
-ส ำเนำ- 
บันทึกกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวดง 

สมัยวิสำมัญ  ครั้งที่  1 / 2563  เมื่อวันที่  17  กรกฎำคม  2563 
ณ  ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวดง 

……………………………. 
ผู้เข้ำประชุม  16  คน  เข้ำประชุม  16  คน  ไม่มำประชุม     -     คน        
ที ่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 

๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 
๖. 
๗. 
๘. 
๙. 
๑๐. 
๑๑. 
๑๒. 
๑๓. 
๑๔. 
๑๕. 
๑๖. 

นายอริญชัย  นรสาร 
นายอ านวย  อบเชย 
นายประภาส  แสนสุข 
นายบุญโฮม  พรหมทา 
นายถนอม  วงศ์วิลา 
นายสมลักษณ์  ยางน้อย 
นายวิไล  สายไธสง 
นางร าเพย  รุ่งแสง 
นางสมหวัง  คลาดกระโทก   
นายบุญชู  ติละบาล 
นายสมาน  เกษสร 
นายเสถียร  พันโน 
นายพินิจ  เข็มทอง 
นายทองสุข  บุญทะวงษ์ 
นายศิววัชร  พัฒพินิจ 
นายสาคร  ศรีภูมาตย์ 
 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ม.๑ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ม.๑ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ม.๒ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ม.๒ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ม.๓ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ม.๔ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ม.๔ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ม.๕ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ม.๕ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ม.๖ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ม.๗ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ม.๘ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ม.๙ 
เลขานุการสภา อบต. 

อริญชัย  นรสาร 
อ านวย  อบเชย 
ประภาส  แสนสุข   
บุญโฮม  พรหมทา 
ถนอม  วงศ์วิลา 
สมลักษณ์  ยางน้อย 
วิไล  สายไธสง 
ร าเพย  รุ่งแสง 
สมหวัง คลาดกระโทก 
บุญชู  ติละบาล 
สมาน  เกษสร 
เสถียร  พันโน 
พินิจ  เข็มทอง 
ทองสุข  บุญทะวงษ์ 
ศิววัชร  พัฒพินิจ 
สาคร  ศรีภูมาตย์ 
 

 

ผู้เข้ำร่วมประชุม  ๑7  คน  ไม่มำ 1 คน 
                                     
ที ่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 

๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9 
10. 

นายจรูณ  สาลีวัน 
นายบุญเสาร์  ค าผาย 
นายทองพัน  เนื่องแนวน้อย 
นายพงษ์สา  หารไชย 
น.ส.ชลดา  สายสมุทร 
นางส าราญ  โพลังกา 
นางวิไลวรรณ นาครินทร์ 
นางสมบัติ  วรรณทวี 
นางพูนทรัพย์ นาคาแก้ว 
นายทัศนันท์  จันทะนาม 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
รองปลัด อบต. 
หน.ส านักงานปลัดฯ 
ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
ผอ.กองการศึกษาฯ 
รักษการ ผอ.กองคลัง 
นักวิชาการศึกษาช านาญการ 

จรูณ  สาลีวัน 
บุญเสาร์  ค าผาย 
ทองพัน เนื่องแนวน้อย 
พงษ์สา   หารไชย 
ชลดา  สายสมุทร 
ไปราชการ 
วิไลวรรณ  นาครินทร์ 
สมบัติ  วรรณทวี 
พูนทรัพย์ นาคาแก้ว 
ทัศนันท์  จันทะนาม 
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ที ่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 
11. 
12 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 

นายต่อศักดิ์  ศรีแก้ว 
นางสายฝน  วรรณวงษ์ 
นายอรุณ  บึงไกร 
น.ส.สุรีกิตต์  จิตต านาน 
นางสว่าง  สีนิกรณ ์
นายทรงศักดิ์ เนื่องแนวน้อย 
นางสาวเยาวลักษณ์  สันโสภา 

นักวิเคราะหน์โยบายและแผนปฏิบัติการ 
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
นายช่างโยธา 
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร 

ต่อศักดิ์  ศรีแก้ว 
สายฝน  วรรณวงษ์ 
อรุณ  บึงไกร 
สุรีกิตต์  จิตต านาน 
สว่าง  สีนิกรณ์ 
ทรงศักดิ์  เนื่องแนวน้อย 
เยาวลักษณ์   สันโสภา 
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เริ่มประชุม เวลา  09.30 น. 
 
นายสาคร   ศรีภูมาตย์ เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดงที่เคารพ สมาชิกสภา 
เลขานุการสภา อบต. อบต.หนองบัวดง และผูเขารวม ประชุม ผูทรงเกียรติทุกทาน ขณะนี้มีสมาชิกสภา 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดงมาประชุมครบองคประชุม กระผมขอ เรียนเชิญ        
ทานประธานสภาฯ ไดจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และกลาว เปดการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง  สมัยวิสามัญ  ครั้งที่ 1 ประจ าป พ.ศ.2563 
ขอเรียนเชิญครับ  

 
นายอริญชัย นรสาร  เรียนทานสมาชิกสภา อบต.หนองบัวดง  ผูทรงเกียรติ คณะผูบริหารและผู้เข้าร่วมประชุม 
ประธานสภาฯ   ทุกท่านถึงเวลาประชุมแลว กระผมขอเปดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง  
                               สมยัวิสามัญ  ครั้งที่ 1 ประจ าป 2563 วันที่  17  กรกฎาคม  2563  เวลา 09.30 น.  
                               ณ หองประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง   
 
ระเบียบวำระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธำนแจงให้ทีป่ระชุมทรำบ  
 
นายอริญชัย นรสาร  ส าหรับวันนี้มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้     
ประธานสภาฯ   1. การแต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง  คนใหม่   

ขอเชิญนายก อบต. ได้แจ้งให้ที่ประชุทราบ  เชิญครับ 
 
นายจรูณ  สาลีวัน ครับเรื่องการแต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคนใหม่  เนื่องจาก 
นายก อบต.                 เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง คนเดิม คือนายพูนทรัพย์   ชุมเดช  
                               ไดต้ิดภาระในการท างานธุรกิจส่วนตัวเป็นเหตุให้ไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่และได้ตกลงกัน 
                               เรียบร้อยแล้ว  จึงได้แต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดงคนใหม่   
                               คือ นายพงษ์สา  หารไชย  ขอเชิญแนะน าตัวด้วยครับ  เชิญครับ 
 
นายพงษ์สา  หารไชย      เรียนท่านประธานสภาอบต. ท่านสมาชิกสภาอบต. คณะผู้บริหาร หัวน้าส่วนราชการ  และ 
เลขานุการนายก อบต.     ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายพงษ์สา  หารไชย  เลขานุการนายก อบต.หนองบัวดง   
      ขอฝากเนื้อฝากตัวกับทุกท่านด้วยครับ  ผมยินดีที่จะมาพัฒนาองค์กรและชุมชนของเราให้ 

เจริญก้าวหน้ายิ่งๆข้ึนไป ถ้ามีอะไรให้ช่วยก็บอกได้ทุกเรื่องเกี่ยวกับเรื่องงานยินดีให้
ค าปรึกษาช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้ และจะตั้งใจท างานให้ดีที่สุดครับ ขอบคุณครับ 
 

ที่ประชุม -รับทราบ 
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ระเบียบวำระท่ี ๒  เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวดงสมัยสำมัญ 
สมัยที่  2 / 2563  ครั้งที่ 1  วันที่  15  มิถุนำยน  2563 

 
นายอริญชัย  นรสาร -คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง  
ประธานสภา อบตฯ สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1  วันที่  15  มิถุนายน  563 แล้วปรากฏว่าไม่มีการ

เพ่ิมเติมและแก้ไขถ้อยค าในรายงานการประชุม และได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานว่าได้
ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว ผมขอให้สมาชิกสภาอบต.รับรองรายงานการประชุม
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดงสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 15  มิถุนายน  
2563 

 
ประธานสภาอบต. -สมาชิกท่านใดเห็นว่าสมควรรับรองรายงานการประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง    

บัวดงสมัยสามัญ   สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1 วันที่  15  มิถุนายน   2563 โปรดยกมือครับ 
 
มติที่ประชุม รับรอง ....16.. เสียง       ไม่รับรอง......-....เสียง    งดออกเสียง ...-.... เสียง 
 
ระเบียบวำระท่ี 3 เรื่องเสนอเพื่อทรำบ 
 -  ไม่มี- 
 
ระเบียบวำระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจำรณำ 
 4.1 กำรโอนเปลี่ยนแปลงโครงกำรในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2563  
 
นายสาคร    ศรีภูมาตย์ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ 
เลขานุการสภา อบต. ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติ

ของสภาท้องถิ่น  

ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และ
สิ่งก่อสร้างที่ท า ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้
เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 
นายอริญชัย  นรสาร -ตามท่ีเลขานุการสภาฯได้ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องให้ทุกท่านได้ทราบ 
ประธานสภา อบต.ฯ ท่านใดมีข้อซักถาม ขอเชิญครับ 
 
ที่ประชุม -ไม่มี 

 
นายอริญชัย  นรสาร -เชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดงได้ชี้แจงรายละเอียดให้สมาชิก 
ประธานสภา อบต.ฯ ทุกท่านได้ทราบครับ 
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นายจรูณ  สาลีวัน -เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก และผู้เข้าประชุมทุกท่าน ตามที่ ได้ยื่นญัตติ 
นายก อบต. เพ่ือให้ที่ประชุมสภาฯ ได้พิจารณาเรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ 2563  ดังนี้  
    -ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ.๒๕63 คณะผู้บริหารมีความจ าเป็นที่จะขอพิจารณาโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 การโอนงบประมาณดังกล่าวเป็นการโอน
งบประมาณมาตั้งจ่ายหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งเป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
จึงจ าเป็นต้องน าเสนอเพ่ือให้สภาฯพิจารณาดังรายละเอียดดังนี้ 
รำยกำรโอนงบประมำณ 
โอนลด (กองช่ำง) 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวด
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงหินคลุกเส้นหนองปากท้าง ถึงคันไดร์(หนองโน) 
หมู่ที่ 6 บ้านหนองบัวดง งบประมาณ ตั้งไว้ จ านวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)  
เพ่ือจ่ายเป็นด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงหินคลุก เส้นหนองปากท้าง ถึงคัน
ไดร์ (หนองโน) หมู่ที่ 6 บ้านหนองบัวดง   
-งานลงดินกว้าง 4.00 เมตร ยาว  180.00 เมตร หนาเฉลีย่ 0.20 เมตร หรือมปีริมาณดิน
ไม่น้อยกว่า 144.00 ลบ.ม. 
-งานลงหินคลุกกว้าง 3.00 เมตร ยาว 850.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีปริมาณ
หินคลุกไม่น้อยกว่า 127.50  ลบ.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ (ตามแบบ อบต.หนองบัวดง
ก าหนด) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 55 ล าดับที่ 72 (ข้อบัญญัติ 
หน้า 174) 
ไปตั้งจ่ำยรำยกำรใหม่  

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวด
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นข้าง รพ.สต.หนองบัวดง ถึงคันไดร์ หมู่ที่ 6 
บ้านหนองบัวดง งบประมาณ ตั้งไว้ จ านวน  200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) เพ่ือจ่าย
เป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นข้าง รพ.สต.หนองบัวดง ถึงคันไดร์ หมู่ที่ 6 บ้าน
หนองบัวดง  
-งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร หนา 
0.15  เมตร พ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 375.00  ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
(ผู้รับจ้างจัดหาเอง) (ตามแบบ อบต.หนองบัวดงก าหนด) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561-2565)  

 
นายอริญชัย  นรสาร -ตามท่ีท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง ได้แถลงขอโอนงบประมาณ 
ประธานสภา อบตฯ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ครับ 
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นายเสถียร  พันโน ที่ข้างดอนปู่ตาท าต่อไปไม่หรือครับ 
ส.อบต. หมู่ที่  6  
 
นายจรูณ   สาลีวัน งบประมาณทับซ้อนกัน  เพราะได้งบอุทกภัยจากจังหวัดและงบจากชลประทานเรียบร้อย 
นายก อบต.  แล้วไม่สามารถท าทับซ้อนกันได้อีก  ทางอบต.เลยขอไปท าถนนในพ้ืนที่อ่ืนซึ่งเปลี่ยนแปลง 

จากหินคลุกเป็นคสล. 
 
นายอริญชัย  นรสาร -มีท่านใดจะเสนออีกไหมครับผมจะขอมติที่ประชุมเลยนะครับ   สมาชิกท่านใดเห็นสมควร 
ประธานสภา อบตฯ อนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  โปรดยกมือ ครับ 
 
มติที่ประชุม -เห็นชอบ .....16.... เสียง       ไม่เห็นชอบ....-....เสียง    งดออกเสียง ........ เสียง 
 
นายอริญชัย นรสาร  2. กำรพิจำรณำจ่ำยขำดเงินสะสม   จ ำนวน  139,746  บำท  (หนึ่งแสนสำมหม่ืน  
ประธานสภาฯ  เก้ำพันเจ็ดร้อยส่ีสิบหกบำทถ้วน)  ขอเรียนเชิญท่ารองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
                               หนองบัวดงได้ชี้แจงรายละเอียดและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายขาดเงินสะสมครับ   
                               เชญิครับ 
 
นางสาวชลดา  สายสมุทร  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่  มท 0808.2 / ว 0813  (ด่วนที่สุด) 
รองปลัด อบต.    ลงวันที่  6  กุมภาพันธ์  2563  เรื่อง  ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครอง 
                                ส่วนท้องถิ่น   
    ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย     ได้แจ้งให้จังหวัดจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ 

ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (องค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาล) เพ่ือเป็นผู้ช่วย
เจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพ้ืนที่  โดยให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด าเนินการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ให้แล้วเสร็จ  ภายในเดือน 
กรกฎาคม  2563  นั้น 

    กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและ 
การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน  เป็นอ านาจหน้าที่ของเทศบาลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติม   
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม
และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 ดังนั้น  เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตามอ านาจหน้าที่  ปลัดกระทรวงมหาดไทยโดยความ
เห็นชอบของรัฐมนตรีว่ าการกระทรวงมหาดไทยจึ งอาศัยอ านาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547และแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 89/1  
ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การ
ฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2547  
และแก้ไขเพ่ิมเติม  ข้อ 89  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถน าเงินสะสมไปใช้จ่ายใน 
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นางสาวชลดา   สายสมุทร   การด าเนินการจัดฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือนและอัคคีภัยได้ เป็นจ านวนเงิน 139,746  บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเก้า
พันเจ็ดร้อยสี่สิบหกบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ ขอเชิญนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบัวดงชี้แจงประกอบการจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี  2563  
ต่อไป 

 
นายจรูณ   สาลีวัน เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง  ตามที่สภาองค์การบริหารส่วน 
นายก อบต.  ต าบลหนองบัวดงได้พิจารณาอนุมัติข้อบัญญัติงบประรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2563 แล้วนั้น เนื่องจากอ้างถึงหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2 /ว0813  (ด่วนที่สุด) ลงวันที่  6  กุมภาพันธ์  2563  เรื่อง  ยกเว้นการใช้
จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถน า
เงินสะสมไปใช้จ่ายในการด าเนินการจัดฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติแผนงานรักษาความสงบ
ภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและอัคคีภัยได้ เป็นจ านวนเงิน  139,746  บาท (หนึ่ง
แสนสามหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบหกบาทถ้วน)   จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้   
เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดงอนุมัติ139,746 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่น
เกา้พันเจ็ดร้อยสี่สิบหกบาทถ้วน) 

 
นายอริญชัย  นรสาร ขอเชิญในที่ประชุมอภิปรายรายการจ่ายขาดเงินสะสมตามที่นายกองค์การบริหารส่วน 
ประธานสภา อบตฯ        ต าบลหนองบัวดงได้เสนอต่อไป 

 
นายสมลักษณ์  ยางน้อย   ผมเห็นด้วยกับการจ่ายขาดเงินสะสมตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
ส.อบต. หมู่ที่  2  0808.2 /ว0813 (ด่วนที่สดุ) ลงวันที่  6  กุมภาพันธ์  2563  เรื่อง  ยกเว้นการใช้ 

จ่ายเงินสะสมขององค์กร  เพราะเป็นหนังสือสั่งการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วน 
ท้องถิ่นละเป็นประโยชน์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบ 
เรียบร้อยของประชาชนในพื้นท่ีต าบลหนองบัวดงด้วย 

 
นายสมาน  เกษรสร       ผมก็เห็นด้วยเหมือนท่านสมลักษณ์   ยางน้อย  ส.อบต. หมู่ที่ 2 เช่นกันครับ 
ส. อบต. หมู่ที่ 5 
 
นายอริญชัย   นรสาร มีสมาชิกท่านใดอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ 
ประธานสภา อบต.ฯ 
 
ที่ประชุม  ไม่มี 
 
นายอริญชัย   นรสาร เมือ่ไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายเพิ่มเติม  ขอให้ที่ประชุมพิจารณาว่าจะอนุมัติจ่ายขาดเงิน  
ประธานสภา อบต.ฯ สะสมในครั้งนี้   เป็นจ านวน  139,746  บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเกา้พันเจ็ดร้อยหกสิบสี่ 

บาทถ้วน)   เพ่ือน าไปใช้จ่ายในการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ  
โปรดยกมือครับ 
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มติที่ประชุม -มีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม  แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพล 

เรือนและอัคคีภัยเป็นจ านวน 139,746  บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเกา้พันเจ็ดร้อยหกสิบ
หกบาทถ้วน)  ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดงเสนอด้วยมติ 
เสียงข้างมาก   (เห็นชอบ .....16.... เสียง       ไม่เห็นชอบ....-....เสียง     
งดออกเสียง ........ เสียง) 
 

นายอริญชัย  นรสาร เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถาม ก็ผ่านไปในวาระต่อไปครับ 
ประธานสภา อบตฯ  

 
ระเบียบวำระท่ี  5  เรื่องอ่ืนๆ 
 
นายอริญชัย  นรสาร -สมาชิกท่านใด มีเรื่องอ่ืนใดจะเสนอในที่ประชุม ขอเชิญครับ 
ประธานสภา อบตฯ  
 
นายสมลักษณ์  ยางน้อย ผมขอติดตามเรื่องถนนที่กระผมได้เสนอไปในการประชุมครั้งที่แล้วด้วยครับ 
ส. อบต. หมู่ที่ 2           คือถนนเส้นหน้าบ้านนางถาวร  สลุงใจดี  และเส้นสี่แยกซอยที่ 4 ถึงหน้าบ้าน  

นางกัลยา  สมิท  และเส้นหน้าบ้าน นางสายใจ  ตาริเทพ  ยังไม่คืบหน้าเลย อยากให้ทาง 
อบต.  ได้เข้าไปตรวจสอบท าการซ่อมแซมเพ่ือช่วยเหลือความเดือดร้อนของประชาชนที่
สัญจรไปมาในถนนเส้นดังกล่าวอีกครับด้วยนะครับ   และพ่ีน้องชาวบ้านโนสมบูรณ์ได้ฝาก
มาขอขอบคุณทาง อบต.หนองบัวดงท าให้ถนนเส้นมิยาซาวาเดินทางไปมาได้สะดวกมากขึ้น
ขอบคุณครับ 

 
นายบุญโฮม  พรหมทา ผมนายบุญโฮม   พรหมทา  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1  ขอแจ้งเรื่องถนนเส้นรอบๆ 
ส. อบต. หมู่ที่  1  หนองเม็กได้พังลง  ส่งผลให้บันไดเกิดความเสียหาย  รวมทั้งท่อระบายน้ า ฝากให้ผู้บริหาร 

ช่วยดูแลด้วยนะครับ  มิทราบว่าสัญญาหมดแล้วหรือยัง 
 
นายเสถียร  พันโน ส่วนเรื่องของบ้านหนองบัวดง  หมู่ที่ 6 ผมอยากได้งบประมาณซ่อมแซมถนนทางหนอง 
ส.อบต. หมู่ที่ 6  ประท่างเป็นหลุมเป็นบ่อ ถึงนานางอ่อนสา  ศรีภูมาตย์และนาของนายประภาส  แสนสุข  
             ท าให้ประชาชนสัญจรไปมาไม่สะดวก  ฝากท่านผู้บริหารช่วยดูแลเรื่องนี้ด้วยนะครับ   

เพราะพ่ีน้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนจริงๆ ครับ  ขอบคุณครับ 
  
นายวิไล  สายไธสง ครับขอขอบคุณท่านนายก อบต. ที่ซ่อมแซมถนนเส้นบ้านนางสุข  ค้ าคูณ  เกิดเป็นหลุม 
ส. อบต. หมู่ที่  3            เป็นบ่อให้แตอี่กเส้นกลางทุ่งนาของนายวีระ  ละมณี ถึงบ้านนายธนิตศักดิ์   แสนสุข   

ถนนคอนกรีตช ารุด  ยังไม่ได้ด าเนินการใดๆเลย  จึงอยากให้ทาง อบต.หนองบัวดงได้เข้าไป 
ซ่อมแซมด้วยครับ 

 
นายสมลักษณ์  ยางน้อย ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรปีนี้จะได้ไหมครับ 
ส. อบต. หมู่ที่ 2            
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นายอริญชัย  นรสาร -สมาชิกท่านใด จะเสนอในที่ประชุม อีกหรือไม่ครับ   ถ้าไม่มี ขอเชิญท่านนายก อบต. 
ประธานสภา อบตฯ ได้ชี้แจงตอบปัญหาของทางสมาชิกสภา ด้วยครับ  เชิญครับ 
 
นายจรูณ   สาลีวัน เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก และผู้เข้าประชุมทุกท่าน ตามท่ีสมาชิกสภา อบต. 
นายก อบต.  ทุกท่านได้แจ้งถึงเรื่องได้รับความเดือดร้อน    ขอให้ท่านรองบุญเสาร์ได้ชี้แจงแทน 

กระผมครับ  เชิญครับ 
 
นายบุญเสาร์  ค าผาย ครับทางฝ่ายบริหารก็เร่งด าเนินการแก้ไขปัญหา ไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางช ารุด   ไฟฟ้าที่ 
รองนายก อบต.  ช ารุดเสียหาย  ผมกจ็ะให้ทางกองช่าง ออกส ารวจและเร่งด าเนินการซ่อมแซมให้โดยด่วน 

ครับและงบประมาณบ้างงบจากจังหวัด  เช่น ถนนเส้นมิยาซาวา   โครงการ ถนนคสล.  
เส้นหน้าวัดบ้านหนองพอก หมู่ที่ 4 ต าบลหนองบัวดง อ าเภอศิลาลาด ถึง บ้านหนองแห้ว  
หมู่ที่ 11 ต าบลด่าน อ าเภอราษีไศล  งบประมาณ 500,000 บาท อีกประมาณ 2 เดือน
น่าจ าด าเนินการ  และโครงการของ อบจ. จากบ้านหนองซ าไฮ ถึง ซ าเหว่ซ าว่าด้วยนะครับ 
- ฝากเจ้าหน้าที่ อบต.หรือ ผู้น าหมู่บ้าน จะมีเจ้าหน้าที่กองอาสาสมัครพิทักษ์ทัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจะมาขอข้อมูลของทาง
ราชการ  ขอให้ท่านได้ให้ความร่วมมือด้วยนะครับ  จะมีโครงการเก่ียวกับเรื่องน้ า   
เพ่ือใช้ในการอุปโภคบริโภคใช้เพ่ือการเกษตร  ซึ่งจะมีการรับสมัครอาสามัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดังนี้ 
หมู่ที่  1  มี 1 คน 
หมู่ที่  2  มี 11 คน 
หมู่ที่  3  มี 1 คน 
หมู่ที่ 4  มี 2 คน 
หมู่ที่ 5  มี 9 คน 
หมู่ที 6  มี 8  คน 
หมูที่ 7 มี 12 คน 
หมู่ที่ 8  มี 1 คน 
หมู่ที่ 9  มี 1 คน 
ฝากประชาสัมพันธ์ให้พ่ีน้องท่านใดสนใจเป็นอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมมาสมัครได้นะครับ  จะมีค่าตอบแทนคล้ายกับ อสม.ประจ าหมู่บ้าน  ให้เตรียม 

   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  /  ส าเนาทะเบียนบ้าน  /  รูปถ่าย  1  นิ้ว  ซึ่งมีหน้าที่ 
   ดูแลเรื่อง น้ า  ป่าไม้  เรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม  ธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ 
 
นายจรูณ   สาลีวัน ขอเพ่ิมโครงการงบประมาณ อบจ. ได้ด าเนินการเป็นไปด้วยบางแล้ว ซึ่งโครงการรอยต่อ 
นายก อบต.  ระหว่างต าบลกับต าบล  อ าเภอกับอ าเภอ  ได้รับงบประมาณเนื่องจาก คสล. ระหว่าง ม.4  

ต าบลหนองบัวดง อ าเภอศิลาลาด  ถึง ม.11 ต าบลด่าน อ าเภอราษีไศล  งบประมาณ 
500,000 บาท  ถนนได้รับงบประมาณแล้วเป็น 6,000,000 บาท เป็นที่ซับซ้อน ผมได้
เสนอของบประมาณซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว 
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นายจรูณ    สาลีวัน - ส่วนรอยต่อบ้านหนองบัวดงไปต าบลด่าน คลาดว่าจะได้รับจัดสรรในปี 64  งบ อบจ. ผม 
นายก อบต.  เสนอไปเรียบร้อยแล้ว 

- ม.2 ที่เป็นหลุมเป็นบ่อ ได้ก าชับให้กองช่างไปส ารวจเรียบร้อยแล้วและจะด าเนินการแก้ไข
โดยด่วนครับ 
-ของ ม.6 ก็เช่นกันนะครับ 
-ผมจะให้ทางกองช่างด าเนินการส ารวจในเขตพ้ืนที่ต าบลหนองบัวดงทุกเส้น หากเกิดปัญหา
ผมจะด าเนินการแก้ไขโดยด่วนครับ  ต้องฝากกองช่างด้วยเมื่อส ารวจความเสียหายแล้วให้
เสนอเรื่องมายังส านักงานปลัด อบต. เพ่ือให้ส านักงานปลัด อบต.ได้ด าเนินการเสนอกอง
คลังเพ่ือแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนให้แก่ประชาชน  ฝากสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับโปรด
เข้าใจในการท างานของหน่วยงานเราด้วย  
-ส่วนเรื่องหนองเม็ก กระผมจะโทรหาช่างจากชลประทานให้มาส ารวจ เร่งด าเนินการแก้ไข
ในการซ่อมแซมถนนรอบหนองเม็กครับผม    
-เรื่องไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร  งบประมาณของเราไม่เพียงพอต้องเสนอต่อจังหวัด  เนื่องจาก
ไม่สามารถด าเนินการได้  จึงต้องของบประมาณจากทางจังหวัด ผมก็ติดตามเรื่องให้อยู่
ตลอดนะครับ  ต้องเข้าใจด้วยว่าเราท าเรื่องของบประมาณจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัด คน
เดิม แล้วเรื่องมาตกท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดคนใหม่ ท าให้ท่านไม่สามารถท่ีจะอนุมัติด าเนินการ
ได้  จึงต้องท าเรื่องเข้าไปใหม่  แต่ท่านก็รับปากว่าจะช่วยดูแลเรื่องนี้ให้ ถ้าไม่ได้ในปี 63 ก็
น่าจะเป็นปี 64 ผมพยายามติดตามเรื่องให้อย่างเต็มที่ครับ 
- เรื่อง รั้ว อบต. ไม่มีนั้น กระผมเลยสั่งให้ทีมกองช่างเก็บป้ายโครงการที่หมดสัญญาแล้ว
น ามาประยุกต์ท ารั้ว อบต. อยากให้ทุกท่านได้รับทราบว่า  ฝ่ายบริหารไม่ได้นิ่งนอนใจ ผม
พยายาม เพราะก็ต้องเปลี่ยนแปลงคณะบริหารใหม่เป็นบางท่าน   อย่างรองนายก อบต.
บางคนก็มาบางไม่มาบ้าง  บางคนก็ป่วยไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้  อย่างเลขานุการ
นายก อบต. ผมก็ต้องเปลี่ยนใหม่เนื่องจากเลขานุการนายกคนเดิมได้มีธุรกิจเป็นของตัวเอง
ไม่มาสามารถมาปฏิบัติน้าที่เลขานุการนายก อบต.ให้ผมได้ และได้ตกลงคุยกันแล้วว่า
จะต้องเปลี่ยนเลขานุการนายก อบต.ใหม่  ให้เห็นใจกระผมด้วยในช่วงรักษาการนี้ อยากให้
ทุกท่านโดยเฉพาะสมาชิก อบต.ได้มาแวะเวียน อบต.ด้วย  
- ผมก าชับยามให้ดูแลรักษาทรัพย์สินของราชการ  ดูแลความสงบเรียบร้อย และอยากให้มี
การจัดกิจกรรมจิตอาสาช่วยกันพัฒนา อบต.และรอบๆอบต.ของเรา ด้วยนะครับ 

 
ที่ประชุม   รับทราบ 
 
นายอริญชัย  นรสาร ขอขอบคุณท่านนายก อบต. ที่น าป้ายโครงการที่หมดสัญญามาท ารั้ว อบต. น าว่าเป็นเรื่องที่ 
ประธานสภา อบต. มากครับ ประมาณอาทิตย์เราควรช่วยกันพัฒนา อบต.ของเรานะครับ  ยังไงเดี๋ยวแจ้ง 

สมาชิกทุกท่านอีกทีว่าจะพัฒนาวันไหน  เดี๋ยวท าหนังสือแจ้งไปอีกทีครับ 
- งานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในวันที่ 28  
กรกฎาคม 2563 นี้ อยากให้ทุกท่านร่วมกันไปร่วมงานที่ อ าเภอด้วยนะครับ 
 



ที่ประชุม   รับทราบ 
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นางสาวชลดา สายสมุทร  เรียนท่านนายก อบต. / รองนายก อบต. /เลขานุการนายก อบต. / ประธานสภา อบต.  
รองปลัด อบต.  และท่านผู้เข้าประชุมทุกท่าน  ดิฉันขอแจ้งเรื่องโครงการฝึกอบรมจิตอาสา   

มีผู้เข้าร่วม 50 ท่าน   โดยระยะเวลาการฝึกอบรม 3 วัน ณ  ศูนย์การเรียนรู้ที่ต าบล 
ทุ่งสว่าง  อ าเภอกันทรลักษณ์  จังหวัดศรีสะเกษ  รายละเอียดจะแจ้งอีกครั้งนะคะ 
- ส่วนเรื่องงานวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  อยากให้ทุกท่านได้ร่วมกิจกรรมที่อ าเภอ  
ส่วนเรื่องก าหนดการจะท าหนังสือแจ้งให้ทุกท่านทราบอีกครั้งนะคะ 
- เรื่อง ธนาคารขยะรีไซด์เคิลต าบลหนองบัวดง  ได้ออกพ้ืนที่รับซื้อขยะในช่วงเดือน  
กุมภาพันธ์ 2563 และในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน 2563ที่ผ่านได้มีสถานการณ์
เกิดโรคระบาดโควิค – 19 เกิดขึ้นท าให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถออกพ้ืนที่ไปปฏิบัติหน้าที่รับ
ซื้อขยะภายในต าบลได้  และมีผู้เสียชีวิตที่เป็นสมาชิกฌาปนกิจธนาคารขยะรีไซเคิลต าบล
หนองบัวดง  จ านวน 4 ราย ท าให้เงินสะสมในการขายขยะลดลง บางรายมีเงินคงเหลือไม่
พอต่อการจ่ายค่าฌาปนกิจสงเคราะห์  แต่ในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านทางเจ้าหน้าที่ได้ออกพ้ืนที่ท า
การรับซื้อขยะเรียบร้อยแล้ว  ซึ่งมีก าหนดการรับซื้อดังนี้ 
วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 รับซื้อ หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 3 
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 รับซื้อ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 7 
วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 รับซื้อหมู่ท่ี 8 และหมู่ที่ 9 
วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 รับซื้อหมู่ท่ี 5 และหมู่ที่ 4 
และวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 รับซื้อหมู่ที่ 2 
อยากฝากให้ทุกสมาชิก อบต.ที่ยังไม่ได้เข้าร่วมธนาคารขยะได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกธนาคาร
ขยะด้วยนะคะ 

 
ที่ประชุม  รับทราบ 
 
นายอริญชัย  นรสาร -สมาชิกท่านใด มีเรื่องอ่ืนใดจะเสนอเพ่ิมเติมในท่ีประชุม อีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภา อบตฯ  
 
ที่ประชุม -ไม่มี 
 
นายอริญชัย  นรสาร -หากไม่มี ส าหรับวันนี้ผมขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลามาประชุมในวันนี้ 
ประธานสภา อบตฯ ขอปิดประชุมครับ 
 
-ปิดประชุมเวลา  16.00  น. 

 

          (ลงชื่อ)    สาคร   ศรภีูมาตย์      เลขานุการสภาอบต. 
          (นายสาคร   ศรีภูมาตย์) 

      ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
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(ลงชื่อ)    เสถียร  พันโน        ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 
             (นายเสถียร  พันโน) 
                                        ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
      

(ลงชื่อ)       ประภาส  แสนสขุ        ผู้ตรวจสอบฯ     (ลงชื่อ)   สมลักษณ์    ยางน้อย      ผู้ตรวจสอบฯ 
           (นายประภาส  แสนสุข)                               (นายสมลักษณ์    ยางน้อย) 
  กรรมการตรวจรายงานการประชุม                      เลขานุการ/กรรมการตรวจรายงานการประชุม   
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง  มีมติให้การรับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจ าปีพ.ศ. 
๒๕๖3  เมื่อวันที่   17  กรกฎาคม  2563 
 
 

                                        (ลงชื่อ)     อริญชัย  นรสาร   
                                                   (นายอริญชัย  นรสาร) 
                                  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง 
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นางสาวชลดา สายสมุทร  เรียนท่านนายก อบต. / รองนายก อบต. /เลขานุการนายก อบต. / ประธานสภา อบต.  
รองปลัด อบต.  และท่านผู้เข้าประชุมทุกท่าน  ดิฉันขอแจ้งเรื่องโครงการฝึกอบรมจิตอาสา   

มีผู้เข้าร่วม 50 ท่าน   โดยระยะเวลาการฝึกอบรม 3 วัน ณ  ศูนย์การเรียนรู้ที่ต าบล 
ทุ่งสว่าง  อ าเภอกันทรลักษณ์  จังหวัดศรีสะเกษ  รายละเอียดจะแจ้งอีกครั้งนะคะ 
- ส่วนเรื่องงานวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  อยากให้ทุกท่านได้ร่วมกิจกรรมที่อ าเภอ  
ส่วนเรื่องก าหนดการจะท าหนังสือแจ้งให้ทุกท่านทราบอีกครั้งนะคะ 
- เรื่อง ธนาคารขยะรีไซด์เคิลต าบลหนองบัวดง  ได้ออกพ้ืนที่รับซื้อขยะในช่วงเดือน  
กุมภาพันธ์ 2563 และในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน 2563ที่ผ่านได้มีสถานการณ์
เกิดโรคระบาดโควิค – 19 เกิดขึ้นท าให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถออกพ้ืนที่ไปปฏิบัติหน้าที่รับ
ซื้อขยะภายในต าบลได้  และมีผู้เสียชีวิตที่เป็นสมาชิกฌาปนกิจธนาคารขยะรีไซเคิลต าบล
หนองบัวดง  จ านวน 4 ราย ท าให้เงินสะสมในการขายขยะลดลง บางรายมีเงินคงเหลือไม่
พอต่อการจ่ายค่าฌาปนกิจสงเคราะห์  แต่ในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านทางเจ้าหน้าที่ได้ออกพ้ืนที่ท า
การรับซื้อขยะเรียบร้อยแล้ว  ซึ่งมีก าหนดการรับซื้อดังนี้ 
วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 รับซื้อ หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 3 
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 รับซื้อ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 7 
วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 รับซื้อหมู่ท่ี 8 และหมู่ที่ 9 
วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 รับซื้อหมู่ท่ี 5 และหมู่ที่ 4 
และวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 รับซื้อหมู่ที่ 2 
อยากฝากให้ทุกสมาชิก อบต.ที่ยังไม่ได้เข้าร่วมธนาคารขยะได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกธนาคาร
ขยะด้วยนะคะ 

 
ที่ประชุม  รับทราบ 
 
นายอริญชัย  นรสาร -สมาชิกท่านใด มีเรื่องอ่ืนใดจะเสนอเพ่ิมเติมในท่ีประชุม อีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภา อบตฯ  
 
ที่ประชุม -ไม่มี 
 
นายอริญชัย  นรสาร -หากไม่มี ส าหรับวันนี้ผมขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลามาประชุมในวันนี้ 
ประธานสภา อบตฯ ขอปิดประชุมครับ 
 
-ปิดประชุมเวลา  16.00  น. 
 

          (ลงชื่อ)                                 เลขานุการสภาอบต. 
          (นายสาคร   ศรีภูมาตย์) 

      ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
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(ลงชื่อ)                            ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 
             (นายเสถียร  พันโน) 
                                        ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
      

(ลงชื่อ)                                  ผู้ตรวจสอบฯ     (ลงชื่อ)                                   ผู้ตรวจสอบฯ 
           (นายประภาส  แสนสุข)                               (นายสมลักษณ์    ยางน้อย) 
  กรรมการตรวจรายงานการประชุม                      เลขานุการ/กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
  
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง  มีมติให้การรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 
ประจ าปีพ.ศ. ๒๕๖3  เมื่อวันที่   15  มิถุนายน  2563 
 
 

                                        (ลงชื่อ)  
                                                   (นายอริญชัย  นรสาร) 
                                  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง 

 


