
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว สมัยสามญั สมัยท่ี ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ 
     วันที่  ๑๒  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.  

     ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว  
ผู้มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ- สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 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 
ล าดับที่ ชื่อ- สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายจ านงค์  เบี้ยกลาง นายก  อบต.หนองมะนาว จ านงค์  เบี้ยกลาง  
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 นางสุธาดา  บุตรใหญ่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สุธาดา  บุตรใหญ่  

๘ นายวุฒิพงศ์  นิราราช เจ้าพนักงานสาธารณสุข วุฒิพงศ์  นิราราช  
 

/เปิดประชุมเวลา.... 



-๒- 
เปิดประชุมเวลา   ๐๙.๐๐  น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วนายจันทร์  ชื่นใจ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองมะนาว ได้จุดธูปเทียนและน าสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย 

เลขานุการสภาฯ   เรียนท่านประธานสภา  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นางสมจิตต์  ค าชาลี) หนองมะนาว  ดิฉันนางสมจิตต์  ค าชาลี เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลหนองมะนาว  ขอเรียนชี้แจงให้ท่านคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาได้รับ
ทราบ ในการประชุมวันนี้มีสมาชิกสภาฯ มาประชุม  จ านวน ๑๖ คน  ส าหรับ
เอกสารที่ทางเจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมให้ท่านประกอบด้วยรายงานการประชุมครั้งที่
ผ่านมา ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ ๑ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว เรื่อง การก าจัด
ขยะและมูลฝอย เอกสารประกอบการขออนมุติโอนงบประมาณ  ขอเรียนเชิญ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล  สมัยสามัญ สมัยที่ ๑  ครั้งที่ ๑  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕  ตามระเบียบวาระ
ต่อไปนี้ ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระ
ที่  ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
มะนาว ครั้งที่ผ่านมา ระเบียบวาระที่  ๓  กระทู้ถาม/ญัติเร่งด่วน (ไม่มี) ระเบียบ
วาระที่  ๔  เรื่อง คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ (ไม่มี) 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา เพ่ือทราบ  เพ่ือเห็นชอบ ระเบียบ
วาระที่ ๖ เรื่องอ่ืนๆ ขอเชิญท่านประธานสภาด าเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระ  ดังกล่าวต่อไปคะ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
ประธาน สภา อบต.  ส าหรับวันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๕ 
(นายจันทร์  ชื่นใจ)  เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว เรื่อง ก าหนด 

สมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๕ ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ผมขออขอบคุณสมาชิกสภาองคืการบริหาร
ส่วนต าบลหนองมะนาว ที่ร่วมแรงร่วมใจในวันยกเสาเอก  โรงพยาบาลสนามของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา 
และขอขอบคุณที่สมาชิกสภาและคณะผู้บริหารที่ร่วมงานสวดอภิธรรมและ
ฌาปนกิจ คุณแม่สอน  พิมพ์วงศ์   

  

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

หนองมะนาว เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  ส าหรับรายงานการประชุม
เจ้าหน้าที่ไม่ได้จัดส่งให้สมาชิกก่อนวันประชุมเนื่องจากเครื่องพิมพ์เครื่องถ่ายมี
ปัญหาไม่สามารถถ่ายเอกสารได้ภายในก าหนดจึงขอให้เลขานุการสภา 

/อ่านรายงานการประชุม......... 



-๓- 
อ่านรายงานการประชุมให้สมาชิกพิจารณาตาม สมาชิกท่านใดมีความคิดเห็น  
ข้อเสนอแนะ หรือข้อแก้ไขรายงานการประชุม เชิญครับ 

ที่ประชุม   เลขานุการสภาฯ อ่านรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ให้สภาฯ พิจารณา 
ส.อบต.หมู่ที่ ๖   ส าหรับรายงานการประชุมครั้งท่ีผ่านมาขอแก้ไข ในส่วนของหน้าที่ ๘ ในส่วนของ 
(นายชรัน  จันภิรมย์) ในส่วนของการก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑ – 

๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ พิมพ์ผิดเป็นสมัยที่ ๒ ขอให้แก้ไขด้วย และในส่วนของการ
บันทึกการลงคะแนนเสียงประธานสภาเป็นประธานในการนับคะแนน ให้
ตรวจสอบให้ละเอียดเกรงจะเกิดข้อผิดพลาดครับ 

 

ส.อบต.หมู่ที่ ๑๔   ขออนุญาตสอบถามในส่วนของรายละเอียดงบประมาณค่าตอบแทนสมาชิกสภา 
(นายอุทัย  เงื่อนกลาง) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว ในรายงานการประชุม ตั้งไว้จ านวน ๒๕ 

สมาชิก ณ ปัจจุบันมีเพียง ๑๖ คน รายละเอียดตั้งไว้ ๒๕ คน ขอความกรุณา
ชี้แจงด้วยครับ 

ที่ประชุม ประธานสภาฯ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบชี้แจง 
 

นักวิเคราะหน์โยบายและแผน ขอชี้แจงในส่วนของการตั้งงบประมาณงบบุคลากร ฝ่ายการเมือง ในการจัดท า 
(นางสุธาดา  บุตรใหญ่) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๕ ด าเนินการช่วงเดือนกรกฏาคม

ถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ จ านวนสมาชิก ๒๕ คน ในการจัดท างบประมาณงบ
บุคลากร จ าเป็นต้องตั้งงบประมาณตามจ านวนที่มีอยู่จริง ในส่วนของสมาชิกหมู่
ที่ ๖ ที่สอบถามเรื่องรายงานการประชุมในส่วนของการออกเสียงลงมติต่างๆ 
ประธานสภาสามารถออกเสียงได้โดยไม่ต้องลงมาจากเก้าอ้ีประธาน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไข
ถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔) ข้อ ๗๗ สมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งย่อมมีเสียงหนึ่งใน
การออกเสียงลงคะแนนประธานสภาท้องถิ่นหรือรองประธานสภาท้องถิ่นซึ่งท า
หน้าที่ประธานที่ประชุมหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีได้รับเลือกให้ท าหน้าที่ประธาน
ที่ประชุมตามข้อ ๒๖ และข้อ ๒๙ วรรคสาม มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในฐานะ
สมาชิกสภาท้องถิ่นได้ โดยไม่ต้องลง มาจากที่นั่งประธานสภาท้องถิ่นก็ได้ กรณีนี้
หากประธานงดออกเสียงก็ต้องนับเป็นงดออกเสียง  

 

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   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ 
     เห็นชอบ  จ านวน  ๑๕  เสียง  ไม่เห็นชอบ  จ านวน - เสียง 
     งดออกเสียงไม่มี  จ านวน ๑ เสียง 



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

ประธานสภา อบต.  ระเบยีบวาระท่ี ๕ ข้อ ๕.๑ เป็นการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖- 
(นายจันทร์  ชื่นใจ) ๒๕๗๐ เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑ รายละเอียดตามเอกสารแนบ สมาชิก

ท่านใดมีความคิดเห็นอย่างไร เชิญครับ 
 

ส.อบต.หมู่ที่ ๑๔   โครงการของหมู่ที่ ๑๔ บ้านหนองจิกพัฒนา เสนอโครงการล่าช้าเนื่องจากการท า 
(นายอุทัย  เงื่อนกลาง) ประชาคม ติดขัดหลายประการ กระผมได้น าเสนอปัญหาความเดือดร้อนในวัน

ประชาคมระดับต าบลหนองมะนาว เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ซึ่งประชาชน
เสนอปัญหา จัดท าโครงการทั้งสิ้น จ านวน ๑๐ โครงการ  
๑. ก่อสร้างแนวกั้นน้ ารอบสระประปาบ้านหนองจิกพัฒนา หมู่ที่ 14 
๒. ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองจิกพัฒนา หมู่ที่ 14 
๓. ก่อสร้างรั้วลวดหนามรอบสระน้ าประปา บ้านหนองจิกพัฒนา หมู่ที่ 14 
๔. ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด ต่อจากเดิม  
บ้านหนองจิกพัฒนา หมู่ที่ 14 
๕. ขยายเขตไฟฟ้า บ้านหนองจิกพัฒนา หมู่ที่ 14 เส้นทางบ้านหนองชุมแสง 
๖. ติดตั้งไฟกระพริบสีเหลือง บริเวณทางเข้าหมู่บ้านหนองจิกพัฒนา หมู่ที่ 14 
๗. ติดตั้งลูกระนาดพลาสติกสีเหลืองภายในหมู่บ้านหนองจิกพัฒนา หมู่ที่ 14 
๘. ก่อสร้างเรียงหินบริเวณรอบฝั่งสระผลิตน้ าประปา บ้านหนองจิกพัฒนา หมู่ที่ 
14 
๙. ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซลาเซลล์พร้อมอุปกรณ์  บ้านหนองจิกพัฒนา หมู่ที่ 14 
ตามแนวขอบสระประปาถึงวัดบ้านหมัน 
๑๐. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองจิกพัฒนา หมู่ที่ 14 สายต่อจาก
ถนน คสล.เดิม ถึงที่ดินของนายมนพิทักษ์  เลิศกลาง รายละเอียดโครงการ
ทั้งหมดขอชี้แจงต่อสภาเพียงเท่านี้ครับ 

 

ส.อบต.หมู่ที่ ๒   ส าหรับร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ตามท่ีได้ตรวจสอบ ขอแก้ไขความยาว โครงการ 
(นายค าไพ  กองเกิด) วางท่อ คสล.พร้อมบ่อพัก บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 2 จากสี่แยกทางเข้าหมู่บ้าน ถึง

บ้านนางวิจิตร  สมเสนาะ  วางท่อ คสล.ขนาด 0.40x1.00 เมตร พร้อมบ่อพัก  
ระยะทาง ๔๔๐ เมตร เป็น ระยะทาง 220 เมตร และโครงการวางท่อ คสล.
พร้อมบ่อพัก  บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 2  จากบ้านนางวิจิตร  สมเสนาะ ถึง บ้าน
นายบุญมี  เอกพล วางท่อ คสล.ขนาด 0.40x1.00 เมตร พร้อมบ่อพัก จาก
ระยะยทาง ๔๔๐ เมตร เป็น ระยะทาง 205 เมตร ครับ 

 

ส อบต.หมู่ที่ ๑๓   ตามท่ีได้ส ารวจดุทุกโครงการล้สนแต่เพ่ือประโยชน์ของประชาชน แต่ในการเขียน 
(นายสมบัติ  ใหม่โพธิ์กลาง ขอให้มีรายละเอียดกว้างยาว ลึก หนา ให้ชัดเจนกว่านี้ หากไม่มีความชัดเจน จะ

ประมาณการราคาค่าก่อสร้างอย่างไร ครับ 
 



-๕- 
 

ส.อบต.หมู่ที่ ๖   ส าหรับโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการที่เสนอมาโครงการเพื่อรองรับ 
(นายชรัน  จันภิรมย์) งบประมาณรายละเอียดบางโครงการอาจจะไม่ครบถ้วนทั้งหมด แต่มีชื่อโครงการ

ก่อสร้างถนนดิน ถนนหินคลุก ถนนลาดยาง ความกว้างความยาว ความหนาเวลา
จัดท างบประมาณจะมีรายละเอียดมากกว่านี้ ส าหรับโครงการบ้านห้วยทราย หมู่
ที่ ๖ ที่เสนอต่อประชาคมในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ คือก่อสร้างถนนดิน บ้าน
ห้วยทราย หมู่ที่ 6 สายจากบ้านนางอ้อย  ทองสาย ถึงนานายวีรวัฒน์  ชลศาลา
สินธุ์ และ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม  บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 6 บริเวณคลองหลังวัด
ห้วยทราย 

 

ส.อบต.หมู่ที่ ๑๕   บ้านหินร่อง  หมู่ที่ ๑๕ ได้ส ารวจฐานรองถังประปาพบว่าช ารุดผุพัง  จึงขอเสนอ 
(นางวงเดือน  ศรีพลกรัง) โครงการเพิ่มเติมในที่ประชุมประชาคม คือโครงการก่อสร้างฐานรองถังน้ าประปา 

บ้านหินร่อง หมู่ที่ ๑๕ จะขอเป็นโครงเหล็ก ไม่ใช้ไม้ขอให้สมาชิกพิจารณาด้วยคะ 
 

ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑   บ้านหนองชุมแสง หมู่ที่ ๑๑ เสนอโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ า ทดแทนฝาย 
(นายไศล  อินทร์ปลัด)  เดิมที่ช ารุด น้ าเซาะไม่สามารถกักเก็บน้ าได ้
 

นักวิเคราะหน์โยบายและแผน ในส่วนของการบริหารภายในเป็นโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์  ซึ่งตั้งไว้ในแผนพัฒนา 
(นางสุธาดา  บุตรใหญ่) อาจจะมีบางรายการต่อเนื่องทุกปี เนื่องจากงบประมาณแต่ละปีอาจจะไม่

สามารถจัดซื้อได้ หากปีถัดไปงบประมาณเพียงพอจึงจะสามารถตั้งงบประมาณ
จัดซื้อได้ รายละเอียดครุภัณฑ์บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 

 ส านักปลัด จ านวน ๘ รายการ  
๑. จัดซื้อเก้าอ้ี ส าหรับผู้บริหาร   จ านวน 1 ตัว 
๒. จัดซื้อโต๊ะท างานผู้บริหาร   จ านวน 1 ตัว 
๓. จัดซื้อเก้าอ้ี ท างานพนักงาน   จ านวน 5 ตัว 
๔. จัดซื้อโต๊ะท างาน พนักงาน   จ านวน 5 ตัว 
๕. เครื่องมัลติมีเดียร์โปรเจคเตอร์   จ านวน 1 เครื่อง 
๖. จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา    จ านวน 1 ชุด 
๗. จัดซื้อพัดลมแบบตั้งพ้ืน    จ านวน 5 ตัว 
๘. จัดซื้อเครื่องท าน้ าร้อนน้ าเย็น   จ านวน 1 เครื่อง 
กองคลัง จ านวน ๑ รายการ 
๑. จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก   จ านวน 2 เครื่อง 
กองช่าง จ านวน  รายการ 
๑. จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก    จ านวน 1 เครื่อง 
๒. จัดซื้อโต๊ะท างานพนักงาน    จ านวน 1 ตัว 
๓. จัดซื้อเก้าอ้ีท างานพนักงาน    จ านวน 3 ตัว 
๔. จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน    จ านวน 1 ตู้ 
๕. จัดซื้อเครื่องปริ้นเอกสารสี    จ านวน 1 เครื่อง 
๖. จัดซื้อรถยนต์นั่งส่วนกลางใช้ติดต่อราชการ  จ านวน 1 คัน 
๗. จัดซื้อรถเกษตรส าหรับติดตั้งกระเช้าไฟฟ้าและเครน จ านวน 1 คัน 



-๖- 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

๑. จัดซื้อเครื่องเสียงแบบเคลื่อนที่    จ านวน 1 ชุด 
๒. จัดซื้อเครื่องวัดอุณภูมิแบบขาตั้ง  จ านวน 3 เครื่อง 
๓. จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน   จ านวน 1 เครื่อง 
๔. จัดซื้อเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง   จ านวน 5 ชนิด 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จ านวน ๑ รายการ 
๑. จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก    จ านวน 1 เครื่อง 

 

ส.อบต.หมู่ที่ ๑๓   ตามรายละเอียดบัญชีครุภัณฑ์ ระบุขนาดและจ านวน  เพ่ือได้ทราบต้องการจัดซื้อ 
(นายสมบัติ  ใหมโ่พธิ์กลาง) อะไร แบบไหน จ านวนเท่าไหร่ การเสนอโครงการก่อส้รางถนนผมอยากให้มี

รายละเอียดพอสังเขปประมาณนี้ครับ 
 

รองนายก อบต.หนองมะนาว การเสนอโครงการก่อสร้างถนนบางครั้ง เราไม่มีช่างการส ารวจพื้นที่อาจจะล่าช้า 
(นายไพศาล  เทพมง) หากจะให้มีรายละเอียด สมาชิกแต่ละหมู่บ้านอาจจะวัดความกว้างความยาวมา

พร้อมตอนเสนอโครงการ และสาเหตุนี้ที่ให้ส่งโครงการเร็วเพ่ือเจ้าหน้าที่จะได้มี
เวลาท างาน ส ารวจพ้ืนที่ และจัดพิมพ์เอกสารรายละเอียดดครงการต่างๆ แต่น
ขั้นตอนการจัดท าข้อบัญญัติมีการจัดท าประมาณการราคาค่าก่อสร้างและ
รายละเอียดครบถ้วนครับ 

 

นายก อบต.หนองมะนาว  ผมเหนด้วยตามที่สมาชิกได้ท้วงติง เนื่องจากการส่งโครงการขอรับการจัดสรร 
(นายจ านงค ์ เบี้ยกลาง) งบประมาณ ดครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาวประมาณการ

ราคาไว้ปีต่อปีค่อนข้างน้อยและรายละเอียดไม่เพียงพอ เนื่องจากเราขาดแคลน
บุคลากรในการส ารวจพื้นที่ ประมาณการราคาที่ชัดเจนกว่านี้ ผมหวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่าในการจัดท าครั้งต่อไปจะพยายามให้มีรายละเอียดที่ชัดเจนกว่างนี้ครับ 

 

ที่ประชุม   ไม่มีผู้แสดงความคิดเหน็เพิ่มเติม 
ประธานสภา อบต.  หากไม่มีสมาชิกท่านใดแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภา 
(นายจันทร์  ชื่นใจ) ท่านใดเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ เพ่ิมเติมและ

เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑ ขอให้ยกมือครับ 
 

ที่ประชุม   มีผูย้กมือ จ านวน ๑๕ เสียง 
ประธานสภา อบต.  สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
(นายจันทร์  ชื่นใจ)  เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑ ขอให้ยกมือครับ 
ที่ประชุม   ไม่มีผู้ยกมือ 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ จ านวน ๑๕ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
 

ประธานสภา อบต.  ข้อ ๕.๒ ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว 
(นายจันทร์  ชื่นใจ) เรื่อง การก าจัดขยะและมูลฝอยขอให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ได้น าเรียนสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว ในส่วนของหลักการและเหตุผลในการ
จัดท าข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว เรื่อง การก าจัดขยะและ
มูลฝอย เชิญครับ 



-๗- 
เจ้าพนักงานสาธารณสุข  ผมนายวุฒิพงศ์  นิราราช เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน จะขอชี้แจงในส่วน 
(นายวุฒิพงศ์  นิราราช) ในส่วนของหลักการ  หลักการ การขยายตัวของชุมชนและการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจ และปัญหาความขาดวินัย ขาดจิตส านึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม 
ประชากรจ านวนมากนิยมการอุปโภคบริโภคด้วยความรวดเร็ว ก่อให้เกิดปัญหา
ขยะมูลฝอย เพ่ิมมากข้ึนส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะ
ในหลายพ้ืนที่ได้ประสบปัญหาไม่สามารถจัดหาสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย ขาด
การบริหารจัดการที่ดี และขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดการที่เหมาะสม 
ปัญหาขยะมูลฝอย จ าเป็นจะต้องได้รับการจัดการที่เหมาะสม เพ่ือไม่ให้ปัญหา
ขยายตัวและรุนแรงยิ่งขึ้น และเพ่ือประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการ
จัดระเบียบในการเก็บ ขนและก าจัด ขยะมูลฝอยในเขตพ้ืนที่  ซึ่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ.2535 มาตรา ๒๐ เพ่ือประโยชน์ในการรักษาความสะอาด
และการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และก าจัดสิ่งขยะหรือมูลฝอย ให้ราชการส่วน
ท้องถิ่นมีอ านาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว 
จึงตราข้อบัญญัตินี้ 

    เหตุผล 
เพ่ือให้สอดคล้องและมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งใน
เรื่องของระเบียบข้อกฎหมายในปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว  
จึงจัดท าข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว เรื่อง การจัดการขยะ
มูลฝอย พ.ศ.256๕ เพ่ือควบคุมการก าจัดขยะมูลฝอย  มิใหก้ระทบต่อประชาชน 
โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546
ประกอบกับ มาตรา 18 มาตรา 19 มาตรา 20 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 
58 มาตรา 63 และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 
จึงตราข้อบัญญัตินี้ ขึ้น 

 

หัวหน้าส านักปลัด  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ 1) การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ ต้องพิจารณาเป็น 3  
(นายบุญจันทร์  ไกรนอก) วาระ แต่ที่ประชุมสภาจะอนุมัติให้พิจารณา 3 วาระรวดเดียวได้ โดยผู้บริหาร

ท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนผู้ที่อยู่ใน
ที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณา 3 วาระ
รวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่ 2 ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปร
ญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  
ก่อนที่จะเข้าสู่การพิจารณารับหลักการ 

 

ส.อบต.หมู่ที่ ๖   ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว เรื่อง การ 
(นายชรัน  จันภิรมย์) ก าจัดขยะและมูลฝอย มิใช่ข้อบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน  ผมขอเสนอให้พิจารณา

สามวาระรวดสมาชิกท่านอ่ืนมีความคิดเห็นอย่างไรครับ 
 

 
 



-๘- 
ประธานสภา อบต.  หากไม่มีสมาชิกท่านใดแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภา 
(นายจันทร์  ชื่นใจ) ท่านใดเห็นชอบ ให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง การ

ก าจัดขยะและมลูฝอย เป็นสามวาระรวด ขอให้ยกมือครับ 
 

ที่ประชุม   มีผูย้กมือ จ านวน ๑๕ เสียง (มากกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกในที่ประชุม)  
มติที่ประชุม เห็นชอบให้ตัดค าว่าที่ดินของคตนเอง (๓) จ านวน ๑๕ เสียง ไม่เห็นชอบ – 

เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
 

ประธานสภา อบต.  หากไม่มีสมาชิกท่านใดแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภา 
(นายจันทร์  ชื่นใจ) ท่านใดเห็นชอบ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว เรื่อง การ

ก าจัดขยะและมูลฝอย ขอให้ยกมือครับ 
 

ที่ประชุม   มีผูย้กมือ จ านวน ๑๕ เสียง 
ประธานสภา อบต.  สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง 
(นายจันทร์  ชื่นใจ) การก าจัดขยะและมูลฝอย ขอให้ยกมือครับ 
ที่ประชุม   ไม่มีผู้ยกมือ 
มติที่ประชุม เห็นชอบ จ านวน ๑๕ เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
 

หัวหน้าส านักปลัด  ขออนุญาตชี้แจงอีกครั้งเพื่อให้การด าเนินการพิจารณาเป็นไปด้วยความราบรื่น 
(นายบุญจันทร์  ไกรนอก) ส าหรับการแปรญัตติคณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภา  คือสมาชิกทุกท่าน

สามารถเสนอขอตัดลด ข้อความหรือเปลี่ยนแปลงข้อความบางตอนได้โดยความ
เห็นชอบของสภาถือเสียงข้างมากเห็นชอบสามารถตัดลดแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ข้อความได้ 

 

ส.อบต.หมู่ที่ ๑๓   การจัดท าข้อบัญญัติเป็นกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การด าเนินการ 
(นายสมบัติ  ใหม่โพธิ์กลาง) ต้องมีความละเอียดรอบคอบ และค านึงถึงผลกระทบต่อประชาชนด้วย 
 

รองนายก อบต.หนองมะนาว การจัดท าข้อบัญญัติเป็นการด าเนินการเพื่อให้เกิดความย าเกรง หากไม่มีระเบียบ  
(นายไพศาล  เทพมง)  ข้อบัญญัติหรือกฎเกณฑ์ใดใดมาควบคุมประชาชนก็จะเกิดความประมาทและท้ิง 

ขยะกันเกลื่อนถนน และที่ทางสาธารณะ ซึ่งท าให้สภาพพ้ืนที่สองข้างทางไม่
เหมาะสมแก่ผู้พบเห็น 

 

ผู้อ านวยการกองคลัง  ก่อนที่จะมีการตั้งค่าปรับค่าธรรมเนียมในเรื่องต่างๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(น.ส.พัชรีวรรณ  ลิศรี) ต้องมีข้อบัญญัติ เป็นเกณฑ์ในการตั้งค่าธรรมเนียมค่าปรับ หากไม่มีข้อบัญญัติจะ

ไม่สามรถด าเนินการใดใดได้ 
 

ส.อบต.หมู่ที่ ๑๔   ในวาระของการแปรญัตตินี้ ตามท่ีกระผมได้ศึกษาร่างข้อบัญญัติดังกล่าวมาหลาย 
(นายอุทัย  เงื่อนกลาง) วันและได้ปรึกษาผู้รู้และผู้น าหมู่บ้าน เพ่ือป้องกันการเกิดปัญหาตามมา ผมขอ

เสนอให้ตัดลดข้อความในส่วนของบัญชีแนบท้ายค่าปรับ (๓) ขอให้ตัดลดค าว่า ที่
ของตนเอง ขอบคุณครับ 

 

ผู้อ านวยการกองคลัง  ขออนุญาตชี้แจง ในส่วนของการเทถ่ายท้ิงขยะในที่ของตนเอง เราจะมุ่งการ 
(น.ส.พัชรีวรรณ  ลิศรี)  ควบคุมเรื่องการสะสมจนล้นไปที่ของคนอ่ืนหรือเกิดกลิ่นเหม็นสร้างความร าคาญ 



-๙- 
ส.อบต.หมู่ที่ ๑๓   ผมขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ให้องคืการบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว จัดหาสถานที่ 
(นายสมบัติ  ใหม่โพธิ์กลาง) ก าจัดขยะ เนื่องจากออกข้อบัญญัติมาควบคุมต้องมีสถานที่ให้ทิ้งขยะและต้อง

ช่วยเหลือในเรื่องการจัดการขยะท่ีถูกสุขลักษณะ 
 

เจ้าพนักงานสาธารณสุข  ตามข้อบัญญัตินี้กล่าวถึงขยะ ไว้หลายประเภท ขยะย่อยสลายสามาถน ามาท าปุ๋ย 
(นายวุฒิพงศ์  นิราราช) อินทรีย์ชีวภาพ ได้ส่วนขยะรีไซเคิลสามารถน ามาคัดแยกไปขายเพ่ือสร้างรายได้ 

ส่วนขยะทั่วไปมูลฝอยหรทอเศษกระดาษถุงพลาสติก สามารถน าไปก าจัดโดยการ
ฝังหรือเผาและต้องมีการควบคุมกลิ่นและควัน ที่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของ
ประชาชนด้วย 

 

ส.อบต.หมู่ที่ ๖   ส าหรับปัญหาในการก าจัดขยะมูลฝอย เป็นปัญหาเรื้อรังมานาน สาเหตุเนื่องจาก 
(นายชรัน  จันภิรมย์) ประชาชนขาดวินัย ขาดความส านึกรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม ส าหรับหมู่บ้าน

ห้วยทราย ใช้งบประมาณกองทุนหมู่บ้าน ในการแก้ไขปัญหาขยะ มาต่อเนื่องทั้ง
การจัดหาที่ทิ้งขยะ ถังขยะแยกประเภท 

 

ที่ประชุม   ไม่มีผู้แสดงความคิดเหน็เพิ่มเติม 
ประธานสภา อบต.  หากไม่มีสมาชิกท่านใดแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภา 
(นายจันทร์  ชื่นใจ) ท่านใดเห็นชอบ ให้ตัดข้อความในที่ของตนเอง ในส่วนแนบท้ายของค่าปรับ ใน 

(๓) ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาวเรื่อง การก าจัดขยะและ
มูลฝอย ขอให้ยกมือครับ 

 

ที่ประชุม   มีผูย้กมือ จ านวน ๑๕ เสียง 
ประธานสภา อบต.  สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบ ให้ตัดข้อความในที่ของตนเอง ในส่วนแนบท้าย 
(นายจันทร์  ชื่นใจ) ของค่าปรับ ใน (๓) ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง การก าจัดขยะ

และมูลฝอย ขอให้ยกมือครับ 
ที่ประชุม   ไม่มีผู้ยกมือ 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้ตัดค าว่าที่ดินของตนเอง (๓) จ านวน ๑๕ เสียง ไม่เห็นชอบ – 

เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
 

ประธานสภา อบต.  หากไม่มีสมาชิกท่านใดแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภา 
(นายจันทร์  ชื่นใจ) ท่านใดเห็นชอบ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว เรื่อง การ

ก าจัดขยะและมูลฝอย ให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  ต่อไป 
ขอให้ยกมือครับ 

 

ที่ประชุม   มีผูย้กมือ จ านวน ๑๕ เสียง 
ประธานสภา อบต.  สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบ ให้ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง 
(นายจันทร์  ชื่นใจ) การก าจัดขยะและมูลฝอย ตราเป็นข้อบัญญัติ ขอให้ยกมือครับ 
ที่ประชุม   ไม่มีผู้ยกมือ 
มติที่ประชุม เห็นชอบ จ านวน ๑๕ เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
 

 



-๑๐- 
ประธานสภา อบต.  ข้อ ๕.๓ ขออนุมัติโอนงบประมาณ จากแผนงานการเกษตร งบบุคลากร เงินเดือน 
(นายจันทร์  ชื่นใจ) ฝ่ายประจ า เงินเดือนพนักงาน โอนไปยังแผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ

ชุมชน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าปรังปรุง บ ารุงรักษา ซ่อมแซมที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง  ในความรับผิดชอบของอค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว 
สมาชิกมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญครับ 

 

ส.อบต.หมู่ที่ ๖   ในการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ เพ่ือปรับปรุง  
(นายชรัน  จันภิรมย์) บ ารุงรักษา และซ่อมแซม ถนนดิน ถนนหินคลุก ถนนลาดยาง  คลอง และฝาย

ชะลอน้ าในพ้ืนที่ต าบลหนองมะนาว เป็นความจ าเป็นเนื่องจากเข้าฤดูฝนถนนดิน
หลายสายโดนน้ ากัดเซาะช ารุด เนื่องจากพ้ืนที่ถนนส่วนใหญ่เป็นดินทราย  แต่
การโอนงบประมาณจากแผนงานการเกษตรจะมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของ
กองส่งเสริมการเกษตรหรือไม่ 

 

ผู้อ านวยการกองคลัง  ส าหรับงบประมาณที่โอนเป็นงบประมาณงบบุคลากร ตั้งไว้ตามอัตราว่างซึ่งไม่มี 
(น.ส.พัชรีวรรณ  ลิศรี) บุคคลครอง เมื่อมีความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณ ไปด าเนินการในส่วนที่

เร่งด่วนสามารถโอนได้และไม่เกิดผลกระทบแต่อย่างใดคะ 
 

ส.อบต.หมู่ที่ ๑๓   ผมเห็นด้วยอย่างมากส าหรับการโอนงบประมาณไปปรับปรุง บ ารุงรักษา และ 
(นายสมบัติ  ใหม่โพธิ์กลาง) ซ่อมแซม ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง แต่ปีงบประมาณหน้าอยากให้ตั้ง

งบประมาณไว้ให้เพียงพอ หรือมากกว่านี้ครับ 
 

ที่ประชุม   ไม่มีผู้แสดงความคิดเหน็เพิ่มเติม 
ประธานสภา อบต.  หากไม่มีสมาชิกท่านใดแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภา 
(นายจันทร์  ชื่นใจ) ท่านใดเห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่ายแผนงานการเกษตร งบบุคลากร 

เงินเดือนฝ่ายประจ า เงินเดือนพนักงาน โอนไปยังแผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าปรังปรุง บ ารุงรักษา 
ซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ในความรับผิดชอบของอค์การบริหารส่วนต าบล
หนองมะนาว ขอให้ยกมือครับ 

 

ที่ประชุม   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 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖   เรื่อง อ่ืนๆ 
 

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

 
 



-๑๑- 
ส.อบต.หมู่ที่ ๑๔   ในระเบียบวาระอ่ืนๆ ผมได้เข้าร่วมประชุมกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหมัน 
(นายอุทัย  เงื่อนกลาง) และได้ส ารวจการติดตั้งสายไฟ ระบบไฟฟ้าเป็นการต่อตรง ไม่ปลอดภัยส าหรับ

เด็กเล็ก ขอให้ผุ้บริหารช่วยตรวจสอบและแก้ไขให้ด้วย เรื่องที่ ๒ การก่อสร้างรั้ว
จะก่อสร้างแบบรั้วคอนกรีตหรือรั้วแบบไหน และในส่วนของการซ่อมแซมคลอง
สามจุดที่ขาด เป็นพ้ืนที่ของบ้านหนองจิกพัฒนาและบ้านหมัน ในการซ่อมแซม
ท่านรองนายกฯ ไพศาล ได้ด าเนินการซ่อมแซม ไปหรือยังครับ 

 

นายก อบต.หนองมะนาว  ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในความรับผิดชอบทั้งหมด ๖ ศูนย์ ผมมอบหมายให้ 
(นายจ านงค ์ เบี้ยกลาง) รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว คือท่านรองฯ ผุสดี  พลค ามาก 

ให้ตรวจสอบความเรียบร้อย และความปลอดภัยในด้านต่างๆ หากมีปัญหาให้ครู
ผู้รับผิดชอบแต่ละศูนย์ รายงานปัญหาและให้หาทางแก้ไขร่วมกัน ในการก่อสร้าง
รั้วทีแรกผมจะด าเนินการแบบง่ายๆ แต่เน้นความประหยัดและปลอดภัย ผู้ช่วย
ช่าง ส ารวจแล้วให้ค าแนะน าหากจะให้ได้มาตรฐานอยากให้ก่อสร้างแบบคอนกรีต 
หรือ แบบตาข่ายครึ่งด้านบนของรั้ว ต้องรองบประมาณปีถัดไปจึงจะสามารถ
ด าเนินการได้ เนื่องจากปีนี้ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้เพียงพอ 

 

รองนายก อบต.   ส าหรับคลอง จ านวน ๓ จุด ที่ขาด ผู้ช่วยช่างได้ส ารวจและด าเนินการซ่อมแซม 
(นายไพศาล  เทพมง) ประมาณการราคาค่าซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว ครับ 
 

หัวหน้าส านักปลัด  ส าหรับเอกสารที่ผมถ่ายแจกให้แก่สมาชิกฯ คือข้อบัญญัติขุดดินถมดิน ในพ้ืนที่  
(นายบุญจันทร์  ไกรนอก) ต าบลหนองมะนาว  เพ่ือให้สมาชิกสภาที่มาใหม่ได้ศึกษา  สถานการณ์โควิด ๑๙ 

ในปัจจุบันศูนย์ CI มีจ านวนผู้ป่วยลดลง เป็นเรื่องที่น่ายินดี การเบิกจ่ายค่าอาหาร
ก็ด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อย ส าหรับข่าวดีคือองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองมะนาว มีบุคลากรซึ่งได้แนะน าไปแล้วคือนายวุฒิพงศ์  นิราราช เจ้า
พนักงานสาธารณสุข และจะมีเจ้าพนักงานการเกษตรและเจ้าพนักงานการเงิน  
มาบรรจุใหม่ ในเดือนหน้านี้ เป็นเรื่องที่น่ายินดี แต่นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
ก็จะโอนย้ายกลับภูมิล าเนาในวันที่ ๒ มิถุนายน นี้ และนักวิชาการศึกษา สอบ
บรรจุครูผู้ช่วยสังกัด สพฐ. ได้และจะเดินทางในเร็วๆ นี้เช่นกัน ครับ  

 

ผู้อ านวยการกองคลัง  ขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว ที่เห็นชอบร่าง 
(น.ส.พัชรีวรรณ  ลิศรี) ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว เรื่อง การก าจัดขยะและมูล

ฝอย  กองคลังมีเรื่องที่จะแจ้งเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี การบริการจัดเก็บภาษี
เคลื่อนที่ แต่ในการออกให้บริการนอกส านักงานจะมีปัญหาคือออกใบเสร็จไม่ได้
ในวันที่ช าระ เนื่องจากใบเสร็จต้องออกจากระบบ  รับช าระจัดท าบัญชีรายชื่อ
แล้วจะน ามาออกใบเสร็จ ณ ที่ท าการ หากท่านใดประสงค์จะใช้บริการก็ท าได้ 
แต่ท่านใดอยากได้ใบเสร็จทันทีต้องมาช าระ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองมะนาว ด้วยตนเอง ปีที่ผ่านมามีการยกเว้นภาษี ปีนี้จึงต้องช าระเพ่ิม
จากปทีี่ผ่านมา 

 

 



-๑๒- 
ส.อบต.หมู่ที่ ๖   ศูนย์ CI บ้านห้วยทราย เมื่อย้ายมาอยู่ที่ศาลาวัดบ้านหมัน วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ  
(นายชรัน  จันภิรมย์) ภายในศูนย์ CI วัดห้วยทราย จะด าเนินการอย่างไรต่อไป และโครงการก่อสร้าง

ถนนลาดยางบ้านดอนกลางถึงบ้านห้วยทราย เมื่อไหร่จะด าเนินการ ครับ 
 

หัวหน้าส านักปลัด  ส าหรับอุปกรณ์ก่อสร้างเป็นสังกะสี  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
(นายบุญจันทร์  ไกรนอก) ต าบลหนองม่วง  ขอบริจาคต่อไปก่อสร้างที่ศูนย์ CI โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดหาวัสดุอุปกรร์ก่อสร้างต่างๆ  
ส่วนอุปกรณ์ จ าพวกพัดลม ที่นอนเครื่องนอน รอให้ผ่านการฆ่าเชื้อโรคสักระยะ
ก่อน แล้วค่อยน าออกมา 

 

ผู้อ านวยการกองคลัง  โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านดอนกลางถึงบ้านห้วยทราย อยู่ระหว่าง 
(น.ส.พัชรีวรรณ  ลิศรี) ด าเนินการ ผู้รับจ้างน าผลยางไปตรวจสอบที่หน่วยงานตรวจสอบยังไม่ได้รับผล

เทสต์ยาง จึงยังไม่สามารถด าเนินการได้ และระยะเวลาตามสัญญายังมีเวลา คะ 
 

ส.อบต.หมู่ที่ ๗   ถนนลาดยางสายจากบ้านดอนกลางถึงบ้านห้วยทราย ผ่านบ้านตลุกน้ าขาว ใน 
(นายสวัสดิ์  สิลาธุลี)  การด าเนินการวางท่อ หมู่บ้านใดจะเป็นผู้ด าเนินการครับ 
 

ผู้อ านวยการกองคลัง  ส าหรับการวางท่อไม่มีในการประมาณการราคาหรือในการเขียนแบบในช่วงแรก 
(น.ส.พัชรีวรรณ  ลิศรี) จะมาวางท่อตอนนี้ ไม่สามารถท าได้ เนื่องจากตามแบบหรือขณะท าสัญญาไม่มี

การวางท่อ ต้องให้โครงการด าเนินการแล้วเสร็จและเกิดปัญหาการระบายน้ าไม่
สะดวก เกิดปัญหาถนนช ารุด  การวางท่อจะสามารถด าเนินการได้ในรูปแบบของ
การแก้ไข 

 

หัวหน้าส านักปลัด  ขอเพ่ิมเติมในส่วนของการวางท่อหากวางท่อก่อนด าเนินการก่อสร้าง สตง.จะต้อง 
(นายบุญจันทร์  ไกรนอก) สอบถามถึงเหตุผล จะตอบว่าเป็นการแก้ไขสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ไม่ถูกต้องตาม

ระเบียบ 
 

ส.อบต.หมู่ที่ ๑๓   เป็นสาเหตุจากการเขียนโครงการไม่มีความละเอียด ท าให้การด าเนินการประสบ 
(นายสมบัติ  ใหม่โพธิ์กลาง) ปัญหาเป็นอย่างมาก จะแก้ไขภายหลังก็ล าบาก 
 

นายก อบต.หนองมะนาว  ส าหรับการซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะในพ้ืนที่ต าบลหนองมะนาว ต่อไปช่างจะ 
(นายจ านงค ์ เบี้ยกลาง) ดัดแปลงรถน้ าให้มีบันไดเหล็ก สามารถพับได้และเมื่อจะซ่อมแซมไฟฟ้าไม่ต้องรอ

รถยกรถเครน และอีกปัญหาที่แต่ละหมู่บ้านเสนอมา  เรื่อง การขอให้ซ่อมแซม
ระบบประปาซึ่งเป็นทรัพย์สินของหมู่บ้าน ผู้ด าเนินการเป็นกรรมการหมู่บ้านต้อง
จัดท าบัญชีรายรับรายจ่าย การบริหารงบประมาณของประปา หมู่บ้านให้ละเอียด
รายงานต่อองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว  และหากประสบปัญหา
งบประมาณไม่เพียงพอจึงจะสามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการ
ซ่อมแซมประปาจากองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาวได้ ซึ่งมี ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการบริหารกิจการและการบ ารุงรักษาระบบประปาหมู
บาน พ.ศ. 2548 คณะกรรมการบริหารกิจการและบ ารุงรักษาระบบประปา
หมู่บ้าน ข้อ 6 ใหมีคณะกรรมการบริหารกิจการและบ ารุงรักษา 



-๑๓- 
ระบบประปาหมูบาน โดยเลือกตั้งจากสมาชิกผูใชน้ําประปาของระบบประปาหมู
บานแหงนั้น ๆ โดยมีจ านวนกรรมการตามที่สมาชิกผูใชน้ าสวนใหญก าหนด ทั้ง
นี้ตองไมนอยกว่าเจ็ดคน (4) จัดท ารายงานผลการด าเนินงานใหองคกรปกครองส
วนทองถิ่นทราบ และรายงานผลการด าเนินงานใหสมาชิกผูใชน้ําทราบตามที่องค
กรปกครองสวนท้องถิ่นก าหนด 
(5) ควบคุม ดูแล การท างานของเจาหนาที่ของกิจการประปา 
(6) จัดท าโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น ในกรณีท่ีรายไดของกิจการประปาไมเพียงพอตอการด าเนินงาน 
ขอ 36 ใหคณะกรรมการจัดท าบัญชีรายไดและรายจายของกิจการประปาหมู
บ้านรายงานใหผูบริหารทองถิ่นทราบอยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง  หากท าทุก
อย่างเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว  องคืการบริหารส่วนต าบลจึงจะสามารถ
สนับสนุนงบประมาณได้  

 

ประธานสภา อบต.  หากไม่มีผู้ใดจะแสดงความคิดเห็นหรือเสนอเพ่ิมเติม  กระผมขอปิดการประชุม 
(นายจันทร์  ชื่นใจ)  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาวสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ เพียง 
    เท่านี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือด้วยดีขอบคุณครับ 
ปิดประชุมเวลา  ๑๒.๔๐ น. 
   

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

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาวตรวจสอบถูกต้องแล้ว 
 
 

ลงชื่อ    ชรัน  จันภิรมย์         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
              (นายชรัน   จันภิรมย์) 

กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 

ลงชื่อ     วิภา  เสนาคลัง ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
     (นางวิภา  เสนาคลัง) 
    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 

ลงชื่อ        อุทัย  เงื่อนกลาง     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
      (นายอุทัย  เงื่อนกลาง) 
       กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 



-๑๔- 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว ฉบับนี้ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว
ได้รับรองแล้ว  ในสมัยประชุม  สมัย................  สมัยที่ ..... ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่..............................................
๒๕๖๕ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๓๔ 
 

ลงชื่อ  จันทร์  ชื่นใจ         ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                     (นายจันทร์  ชื่นใจ) 
             ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


