประชุมพิจารณาร่าง
ข้อบย  ยติงบประมาณประจ าปีสเป็นไปด้วยความเร ยบร้อยส 

  

ประธานสภา อบต.  หากสมาชิกท่านอื่นไม่มีข้ออภิปราย ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ 
(นายชรัน  จันภิรมย์) รยบหหยกการแห่งร่างข้อบย  ยติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณสพ.ศ.๒๕๖๕ส

ขอให้ยกมือครยบ 
ที่ประชุม   มีผู้ยกมือ  จ ำนวน ๒๔ เสียง 
ประธานสภา อบต.  มีสมาชิกท่านใดงดออกเสียงขอให้ยกมือครับ  ส าหรับกรณี นายจรูญ  พันธ์สวัสดิ์ 
(นายชรัน  จันภิรมย์) ม ความจ าเป็นต้องไปโรงพยาบาหตามแพีย์นยดก่อนเวหาหงมติรยบหหยกการส 
ที่ประชุม   งดออกเสียง  จ ำนวน ๑ เสียง 
 

ประธานสภา อบต.  สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบรับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
(นายชรัน  จันภิรมย์) งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขอให้ยกมือครับ 
 

ที่ประชุม   ไม่มีผู้ยกมือ 
มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ให้รับหลักกำรร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
     เห็นชอบสสจ านวนสส๒๔สสเส ยง ไม่เห็นชอบสสจ านวนส-สเส ยง 
     งดออกเส ยงสสจ านวนส๑สเส ยง 

 

ประธานสภา อบต.  เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว มีมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติ 
(นายชรัน  จันภิรมย์) งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๕ ล าดับต่อไปขอให้สมาชิกเสนอจะให้มีจ านวน

คณะกรรมการแปรญัตติกี่คน ซึ่งต้องไม่น้อยกว่า ๓ และไม่เกิน ๗ คน จะแต่งตั้ง
จ านวนกี่คน ขอเชิญสมาชิกเสนอครับ 

 

ส.อบต.หมู่ที่ ๕   ดิฉันนางพิสมัย  พงศ์วิระรัตน์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว  
(นางพิสมยยสสพงศ์วิระรยตน์)  หมู่ี ่ส๕สขอเสนอคณะกรรมการแปร ยตติสจ านวนส๓สคนคะ 
    ผู้รยบรองคนี ่ส๑สนายหฤียยสสมะนาวนอก  ส.อบต.หมู่ี ่ส๑๖ 
    ผู้รยบรองคนี ่ส๒สนางสมชินสสมมขุนีด  ส.อบต.หมู่ี ่ส๘ 

/ที่ประชุม..... 



-๖- 
ประธานสภา อบต.  มีสามาชิกสภา ฯ ท่านใดจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ เป็นอย่างอ่ืน เชิญครับ 
(นายชรัน  จันภิรมย์) หากไม่มีจะขอญัตติสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน ๓ 

ท่าน ขอให้ยกมือครับ 
ที่ประชุม   มีผู้ยกมือเห็นชอบ จ ำนวน ๒๔ คน/ขอมติผูไ้ม่เห็นชอบไม่มีผู้ยกมือ 
มติที่ประชุม   เป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมกำรแปรญัตติ จ ำนวน ๓ คน 
ประธานสภา อบต.  เมือ่ที่ประชุมไม่เสนอจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติเพ่ิมเติมให้ถือว่า เป็นเห็นชอบ 
(นายชรัน  จันภิรมย์)  แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน ๓ คน ขอให้เสนอชื่อกรรมการคนที่ ๑ ครับ 
 

ส.อบต.หมู่ี ่ส๑ ดิฉยนนางณยฐวรรณสสหนูตอสสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบหหนองมะนาวสหมู่ี ่ส 
(นางณยฐวรรณสสหนูตอ) ๑สขอเสนอนายเสกสรรสสโหหากาศสสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบหหนอง

มะนาวสหมู่ี ่ส๑๑สเป็นคณะกรรมการคนี ่ส๑สคะส 
 ผู้รยบรองคนี ่ส๑ นายริมสนิยมชื่น  ส.อบต.หมู่ี ่ส๑๐ 

ผู้รยบรองคนี ่ส๒ นายอุ ยียสสเงื่อนกหาง ส.อบต.หมู่ี ่ส๑๔ 
ที่ประชุม ไม่มีกำรเสนอกรรมกำรคนที่ ๑ เพิ่มเติม 
ส.อบต.หมู่ี ่ส๑๕ ดิฉยนนางวงเดือนสสศร พหกรยงสสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบหหนองมะนาวสหมู่ 
(นางวงเดือนสสศร พหกรยง) ี ่ส๑๕สขอเสนอนายอุียยสสเงื่อนกหางสสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบหหนอง

มะนาวสหมู่ี ่ส๑๔สเป็นคณะกรรมการคนี ่ส๒สคะ 
ผู้รยบรองคนี ่ส๑ นายไศหสสอินีร์ปหยด  ส.อบต.หมู่ี ่ส๑๑ 
ผู้รยบรองคนี ่ส๒ นางหนูไกรสสรยฐเมือง  ส.อบต.หมู่ี ่ส๗ 

 

ที่ประชุม ไม่มีกำรเสนอกรรมกำรคนที่ ๒ เพิ่มเติม 
ส.อบต.หมู่ี ่ส๑๑ กระผมนายไศหสสอินีร์ปหยดสสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบหหนองมะนาวสหมู่ 
(นายไศหสสอินีร์ปหยด) ี ่ส๑๑สขอเสนอนายนิยมสสชยบชนะแสงสสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบหหนอง

มะนาวสหมู่ี ่ส๑๓สเป็นคณะกรรมการคนี ่ส๓สคะ 
ผู้รยบรองคนี ่ส๑ นายว ระศยกดิ์สสหาพร  ส.อบต.หมู่ี ่ส๑๕ 
ผู้รยบรองคนี ่ส๒ นางอยจฉราสสีองประดิษฐ์  ส.อบต.หมู่ี ่ส๑๖ 

ที่ประชุม ไม่มีกำรเสนอกรรมกำรคนที่ ๓ เพิ่มเติม 
 ประธานสภา อบต.  เมื่อได้คณะกรรมการแปรญัตติครบทั้ง ๓ คนประกอบด้วยคณะกรรมการดังนี้ 

(นายชรัน  จันภิรมย์) คณะกรรมการ คนที่ ๑. นายเสกสรร  โลหากาศ  คณะกรรมการ คนที่ ๒ นายอุทัย  
เงื่อนกลาง และคณะกรรมการ คนที่ ๓ นายนิยม  ชัยชนะแสง 
ส าหรับก าหนดการรับค าแปรญัตติ ให้ก าหนดระหว่างวันที่ ๑๕ –๑๗ สิงหาคม 
๒๕๖๔ เวลา ๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ โดมอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองมะนาว และให้ประชุมสรุปผล ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ แล้วจัดส่งบันทึก
รายงานการแปรญญัติต่อประธานสภา ประธานสภาจะท าหนังสือเชิญประชุมในการ
ประชุมวาระ ๒ และวาระ ๓ และก าหนดประชุมในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา 
๐๙.๐๐ น.ขอแจ้งในที่ประชุมสภาฯ เพ่ือทราบและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
กัน ส าหรับนายจรูญ  พันสวัสดิ์ ส่งหนังสือแจ้งให้ทราบด้วยครับ ขอให้เลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว  ได้นัดหมายประชุมคณะกรรมการ 
แปรญัตติ หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม 



-๗- 
 

เหขานุการสภาสอบต.  คณะกรรมการแปร ยตติีย้งส๓สคนขอเชิ ประชุมหหยงจากปิดการประชุมสภาฯสขอส 
(นางสุมาห สสพุฒหห่า)  เชิ ประชุมต่อสเพ่ือเหือกตย้งประธานแหะเหขานุการคณะกรรมการแปร ยตติสนะคะ 
 

ระเบียบวำระท่ี ๖  เรื่อง  อ่ืนๆ 
ประธานสภา อบต.  ในระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอ่ืน ๆ สมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือข้อสงสัย ขอให้ 
(นายชรัน  จันภิรมย์) เสนอแนะได้สเชิ ครยบ 
 

ส.อบต.หมู่ี ่ส๑ ส าหรยบศูนย์กยกตยวผู้มาจากพ้ืนี ่เส ่ยงภยยโควิดสจะม การจยดตย้งเวรยามดูแหศูนยอ์ย่างไร 
(นายไพศาหสสเีพมง) อยากให้เกิดความชยดเจนสี่านใดสะดวกวยนเวหาไหนจะต้องได้ไม่เกิดปั หา 
 

รองปหยดสอบต.   ส าหรยบกระบวนการจยดี างบประมาณสการจ าแนกงบประมาณม รายหะเอ ยด 
(นางจยนีร์เพ็ สสรยกษ์สุจริต) ครบถ้วนชยดเจนสต้องปฏิบยติตามสระเบ ยบแหะหนยงสือสย่งการแหะจ ากยดด้วยห้วงเวหาส

ไม่ใช่อยากเอางบประมาณไปใช้จ่ายตรงไหนอย่างไรตามความต้องการได้ ส
ปีงบประมาณสพ.ศ.๒๕๖๔สตย้งประมาณการไว้ี ่ส๔๙,๕๐๐,๐๐๐สบาีสแต่งบประมาณ
เงินอุดหนุนเข้ามาห่าช้าสแหะไม่ตรงตามประมาณการไว้สปีงบประมาณสพ.ศง๒๕๖๕ส
จึงตย้งงบประมาณส๔๗,๘๕๐,๐๐๐สบาีสหากตย้งงบประมาณไว้สูงเกินไปอาจจะม 
ผหกระีบต่อการบริหารภายในได้สสปัจจุบยนสถานการณ์การระบาดของโรคโควิดส
๑๙สยยงม อยู่ต่อเนื่องงบประมาณแผนงานงบกหางสเงินส ารองจ่ายม ความจ าเป็นสอย่าง
มากต้องน าไปแก้ไขปั หาด้านควบคุมป้องกยนโรคส 

 

 นายกสอบต.หนองมะนาว  ในปีน ้งบประมาณด้านโครงสร้างพื้นฐานสตย้งไว้ตามปกติถึงแม้ว่าประมาณการรายรยบ 
(นายอยครพงษ์สสนพคุณสุวรรณ์) จะหดหงสการบริหารงบประมาณงบด าเนินงานสสามารถโอนเพ่ิมเติมได้ส เนื่องจาก

เป็นอ านาจผู้บริหารในส่วนของเงินเดือนจ าเป็นต้องตย้งตามกรอบอยตราก าหยงสในปีน ้
การประชุมสภาฯสเพ่ือพิจารณาร่างข้อบย  ยติอาจจะห่าช้าไปบ้างสเนื่องจากม ปั หา
การระบาดของโรคโควิดส๑๙สส าหรยบงบประมาณงบกหางสเงินส ารองจ่ายสตามี ่
เจ้าหน้าี ่งบประมาณได้กห่าวไว้ม ความจ าเป็นมากเนื่องจากการช่วยเหหือ
ผู้ประสบภยยจากการระบาดของโรคโควิดส๑๙สแหะการระบาดของโรคแหมปีสกร นี ่
ต้องจ่ายเงินชดเชยสรวมถึงการจยดตย้งศูนย์กยกตยวผู้มาจากพ้ืนี ่เส ่ยงแหะศูนย์พยกคอย
ผู้ป่วยส ส าหรยบผู้กยกตยวแหะต้องการรยบถุงยยงช พจากองค์การบริหารส่วนจยงหวยด
นครราชส มาสขอให้เตร ยมเอกสารจยดส่งมาให้องค์การบริหารส่วนต าบหหนองมะนาวส
เพ่ือเสนอขอรยบถุงยยงช พต่อไปสสในส่วนของโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานส สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจยงหวยดได้ฝากให้แต่หะหมู่บ้านเสนอโครงการเกินศยกยภาพ
เป็นโครงการถนหาดยางแอสฟัหติกส์คอนกร ตเชื่อมระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ี้องถิ่นสองแห่งขึ้นไปสสแหะในส่วนของการขอรยบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจถนนหาดยาง
บ้านห้วยีรายถึงบ้านดอนกหางสผู้ด าเนินการได้แจ้งมาแห้วได้รยบงบประมาณเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจส๙,๐๐๐,๐๐๐สบาีน่าจะด าเนินการเร็วๆน ้ 

 
/รองปหยดสอบต.......... 



-๘- 
 

รองปหยดสอบต.   ส าหรยบการจยดเวรยามเฝ้าศูนย์กยกตยวองค์การบริหารส่วนต าบหหนองมะนาวสสสมาชิก 
(นางจยนีร์เพ็ สสรยกษ์สุจริต) ี่านใดสะดวกวยนไหนขอให้แจ้งหงชื่อไว้กยบประธานสภาฯส 

 

ส.อบต.หมู่ี ่ส๑๑ การจยดเวรยามขอให้ผู้ชายรยบผิดชอบกหางคืนส่วนผู้ห ิงรยบผิดชอบเวหากหางวยนสใน 
(นายเสกสรรสสโหหากาศ) ในยามสถานการณ์แบบน ้เราต้องรยบผิดชอบร่วมกยนสส าหรยบการจ่ายถุงยยงช พหมู่บ้าน

หนองชุมแสงสยยงม ปั หาบ้านเหขี ่เด ยวกยนม สองครอบครยวสบางคนแยกีะเบ ยน
บ้านแต่บยตรประชาชนไม่เปห ่ยนสสี าให้เกิดปั หา 

  

ประธานสภาสอบต.  ในระเบียบวาระอ่ืน ๆ หากไม่มีท่านใดเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ผม 
(นายชรยนสสจยนภิรมย์)  ขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบหหนองมะนาวี ่เข้าร่วมประชุมแหะ 
    ขอปิดการประชุมเพ ยงเี่าน ้สขอบคุณครยบ 

 
 
ปิดประชุมเวลำ  ๑๑.๐๐ น. 
   
 
 

    หงชื่อ สสสสสุมาห สสพุฒหห่า ผู้บยนีึกการประชุม 
    สสสสสสสสสส(นางสุมาห สสพุฒหห่า) 
    สเหขานุการสภาสอบต.หนองมะนาว 

 

คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองมะนำวตรวจสอบถูกต้องแล้ว 
 
 

หงชื่อ สสสเสกสรรสสโหหากาศ ประธานตรวจรายงานการประชุม 
    สสสสสสสสส(นายเสกสรรสสโหหากาศ) 

    สสสสสสสสสสสมาชิกสอบต.หมู่ี ่ส๑๑ 
 
 

 

หงชื่อ สสสสนิยมสสชยยชนะแสง กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
    สสสสสสสสสสส(นายนิยมสสชยยชนะแสง) 
     สสมาชิกสอบต.หมู่ี ่ส๑๓ 

 
 
หงชื่อ สวุฒิสสธรรมดิหกวยฒน์ กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

    สสสสสสส(นายมวุฒิสสธรรมดิหกวยฒน์) 
    สสสสสสสสสสสมาชิกสอบต.หมู่ี ่ส๔ 

/รายงานการประชุมสภา....... 



-๙- 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบหหนองมะนาวสฉบยบน ้สสภาองค์การบริหารส่วนต าบหหนองมะนาวสได้รยบรอง 
แห้วในสมยยประชุมสสมยยสามย สสมยยี ่ส๓สครย้งี ่ส๒ส/๒๕๖๔สเมื่อวยนี ่ส๒๓สสิงหาคมส๒๕๖๔สประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบหหนองมะนาวสจึงได้หงหายมือชื่อไว้เป็นหหยกฐานตามระเบ ยบกระีรวงมหาดไียว่าด้วยข้อบยงคยบประชุมสภาี้องถิ่นสพ.ศ.
๒๕๔๗สแก้ไขเพ่ิมเติมถึงส(ฉบยบี ่ส๒)สพ.ศ.๒๕๕๔สข้อส๓๔ 

 

 
หงชื่อ สสสชรยนสสจยนภิรมย์ ผู้รยบรองรายงานการประชุม 

    สสสสสสสสสส(นายชรยนสสจยนภิรมย์) 
    สประธานสภาสสอบต.สหนองมะนาว 

 


