
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบหหนองมะนาว สมัยสามญั สมัยท่ี ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ 
     วันที่  ๑๔  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๕ เวหา ๐๙.๐๐ น.  

     ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบหหนองมะนาว  
 ผู้มาประชุม 

ห าดับที่ ชื่อ- สกุห ต าแหน่ง หายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายจันทร์  ชื่นใจ ประธานสภา  อบต. จันทร์  ชื่นใจ  

๒ นายผ่อน  เบี้ยกลาง รองประธานสภา อบต. ผ่อน  เบี้ยกลาง  

๓ นายสนิท  ยิ่งนอก สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑ สนิท  ยิ่งนอก  

๔ นายค าไพ  กองเกิด สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒ ค าไพ  กองเกิด  

๕ นางจันจิรา  พรมกระโทก สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓ จันจิรา  พรมกระโทก  

๖ นางส าเภา  กองเกิด สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕ ส าเภา  กองเกิด  

๗ นายชรัน  จันภิรมย ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖ ชรัน  จันภิรมย์  

๘ นายสวัสดิ์  สิลาธลุี สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๗ สวัสดิ์  สิลาธุลี  

๙ นางวิภา  เสนาคลัง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘ วิภา  เสนาคลัง  

๑๐ นายริม  นิยมชื่น สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๐ ริม  นิยมชื่น  

๑๑ นายไศล  อินทร์ปลัด สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๑ ไศล  อินทร์ปลัด  

๑๒ นางสมจิตต์  ค าชาลี สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๒ สมจิตต์  ค าชาลี  

๑๓ นายสมบัติ  ใหม่โพธิ์กลาง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๓ สมบัติ  ใหม่โพธิ์กลาง  

๑๔ นายอุทัย  เงื่อนกลาง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๔ อุทัย  เงื่อนกลาง  

๑๔ นางวงเดือน  ศรีพลกรัง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๕ วงเดือน  ศรีพลกรัง  

๑๖ นายฉัตรณรงค์  ชินนอก สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๖ ฉัตรณรงค์  ชินนอก  
  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ห าดับที่ ชื่อ- สกุห ต าแหน่ง หายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายจ านงค์  เบี้ยกลาง นายก  อบต.หนองมะนาว  ติดราชการ 
๒ นายผุสดี  พลค ามาก รองนายก อบต.ฯ ผุสดี  พลค ามาก  
๓ นายไพศาล  เทพมง รองนายก อบต.ฯ ไพศาล  เทพมง  
๔ นายนิยม  ชัยชนะแสง เลขานุการนายก อบต.ฯ นิยม  ชัยชนะแสง  
๕ นายบุญจันทร์  ไกรนอก หัวหน้าส านักปลัด บุญจันทร์  ไกรนอก  
๖ นางสาวพัชรีวรรณ  ลิศรี ผู้อ านวยการกองคลัง สาวพัชรีวรรณ  ลิศรี  
๗ นายอานนท์  อินทมาตร ผู้อ านวยการกองสวัสดิการ

สังคม 
อานนท์  อินทมาตร  

๘ นางสุธาดา  บุตรใหญ่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการ 

สุธาดา  บุตรใหญ่  

 

/เปิดประชุมเวหา.... 
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เปิดประชุมเวหา   ๐๙.๐๐  น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วนายจันทร์  ชื่นใจ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองมะนาว ได้จุดธูปเทียนและน าสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย 

 เลขานุการสภาฯ   เรียนท่านประธานสภา  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 (นางสมจิตต์  ค าชาลี)  และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว  ทุกท่าน ดิฉันนางสมจิตต์   

ค าชาลี เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว  ขอเรียนชี้แจงให้
ท่านคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาได้รับทราบ ในการประชุมวันนี้มีสมาชิกสภาฯ  
มาประชุม  จ านวน ๑๖ คน  ส าหรับเอกสารที่ทางเจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมให้ท่าน
ประกอบด้วยรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา เอกสารประกอบการขออนมุติโอน
งบประมาณ  ขอเรียนเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เปิดการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  สมัยสามัญ สมัยที่ ๑  ครั้งที่ ๑  ประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๖๕  ตามระเบียบวาระต่อไปนี้ ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง  ที่ประธานแจ้ง
ให้ที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว ครั้งแรก ระเบียบวาระท่ี  ๓  กระทู้ถาม/
ญัติเร่งด่วน (ไม่มี) ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่อง คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้น
พิจารณาแล้วเสร็จ (ไม่มี) ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา เพ่ือทราบ
เพ่ือเห็นชอบ ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอ่ืนๆ ขอเชิญท่านประธานสภาด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ  ดังกล่าวต่อไปคะ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
ประธาน สภา อบต. ส าหรับวันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๕ 
(นายจันทร์  ชื่นใจ) เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาวเรื่องก าหนด

สมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๕  

  

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
ประธานสภา อบต.  ส าหรับระเบียบวาระท่ี ๒ เป็นการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาคือการ 
(นายจันทร์  ชื่นใจ) ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

หนองมะนาว เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองมะนาวได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
มะนาว ส าหรับรายงานการประชุมเจ้าหน้าที่ได้จัดส่งให้สมาชิกก่อนวันประชุมไป
แล้วนั้น หวังว่าท่านคงได้ตรวจทานไปแล้ว สมาชิกท่านใดมีความคิดเห็น  
ข้อเสนอแนะ หรือข้อแก้ไขรายงานการประชุม เชิญครับ 

 ที่ประชุม   ไม่มีผู้ยกมือขอแก้ไขรายงานการประชุมสภาครั้งที่ผ่านมา 
ประธานสภา อบต.  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ผมจะขอ 
(นายจันทร์  ชื่นใจ)  มติที่ประชุมสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมขอให้ยกมือครับ 
 

ที่ประชุม   สมาชิกสภาฯ ยกมือเห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุม จ านวน ๑๕ เสียง 
ประธานสภา อบต.  สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่ผ่านมาขอให้ 
(นายจันทร์  ชื่นใจ)  ขอให้ยกมือครับ 
 

ที่ประชุม   ไม่มีผู้ยกมือ 
/มติที่ประชุม....... 
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มติที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ 

     เห็นชอบ  จ านวน  ๑๕  เสียง  ไม่เห็นชอบ  จ านวน - เสียง 
     งดออกเสียงไม่มี  จ านวน – เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่อง กระทู้ถาม/ญัติเร่งด่วน (ไม่มี) 
ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่อง ที่คณะกรรมการสภาแต่งตั้งข้ึนพิจารณา(ไม่มี) 
ระเบียบวาระท่ี  ๕   เรื่อง เสนอเพื่อทราบ/เพื่อพิจารณา/เพื่อเห็นชอบ 
 

ประธานสภา อบต.  ระเบียบวาระท่ี ๕ การขออนุมัติโอนงบประมาณ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารที่ 
(นายจันทร์  ชื่นใจ) จัดส่งให้แก่สมาชิกสภาฯ ก่อนแล้ว ข้อ ๕.๑ เป็นการพิจารณาโอนงบประมาณ

จัดซื้อเครื่องเสียงแบบเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด รายละเอียดตาม
เอกสารแนบ สมาชิกท่านใดมีความคิดเห็นอย่างไร เชิญครับ 

 

ส.อบต.หมู่ที่ ๑๔   ส าหรับการโอนงบประมาณ อยากให้อธิบายรายละเอียดให้ชัดเจน ว่าโอนจากงบ 
(นายอุทัย  เงื่อนกลาง)  ประมาณส่วนใดและมีผลกระทบต่อการบริหารงานอย่างอ่ืนหรือไม่ 
 

ส.อบต.หมู่ที่ ๖   ในการบริหารงานต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
(นายชรัน  จันภิรมย์)  หากมีปัญหาจะได้ปรึกษา ปลัด รองปลัด หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพื่อให้เกิด 

ความถูกต้อง หากมีการร้องเรียนเกิดขึ้นสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
มะนาวต้องรับผิดชอบร่วมกัน  ก่อนที่จะเห็นชอบในเรื่องต่างๆ ขอให้สมาชิกทุก
ท่านตรวจสอบให้ละเอียดชัดเจนก่อน ครับ 

 

รองนายก อบต. ส าหรับการขอโอนงบประมาณในหมวดครุภัณฑ์ จ าเป็นต้องให้สภาเห็นชอบก่อน 
(นายไพศาล  เทพมง) และในการโอนงบประมาณ ต้องมีการพิจารณางบประมาณก่อนว่าหมวดใด

จ าเป็นต้องใช้ หมวดใดสามารถโอนไปใช้จ่ายรายการอื่นได้ 
 

ส.อบต.หมู่ที่ ๑๔   ส าหรับการอนุมัติการโอนของสภา ไม่มีปัญหาแต่อยากให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  
 (นายอุทัย  เงื่อนกลาง)  ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ชัดเจนครับ 

 

นักวิเคราะหน์โยบายและแผน ดิฉันนางสุธาดา  บุตรใหญ่ ขอชี้แจงรายละเอียดการขอโอนงบประมาณงบลงทุน  
(นางสุธาดา  บุตรใหญ่) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณายจ่ายในงบลงทุนโดยการ
โอนเพิ่ม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น รายละเอียดตามเอกสาร"เพ่ือ
จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน ให้แก่  
1. ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวน 1 อัตรา เดือนละ 11,220 
จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 134,640 บาท  
2.รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวน 1 อัตรา เดือนละ 9,180 
บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 110,160 บาท  
3.สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวน 25 อัตรา เดือนละ 7,200 บาท
เป็นเงิน 2,160,000 บาท  
4.เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวน 1 อัตรา เดือนละ 7,200 
บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 86,400 บาท"  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
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ส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557   
ซึ่งการจัดท างบประมาณจัดท าเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ตั้งไว้ตามจ านวน
สมาชิกสภาที่มีอยู่จริง แต่เมื่อมีการประกาศให้มีการเลือกตั้ง จ านวนสมาชิก
ลดลงงบประมาณที่ตั้งไว้ จึงขออนุมัติโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จัดซื้อเครื่อง
เสียงแบบเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด รายละเอียดดังนี้ 
1.ตู้ล าโพง จ านวน ๑ คู่   2.พาวเวอร์มิกเซอร์ 8 ช่อง  
3.ขาตั้งตู้ล าโพง จ านวน ๑ คู ่ 4.สายล าโพง 100 เมตร  
5.แจ๊คสปีคค่อน (เชื่อมต่อระหว่างล าโพงกับตัวเครื่อง) จ านวน 8 ตัว 6.ไมล์ลอย 
จ านวน 1 ตัว 

 

ส.อบต.หมู่ที่ ๑๓   ในการขอโอนงบประมาณจากหมวดค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 
(นายสมบัติ  ใหม่โพธิ์กลาง) ต าบล ที่ตั้งไว้ก่อนการเลือกตั้ง เมื่อมีการเลือกตั้ง จ านวนสมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลลดลง ถ้าเป็นไปได้ไม่ขัดต่อระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนฯ จะน ามาเพ่ิมในค่าตอบแทนของสมาชิกตามจ านวนที่มี
อยู่จริง ผมเพียงแต่แสดงความคิดเห็นซึ่งการจ่ายค่าตอบแทนต้องเป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น การโอนงบประมาณไปจ่ายในงบลงทุน ซึ่งเป็นอ านาจของสภาตาม
ระเบียบฯ ที่เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงไปแล้ว 

 

ผู้อ านวยการกองคลัง  ในส่วนของค่าตอบแทนตั้งไว้ตามจ านวนสมาชิก แต่เมื่อมีการเลือกตั้งใหม่ จึงมีงบ 
(น.ส.พัชรีวรรณ  ลิศรี) ประมาณเพียงพอที่จะโอนได้ในการโอนงบประมาณหรือการตั้งจ่ายรายการใหม่ ต้อง

ค านึงถึงสถานะการคลังด้วย ว่ามีงบประมาณเพียงพอสามารถด าเนินการได้หรือไม่  
ค่าตอบแทนจ าเป็นต้องด าเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ โดยค านึงถึงรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่รวมเงินอุดหนุน องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
มะนาว มีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถจ่ายได้ส าหรับสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน ๗,๒๐๐ บาท/คน/เดือน 

 

ที่ประชมุ   ไม่มีผู้แสดงความคิดเหน็เพิ่มเติม 
ประธานสภา อบต.  หากไม่มีสมาชิกท่านใดแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภา 
(นายจันทร์  ชื่นใจ) ท่านใดเห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่ายจากแผนงานบริหารงานทั่วไป งาน

บริหารทั่วไป  งบบุคลากร  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) ค่าตอบแทนประธานสภา/
รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ไป
จัดซื้อเครื่องเสียงแบบเคลื่อนที่ จ านวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท 
ขอให้ยกมือครับ 

 

ที่ประชมุ   มีผูย้กมือ จ านวน ๑๕ เสียง 
ประธานสภา อบต.  สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่ายตามรายการดังกล่าว 
(นายจันทร์  ชื่นใจ)  ขอให้ยกมือครับ 
ที่ประชุม   ไม่มีผู้ยกมือ 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ จ านวน ๑๕ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 

 

 
/ประธานสภา อบต............ 



-๕- 
ประธานสภา อบต.  ข้อ ๕.๒ ขออนุมัติโอนงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ า จ านวน ๔ ห้อง ใช้ 
(นายจันทร์  ชื่นใจ) งบประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามเอกสาร สมาชิกท่านใดมีข้อคิดเห็น

ขอเชิญได้เลยครับ 
 

 ส.อบต.หมู่ที่ ๑๔   การโอนงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ า เป็นเรื่องที่ดีแต่ขอให้เจ้าหน้าที่ 
 (นายอุทัย  เงื่อนกลาง)  ผู้เกี่ยวข้องได้ชี้แจงรายละเอียดในการซ่อมแซมด้วยครับ 

 

ผู้อ านวยการกองสวัสดิการ ขออนุญาตชี้แจงการซ่อมแซมห้องน้ า จะท าการซ่อมแซมด้านหลังส านักงานก่อน 
รก.ผอ.กองช่าง ๑. ปรับปรุง ซ่อมแซม ห้องน้ า จ านวน ๔ ห้อง  รื้อถอนกระเบื้อง โถส้วม ประต ู
(นายอานนท์  อินทมาตร) ระบบน้ า งานปรับปรุง เปลี่ยนโถส้วมจ านวน ๔ ห้อง ปูกระเบื้อง วางระบบน้ าดี 

ระบบน้ าเสีย  ฯลฯ งบประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท 
 

ส.อบต.หมู่ที่ ๖   ตามท่ีได้ตรวจสอบเอกสาร งบประมาณตัวเลข ๘๐,๐๐๐ บาท แต่ตัวหนังสือพิมพ์ 
(นายชรัน  จันภิรมย์)  เป็นห้าหมื่นเศษๆ น่าจะพิมพ์ผิดขอความกรุณาแก้ไขด้วยครับ 

 

ผู้อ านวยการกองสวัสดิการ ขอขอบคุณท่านสมาชิกท่ีช่วยตรวจสอบ น่าจะพิมพ์ผิดเพราะประมาณการราคาที่ 
 (นายอานนท์  อินทมาตร)  ประมาณการได้จ านวน ๘๐,๐๐๐ บาทจะแก้ไขให้ตรงกันครับ 

 

ที่ประชมุ   ไม่มีผู้แสดงความคิดเหน็เพิ่มเติม 
ประธานสภา อบต.  หากไม่มีสมาชิกท่านใดแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภา 
(นายจันทร์  ชื่นใจ) ท่านใดเห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่ายจากแผนงานบริหารงานทั่วไป งาน

บริหารทั่วไป  งบบุคลากร  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) ค่าตอบแทนประธานสภา/
รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไปยัง
งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างค่าบ ารุงรักษา
และปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท เพ่ือ
ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ า ขอให้ยกมือครับ 

 

ที่ประชมุ   มีผูย้กมือ จ านวน ๑๕ เสียง 
ประธานสภา อบต.  สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่ายตามรายการดังกล่าว 
(นายจันทร์  ชื่นใจ)  ขอให้ยกมือครับ 
ที่ประชุม   ไม่มีผู้ยกมือ 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ จ านวน ๑๕ เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 

 

ประธานสภา อบต.  ข้อ ๕.๓ ขออนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบประปาองค์การ 
(นายจันทร์  ชื่นใจ) บริหารส่วนต าบลหนองมะนาว รายละเอียดตามเอกสาร ขอให้ผู้อ านวยการกอง

ช่าง ได้ชี้แจงในส่วนของรายละเอียดการปรับปรุง ซ่อมแซม และหากสมาชิกท่าน
ใดจะแสดงความคิดเห็น ขอเชิญครับ 
 

ผอ.กองสวัสดิการ  ส าหรับระบบประปาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว ช ารุดไม่สามารถใช้ 
รก.ผอ.กองช่าง งานได้ ซึ่งปัจจุบันเป็นการสูบน้ าดิบจากบ่อข้ึนมาใช้บางวันมีกลิ่น และมีสีเหลือง 
(นายอานนท์  อินทมาตร) ขุ่นข้น  มีฝุ่นตะกอน เวลาจ้างภาชนะไม่สะอาด จึงขออนุมัติโอนงบประมาณมา

ปรับปรุงระบบประปา เครื่องกรองน้ าใช้  24 -27 ระบบ auto กรอง 4,000
ลิตร/ชั่วโมง กรองตะกอน  ดูดจับกลิ่น สี คลอรีน สารเคมี ยาฆ่าแมลง ปั้มติ๊ก 
สารส้มพร้อมอุปกรณ์ ตัวเร่งตกตะกอน ปั้มติ๊กคอรีนพร้อมอุปกรณ์ ตัวก าจัดเชื้อ
โรคในน้ า ปั้มน้ า 2 ph ท่อเข้าออก 2” ตู้คอนโทรปั้ม 2 PH เทพ้ืนปรับพ้ืนที่
พร้อมท าโครงสร้างหลังคาและอุปกรณ์ติดตั้ง 



-๖- 
ส.อบต.หมู่ที่ ๑๓   รายละเอียดการโอนงบประมาณยอดรวม ๓๓๐,๐๐๐ บาท หมายถึง ค่าซ่อมแซม 
(นายสมบัติ  ใหม่โพธิ์กลาง) ห้องน้ าและค่าปรับปรุงระบบประปา ส่วนยอดรวม โอนทั้งสิ้น ๓๖๐,๐๐๐ บาท

คือยอดรวมเครื่องเสียงใช่หรือไม่ครับ 
 

นักวิเคราะหน์โยบายและแผน ส าหรับยอดการโอนงบประมาณจัดซื้อเครื่องเสียงแบบเคลื่อนที่ ๓๐,๐๐๐ บาท  
(นางสุธาดา  บุตรใหญ่)  เป็นครุภัณฑ์ แต่ยอดโอนปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ า จ านวน ๘๐,๐๐๐ บาท และ 

ค่าปรับปรุงระบบประปา จ านวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท รวมเป็น ๓๓๐,๐๐๐ บาท 
เป็นการรวมยอดโอนไปยังงบลงทุน ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ส่วนยอด
รวม ๓๖๐,๐๐๐ บาท คือยอดรวมทั้งสิ้นที่โอนจากแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป  งบบุคลากร  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) ค่าตอบแทน
ประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา  
 

ที่ประชมุ   ไม่มีผู้แสดงความคิดเหน็เพิ่มเติม 
ประธานสภา อบต.  หากไม่มีสมาชิกท่านใดแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภา 
(นายจันทร์  ชื่นใจ) ท่านใดเห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่ายจากแผนงานบริหารงานทั่วไป งาน

บริหารทั่วไป  งบบุคลากร  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) ค่าตอบแทนประธานสภา/
รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไปยัง
งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างค่าบ ารุงรักษา
และปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท เพ่ือ
ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา ขอให้ยกมือครับ 

 

ที่ประชมุ   มีผูย้กมือ จ านวน ๑๕ เสียง 
ประธานสภา อบต.  สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่ายตามรายการดังกล่าว 
(นายจันทร์  ชื่นใจ)  ขอให้ยกมือครับ 
ที่ประชุม   ไม่มีผู้ยกมือ 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ จ านวน ๑๕ เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
ประธานสภา อบต.  ข้อ ๕.๔ ขอความเห็นชอบให้โอนงบประมาณจากโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  
(นายจันทร์  ชื่นใจ) เสริมเหล็ก บ้านหมัน หมู่ที่ 1 สายจากบ้านนายอ านวย  พูนสันเทียะ ถึงสุดเขต

หมู่บ้าน ไปยังโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหมัน หมู่ที่ ๑ สาย
จากบ้านนายสัมฤทธิ์ – บ้านนายสมร  พรมเรศ งบประมาณ ๗๕,๐๐๐ บาท 
สมาชิกท่านใดมีความคิดเห็นอย่างเชิญครับ 
 

ส.อบต.หมู่ที่ ๖   ส าหรับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ขอโอนนี้พื้นที่ลดลง ราคายัง 
(นายชรัน  จันภิรมย์) คงเดิม แต่พ้ืนที่ลดลง อาจจะเป็นเพราะขณะที่ประมาณการราคาน้ ามันแตกต่าง

กัน แต่ที่ผมอยากทราบสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง เพราะโครงการผ่านการ
ประชาคมและผ่านกระบวนการจัดท าข้อบัญญัติเรียบร้อยแล้ว 
 

รองนายก อบต.หนองมะนาว ส าหรับโครงการนี้เจ้าของบ้านใช้งบประมาณส่วนตัวด าเนินการเรียบร้อยแล้ว จึง 
(นายไพศาล  เทพมง) ขออนุมัติโอนงบประมาณไปท าโครงการอ่ืน เพ่ือไม่ให้งบประมาณตกไป 

 

ส.อบต.หมู่ที่ ๖   ถึงอย่างไรก็ไม่อยากให้โอนงบประมาณ เพราะกระบวนการต่างๆ ผ่านไปแล้วการ 
(นายชรัน  จันภิรมย์)  จัดท าข้อบัญญัติผ่านขั้นตอนต่างๆ หากไม่ได้ด าเนินการก็ให้งบประมาณตกไป 

 

/ส.อบต.หมู่ที่ ๑๕......... 



-๗- 
ส.อบต.หมู่ที่ ๑๕   ดิฉันนางวงเดือน  ศรีพลกรัง ขอเสนอให้คงไว้ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
(นางวงเดือน  ศรีพลกรัง) ประจ าปี หากไม่ได้ด าเนินการก็ให้งบประมาณตกไปไม่ต้องโอน ปีงบประมาณ

ถัดไปจึงด าเนินการให้ได้ตลอดเส้นทางไม่อยากให้ท าทีละเล็กทีละน้อย  
 

ส.อบต.หมู่ที่ ๑๓   ส าหรับโครงการก่อสร้างถนนอยากให้ระยะทางยาวกว่านี้ ในการก่อสร้าง แต่ละ 
(นายสมบัติ  ใหม่โพธิ์กลาง) ครั้งถ้าท าทีละสามสิบสี่สิบเมตร  เหมือนกับการบริหารงบประมาณไม่มีศักยภาพ 

อยากให้ท าครั้งเดียวตลอดเส้นทาง โดยให้ค านึงถึงประโยชน์ของประชาชน
ส่วนมากเป็นหลัก  
 

รองนายก อบต.หนองมะนาว โครงการก่อสร้างถนนเป็นงบลงทุน การขออนุมัติโอนงบประมาณเป็นอ านาจของ 
(นายไพศาล  เทพมง) สภาองค์การบริหารส่วนต าบล  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้าน

หมัน หมู่ที่ 1 สายจากบ้านนายอ านวย  พูนสันเทียะ ถึงสุดเขตหมู่บ้าน โอนไปยัง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหมัน หมู่ที่ ๑ สายจากบ้านนาย
สัมฤทธิ์ – บ้านนายสมร  พรมเรศ ด้วยงบประมาณเท่าเดิม คือ ๗๕,๐๐๐ บาท 
ให้เป็นอ านาจของสภาฯ  ผมในฐานะทีมผู้บริหารมีหน้าที่เสนอเพ่ือพิจารณา มติ
เป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับเสียงข้างมากของสภาฯ ครับ 
 

ส.อบต.หมู่ที่ ๑๓   ส่วนอ านาจการโอนงบประมาณงบลงทุน โครงการก่อสร้างเป็นอ านาจของสภา 
(นายสมบัติ  ใหม่โพธิ์กลาง) แต่ถึงอย่างไร ก็อยากให้โอนไปโครงการที่เกิดประโยชน์แก่ประชาชนให้มากท่ีสุด 

ในการก่อสร้างถนนแต่ละสาย ให้มีระยะทาง ๔๐๐ –๕๐๐ เมตรเป็นอย่างน้อย 
 

ผู้อ านวยการกองคลัง  ขออนุญาต ชี้แจงในส่วนของการโอนงบประมาณ อ านาจสภาท้องถิ่นสามารถโอน 
(น.ส.พัชรีวรรณ  ลิศรี) งบประมาณโครงการด้านโครสร้างพ้ืนฐานได้ แต่ต้องมีโครงการในแผนพัฒนา

ท้องถิ่นก่อน การเปลี่ยนแปลงโครงการเป็นอ านาจสภาท้องถิ่นสามารถ
เปลี่ยนแปลงโครงการได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณ  แต่กรณีการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยการขอ
อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมสามารถท าได้ แต่ต้องตรวจสอบสถานะการคลัง และ
จัดสรรงบประมาณตามระเบียบก าหนดเสียก่อน ตามที่ท่านสมาชิกได้เสนอให้ท า
ถนนแต่ละสายระยะทางยาว งบประมาณก็จะมากขึ้น หมู่บ้านในพ้ืนที่ต าบล
หนองมะนาว มี ๑๖ หมู่บ้าน จะไม่สามารถกระจายโครงการได้ทั่วถึง หากจัดสรร
งบประมาณหมู่บ้านใด หมู่บ้านหนึ่งจ านวนมากหมู่บ้านที่ไม่ได้รับการจัดสรรก็จะ
เกิดปัญหา เพราะฉะนั้นการจัดท าโครงการต้องมีในแผนเป็นหละกและต้องให้เกิด
ประโยชน์กับประชาชนทุกหมู่บ้าน 
 

ส.อบต.หมู่ที่ ๑๔   ส าหรับโครงการดังกล่าว ที่ขอโอนงบประมาณผมในฐานะหมู่บ้านใกล้เคียง พ้ืนที่ 
(นายอุทัย  เงื่อนกลาง)  ในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านนายสัมฤทธิ์ – บ้านนายสมร 

พรมเรศ มันไม่ตลอดเส้นทางเหลือไว้ก็ไม่มาก ไม่กี่เมตรก็สิ้นสุดเส้นทางซึ่งเป็น
ทางตัน  อยากให้ท าครั้งเดียวให้แล้วเสร็จต่อเนื่องทั้งเส้นทาง ขอเสนอแนะให้
สมาชิกช่วยพิจารณา ให้รอบคอบเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
 

ส.อบต.หมู่ที่ ๑   โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหมัน หมู่ที่ 1 สายจากบ้านนาย 
(นายสนิท  ยิ่งนอก) อ านวย  พูนสันเทียะ ถึงสุดเขตหมู่บ้าน ที่ขออนุมัติโอนงบประมาณไปด าเนินการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหมัน หมู่ที่ ๑ สายจากบ้านนาย
สัมฤทธิ์ – บ้านนายสมร  พรมเรศ ได้มีการประชาคมขอความเห็นชอบจาก
ประชาชนในหมู่บ้านเรียบร้อยแล้วส่วนเห็นชอบหรือไม่ก็เป็นอ านาจสภาฯ ครับ 



-๘- 
 

ที่ประชมุ   ไม่มีผู้แสดงความคิดเหน็เพิ่มเติม 
ประธานสภา อบต.  หากไม่มีสมาชิกท่านใดแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภา 
(นายจันทร์  ชื่นใจ) ท่านใดเห็นชอบให้โอนงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บ้านหมัน หมู่ที่ 1 สายจากบ้านนายอ านวย  พูนสันเทียะ ถึงสุดเขตหมู่บ้าน ไปยัง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหมัน หมู่ที่ ๑ สายจากบ้านนาย
สัมฤทธิ์ – บ้านนายสมร  พรมเรศ งบประมาณ ๗๕,๐๐๐ บาท ขอให้ยกมือครับ 

 

ที่ประชมุ   มีผูย้กมือ จ านวน ๑๑ เสียง 
ประธานสภา อบต.  สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่ายตามรายการดังกล่าว 
(นายจันทร์  ชื่นใจ)  ขอให้ยกมือครับ 
ที่ประชุม   มีผู้ยกมือ จ านวน ๒ เสียง 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ จ านวน ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ ๒ เสียง งดออกเสียง ๓ เสียง 

 

ประธานสภา อบต.  ข้อ ๕.๕ เรื่องการก าหนดระยะเวลา ส าหรับการประชุมสภาสมัยสามัญ ประจ าปี  
(นายจันทร์  ชื่นใจ) พ.ศ.๒๕๖๕ สมัยที่ ๒ สมัยที่ ๓ และสมัยที่ ๔ ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบล เสนอระยะเวลาในการประชุมได้เชิญครับ 
 

ส.อบต.หมู่ที่ ๑๔   ขออนุญาตกล่าวถึงเหตุผลที่ไม่เห็นชอบในมติขอโอนงบประมาณในข้อที่ผ่านมา 
(นายอุทัย  เงื่อนกลาง) เนื่องจากเพราะระยะทางมันน้อยเกินไป แต่เมื่อเสียงข้างมากในสภาเห็นชอบ ก็

ถือว่าเป็นมติของสภาฯ  
 

ส.อบต.หมู่ที่ ๖   กระผมเองอยากให้คงไว้ตามข้อบัญญัติ ไม่อยากให้มีการเปลี่ยนแปลง โอนย้าย 
(นายชรัน  จันภิรมย์) งบประมาณจากข้อบัญญัติก าหนดไว้ ในส่วนของการก าหนดสมัยประชุมสภา

สมัยสามัญ ขอเสนอให้ก าหนดไว้สมัยที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๕ สมัยที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ สมัยที่ ๔ ระหว่างวันที่ 
๑ – ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เหมือนปีที่ผ่านมา ครับ 

 

ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐   การก าหนดสมัยประชุม ต้องให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ มีส่วน 
(นายริม  นิยมชื่น) เกี่ยวข้องกับงานกิจการสภา ให้รู้ว่าระยะยเวลาไหนจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น

ระยะเวลาไหนจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณ เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่
ร่วมกันทั้งสองฝ่าย ครับ 

ที่ประชมุ   ไม่มีผู้แสดงความคิดเหน็เพิ่มเติม 
ประธานสภา อบต.  หากไม่มีสมาชิกท่านใดแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภา 
(นายจันทร์  ชื่นใจ) ท่านใดเห็นชอบให้ก าหนดสมัยประชุม สมัยที่  ๒ ระหว่างวันที่  ๑ – ๑๕ 

พฤษภาคม ๒๕๖๕ สมัยที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ สมัยที่ ๔ 
ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ขอให้ยกมือครับ 

 

ที่ประชมุ   มีผูย้กมือ จ านวน ๑๕ เสียง 
ประธานสภา อบต.  สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบให้ก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ตามระยะเวลา 
(นายจันทร์  ชื่นใจ) ที่ก าหนดไว้ สมัยที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ สมัยที่ ๒ 

ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ สมัยที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ขอให้ยกมือครับ 

ที่ประชุม   ไม่มีผู้ยกมือ  
มติที่ประชุม   เห็นชอบ จ านวน ๑๕ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 

 



-๙- 
ประธานสภา อบต.  ข้อ ๕.๖ การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี  
(นายจันทร์  ชื่นใจ) งบประมาณ ๒๕๖๔ เป็นการรายงานเพ่ือทราบเกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ

ขอให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดอชอบได้ชี้แจงในส่วนของรายละเอียด เชิญครับ 
 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งด าเนินการครั้งแรกไป  
(นางสุธาดา  บุตรใหญ่) เมื่อเดือนเมษายน ๒๕๖๔ และครั้งที่สองหลังจากสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ซึ่งใน

ปีนี้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอาจจะไม่ค่อยราบรื่น เนื่องจากการ
ระบาดของโรคโควิด ท าให้การจัดโครงการต่างๆ ไม่สามารถด าเนินการได้ จะ
ด าเนินการได้ในส่วนของโครงสร้างพ้ืนฐาน ขอให้สมาชิกตรวจสอบรายละเอียด
ตามเอกสารที่จัดให้หากมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะเชิญคะ 

ที่ประชุม ตรวจเอกสารรายงานการติดตามแหะประเมินผหแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๖๔ แหะไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะ 

ที่ประชุม รับทราบการติดตามแหะประเมินผหแผนพัฒนาท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๔ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๖   เรื่อง อ่ืนๆ 
 

ประธานสภา อบต.  ส าหรับวาระอ่ืนๆ ท่านใดมีข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือเรื่องที่จะขอความคิดเห็น 
(นายจันทร์  ชื่นใจ)  เกี่ยวกับการปฏิบัติงานร่วมกัน เชิญครับ 
 

หัวหน้าส านักปลัด  ส าหรับการขอโอนงบประมาณตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ 
(นายบุญจันทร์  ไกรนอก) งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๗  การโอน

งบประมาณงบลงทุน ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ เป็นอ านาจสภาท้องถิ่น
สามารถท าได้ไม่ผิดระเบียบ  ส าหรับการช่วยเหลือประชาชน ส านักปลัดได้
ด าเนินการมอบถุงยังชีพกลุ่มเสี่ยงสัมผัสผู้ป่วยโควิด ๑๙ ที่ก าลังกักตัว และกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ด าเนินการฉีดพ่นหมอกควันก าจัดลูกน้ ายุงลาย 
หมู่ที่ ๑๖ เนื่องจากมีผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก  

 

รองนายก อบต.   ตามท่ีหัวหน้าส านักปลัดได้ชี้แจง การโอนงบประมาณงบลงทุน เป็นอ านาจของ 
(นายไพศาล  เทพมง) สภาท้องถิ่น เมื่อสภามีมติเห็นชอบไปแล้วและประธานสภาได้แจ้งมติให้ที่ประชุม

รับทราบ ไม่สามารถน ามาแก้ไขเปลี่ยนแปลงมติได้ ต้องด าเนินการในเรื่องอ่ืนๆ 
ต่อไป ไม่สามารถน าเรื่องเดิมมาแก้ไขได้ 

 

ผอ.กองสวัสดิการสังคม  ในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว ขาดแคลนบุคลากร 
รก.ผอ.กองช่าง   ต าแหน่งที่ส าคัญหลายต าแหน่ง และอยู่ในช่วงการสรรหา การสอบก็ยังไม่มีการ 
(นายอานนท์  อินทมาตร) การประกาศผล องค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว จะได้บุคลากรตาม

ต าแหน่งว่างหรือไม่ ก็ยังไม่แน่ใจส าหรับเรื่องที่อยากแจ้งให้สมาชิกทราบคือ การ
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ เรามีเว็บไซต์ซึ่งเคยแจ้งให้สมาชิกส่งรูปมาเพ่ือน ามาลง
เว็บไซต์ในส่วนของโครงสร้างองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ จะมีประธานสภาและสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล ส่วนฝ่ายบริหารจะมีนายก รองนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลและเลขานุการนายก  เพ่ือเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

 

ส.อบต.หมู่ที่ ๖   ขอเรียนสอบถามถึงรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว ไม่ทราบว่า 
(นายชรัน  จันภิรมย์) ได้ไปปฏิบัติหน้าที่ที่ไหนอย่างไร ขอสอบถามในฐานะสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลหนองมะนาว ครับ 
 



-๑๐- 
ส.อบต.หมู่ที่ ๑๓   ขอสอบถามเรื่องการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ มีการส ารวจและได้ด าเนินการ 
(นายสมบัติ  ใหม่โพธิ์กลาง) ส ารวจและซ่อมแซมหรือไม่อย่างไร 
 

ผอ.กองสวัสดิการสังคม  การซ่อแซมไฟฟ้าสาธารณะได้ส ารวจครบทุกหมู่บ้านแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดซื้อ 
รก.ผอ.กองช่าง วัสดุไฟฟ้า เพ่ือใช้ในการซ่อมแซมและคาดว่าจะด าเนินการซ่อมแซมภายในเดือน 
(นายอานนท์  อินทมาตร) มีนาคม ครับ 

 

 ผู้อ านวยการกองคลัง  การด าเนินการต่างๆ เราต้องปฏิบัติตามระเบียบให้เคร่งครัด ถ้าหากปฏิบัติหน้าที่ขัด 
 (น.ส.พัชรีวรรณ  ลิศรี)  ต่อระเบียบข้าราชการประจ า ก็จะมีความผิด ในการปฏิบัติราชการนายกมีอ านาจ 

ตัดสินใจ ภายใต้กรอบของระเบียบกฎหมาย ขณะนี้องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
มะนาว ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณ ๙,๙๙๖,๐๐๐ บาท จึง
จ าเป็นต้องเร่งด าเนินการ แต่ต้องเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบที่เก่ียวข้อง 

 

หัวหน้าส านักปลัด  ส าหรับข้อซักถามของท่านสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๖ เกี่ยวกับ 
(นายบุญจันทร์  ไกรนอก) ท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว ไปช่วยราชการไม่นานก็

กลับมา ตามที่ผมได้ทราบ และเกษียนหนังสือจากจังหวัดนครราชสีมา ไม่มี
ข้อความที่บ่งบอกว่ามีใครขับไล่ หากแต่ท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองมะนาว เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ จึงขอยืมตัวไปช่วยราชการที่จังหวัด
นครราชสีมา  และท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว  ก็ลงนาม
อนุญาตตามค าขอของจังหวัดนครราชสีมา ครับ 

 

รองนายก อบต.   ส าหรับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว คณะนี้ล้วนเป็นผู้ที่มี 
(นายผุสดี  พลค ามาก) ความสามารถ โดยเฉพาะเลขานุการสภา กระผมสังเกตการปฏิบัติหน้าที่เพียงแค่

เริ่มต้นประชุมได้ไม่นานก็สามารถท าหน้าที่ได้ดีในระดับที่น่าพอใจ ทุกคนไม่มีใคร
เก่งมาก่อน ทุกคนต้องเริ่มจากการฝึกประคับประคองกันไป ความสามัคคีท าให้
หมู่คณะของเราไปได้ด้วยดีครับ 

 

ส.อบต.หมู่ที่ ๑๔   อยากให้สมาชิกทุกหมู่บ้าน ได้พิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วนทุกครั้งก่อนที่จะอนุมัติโอน 
(นายอุทัย  เงื่อนกลาง) งบประมาณหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขใดใดที่เป็นอ านาจของสภาท้องถิ่น เพ่ือความ

ถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 
  

ประธานสภา อบต.  หากไม่มีผู้ใดจะเสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมกระผมขอปิดการประชุม 
(นายจันทร์  ชื่นใจ)  สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองมะนาวสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ เพียง 
    เท่านี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือด้วยดีขอบคุณครับ 
ปิดประชุมเวหา  ๑๒.๐๐ น. 

   

    ลงชื่อ        สมจิตต์  ค าชาลี        ผู้บันทึกการประชุม 
              (นางสมจิตต์   ค าชาลี) 
     เลขานุการสภา อบต.หนองมะนาว 

 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบหหนองมะนาวตรวจสอบถูกต้องแห้ว 
 
 
ลงชื่อ    ชรัน  จันภิรมย์         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

              (นายชรัน   จันภิรมย์) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุม 



-๑๑- 
 
 
ลงชื่อ     วิภา  เสนาคลัง ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

     (นางวิภา  เสนาคลัง) 
    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

 
ลงชื่อ        อุทัย  เงื่อนกลาง     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

      (นายอุทัย  เงื่อนกลาง) 
       กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว ฉบับนี้ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาวได้รับรอง 
แล้ว  ในสมัยประชุม  สมัย................  สมัยที่ ..... ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่..........................................................   ๒๕๖๕ 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๓๔ 
 

ลงชื่อ  จันทร์  ชื่นใจ         ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                     (นายจันทร์  ชื่นใจ) 
             ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


