
 
-ส ำเนำ- 

บันทึกกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวดง 
สมัยสำมัญ สมัยท่ี 4  ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ 3  ธันวำคม  ๒๕๖3 

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 
นายบุญชู  ติละบาล 
นายสมาน  เกษสร 
นายเสถียร  พันโน 
นายพินิจ  เข็มทอง 
นายสาคร   ศรีภูมาตย์ 
นายทองสุข  บุญทะวงษ์ 
นายศิววัชร  พัฒพินิจ 
นายสุพรรณ์  จันทาทอง 
 

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.๕ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ม.๕ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ม.๖ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ม.๗ 
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 
บุญชู  ติละบาล 
สมาน  เกษสร 
เสถียร  พันโน 
พินิจ  เข็มทอง 
สาคร  ศรีภูมาตย์ 
ทองสุข  บุญทะวงษ์ 
ศิววัชร  พัฒพินิจ 
สุพรรณ์  จันทาทอง 
 

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

๑. 
 
๒. 
๓. 
๔. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9 
10. 
11. 
12. 
13. 

นายสุพรรณ์  จันทาทอง 
 
น.ส.ชลดา  สายสมุทร 
นางส าราญ  โพลังกา 
นางวิไลวรรณ นาครินทร์ 
นางสมบัติ  วรรณทวี 
นางพูนทรัพย์ นาคาแก้ว 
นายทัศนันท์  จันทะนาม 
นายต่อศักดิ์  ศรีแก้ว 
นางสายฝน  วรรณวงษ์ 
นางสาวจิรภรณ์  ทองสุทธิ์ 
นางสาวแววตา  กาหลง 
นายอรุณ  บึงไกร 
น.ส.สุรีกิตต์  จิตต านาน 
 

ปลัด อบต.หนองบัวดง ปฏิบัติหน้าที่ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
รองปลัด อบต. 
หน.ส านักงานปลัดฯ 
ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
ผอ.กองการศึกษาฯ 
รักษการ ผอ.กองคลัง 
นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
นักวิเคราะหน์โยบายและแผนปฏิบัติการ 
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
นักพัฒนาชุมขนปฏิบัติการ 
นายช่างโยธา 
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 
 

สุพรรณ์  จันทาทอง 
 
ชลดา   สายสมุทร 
ส าราญ  โพลังกา 
ไปราชการ 
สมบัติ  วรรณทวี 
พูนทรัพย์ นาคาแก้ว 
ทัศนันท์  จันทะนาม 
ต่อศักดิ์  ศรีแก้ว 
สายฝน  วรรณวงษ์ 
จิราภรณ์   ทองสุทธิ์   
แววตา   กาหลง  
อรุณ  บึงไกร 
สุรีกิตต์  จิตต านาน 
 



 
 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 
๑4. 
15. 
16. 
17. 
18. 

นางสว่าง  สีนิกรณ ์
นายทรงศักดิ์ เนื่องแนวน้อย 
นางสาวธรรัตน์  ปรางเพชร 
นางสาวเพ็ญพักตร์  ไชยมงคล 
นางสาวเยาวลักษณ์ สันโสภา 

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม 
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร 

สว่าง  สีนิกรณ์ 
ทรงศักดิ์  เนื่องแนวน้อย 
ธรรัตน์  ปรางเพชร 
เพ็ญพักตร์  ไชยมงคล 
เยาวลักษณ์   สันโสภา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
เริ่มประชุมเวลำ  09.30 น. 
นายสุพรรณ์   จันทาทอง  เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดงที่เคารพ สมาชิกสภา 
เลขานุการสภา อบต. อบต.หนองบัวดง และผูเขารวม ประชุม ผูทรงเกียรติทุกทาน ขณะนี้มีสมาชิกสภา 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดงมาประชุมครบองคประชุม กระผมขอ เรียนเชิญทาน 
ประธานสภาฯ ไดจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และกลาว เปดการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบัวดง  สมัยสามัญ  ครั้งที่ 4 ประจ าป พ.ศ.2563  ขอเรียนเชิญครับ  

นายอริญชัย นรสาร  เรียนทานสมาชิกสภา อบต.หนองบัวดง  ผูทรงเกียรติ คณะผูบริหารและผู้เข้าร่วมประชุม 
ประธานสภาฯ   ทุกท่านถึงเวลาประชุมแลว กระผมขอเปดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง  
                               สมยัสามัญ  สมัยที่  4  ครั้งที่ 1 / 2563 วันที่  3  สิงหาคม  2563  เวลา 09.30 น.  
                               ณ หองประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง   
ระเบียบวำระท่ี ๑ เรื่องประธำนแจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ  
นายอริญชัย นรสาร  1.๑ เรื่อง ขอกลับเข้ำปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรของนำยสุพรรณ์   จันทำทอง  
ประธานสภาฯ              ต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง  เชิญท่านปลัดได้ชี้แจงให้ที่ประชุม 
                               ทราบเชิญครับ 
นายสุพรรณ์  จันทาทอง   ด้วยกระผมนายสุพรรณ์  จันทาทอง  ต าแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง 
ปลัด อบต.                   ถูกฟ้องร้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบพิพากษาว่ามีความผิดตามประมวล 

กฎหมายอาญามาตรา 149 (เดิม)  ประกอบมาตรา 86 จ าคุก 3 ปี 4 เดือน  และกระผมได้
ยื่นค าร้องฎีกา  ศาลฎีกาคัดค้านค าพิพากษาศาลอุทธรณ์  แผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ซึ่งระหว่างยื่นค าร้องขอฎีกา  ศาลฎีกาไม่อนุญาตให้ประกันตัวจนกว่าศาลฎีกาจะมีค าสั่ง
อนุญาตให้ฎีกาและรับฎีกาไว้พิจารณา  จึงท าให้กระผมถูกคุมขังตามค าสั่งศาลจนกว่าจะถึง
ที่สุด   บัดนี้ศาลฎีกาได้มีค าสั่งอนุญาตให้ฎีกาและรับฎีกาของกระผมไว้พิจารณาแล้วและมี
ค าสั่งอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว  กระผมได้กลับเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ราชการตามเดิม   

ที่ประชุม  รับทราบ 
นายอริญชัย นรสาร  1.๒ แนะน ำพนักงำนส่วนต ำบลโอน (ย้ำย)  มำด ำรงต ำแหน่ง นักทรัพยำกรบุคคล  
ประธานสภาฯ  สังกัด ส านักงานปลัด อบต. หนองบัวดง  เชิญแนะน าตัวให้ที่ประชุมทราบเชิญครับ 
น.ส.จิราภรณ์  ทองสุทธิ์   สวสัดีค่ะดิฉัน นางสาวจิราภรณ์   ทองสุทธิ์  ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล  โอน(ย้าย)มาจาก 
นักทรัพยากรบุคคลฯ      องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองคง  อ าเภอราษีไศล  ทุกท่านคงจะรู้จักแล้วนะคะเพราะดิฉัน 
                               เคยอยู่ที่นี้มาก่อน   ยังไงก็ขอฝากเนื้อฝากตัวอีกครั้งด้วยนะคะ  ขอบคุณค่ะ 
ที่ประชุม  รับทราบ 
นายอริญชัย นรสาร  1.๓ แนะน ำพนักงำนอำสำสมัครบริบำลท้องถิ่น  ประจ ำต ำบลหนองบัวดง จ ำนวน 2 ท่ำน 
ประธานสภาฯ  เชิญแนะน าตัวให้ที่ประชุมทราบเชิญครับ 
น.ส.ธรรัตน ์ปรางเพชร    สวสัดีค่ะทุกท่านดิฉันนางสาวธรรัตน์   ปรางเพชร  เป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นประจ า   
                               ต าบลหนองบัวดง ขอบคุณค่ะ 
น.ส.เพ็ญพักตร์  ไชยมงคล สวัสดีค่ะทุกท่านดิฉันนางสาวเพ็ญพักตร์   ไชยมงคล  เป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นประจ า   
                                ต าบลหนองบัวดง ขอบคุณค่ะ 
ที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวำระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวดงสมัยสำมัญ  
  สมัยที่  3  ครั้งที่ 3 / 2563  วันที่  14  สิงหำคม  2563 
นายอริญชัย   นรสาร คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง สมัยสามัญ   
ประธานสภา ฯ  สมัยที่  4  ครั้งที่ 1 / 2563  วันที่  14 สิงหาคม  2563  แล้ว  ปรากฏว่าไมมีการเพ่ิมเติม

และแก้ไขถ้อยค าในรายงานการประชุม และได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานว่าได้ตรวจสอบ
รายงานการประชุมแล้ว ผมขอให้สมาชิกสภาอบต.รับรองรายงานการประชุมองค์การบริหาร 



 
 
นายอริญชัย   นรสาร ส่วนต าบลหนองบัวดงสมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 / 2563  วันที่  14 สิงหาคม 2563   
ประธานสภา ฯ             ครับ  สมาชิกท่านใดเห็นว่าสมควรรับรองรายงานการประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง

บัวดงสมัยสามัญ  สมัยที่  4  ครั้งที่  1 /2563   โปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม รับรอง …16.. เสียง   ไม่รับรอง..........-.......เสียง    งดออกเสียง ....-..... เสียง  
ระเบียบวำระท่ี ๓ เรื่องเพื่อทรำบ 
  - ไม่มี – 
ระเบียบวำระท่ี  4        เรื่องเสนอเพื่อพิจำรณำ 
 4.๑ กำรพิจำรณำโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณพ.ศ.๒๕๖4 
นายอริญชัย   นรสาร ขอเชิญคณะผู้บริหารชี้แจงครับ 
ประธานสภา อบต. 
นายสุพรรณ์  จันทาทอง   เรียน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดงทุกท่านบัดนี้คณะผู้บริหารองค์การ
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่   บริหารส่วนต าบลหนองบัวดง  ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดงได้เห็นชอบ 
นายก อบต.                  ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4  ไปแล้วนั้นและ 

 นายอ าเภอศิลาลาดได้อนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณดังกล่าวแล้วและนายกองค์การบริหาร    
 ส่วนต าบลหนองบัวดงได้ประกาศใช้โดยมีผลตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖2  เป็นต้นมาแต ่
เนื่องจากรายจ่ายบางรายการไม่ได้ตั้งไว้หรือตั้งไว้แต่ไม่เพียงพอและมีความจ าเป็นต้องใช้จ่าย 
ดังนั้นเพื่อให้การแก้ไขปัญหาและให้การด าเนินการในเรื่องดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยรวม  คณะผู้บริหารจึงขอเสนอโอนงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖4  โดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4 การโอนและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ  ๒๗  ซึ่งกล่าวไว้ว่า  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบ
ลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด  ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนโอนไปตั้ง
จ่ายรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  ซึ่งขอโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
จ านวน  3  รายการ  ดังนี้ 
ส ำนักงำนปลัด  อบต.  
โอนลด   

 1. แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท      
      ครุภัณฑ์ส านักงาน  รายการ ตู้กระจกบานเลื่อน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้กระจกลานเลื่อน 
      แบบ 2 บาท  ซ่ึงต้ังไว้จ านวน  36,000 บาท ขณะนี้ยังไม่ได้ใช้จ่าย  และเม่ือโอนแล้ว   
      ตู้กระจกบานเลื่อน แบบ 2 บาน จะคงเหลือ  31,00๐  บาท (ตามข้อบัญญัติ ฯ หน้าที่ 73) 

ไปตั้งจ่ำยเพิ่มรำยกำรเดิม   
งานบริหารงานทั่วไป  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน  รายการโต๊ะ
ท างานพร้อมเก้าอ้ี เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ี โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
1. โต๊ะท างาน 
2. มีพนักผิงหลัง 
3. ล้อเลื่อนปรับระดับได้ 
4. มีที่พักแขนทั้งสองข้าง 
5. เก้าอ้ีบุนวม 
จ านวน  1 ชุด ๆ ละ 5,000บาท และจัดซื้อโต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ีเพ่ิมอีกจ านวน 1 ชุด 
จ านวน 5,000  บาท  รวมเป็นเงิน  10,000 บาท 

 



 
นายสุพรรณ์  จันทาทอง  โอนลด   
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่  2. แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์   
นายก อบต.                 ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน รายการ โต๊ะประชุมสภา เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ                                 
                               โต๊ะประชุมสภา  ซ่ึงต้ังไวจ้ านวน  13,200 บาท  ขณะนี้ยังไม่ได้ใช้จ่าย   
                                และเม่ือโอนแล้ว โต๊ะประชมสภา  จะคงเหลือ  ๐  บาท (ตามข้อบัญญัติ ฯ หน้าที่ 75) 

เพื่อโอนเพิ่ม  จ่ำยรำยกำรใหม่   
งานบริหารงานทั่วไป  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน  รายการโต๊ะ
พับขาว  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับขาว  ขนาด 150  45  70 ซม.(กว้าง  ยาว
สูง) จ านวน  13,200  บาท 

                              โอนลด   
3. แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน  หมวดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประเภท เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก  รายการเครื่องพิมพ์  Multifunction  แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์  Multifunction  
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) เป็นจ านวน  20,000  บาท 
ขณะนี้ยังไม่ได้ใช้จ่าย และเม่ือโอนแล้ว โต๊ะประชมสภา  จะคงเหลือ  0  บาท  
(ตามข้อบัญญัติ ฯ หน้าที่ 78) 
เพื่อโอนเพิ่ม  จ่ำยรำยกำรใหม่   
1. งานบริหารงานทั่วไป  งบลงทุน  หมวดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภท เครื่องพิมพ์แบบ 
ฉีดหมึก  รายการเครื่องพิมพ์  Multifunction  แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก  พิมพ์ (Ink  
Tank Printer)   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์  Multifunction  แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง 
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  จ านวน  4  เครื่อง ๆ ละ 4,300 บาท  
จ านวน  17,200  บาท   
มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน  ดังนี้ 
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีกหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  จากโรงงาน 

                               ผู้ผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A 4 ไม่น้อยกว่า 19 หน้าต่อนาที  
(ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษขนาด A 4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที  
(ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USE 2.0 หรือดีกว่า  จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A 4, Letter, Legal และ Custom 
2. งานบริหารงานทั่วไป  งบลงทุน  หมวดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภท เครื่องพิมพ์เลเซอร์   
หรือ LED ขาวด า รายการเครื่องพิมพ์เลเซอร์  หรือ LED ขาวด า  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ 
เครื่องพิมพ์เลเซอร์  หรือ LED ขาวด า  จ านวน  1  เครื่อง  จ านวน  2,600  บาท   
มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน  ดังนี้ 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600  600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษขนาด A 4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)  
- มีหน่วยความจ า (Memory)  ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
   - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USE 2.0 หรือดีกว่า  จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

                     - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 
-  สามารถใช้ได้กับ A 4, Letter, Legal และ Custom 



 
 
นายสุพรรณ์  จันทาทอง   กองคลัง 
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่   โอนลด   
นายก อบต.                  1. แผนงานบริหารงานคลัง  งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  ประเภทค่าตอบแทน 

      พนักงานจ้าง  รายการ ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป  เพื่อจ่ายเป็น 
      ค่าจ้างพนักงานจ้างผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  ซึ่งตั้งไว้จ านวน  105,000 บาท  
      ขณะนี้ยังไม่ได้ใช้จ่าย  และเม่ือโอนแล้ว ค่าจ้างพนักงานจ้างผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   
      จะคงเหลือ  102,40๐  บาท (ตามข้อบัญญัติ ฯ หน้าที่ 81) 

ไปตั้งจ่ำยเพิ่มรำยกำรใหม่   
งานบริหารงานคลัง  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท หมวดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์      
ประเภท เครื่องพิมพ์เลเซอร์  หรือ LED ขาดด า รายการเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์  หรือ LED ขาดด า  จ านวน  1  เครื่อง   
จ านวน  2,600  บาท   
มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน  ดังนี้ 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600  600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษขนาด A 4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)  
- มีหน่วยความจ า (Memory)  ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USE 2.0 หรือดีกว่า  จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 
-  สามารถใช้ได้กับ A 4, Letter, Legal และ Custom 

จึงขอเสนอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖4  ให้ที่ประชุมสภา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดงได้พิจารณาอนุมัติต่อไป 

ในการโอนครั้งนี้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า 
                                ด้วยวิธีงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕63 หมวด 4 การโอนและแก้ไข 
                                 เปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ  ๒๗   
นายอริญชัย  นรสาร ขอมติที่ประชุมเพ่ืออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  ๒๕64   
ประธานสภา อบต. สมาชิกท่านใดเห็นสมควรให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 
  จ านวน  5  รายการ โปรดยกมือ ครับ 
มติที่ประชุม  อนุมัติให้โอนงบประมำณด้วยคะแนนเสียง....16......เสียง    ไม่อนุมัติ.......-.....เสียง     งด 

ออกเสียง.....-....เสียง  อนุมัติให้โอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  ๒๕๖4  
ตำมที่ผู้บริหำรเสนอ 

นายอริญชัย  นรสาร 4.2  เรื่อง ขออนุญำตใช้ที่สำธำรณประโยชน์ดอนปู่ตำบ้ำนตู้สร้ำงวัดบ้ำนตู้  
ประธานสภา อบต. ด้วยผู้ใหญ่บ้านตู้ได้ยื่นเอกสารแจ้งความประสงค์ขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ดอนปู่ตาบ้านตู้  

หมู่ที่ ๘  เพ่ือสร้างวัดบ้านตู้  เอกสารประกอบการขออนุญาต   จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา
และให้ปลัด อบต.ชี้แจงต่อที่ประชุม 

นายสุพรรณ์   จันทาทอง  การสร้างวัดในพระพุทธศาสนาต้องด าเนินการตามมาตรา  ๓๑ และมาตรา  ๓๒ แห่ง 
ปลัด อบต. พระราชบัญญัติคณะสงฆ์  พ.ศ.๒๕๐๕  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  ๒  พ.ศ.๒๕๓๕  หลักเกณฑ์

การขออนุญาตสร้างวัด  คือ  ๑.  ต้องมีที่ดินที่มีพ้ืนที่ติดต่อกัน  เนื้อท่ีไม่น้อยกว่า  ๖  ไร่  โดย
เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินตามกฎหมายท าหนังสือสัญญาตกลงยกที่ดินให้สร้างวัดไว้กับ
นายอ าเภอและเจ้าพนักงานที่ดินเพ่ือแสดงความประสงค์จะยกที่ดินเพ่ือสร้างวัด  กรณีที่ดินที่
จะใช้สร้างวัดเป็นที่ดินทางราชการต้องผ่านขั้นตอนขอใช้ที่ดินถึงส่วนราชการผู้ดูแลรักษาที่ดิน



ออกหนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินสร้างวัดก่อน  กรณีของบ้านตู้ขออนุญาตสร้างวัด
และขออนุญาตใช้ที่สาธารณประโยชน์ดอนปู่ตาบ้านตู้  ต่อสภา อบต.หนองบัวดง  เพื่อขอ 

 
นายสุพรรณ์  จันทาทอง   ความเห็นชอบให้ใช้ที่สาธารณประโยชน์  ซึ่ง อบต.หนองบัวดงกับนายอ าเภอศิลาลาดมีหน้าที่ 
ปลัด อบต.                   ร่วมกันในการดูแลรักษาคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชน 

ใช้ประโยชน์ร่วมกัน  ดอนปู่ตาบ้านตู้  หมู่ที่  ๘  ต าบลหนองบัวดง  บ้านตู้ได้ท าประชาคม
หมู่บ้านเพ่ือขอใช้และประชาคมหมู่บ้านเห็นชอบให้ใช้สร้างวัดแล้ว  จึงมาขอความเห็นชอบ
จาก  อบต.หนองบัวดง  จึงขอให้ท่านสมาชิก  อบต.  ได้พิจารณา  ตามรายละเอียดในเอกสาร 

นายสาคร  ศรีภูมาตย์ ครับทางวัดบ้านหนองจอก  มีเอกสารเกี่ยวกับการขอใช้ที่ดินในป่าสงวนแห่งชาติเพ่ือสร้างวัด 
ส.อบต. หมู่ที่ 7  กระผมขอแนะน าให้ทางสมาชิกบ้านตู้ได้แจ้งท่านผู้ใหญ่บ้านให้ไปขอเอกสารตัวอย่างในการ 
                               ขออนุญาต  จะได้เป็นแนวทางในการใช้ประกอบการพิจารณาขออนุญาตครับผม 
นายอริญชัย  นรสาร      ครบัฝากท่านทองสุข  ได้แจ้งให้ท่านผู้ใหญ่บ้านทราบด้วยนะครับ 
ประธานสภา อบต. มีท่านใดจะซักถามหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มีผู้ใดซักถาม 
ประธานสภา อบต. จึงขอมติที่ประชุมเพ่ือขอความเห็นชอบให้บ้านตู้  หมู่ที่  ๘  ใช้ที่สาธารณประโยชน์ดอนปู่ตา

สร้างวัด 
มติที่ประชุม  มีมติด้วยคะแนนเสียง  เห็นชอบ....16......เสียง    ไม่เห็นชอบ.......-.....เสียง     งดออก 

เสียง.....-....เสียง  อนุญำตให้บ้ำนตู้ใช้ที่ดินสำธำรณประโยชน์ดอนปู่ตำบ้ำนตู้เพื่อสร้ำงวัด
บ้ำนตู้ 

นายอริญชัย นรสาร  ๔.๓ เรื่อง ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนแผนพัฒนำท้องถิ่น  
ประธานสภาฯ              ประจ ำปีงบประมำณ 2563  เชิญนักวิเครำะห์นโยบำยและแผนได้ชี้แจงให้ท่ี 
                               ประชุมทรำบ  เชิญครับ   
นายต่อศักดิ์  ศรีแก้ว        ขอชี้แจงรายละเอียดการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ    หนองบัวดง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  มีรายละเอียดดังนี้ครับ 
                               1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

จ ำนวนโครงกำร 
ปรำกฏอยู่ใน
แผนพัฒนำ

ท้องถิ่น 

บรรจุ
ข้อบัญญัติ 

(น ำไปปฏิบัติ) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงกำรที่
ปรำกฏในแผนฯ  

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 83 35 42.16 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 16 - - 
๓. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาดา้นสิ่งแวดล้อม 9 - - 
๔. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิต 60 6 10 
๕. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาการให้บริการและการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี 25 20 80 

รวม 193 74 68.47 
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นักวิเคราะห์นโยบายฯ     

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
(โครงกำร) 

จ ำนวนเงิน
งบประมำณ 

หน่วยงำนรับผิดชอบ 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน 

หมู่ที่ 1 
210,000 กองช่าง 

2. โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติก ภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 1 14,500 กองช่าง 
3. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงหินคลุก  

เส้นหนองโนถึงคันไดร์ หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัวทอง 
228,000 กองช่าง 

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหน้าบ้าน 
นางหฤทัย ถึงหนองเม็ก หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัวทอง 

189,000 กองช่าง 

5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 2 

349,000 กองช่าง 

6. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงหินคลุก เส้น
ดอนกอกถึงบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 2 

155,000 กองช่าง 

7. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินพร้อมหินคลุก  
เส้นซ าหว้า หมู่ที่ 2 บ้านโนนสมบูรณ์ถึงบ้านโนนสังข์ 

250,000 กองช่าง 

8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
เส้นสี่แยกถึงประปาเก่า หมู่ที่ 2 บ้านโนนสมบูรณ์ 

186,000 กองช่าง 

9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 3 

343,000 กองช่าง 

10. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงหินคลุก  
เส้นดอนม่วง หมู่ที่ 3 บ้านหลักด่านถึงคันไดร์ 

405,000 กองช่าง 

11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านหลักด่านถึงคันไดร์ หมู่ที่ 3 

470,000 กองช่าง 

12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนาย
เสมียน ถึงสามแยกหนองยาง หมู่ที่ 3 บ้านหลักด่าน 

210,000 กองช่าง 

13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 4 

349,000 กองช่าง 

14. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนขึ้นดินพร้อมลงหินคลุก  
เส้นดอนปู่ตา หมู่ที่ 4 บ้านหนองพอกถึงคันไดร์ 

198,000 กองช่าง 

15. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นหนองพอก
ถึงสามแยกโรงเรียนทัพส่วยหนองพอก หมู่ที่ 4 

451,000 กองช่าง 

16. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากนานางทอง
พันธ์ สุดสา ถึงนานางทองส่วน หมู่ที่ 4 บ้านหนองพอก 

186,000 กองช่าง 

17. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกเส้นบ้านทัพส่วยถึงดอนผึ้ง 
หมู่ที่ 5 บ้านทัพส่วย 

295,000 กองช่าง 

18. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกเส้นสามแยกถึงดอนฝั่งแดง 
หมู่ 5 บ้านทัพส่วย 

195,000 กองช่าง 
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ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
(โครงกำร) 

จ ำนวนเงิน
งบประมำณ 

หน่วยงำนรับผิดชอบ 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
19. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านทัพส่วย 

หมู่ที่ 5 บ้านทัพส่วย  
340,000 กองช่าง 

20. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นสามแยก
โรงเรียนทัพส่วยหนองพอก ถึงคันไดร์ หมู่ที่ 5 

429,000 กองช่าง 

21. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นบ้านนายดาบ
อัศวิน นิรมิตสันติ ถึงคันไดร์ หมู่ที่ 5 

186,000 กองช่าง 

22. โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ 
หน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองบัวดง 

498,000 กองช่าง 

23. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 6 

210,000 กองช่าง 

24. โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติก ถนนภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 6 

14,500 กองช่าง 

25. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นข้าง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองบัวดง  
ถึงคันไดร์ หมู่ที่ 6 บ้านหนองบัวดง 

445,000 กองช่าง 

26. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นข้าง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองบัวดง  
ถึงคันไดร์ หมู่ที่ 6 บ้านหนองบัวดง 

199,000 กองช่าง 

27. โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติก ถนนจากสามแยกข้าง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไปทางหนองบัวดง 

7,000 กองช่าง 

28. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 7 

348,000 กองช่าง 

29. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 8 

210,000 กองช่าง 

30. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกเส้นนานางสุมณี 
สร้อยสิงห์ ถึงบ้านหลักด่านลงล าน้ าเสียว หมู่ที่ 8 บ้านตู้ 

199,000 กองช่าง 

31. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 348,000 กองช่าง 
32. โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติก ถนนจากบ้านดงเค็ง 

หมู่ที่ 9 ไปทางบ้านหนองจอก หมู่ที่ 7 
490,000 กองช่าง 

33. โครงการซ่อมแซมถนนขึ้นดินพร้อมลงหินคลุก ถนนลาดยาง
บ้านดงเค็งถึงประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 

490,000 กองช่าง 

34. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก ถนนจากบ้านดงเค็ง  
หมู่ที่ 9 ไปทางบ้านหนองจอก หมู่ที่ 7 

360,000 กองช่าง 

35. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
เส้นถนนลาดยางสุดสายถึงคันไดร์ หมู่ที่ 9 บ้านดงเค็ง 

454,000 กองช่าง 
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ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิต 
 
 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
(โครงกำร) 

จ ำนวนเงิน
งบประมำณ 

หน่วยงำนรับผิดชอบ 

1. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 65,000 กองการศึกษา 
2. โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ  135,900 ส านักปลัด 
3. โครงการพัฒนาสตรีในพ้ืนที่ต าบลหนองบัวดง 135,700 กองสวัสดิการสังคม 
4. โครงการแข่งขันกีฬาและเยาวชน 20,000 กองการศึกษา 
5. โครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข 180,000 ส านักปลัด 

 
 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรให้บริกำรและกำรบริหำรงำนบ้ำนเมืองท่ีดี 
 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
(โครงกำร) 

จ ำนวนเงิน 
งบประมำณ 

หน่วยงำนรับผิดชอบ 

1. อาหารเสริม (นม) 603,173.96 กองการศึกษา 
2. ค่าเช่าบริการใช้อินเตอร์เน็ต  8,000 ส านักปลัด 
3. วัสดุเชื้อเพลิง 39,360 ส านักปลัด 
4. ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างแรงงานและจ้างเหมาบริการ

อ่ืนๆ 
417,500 กองการศึกษา 

  
5. ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น จ้างขับรถรับ – ส่งนักเรียน 

ค่าจ้างแม่บ้านท าความสะอาดค่าตักสิ่งปฏิกูล 
209,700 กองการศึกษา 

  
6. ซื้อน้ าดื่มสะอาดส าหรับบริการประชาชนที่มาติดต่อ

ราชการ 
14,420 ส านักปลัด 

7. ค่าจ้างเหมาบริการ 151,214 ส านักปลัด 
8. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 124,950 กองช่าง 
9. โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานนอกสถานที่

ภายในประเทศ 
241,650 ส านักปลัด 

10. วัสดุอื่นๆ วารสารและหนังสือพิมพ์ 19,580 ส านักปลัด 
11. วัสดุส านักงาน 302,047 ทุกส่วน 
12. ครุภัณฑ์การเกษตร 133,700 กองช่าง 
13. วัสดุก่อสร้าง 270,875 กองช่าง 
14. วัสดุงานบ้านงานครัว 27,369 ส านักปลัด 
15. ครุภัณฑ์ส านักงาน 327,600 ทุกส่วน 
16. จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน 12,480 ส านักปลัด 
17. วัสดุคอมพิวเตอร์ 122,690 ทุกส่วน 

 



 
 

นายต่อศักดิ์  ศรีแก้ว        ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติแล้ว 

นักวิเคราะห์นโยบายฯ     

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
(โครงกำร) 

จ ำนวนเงิน 
งบประมำณ 

หน่วยงำนรับผิดชอบ 

18. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 144,300 ทุกส่วน 
19. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 292,660 ทุกส่วน 
20. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 32,100 ส านักปลัด 
21. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 8,500 ส านักปลัด 
22. ส ารองจ่าย 380,475 ทุกส่วน 
23. วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 124,200 ส านักปลัด 

 
ปัญหำและอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน 
1. จ านวนงบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินงาน 
2. แผนยังไม่ครอบคลุมปัญหาและความต้องการของชุมชน 
3. มีปัญหาเร่งด่วนเกิดขึ้นจากภัยพิบัติ เช่น น้ าท่วมพื้นที่ทางการเกษตร 
4. ช่วงฤดูแล้งน้ ามีปริมาณน้อยไม่เพียงพอ 

                                - ส่วนแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
                                หนองบัวดง อ าเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

รายละเอียด ตามเอกสารที่แจกให้ทุกท่าน   รบกวนทุกท่านได้ตรวจสอบดูรายะเอียดให้
กระผมด้วยนะครับว่ามี โครงการของหมู่ไหนถูกต้องหรือไม่   ครับขอคุณครับ 

ที่ประชุม  รับทราบและไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม 
 

ระเบียบวำระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
นายอริญชัย  นรสาร 5.1 เรื่อง ขอรับกำรสนับสนุนทรัพย์หรือสิ่งของ เพื่อสนับสนุนกำรจัดงำน “วันรวมน้ ำใจสู่
ประธานสภา อบต. ชำวศรีสะเกษ”  

ด้วยจังหวัดศรีสะเกษ  ได้ก าหนดจัดงานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ  ประจ าปี 
2564  ในระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม  2563 ถึงวันที่  3  มกราคม 2564 ณ บริเวณสนาม
หน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือหารายได้ช่วยเหลือกิจกรรมสาธารณ
กุศลต่าง ๆ  เสริมสร้างสามัคคี  ปรองดองสมานฉันท์และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพ้ืนที่  
โดยจังหวัดศรีสะเกษได้ก าหนดจัดงาน “วันรวมน้ าใจสู่ชาวศรีสะเกษ”  ในวันที่ 9 ธันวาคม 
2563 เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณสนามจวนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  

 ดังนั้น อ าเภอศิลาลาด  จึงขอรับการสนับสนุนทีวีแอลอีดี ขนาด 32 นิ้ว จ านวน 1 
เครื่อง  ให้อ าเภอศิลาลาดภายในวันที่ 5 ธันวาคม 2563 และขอเชิญร่วมพิธีมอบสิ่งของ ฯ 
ในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ณ  บริเวณสนามจวนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ 

      ขอความร่วมมือท่านสมาชิกทุกท่านได้ร่วมมอบทีวีให้แก่อ าเภอศิลาลาด หลังจาก 
                               เลิกประชุมด้วยนะครับ  
ที่ประชุม  รับทราบ 
นายอริญชัย   นรสาร     5.2 เรื่อง  กำรจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระบรม 
ประธานสภา อบต.        ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ  
                               5 ธันวาคม 2563   ขอให้สมาชิก อบต.  ได้ให้ความร่วมมือในการร่วมสดุดีพระเกียรและ 
             น้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย 
                               เดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 5 ธันวาคม 2563 ณ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ 



                               โดยใส่ชุดปกติขาวหรือชุดสีกากีแขนยาวหรือชุดไทยโทนสีเหลือง 
ที่ประชุม ทราบ 
นายอริญชัย  นรสาร มีท่านใดมีเรื่องอ่ืนใดที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาหรือไม่ขอเชิญครับ 
ประธานสภา อบต. 
นายสมลักษณ์  ยางน้อย เรียนท่านประธานสภา อบต.สมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน กระผมนายสมลักษณ์  ยางน้อย 
ส.อบต. หมู่ที่ 2  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  2  เรื่องการซ่อมแซมถนน เส้นบ้านนางถาวร  สลุงใจ ว่าสามารถท า 

เชื่อมต่อกันแบบถนนแอลฟาสติกส์ได้หรือไหม   และอีกเรื่องท่านก านันต าบลหนองบัวดง   
ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าข้าวเปลือกบ้านโนนสมบูรณ์  ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม  
2563 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2564   

นายอริญชัย  นรสาร      เชญิท่านปลัด อบต.ได้ชี้แจงครับ 
ประธานสภา อบตฯ 
นายสุพรรณ์ จันทาทอง   ครับส าหรับเรื่องถนนของบ้านโนนสมบรูณ์ หมู่ที่ 2  กระผมจะส่งกองช่างไปส ารวจ  
ปลัด อบต.                 เพ่ือด าเนินการในส่วนที่สามารถด าเนินการได้  เดี๋ยวจะให้นายทัศนันท์  จันทะนาม   
                              นักวชิาการศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองช่าง  ก ากับดูแลอีกที 
ที่ประชุม  รับทราบ 
นายประภาส  แสนสุข     เรียนท่านประธานสภา อบต.สมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน กระผมนายประภาส  แสนสุข 
ส.อบต. หมู่ที่ 1  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  1   กระผมได้ดูแผนพัฒนาท้องถิ่น  บ้านหนองบัวทอง  หมู่ที่ 1  
                               ขอไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร   รู้สึกว่างบประมาณทาง อบต.ไม่เพียงพอ อยากให้ทางอบต. ท าเรื่อง 

เข้าไปของบประมาณจากจังหวัดให้ด้วยครับ  และดูแล้วไม่เห็นมีในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ในปี 64 จาก 61 – 65 ก็ไม่ ขอให้เจ้าหน้าที่ได้น าเข้าบรรจุในแผนพัฒนาให้กระผมด้วย 
นะครับ  ขอบคุณครับ 

นายสุพรรณ์ จันทาทอง   ครับส าหรับเรื่องไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรเป็นงบอุดหนุนเฉพาะกิจ  ซึ่งจะไม่มีในด้าน ในส่วนไฟฟ้า 
ปลัด อบต.                  การเกษตรส่วนหนึ่งใช้กับ อบต.และไฟฟ้า  ในส่วนขยายเขตไฟฟ้า  ถ้างบที่ใช้กับ อบต. ต้อง 
                               ท าหนังสือไปของบประมาณทางจังหวัด  กระผมจะส่งกองช่างไปส ารวจเพื่อของบประมาณ 
                               ว่าต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่ในการขอ   
นายอริญชัย  นรสาร เรื่องท่ีท่านประภาสได้เสนอนั้น   ท่านนายกจรูณได้ติดตามให้อยู่นะครับ   รองบประมาณมา 
ประธานสภา อบตฯ และขอฝากท่านปลัด อบต.ได้ติดตามต่อด้วยนะครับ  ขอบคุณครับ 
ที่ประชุม  รับทราบ 
นายบุญโฮม  พรหมทา เรียนท่านประธานสภา อบต.สมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน กระผมนายบุญโฮม  พรหมทา 
ส.อบต. หมู่ที่  1            สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 ขอแจ้งเรื่องน้ าประปา  มีปัญหาในการใช้น้ าอย่างมาก 
                                ในช่วงวันหยุด  มิทราบว่าวันหยุดน้ าก็หยุดไหลด้วยหรือไหม  เพราะได้รับค าติเตือน 
                                จากประชาชนเป็นอย่างมาก  ทั้งปัญหาน้ าเน่าเหม็น  น้ าไม่ไหล เราควรแก้ไขปัญหา 
                                อย่างเร่งด่วน  กระผมเคยไปส ารวจปัญหากับท่านประธานสภาแล้ว  อยากให้แก้ไขปัญหา 

ด้วยนะครับ 
นายอริญชัย  นรสาร เรื่องน้ าประปาไม่ไหล  มีน้ าในตัว  เวลาปล่อยมาไม่ถึงหมู่บ้านปลายทาง  ขอความอนุเคราะห์
ประธานสภา อบตฯ        จากท่านปลัด อบต.  ได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาด้วยนะครับ เพราะในช่วงเทศกาลปีใหม่มี 
                                ประชาชนกลับบ้าน  ซึ่งต้องการใช้น้ าอย่างมาก   
 นายสุพรรณ์ จันทาทอง   ครับส าหรับเรื่องขยายเขตไฟฟ้า  หมู่ที่ 1 และหมู่ท่ี 5 ของบประมาณเรียบร้อยแล้ว  
 ปลัด อบต.                  งบประมาณที่ได้มา 500,000 บาท  รอแค่ทางจังหวัดจัดสรรมาให้ครับ  และเรื่องน้ าประปา   

เป็นปัญหาที่แก้ไขไม่จบ  ไม่สามารถพิจารณาได้ว่าปัญหาเกิดจากส่วนไหน  ไม่ว่าจะเป็น 
ท่อเมนต์มีขนาดเล็ก  ยาวเกินไป หรือผู้ผลิต ผู้เปิดน้ า กระผมก าลังหาวิธีการแก้ไขปัญหาอย่าง 
เต็มที่  เพื่อจะได้แก้ไขปัญหาในช่วงหยุดยาว  

ที่ประชุม  รับทราบ 
 



 
 
นายเสถียร  พันโน เรียนท่านประธานสภา อบต.สมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน กระผมนายเสถียร  พันโน 
ส.อบต. หมู่ที่ 6  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  6  เรื่องปัญหาการสัญจร  คลองด่านไปหนองโน้น พ่ีน้องประชาชน 

ได้รับความเดือนร้อนเป็นอย่างมาก  การไปท านา ท าภารกิจ อย่างล าบากเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย  
ขอให้ซ่อมแซมในช่วงหน้าแล้ง  หรือไม่ก็แก้ไขปัญหาด้วยการเอาหินคลุกไปลงเพ่ือซ่อมแซม
ทางเป็นหลุมเป็นบ่อ และอีกเรื่องบ่อขยะ  การทิ้งขยะไม่ตรงบ่อ  ท าให้ขยะล้นออกมาจาก
ปากบ่อถึงถนนทางเข้าบ่อขยะ  อยากให้ทาง อบต.ท าป้ายห้ามทิ้งขยะบริเวณปากบ่อ  ด้วย
ป้ายที่คงทนและแข็งแรง กว่าป้ายเดิม  ฝากด้วยนะครับ 

นายสุพรรณ์ จันทาทอง   ครับส าหรับเรื่องถนนเดี๋ยวกระผมจะส่งกองช่างออกส ารวจอีกครั้ง  และจะด าเนินแก้ไข 
ปลัด อบต.                  ให้โดยด่วน  ส่วนเรื่องบ่อขยะ  ทางอบต.มีงบประมาณในการด าเนินการ  เป็นธรรมดา 
                               เรื่องของขยะมีทุกวัน  เราต้องมีวินัยในการทิ้งขยะ  เดี๋ยวให้ทีมช่างออกไปส ารวจอีกทีครับ 
นายอริญชัย  นรสาร เรื่องขยะก็มีปัญหาทุกบ่อ  ฝากท่านปลัด อบต.ด้วยนะครับ 
ประธานสภา อบตฯ  
ที่ประชุม  รับทราบ 
 
นายอริญชัย  นรสาร หากไม่มี ส าหรับวันนี้ผมขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลามาประชุมในวันนี้ 
ประธานสภา อบตฯ ขอปิดประชุมครับ 
 
-ปิดประชุมเวลา  16.30  น. 

 

         
  (ลงชื่อ)                                           เลขานุการสภาอบต. 

        (นายสุพรรณ์    จันทาทอง) 
      ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
 
  

(ลงชื่อ)                             ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 
             (นายเสถียร  พันโน) 
                                        ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
      

(ลงชื่อ)                                  ผู้ตรวจสอบฯ     (ลงชื่อ)                                     ผู้ตรวจสอบฯ 
           (นายประภาส  แสนสุข)                               (นายสมลักษณ์    ยางน้อย) 
  กรรมการตรวจรายงานการประชุม                      เลขานุการ/กรรมการตรวจรายงานการประชุม   
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง  มีมติให้การรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่  4 
ครั้งที่ 1 ประจ าปีพ.ศ. ๒๕๖3  เมื่อวันที่   3  ธันวาคม  2563 
 
 

                                        (ลงชื่อ)      
                                                   (นายอริญชัย  นรสาร) 
                                  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง 


