
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้ม  

สมัยวิสามัญ  ครั้งที่ 1/2563     
เมื่อวันที่  23  มีนาคม  2563   

ณ  ห้องประชุมศูนย์การเรียนรูน้ักท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้ม 
........................................... 

 
ผู้มาประชุม 

1. นายไสว     ตาแสง   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้ม 
2. นายสมศรี  ศรชัย   รองประธานสภา อบต.หนองอ้ม 
3. นางราตรี ประทาน   เลขานุการสภา อบต.หนองอ้ม 
4. นางเพ็ญนภา บุญถม   สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9 บ้านทองสวัสดิ ์
5. นางจ านง โสมเกษตะรินทร์  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 บ้านหนองอ้ม 
6. นายเกษมศักดิ์ บุญช่วย  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 บ้านหนองข้ีเห็น 
7. นางศิรภัสสร  โพธิสาร   สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 บ้านหนองสีขา 
8. นายมังกร มาลา   สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 บ้านหนองอ้ม 
9. นายสาคร คูณทา   สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 บ้านโนนรัง 
10. นางสาวสมพร เสาร์แก้ว  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10 บ้านหนองบัว 
11. นายแสง บุญล้อม   สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 บ้านหนองข้ีเห็น 
12. นายวิรัตน์ ผันผาย   สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 บ้านโนนรัง 
13. นายพันชิต ยาเลิศ   สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 บ้านหนองบัวดง 
14. นายทองใส ศิริสุทธ์ิ   สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7 บ้านห่องปอ 
15. นายบุญเลิศ วันทา   สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 บ้านหนองอ้ม 
16. นายเสาร์ โสจิต   สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 บ้านเบญจ ์
17.นายประภาส  ศรีค า   สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 บ้านหนองอ้ม 
18.นายเสริม   ค าวงค์ษา   สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 บ้านเบญจ ์
19.นายเทพพร  ผาสุก   สมาชิกสภาฯ หมูท่ี่ 7 บ้านห่องปอ 
20.นายสมชัย    สีน้ าเงิน   สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10 บ้านหนองบัว 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
ไม่มี 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายอมรศาสตร์ กุลมาตย์  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้ม 
2. นายนิรันดร ค าโสภา   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้ม 
3. นายอุดมชัย   บุญมารอง  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้ม 
4. นางอิศริยา  สมพร   หัวหน้าส านักปลัด 
5. นางชนิดา จินดาศรี   ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
6. นางระพีพร หลาทอง   ผู้อ านวยการกองช่าง 
7. นายพงษ์สุริยะ  อุระสาย  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองคลัง 

 
 
 

/8. นายเดวิทย์... 
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8. นายเดวิทย์ ศิริมูล   เจ้าพนักงานป้องกันฯ 
9. นางสาวสายใจ บุญมาง า  นักพัฒนาชุมชน 
10. นางสาวศรีไพ รอดภัย   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
11. นายสาคร   สาฤทธ์ิ                        เจ้าพนักงานพัสดุ  
12. นางสาวชฎาณิศ  บุญเกิ่ง                 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
13.  นางชนญัชิดา พงษ์มาลี  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
14.  นายสิทธิวัชญ์ สาริพันธ์  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ 
15.  นายเกรียงไกร  ช่วงชัย  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 
16.  นางสาวพลอยณภัส จันทานิต  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
17.  นางสาวเกียรติรัตน์ ธิอามาตย์  นักทรัพยากรบุคคล 
18.  นางสาวกฤษณา บุญลา  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (กองช่าง) 
19.  นายเช่ียวชาญ ค าโสภา  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 
20.  นายอัคณี วงศ์โสภา   ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
21.  น.ส.อัฉราวดี วะสุรีย์ประสิทธ์ิพงศ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (กองการศึกษา) 
22.  นายสยุมภู อินทมาตย์  พนักงานขับรถยนต ์
23. นางสังวาลย์ ลาธุลี   คนงานทั่วไป 
24.  น.ส.พัชรินทร์ เทนโสภา  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (กองคลัง) 
25.  นางสาวณัฐมน บุญสงค์  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้
26.  นางชนิดา จินดาศรี   ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
27.  นางสาวทัศนียา สมชาติ  นักวิชาการศึกษา 
28.  นางสาวทัศนีย์  สาเลศ  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (กองการศึกษา) 

 
เปิดประชุมเวลา  09.30 น. 

เมื่อถึงก าหนดเวลานัดประชุมแล้ว เลขานุการสภาฯ ได้ตรวจสอบรายช่ือผู้มา
ประชุ มที่ลงช่ือไว้ว่าครบองค์ประชุมหรือไม่ เมื่อตรวจสอบมีผู้มาประชุมครบองค์
ประชุมแล้ว ได้ก ล่าวเชิญ  นายไสว  ตาแสง   (ประธานสภาฯ ) จุดธูปเทียนบูชาพระ
รัตนตรัยและกล่าวเปิดการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ .ศ. 2563
โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

 
ระเบียบวาระที่  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายไสว   ตาแสง           นายไสว  ตาแสง  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้ม  แจง้ตามอ าเภอทุ่ง       
(ประธานสภาฯ)             ศรีอุดม เรื่องการประชุมวิสามัญสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้ม สมัยที่ 1  
                                ประจ าปี 2563 ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้ม สมยัที่ 1 ประจ าปี  
                                2563 มีก าหนดไม่เกิน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม – 3 เมษายน 2563 เพื่อ 
                                พิจารณาเรื่องเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี  2561- 2565 และ 
                                เรื่องอื่น ๆ  อ าเภอทุ่งศรีอุดมพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเพื่อประโยชนแ์ก่การบริหาร 
                                ราชการแผ่นดินขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้ม อาศัยอ านาจตามความใน 
                                มาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.  
                                2537 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบบัที่ 6) พ.ศ. 2552 จึงให้เรียกประชุมวิสามัญสภาองค์การ 
                                บริหารส่วนต าบลหนองอม้ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2563 ดังกล่าวข้างต้น และขอช้ีแจง 
                                เพิ่มเติมดงันี้ครับ 

  /1.ขอขอบคุณ..... 
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1. ขอขอบคุณทุกท่านที่ใหค้วามร่วมมือในการจัดเตรียมสถานที่และอ านวยความ
สะดวกให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ส าหรับการมอบเบีย้ยังชีพฯ ประจ าเดือน มีนาคม 
2563 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา 

2. ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมเข้ารว่ม “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้
ในการป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVIC-19)” เมื่อวันที่ 12 
มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา 

ที่ประชุม                    -    รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่      2  รับรองรายงานการประชุม 
 
นายไสว   ตาแสง            ขอให้ที่ประชุมสภาฯ ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที ่
4/2562 
(ประธานสภาฯ)              เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2562  ว่างถูกต้องหรือไม่และท่านใดแก้ไขหรือไม ่
 

ที่ประชุม   -  ไม่มี 
 
นายไสว   ตาแสง            ถ้าที่ประชุมฯไม่มีการแก้ไขรายงานประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2562 
(ประธานสภาฯ)              เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2562  ดังนั้นื ขอมติที่ประชุมฯ รับรองรายงานการประชุม  
    โดย ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ยกมือ 
 

มติที่ประชุม   -  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้ม  
     สมัยสามัญ สมยัที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 10  สิงหาคม 2562 
                   รับรองรายงานการประชุม         จ านวน 18  คน 
          ไม่รับรองรายงานการประชุม      จ านวน  -   คน 
          งดออกเสียง                          จ านวน  1  คน 
 

 
ระเบียบวาระที่      3  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

3.1 เรื่อง การเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 
2565) 

นายไสว   ตาแสง   - ตามที่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้ม ได้ย่ืนญัตติต่อประธานสภาฯ อบต. 
(ประธานสภาฯ)  ที่หนองอ้ม ในเรื่องการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-
2565) 

ดังนั้น ให้สมาชิกสภาฯ อบต.หนองอ้ม พิจารณาให้ความเห็นชอบการเพิม่เติมและ
เปลีย่นแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) และเชิญเลขานุการสภาฯ ช้ีแจง 
ระเบียบกฎหมาย 

นางราตรี  ประทาน       ระเบียบ/กฎหมาย 
(เลขานุการฯ)               -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจดัท าแผนพัฒนาพัฒนาขององค์กรปกครอง  
                               ส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  
   ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินอาจเพิ่มเติมหรือ 
                                เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565 ได ้โดยให้ด าเนินการตาม 
                                ข้ันตอน ดังนี้ 
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1. คณะกรรมการสนับสนุนการจดัแผนพัฒนาท้องถ่ิน จัดท าร่างแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 -2565 เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและ
ความจ าเป็นเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินและประชาคมท้องถ่ินพิจารณารา่ง
แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565 ที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถ่ิน 

3. ผู้บรหิารท้องถ่ินพิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 – 
2565 ที่เพิ่มเติมหรือเปลีย่นแปลง 

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ผู้บรหิารเสนอรา่งแผนพัฒนาท้องถ่ินที่
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อให้ความ
เห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถ่ินจึงพิจารณาอนุมัตแิละประกาศใช้ต่อไป 

 
นายไสว  ตาแสง  -   เชิญท่านนายกองค์การบรหิารส่วนต าบลหนองอ้ม 
(ประธานสภาฯ)  
 
นายอมรศาสตร์  กุลมาตย์  - เรียนท่านประธานสภาฯ การเพิ่มเตมิแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 -2565  
(นายก อบต.หนองอ้ม)          เพิ่มเติม ดังนี ้

1. เหตผุลและความจ าเป็น 
ตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้ม ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ.2561 -2565)  เมื่อ วันที่ 13 มิถุนายน 2562 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่าง
การด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) 
และเบิกจ่ายงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ เพื่อให้
ประชาชนในต าบลหนองอ้มได้รับประโยชน์จากการด าเนินงานตามภารกิจ 
อ านาจหน้าที่ ประกอบกับ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้ม ไดร้ับการ
พิจารณาให้ด าเนนิการในการจัดท าป้ายโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระ
เกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ราชาภิเษก และ
ได้มีการแจ้งแบบป้ายโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษก และประมาณราคาค่าก่อสร้าง ตามกรมโยธาธิการและ
ผังเมือง จึงมีความจ าเป็นที่ต้องเพิ่มเติมโครงการดังกล่าวและจัดซื้อครุภัณฑ์
ส านักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองอ้ม ดังนัน้ เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนและทางราชการ จึงได้จัดท า
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม   

2. วัตถุประสงค์ของการเพิม่เติมแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565  
2.1 เพื่อให้การด าเนินงานตามภารกิจ อ านาจหน้าทีส่อดคล้องกับสถานการณ์

ปัจจุบัน 
2.2 เพื่อให้การด าเนินงานตามภารกิจ อ านาจหน้าที่เป็นประโยชน์กับ

ประชากรในพื้นที ่
2.3 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือส าหรับการปฏิบัติราชการ 
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3.  1.  ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการทอ่งเที่ยว 

3.1.1 รายการแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
1. โครงการป้ายโครงการสวนสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่อง

ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก งบประมาณ 
232,000.- บาท 

2. โครงการขอปรับปรุงอาคารส านักงานกองช่าง อบต.หนองอ้ม 
 วัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถท างานไดอ้ย่างสะดวกและ
ให้บรกิารประชาชนที่มาติดต่อราชการ งบประมาณ 25,000.- 
บาท 

3. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน วัตถุประสงค์เพื่อจัดหา
เครื่องปรับอากาศ ในส านักงาน 1 ตัว ขนาด 18,000 บีทียู 
งบประมาณ 21,000.- บาท  

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหลก็บ้านห่องปอ หมู่ที่ 7 
เส้นทางไปวัดป่าสันติธรรม งบประมาณ 100,000.- บาท 

5. โครงการเจาะบ่อ พร้อมลง ซัมเมอร์ส ทั้ง 1 - 10 หมู่บ้าน  
3..1.2 รายการแผนงานการศึกษา  

1. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน วัตถุประสงค์เพื่อจัดหา
เครื่องปรับอากาศ ในส านักงาน 1 ตัว ขนาด 24,000 บีทียู 
งบประมาณ 36,400.- บาท  

2. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
         2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  

1. โครงการจัดซือ้ครุภัณฑ์การเกษตร  วัตถุประสงค์ เพื่อจัดหา
เครื่องพน่หมอกควัน จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ 59,000 
บาท 

ครับ กระผมขอช้ีแจงรายละเอียดและโครงการเพื่อที่จะขอเสนอเพื่อขอ
พิจารณาในการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ตาม
รายละเอียดข้างต้นครบั 
 

นายไสว  ตาแสง          ขอขอบคุณท่านอมรศาสตร์  กุลมาตย์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้ม ใน 
(ประธานสภาฯ)  การช้ีแจงรายละเอียดในการขอเสนอเพื่อขอพจิารณาในการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

(พ.ศ. 2561 – 2565)  มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือจะช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติม
หรือไม่ครับ หากไม่มีข้อสงสัย กระผมขอมติที่ประชุมในการพิจารณาขอเสนอเพือ่ขอ
พิจารณาในการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ในครั้งนี้กระผมขอ
มติครับ 

มติที่ประชุม  มีมติในการพจิารณาอนุมัตเิพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ด้วย
เสียงข้างมาก ดังนี ้

   -  เห็นชอบ จ านวน  18 เสียง 
   -  ลา  จ านวน   -  เสียง 
  -  งดออกเสียง จ านวน  1  เสียง 



-6- 
 

3.2   เรื่องการพิจารณารับรองโครงการป้ายโครงการสวนสวนสาธารณะเฉลิม
พระเกียรติ เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

นายไสว  ตาแสง  -   เชิญท่านนายกองค์การบรหิารส่วนต าบลหนองอ้ม ได้ช้ีแจงรายละเอียดครับผม 
(ประธานสภาฯ)  
นายอมรศาสตร์  กุลมาตย์  - เรียนท่านประธานสภาฯ ในการพจิารณารับรองโครงการป้ายสวนสาธารณะเฉลิม  
(นายก อบต.หนองอ้ม)       พระเกียรติ เนือ่งในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกมีรายละเอียด ดังนี ้
                                    ครับ ตามที่ อ าเภอได้พิจารณาในการพิจารณา ใหอ้งค์การบริหารส่วนต าบลหนอง 

อ้ม ได้จัดเป็นตัวแทนในระดับอ าเภอในการจัดต้ังสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และได้มีก าหนดการให้จัดท า
ป้ายโครงการสวนสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราช
พิธีบรมราชาภิเษก และได้มีการแจ้งแบบป้ายโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และประมาณราคาค่าก่อสร้าง ตาม
กรมโยธาธิการและผังเมือง คือ แบบวิศวกรรมโครงสร้างป้ายสวนสาธารณะเฉลิม
พระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อให้ประชาชน
ในต าบลได้รับประโยชน์จากการด าเนินงานตามภารกิจ อ านาจหนา้ที่ ประกอบกับ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้ม มีงบประมาณไม่เพียงพอและมีความจ าเป็นต้อง
ด าเนินการ อาจใช้จ่ายจากเงินสะสมได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2561 
ข้อ 89 ซึ่งก าหนดการใช้จ่ายเงินสะสมต้องอยู่ในอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับด้านการ
บริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เปน็การเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน หรือกิจการที่ท าเพื่อบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ดังนั้น เพื่อให้
ประชาชนในต าบลได้รับประโยชน์จากการด าเนินงานตามภารกิจ อ านาจหน้าที ่จึง
ได้ด าเนินการในการขออนุมตัิต่อ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ตามรายละเอียด
หนังสอืจังหวัดอุบลราชธานี ดว่นที่สุด ที่ อบ 0023.3/ว 1228 ลงวันที่ 9 
มีนาคม 2563 ตามข้อ 2 และ ข้อ 3 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้ก่อสร้าง
จัดท าป้ายโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก (แบบถาวร) เป็นจ านวนเงิน  232,000  บาท  (ตามแบบรายการ
ประมาณราคาค่าก่อสร้างของกรมโยธาธิการและผังเมือง) ครับ ขอบคุณครบั 

 
นายไสว  ตาแสง          ขอขอบคุณท่านอมรศาสตร์  กุลมาตย์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้ม ใน 
(ประธานสภาฯ)   การช้ีแจงรายละเอียดในการขอเสนอเพื่อขอพจิารณาขอรับรองเพื่อขอยกเว้นการปฏิบัติ

ตามระเบียบ ตามหนังสือทีก่ล่าวข้างต้น  มีสมาชิกทา่นใดมีข้อสงสัยหรือจะช้ีแจง
รายละเอยีดเพิ่มเติมหรือไม่ครับ หากไม่มีข้อสงสัย กระผมขอมติที่ประชุมในการขอเสนอ
เพื่อขอพจิารณาขอรับรองเพื่อขอยกเว้นการปฏิบัตติามระเบียบ ตามหนังสือทีก่ล่าว
ข้างต้น ในครั้งนี้กระผมขอมติครับ 

มติที่ประชุม  มีมติในการพจิารณาอนุมัตเิพื่อขอพจิารณาขอรับรองเพื่อขอยกเว้นการปฏิบัตติาม
ระเบียบ  ด้วยเสียงข้างมาก ดังนี ้

   -  เห็นชอบ จ านวน  18 เสียง 
   -  ลา  จ านวน   -  เสียง 
  -  งดออกเสียง จ านวน  1  เสียง 
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นายไสว  ตาแสง             ครับ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้ม ก็ไดพ้ิจารณาขอเสนอเพื่อขอพิจารณา 
ประธานสภาฯ             ในการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) และการพิจารณา ขอรับรอง

เพื่อขอยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ   เป็นที่เรียบร้อยแล้ ว ครับต่อไป กระผม ขอช้ีแจง
รายละเอีอดในข้อต่อไปครับ  

 
นายไสว  ตาแสง         กระผมขอเชิญท่าน อุดมชัย  บุญมารอง รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้ม 
ประธานสภาฯ           ช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการแก้ไขการเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงรายละเอียดโครงการ ครับ 
 
นายอุดมชัย บุญมารอง   ครับ เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม ขอช้ีแจง 
รองนายก อบต.หนองอ้ม รายละเอียดในการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี 2563 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวดง หมู่
ที่ 8 และ บ้านโนนรังหมู่ที่ 6 งบประมาณ 275,000.- บาท เนื่อ งจากเกิดปัญหาพื้นที่
ไม่สามารถลงไหล่ทางได้  เนื่องจากพื้นที่ไม่เพียงพอ ทางคณะกรรมการหมู่บ้ านได้ท า
ประชาคมมาเพื่อขอเปลี่ยนแปลงแบบแปลน รายละเอียดโครงการดังกล่าว ครับ 
3.3 การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการในข้อบัญ ญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2563 

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองบัวดง หมู่ที่ 8  
ไปวัดป่าโนนรังหมู่ที่ 6 งบประมาณ 275,000.-บาท 
รายละเอียดโครงการ(เดิม)  ดังนี ้
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 125 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 
500 ตารางเมตร และลง ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พร้อติ ดต้ังป้า ย
โครงการ จ านวน 1 ป้าย (รายละ เอียดตามแบบแปล น ของ อบต หนองอ้ม
ก าหนด)  
รายละเอียดในการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ข้อความใหม่) ดังนี้ 
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 127 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 
508 ตารางเมตร พร้อติดต้ังป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย (รายละเอียดตาม
แบบแปลน ของ อบตหนองอ้มก าหนด)  
 

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เส้ นไปวัด ป่าโน นรังหมู่ที่ 6 
งบประมาณ 275,000.-บาท 
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 125 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 
500 ตารางเมตร และลง ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พร้อติ ดต้ังป้า ย
โครงการ จ านวน 1 ป้าย (รายละ เอียดตามแบบแปล น ของ อบต หนองอ้ม
ก าหนด)  
รายละเอียดในการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ข้อความใหม่) ดังนี้ 
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 127 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 
508 ตารางเมตร พร้อติดต้ังป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย (รายละเอียดตาม
แบบแปลน ของ อบตหนองอ้มก าหนด)  
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นายไสว  ตาแสง          ขอขอบคุณท่านอุดมชัย บุญมารอง รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้ม ใน 
(ประธานสภาฯ)   การช้ีแจงรายละเอียดในการขอเสนอเพื่อขอเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงโครงการกอ่สร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ทั้ง 2 หมู่บ้าน งบประมาณ 275,000.- บาท   มีสมาชิกท่านใดมี
ข้อสงสัยหรือจะช้ีแจงรายละเอยีดเพิ่มเติมหรือไม่ครับ หากไม่มีข้อสงสัย กระผมขอมติที่
ประชุมในการขอเสนอเพื่อขอพจิารณาขอรับรองเพื่อขอเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก ทั้ง 2 หมู่บ้าน งบประมาณ 275,000.- บาท  ในครั้ง
นี้กระผมขอมติครับ 

มติที่ประชุม  มีมติในการพจิารณาอนุมัตเิพื่อขอพจิารณาขอเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงโครงการกอ่สร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทั้ง 2 หมู่บ้าน งบประมาณ 275,000.- บาท  ด้วยเสียงข้างมาก ดังนี ้

   -  เห็นชอบ จ านวน  18 เสียง 
   -  ลา  จ านวน   -  เสียง 
  -  งดออกเสียง จ านวน  1  เสียง 
 
 
นายไสว  ตาแสง             ครับ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้ม ก็ไดพ้ิจารณาขอเสนอเพื่อขอพิจารณา 
ประธานสภาฯ             ในการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) และการพิจารณา ขอรับรอง

เพื่อขอยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ  พิจารณาขอเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงโครงการ    เป็นที่
เรียบร้อยแล้ ว ตอนนี้ก็ถึงเวลารับประทานอาหารกลางวัน กระผมขอพักรับประทาน
อาหารวัน ช่ วงบ่ายด าเนินการประชุมต่อครับ ยังเหลือ การโอนงบประมาณร ายจ่าย
ประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ 2563 ยังไม่ได้ช้ีแจงรายละเอียดและวาระต่าง ๆ ต่อไป
ครับ  

 

พักรับประทานอาหาร 
 

นายไสว  ตาแสง            ครับ  หลังจากรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้วกระผมขอเปิดประชุมช่วงบ่ายต่อไป 
ประธานสภาฯ             การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ 2563 ครับ 
  -  ด้วยนายก องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้ม ได้ย่ืน ญัตติเสนอ ขอโอนงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563 เพื่อให้ที่ป ระชุมได้พิจา รณา ผมขอให้
เลขานุการสภาฯ ได้ช้ีแจงถึงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เชิญครับ 

 
นางราตรี    ประทาน       -  เรียนท่านประธานสภาฯ ขอช้ีแจงระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี ้
(เลขานุการฯ)    ระเบียบ/กฎหมาย 
        ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธี การงบประมาณของอ งค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน พ.ศ. 2541 แก่ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 
     ข้อ 27 การโอน เงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภั ณฑ์ ที่ดิน และ

สิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน 

 
นายไสว   ตาแสง    -  ตามที่เลขานุการสภาฯ ได้ช้ีแจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีสมาชิกสภาฯท่านใด 
(ประธานสภาฯ)              มีข้อซักถาม เชิญที่ประชุม ครับ 
 
ที่ประชุม    -   ไม่มี 
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นายไสว  ตาแสง   -  เมื่อไม่มี ผมขอให้ท่านนายกฯ ไดแ้ถลงรายละเอียดการโอนงบประมาณรายจ่าย 
(ประธานสภาฯ )             ประจ าปี พ.ศ. 2563 เชิญครับ 
 
นายอมรศาสตร์  กุลมาตย์    -  เรียนท่านประธานสภาฯ ตามที่ได้ย่ืน ญัตติ เพื่อใ ห้ที่ประชุมสภาฯ ได้ พิจารณา 
(นายก อบต. หนองอ้ม )        เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 ดังนี ้

1. การเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติโอนงบประมาณ ของกองช่าง 
 

1.1 แผนงานอุตส าหกรรมและการโยธา มีความ จ าเป็น ในการขอ ปรับปรุงห้อง
ท างาน  เพื่อให้สามารถ ท างานได้ อย่างสะดวกและให้บริการประชาชนที่มา
ติดต่อราชการ ตามโครงการขอปรับปรุงอาคารส านักงานกองช่าง อบต.หนอง
อ้ม มีรายละเอียดดังนี ้
โอนเพิ่ม เพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  
โครงการขอปรับปรุงอาคารส านักงานกองช่าง อบต.หนองอ้ม  มีรายละเอียด
ดังนี ้

1. รื้อถอนชุดแผงกันกระ จกขนาด 5.80x2.80 เมตร จ านวน 2 
ชุด 

2. ติดตั้งชุดแผงกันกระจกขนาด 5.80x2.80 เมตร  จ านวน 1 ชุด 
                             งบประมาณ 25,000.- บาท 
โอนลด  
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคห ะและชุมชน งบ
ลงทุน หม วดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อ
จ่ายเป็นรายจ่ายบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ให้สามารถใช้ง านได้
ตามปก ติ ค่าบ า รุงรักษาทรัพย์สินอื่ น  ๆ เป็ นต้น งบประมาณตั้งไว้   
60,000.-บาท   งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 60,000.- บาท ขออนุ มัติ
โอนลด 25,000.- บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 35,000.- บาท 
 
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน มีความจ าเป็นในการขออนุมัติในการ จัดซื้อ

ครุ ภัณฑ์ส านักงาน เครื่องปรับ อากาศ ขนาด 18,000 บีทียู ตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์ งบประมาณ 21,000.- บาท  
 

โอนเพิ่ม เพื่อตั้งจ่ายโครงการใหม่ 
แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารงานทั่ วไปงาน เคหะและชุมชน งบ
ลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บทีียู ในส านักงาน จ านวน 1 เครื่อง 
งบประมาณ 21,000 บาท 
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โอนลด 
      แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
      งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  
      เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งาน 
      ได้ตามปกติ ค่าบ ารุงรักษาทรัพย์สินอื่น ๆ เป็นต้น ตั้งงบประมาณไว้  
      60,000.- บาท  งบประม าณคง เหลือก่อนโ อน 35,000.- บาท ขอ
อนุมัต ิ
      โอนลด 21,000.- บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 14,000.- บาท 
 

1.3   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสรา้งโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห่องปอ หมู่ที่ 7 เส้นทางไปวัดป่าสันติ
ธรรม งบประมาณ 100,000.-  บาท 

 
โอนเพิ่ม เพื่อตั้งจ่ายโครงการใหม่ 

       แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบ 
       ลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ง 
       สาธารณูปโภคโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห่องปอ  
       หมู่ที่ 7 เสน้ทางไปวัดป่าสันติธรรม ตามรายละเอียดดังนี ้
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 46 เมตร หนา 0.15 
       เมตร พื้นที่ไม่น้อ ยกว่า 184 ตารางเมตร งบป ระมาณ 100,000.- 
บาท  
       โอนลด 

1. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนา 
 วัฒนธรรมท้องถ่ิน งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย

เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 
โครงการอบรมคณุธรรมจริยธรรม ส าหรับพุทธศาสนิกชน เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมคณุธรรมจริยธรรม ส าหรับ
พุทธศาสนิกชน ชาวต าบลหนองอ้ม  ตั้งงบประมาณไว้ 50,000.- 
บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 50,000.-บาท ขออนุมัตโิอนลด 
50,000.- บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 0.00.- บาท 

2. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬา
และนันทนาการ งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 
ค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินการจัดท าโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจ าปี 
2563 ตั้งงบประมาณไว้ 100,000.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อน
โอน 100,000.- บาท ขออนุมัติโอนลด 50,000.- บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน 50,000.- บาท 
               รวมงบประมาณท้ังสิ้น 100,000.- บาท 
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                                       2.การเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติโอนงบประมาณ ของกองการศึกษา 
                  2.1  แผนงานการศึกษา มีความจ าเป็นในการขออนุมัติในการ      
                                                     จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทีย ู
                                                     ตามมาตรฐานครุภัณฑ์งบประมาณ 36,400.- บาท  

 

โอนเพิ่ม เพื่อตั้งจ่ายโครงการใหม่ 
แผนงานการศึกษาศาสนาและวัฒน ธรรม   งานบริหารงานทั่ วไปงาน
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู 
ในส านักงาน จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ 36,400 บาท 
โอนลด 

    แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนา 
 วัฒนธรรมท้องถ่ิน งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย

เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 
โครงการอบรมคณุธรรมจริยธรรม ส าหรับเด็กและเยาวชนต าบล
หนองอ้ม  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมคณุธรรมจริยธรรม 
ส าหรับเด็กและเยาวชนต าบลหนองอ้ม   ตั้งงบประมาณไว้ 
90,000.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 90,000.-บาท ขอ
อนุมัติโอนลด 36,400.- บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 
53,600.- บาท 

 
นายไสว  ตาแสง            -  ตามที่ นายกฯ ได้แถลงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
(ประธานสภาฯ)             พ.ศ. 2563 มีท่านใดจะขออภิปาย เชิญครับ 
 
ที่ประชุม  -   ไม่มี 
 
นายไสว   ตาแสง    -   ถ้าที่ประชุมฯ ไม่มีท่านใดอภิปราย ผมขอมติที่ประชุมสภาฯแห่งนี้ ว่าจะอนุมัติให้มี 
(ประธานสภาฯ )              การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 2563 ตามรายละเอียดที่กล่าว

ข้างต้น กระผมขอมติครับ 
 
มติที่ประชุม  มีมติในการพจิารณาอนุมัตโิอนเงินงบประมาณราจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 
                               ด้วยเสียงข้างมาก ดังนี้ 
   -  เห็นชอบ จ านวน  18 เสียง 
   -  ลา  จ านวน   -  เสียง 
  -  งดออกเสียง จ านวน  1  เสียง 
 
   

นายไสว   ตาแสง  ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ที่ได้พิจารณาเห็นชอบในวาระที่เสนอต่อที่ประชุม ม ี
(ประธานสภาฯ)             ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดที่มีข้อสงสัยหรือจะเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ 
 

ที่ประชุมสภาฯ   ไม่มี 
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นายไสว  ตาแสง    เมื่อไม่มีข้อสงสัย ผมขอมติที่ประชุมเสนอรายช่ือคณะกรรมการตรวจรายงาน 
(ประธานสภาฯ)               การประชุมสภาฯ  ด้วยครับ  
 

นายแสง   บุญล้อม  ขอเสนอ นายวิรัตน์    ผันผาย  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6  
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 เป็นประธานกรรมการ 
 

นายประภาส  ศรีค า   รับรอง  
สมาชิกสภาฯ หมู่ที ่3 
นางจ านง   โสมเกษตะรินทร์              รับรอง 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที ่1 
 
 
 

นางศิรภัสสร  โพธ์ิสาน  ขอเสนอ นายเสาร์ โสจิต  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 เป็นกรรมการคนที่ 1  
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5  
 

นายสาคร คูณทา   รับรอง  
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 
 
นายสมชัย   สีน้ าเงิน  รับรอง  
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10 
 

นายสมชัย   สีน้ าเงิน  ขอเสนอ นายเกษมศักดิ์  บุญช่วย  ส.อบต.หมู่ที่ 2 เป็นกรรมการคนที่ 2  
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10   
 

นายเสรมิ  ค าวงศา  รับรอง  
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 
 
นางสมพร  เสาร์แก้ว  รับรอง  
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10 
 
ประธานสภาฯ   สมาชิกสภาฯ แต่ละทา่น ก็ได้เสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
   ดังต่อไปนี้ 
    1. นายวิรัตน์   ผันผาย  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 เป็นประธานกรรมการ 
    2. นายเสาร์ โสจิต สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4  เป็นกรรมการ 
    3. นายเกษมศักดิ์  บุญช่วย  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 เป็นกรรมการ 
 
นางเพ็ญนภา  บุญถม  เห็นด้วย กับรายช่ือทั้งสามที่เสนอมา 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9 
  
นายสมศรี  ศรชัย  กระผมเห็นด้วยกับรายช่ือทั้งสามที่เสนอครับ 
รองประธานสภาฯ 
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นายไสว ตาแสง  กระผมขอมติที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบคณะกรรมการตรวจรายงานการ 
(ประธานสภาฯ)                   ประชุมด้วยครับ  
มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ ด้วยเสียงข้างมาก ดังนี ้
   -  เห็นชอบ จ านวน  18 เสียง 
   -  ลา  จ านวน   -  เสียง 
  -  งดออกเสียง จ านวน  1  เสียง 
  
 

นายไสว  ตาแสง   ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ที่ได้เสนอรายช่ือคณะกรรมการตรวจรายงานการ 
(ประธานสภาฯ)          ประชุมสภาฯ สมัยวิสามญั  ครั้งที่ 2/2561 ครับ  
  

ระเบียบวาระที่     4 เรื่องอ่ืน ๆ 
 
นายไสว   ตาแสง   ที่ประชุม มข้ีอเสนอแนะหรือจะแจ้งต่อที่ประชุมในระเบียบวาระนี้หรือไม ่
(ประธานสภาฯ)  
 

ที่ประชุม   นางราตรี  ประทาน เลขานุการสภาฯ ดิฉันมข้ีอเสนอแนะค่ะ 
 

นายไสว   ตาแสง   ขอเชิญท่าน เลขานุการสภาฯ ได้ช้ีแจงข้อเสนอแนะ ครับ 
(ประธานสภาฯ)  
 

นางราตรี  ประทาน  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้ม ดฉัิน 
(เลขานุการสภาฯ)  ขอเสนอแนะในส่วนของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบล 
    หนองอ้ม ตามประกระกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง  
    หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนนุให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินงานและบริหาร 

จัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินและพืน้ที่ พ.ศ. 2561 ข้อ 
12(3) สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ที่สภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินมอบหมาย จ านวน 2 คน เป็นกรรมการ เนื่องจากว่าสมาชิกสภา
องค์กรปกครองสว่นท้องได ้เสียชีวิต ท าให้ต าแหน่งคณะกรรมการได้ว่างลง  
ดิฉันจึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาในการขอมติแต่งตั้งแทนต าแหน่งที่
ว่าง ค่ะ 

 
นายไสว   ตาแสง   ขอขอบคุณท่าน เลขานุการสภาฯ ได้ช้ีแจงข้อเสนอแนะ ครับ กระผมขอให ้
(ประธานสภาฯ)    สมาชิกสภาทุกได้เสนอช่ือแทนคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
    ต าบลตามที่กล่าวข้างตน้ครับ 
 
นายสมศรี  ศรชัย                     กระผม ขอเสนอท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้ม  
(รองประธานสภาฯ)  นายไสว  ตาแสง  แทนต าแหน่งที่ว่างครับ 
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นายไสว   ตาแสง   มีท่านใดเสนอท่านอื่นหรอืไม่ครับ  ถ้าไม่มีท่านใดเสนอช่ือท่านอื่น กระผม 
(ประธานสภาฯ)    ขอมติที่ประชุมครับในการพิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการกองทุนหลัก 
                                          สขุภาพต าบลหนองอ้ม  กระผมขอมติครับ 
   
มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ ด้วยเสียงข้างมาก ดังนี ้
   -  เห็นชอบ จ านวน  18 เสียง 
   -  ลา  จ านวน   -  เสียง 
  -  งดออกเสียง จ านวน  1  เสียง 
 

นายไสว    ตาแสง  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ได้กลา่วในที่ประชุมก่อนปิดการประชุมครับ 
(ประธานสภาฯ) 
 

นางราตรี   ประทาน  ถ้าที่ประชุมฯ ไม่มีเรื่องเสนอเพิ่มเติมดิฉันขอเรียนว่าหากมีโครงการหรือการ
(เลขานุการสภาฯ)            ด าเนินการที่ต้องผ่านการเห็นชอบจากสภาเป็นผู้อนุมัติในเรื่องที่จ าเป็น 
                                          เร่งด่วนและเป็นประโยชน์ต่อประชาชน จะขอเรียกประชุมสภาฯ  
                                          อีกในครั้งต่อไป  
 

นายไสว  ตาแสง  ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอปิดการประชุมครับ 
ประธานสภาฯ   
  

ปิดการประชุมเวลา 15.30 น.  

 
    (ลงช่ือ) ………………………….........………ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
               ( นางราตรี  ประทาน ) 
       เลขานุการสภา อบต. 

 
คณะกรรมการตรวจรา ยงานกา รประชุม ได้ร่วมการตรวจสอบรายงานการ ประชุมแล้วเห็ นว่าถูกต้อง        

จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 
 

               (ลงช่ือ)………………………………............…ประธานกรรมการ 
( นายวิรัตน์   ผันผาย ) 

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 
 

(ลงช่ือ)……………………………………..กรรมการ 
(นายเสาร์  โสจิต) 

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 
  

    (ลงช่ือ)…………………..........……………….กรรมการ 
 ( นายเกษมศักดิ์  บุญช่วย )  

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2   
     

  (ลงช่ือ)……………....... ..............……………ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
( นายไสว  ตาแสง ) 

             ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้ม   


