
บันทึกการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบานนอยซุมข้ีเหล็ก 
สมัยประชุมสามัญ  ๓/๒๕๕๕  คร้ังท่ี  ๒ 
วันท่ี  ๑๔  เดือนสิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

เร่ิมประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 
ประธานสภาฯ กลาวเปดการประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ  ๓ / ๒๕๕๔  คร้ังท่ี  ๒ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
เรื่องที่  ๑  การนําวัชพืชออกจากหวย หนอง คลอง บึง ในพ้ืนที่รับผิดชอบ   

ประธานสภาฯ รัฐบาลใหทุกจังหวัดดําเนินการขุดลอกคูคลองในพ้ืนท่ีโดยนําวัชพืชออกจากหวย  
หนอง  คลอง บึง ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ  เพ่ือเปนการเรงระบายนํ้าทวมขังในพ้ืนท่ีในการ
ปองกันและแกไขปญหาอุทกภัยท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต 

นายถนอม พันธุคง (ส.อบต. ม. ๖) เสนอใหทําการลอกในชวงปลายฤดูฝน 
ท่ีประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุม 
ประธานสภาฯ ใหเจาหนาท่ีอานรายงานการประชุมสมัยประชุมวิสามัญ  ๓/๒๕๕๕  คร้ังท่ี  ๑                   

วันท่ี  ๒๑  มิถุนายน  ๒๕๕๕  
ประธานสภาฯ ขอมติท่ีประชุมในการรับรองรายงานการประชุมสมัยประชุมวิสามัญ  ๓/๒๕๕๕    

คร้ังท่ี  ๑  วันท่ี   ๒๑  มิถุนายน  ๒๕๕๕   
ท่ีประชุม มีมติรับรอง 
ประธานสภาฯ ใหเจาหนาท่ีอานรายงานการประชุมสมัยประชุมสามัญ  ๓/๒๕๕๕  คร้ังท่ี  ๑                   

วันท่ี  ๗  สิงหาคม  ๒๕๕๕  
ประธานสภาฯ ขอมติท่ีประชุมในการรับรองรายงานการประชุมสมัยประชุมสามัญ  ๓/๒๕๕๕    

คร้ังท่ี  ๑  วันท่ี   ๗  สิงหาคม  ๒๕๕๕   
ท่ีประชุม มีมติรับรอง 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เร่ืองดวน 

-  ไมมี 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ ญัตติท่ีคางการพิจารณา 
-  ไมมี 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ ญัตติท่ีเสนอใหม 

เรื่องที่  ๑  การพิจารณาใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติวาดวยงบประมาณ
รายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

ประธานสภาฯ ให รองนายก อบต. ชี้แจง 
วาที่ ร.ต.สมเกียรติ นามวงษ รองนายกฯ อบต. บานนอยซุมขี้เหล็กไดจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจําป -

งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๖  รายละเอียดของขอบัญญัติฯ  ดังเอกสารท่ีแจกใหกับ      
ทุกทาน  และสรุปไดดังน้ี 

 ประมาณการรายรับ ๒๒,๒๓๗,๑๐๐.๐๐      บาท 
 งบประมาณรายจาย ๒๒,๒๓๒,๖๕๑.๐๐      บาท 
 แยกรายจายตามแผนงานไดดังน้ี 
 



- ๒ - 
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป  รวม   ๙,๘๓๙,๒๖๐   บาท   
งบบุคลากร  ต้ังไว  รวม   ๕,๖๙๒,๘๖๐   บาท   
งบดําเนินการ  ต้ังไว  รวม    ๓,๙๓๓,๐๐๐    บาท  แยกเปน 

 คาตอบแทน  รวม    ๘๕๕,๐๐๐    บาท 
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ต้ัง
ไว  ๔๒๕,๐๐๐  บาท  เพ่ือจายเปน 
(๑) คาตอบแทนใหกับคณะกรรมการจัดหาพัสดุ ,  เงินรางวัลสวนแบงคาปรับ   

จราจร ฯลฯ  เปนจํานวนเงิน  ๕๐,๐๐๐  บาท 
(๒) เงินคาประโยชนตอบแทนอ่ืนของขาราชการสวนทองถิ่น และพนักงานจาง  เปน

จํานวนเงิน  ๓๗๕,๐๐๐  บาท    
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ต้ังไว  ๒๕,๐๐๐ บาท เพ่ือจายเปน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ใหแก  พนักงาน  พนักงานจาง  
ลูกจางท่ีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  

 คาเชาบาน  ต้ังไว  ๗๕,๐๐๐  บาท เพ่ือจายเปนคาเชาบานใหแกขาราชการสวน
ทองถิ่น   

 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ต้ังไว  ๓๐,๐๐๐  บาท เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือ
การศึกษาบุตรใหแกขาราชการสวนทองถิ่น   

     เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ต้ังไว  ๓๐๐,๐๐๐  บาท  เพ่ือจายเปนเงิน
ชวยเหลือคารักษาพยาบาลใหแกขาราชการสวนทองถิ่น และผูบริหาร  พรอมท้ัง
บุคคลในครอบครัวผูซ่ึงมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ   

 
 คาใชสอย  รวม    ๒,๑๔๓,๐๐๐    บาท 
 รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ ต้ังไว  ๕๗๓,๐๐๐   บาท เพ่ือจายเปน 

(๑)  คารับวารสาร,  หนังสือพิมพ,  เอกสารทางราชการอ่ืน  ฯลฯ เปนจํานวนเงิน  
๑๐,๐๐๐  บาท   

(๒)  คาเขาปกหนังสือ  เขาเลม  ถายสําเนาเอกสาร เปนจํานวนเงิน  ๒๐,๐๐๐  บาท    
(๓)  คาตักสิ่งปฏิกูลของสํานักงานองคการบริหารสวนตําบล  เปนจํานวนเงิน  

๓,๐๐๐  บาท   
(๔)  คาโฆษณาและเผยแพร  จํานวนเงิน  ๔๐,๐๐๐  บาท   
(๕) คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน  เพ่ือจายเปนคาธรรมเนียม  หรือคาลงทะเบียน

ในราชการขององคการบริหารสวนตําบล  เชน คาธรรมเนียมศาล  คาลงทะเบียน
ในการสงขาราชการสวนทองถิ่น  หรือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  
หรือผูชวยปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลไปฝกอบรมสัมมนา  เปน
จํานวนเงิน  ๑๕๐,๐๐๐  บาท   

 (๖)  คาจางเหมาบริการเพ่ือจายเปนคาจางคนงานท่ัวไป  ทํางานตามท่ีไดรับ
มอบหมาย  เปนจํานวนเงิน  ๓๕๐,๐๐๐  บาท   

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ต้ังไว   ๔๕,๐๐๐  บาท    เพ่ือจายเปน 
 (๑)  คารับรอง  เปนจํานวนเงิน  ๑๐,๐๐๐  บาท    
 (๒)  คาเลี้ยงรับรอง  จํานวนเงิน  ๓๕,๐๐๐  บาท    
 
 



- ๓ - 
 

รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ (๐๓)   
ต้ังไว   ๑,๔๒๕,๐๐๐  บาท   เพ่ือจายเปน 
(๑)  คาใชจายเดินทางไป จํานวนเงิน  ๒๐๐,๐๐๐  บาท  
(๒)  คาใชจายในการเลอืกตั้ง จํานวนเงิน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท   

 (๓)  คาใชจายในพิธีทางศาสนา  รัฐพิธี  จํานวนเงิน  ๓๐,๐๐๐  บาท   
(๔)  คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไมและพวงมาลา จํานวนเงิน ๕,๐๐๐  บาท   

 (๕)  โครงการฝกอบรมสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล,  ขาราชการสวนทองถิ่น,      
      ลูกจางฯ  และตัวแทนประชาชน  กลุมอาชีพ  จํานวนเงิน  ๒๕๐,๐๐๐  บาท  
(๖)  โครงการบานนอยซัมเมอรแคมป  จํานวนเงิน  ๓๐๐,๐๐๐ บาท   
(๗)  โครงการจางนักเรียน  นักศึกษา  ปฏิบัติงานในชวงปดภาคเรียนและวันหยุด  

จํานวนเงิน  ๕๐,๐๐๐ บาท   
(๘)  โครงการวางและจัดทําผังเมืองรวมชุมชนตามนโยบายการถายโอนภารกิจสู

หนวยองคกรปกครองสวนทองถิ่น  จํานวนเงิน  ๒๗๐,๐๐๐  บาท   
(๙)  โครงการจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน  จํานวนเงิน  ๓๐,๐๐๐ บาท   
(๑๐)  โครงการสํารวจอุปกรณไฟฟาภายในตําบล  จํานวนเงิน  ๓๐,๐๐๐ บาท 
(๑๑)  โครงการฝกอบรมตามภารกิจถายโอน  จํานวนเงิน  ๓๐,๐๐๐  บาท   
(๑๒)  โครงการวายนํ้าเปนเลนปลอดภัย  จํานวนเงิน  ๕๐,๐๐๐  บาท 
(๑๓)  โครงการกิจกรรมวันเด็กแหงชาติประจําป ๒๕๕๕ จํานวนเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท 
คาบํารุงรักษาและซอมแซม   ต้ังไว  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษา
หรือซอมแซมทรัพยสินของ อบต.  
 

 คาวัสดุ  รวม    ๖๙๕,๐๐๐    บาท 
วัสดุสํานักงาน ต้ังไว  ๑๓๐,๐๐๐  บาท   

 วัสดุไฟฟาและวิทยุ ต้ังไว  ๑๐๐,๐๐๐  บาท   
วัสดุงานบานงานครัว  ต้ังไว ๕๐,๐๐๐ บาท  
วัสดุยานพาหนะและขนสง  ต้ังไว  ๑๐๐,๐๐๐  บาท 

 วัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน ต้ังไว  ๒๐๐,๐๐๐ บาท  
 วัสดุโฆษณาและเผยแพร ต้ังไว  ๑๕,๐๐๐  บาท  
 วัสดุคอมพิวเตอร ต้ังไว  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  

คาสาธารณูปโภค   รวม    ๒๔๐,๐๐๐  บาท  แยกเปน 
 คาไฟฟา  ต้ังไว  ๑๕๐,๐๐๐  บาท  
 คานํ้าประปา  ต้ังไว  ๕,๐๐๐  บาท    
 คาโทรศัพท  ต้ังไว  ๒๐,๐๐๐  บาท  
 คาไปรษณีย  คาโทรเลข คาธนาณัติ คาซ้ือดวงตราไปรษณียากร คาเชาตูไปรษณีย   

ต้ังไว   ๑๕,๐๐๐  บาท  
 คาบริการทางดานโทรคมนาคม  ต้ังไว   ๕๐,๐๐๐  บาท  
 

งบลงทุน  ต้ังไว  รวม   ๗๗,๔๐๐   บาท  แยกเปน 
 คาครุภัณฑ   รวม  ๗๗,๔๐๐  บาท 
 ครุภัณฑสํานักงาน  จํานวน  ๑๓,๐๐๐  บาท 

-  จัดซ้ือโตะทํางานพรอมเกาอ้ี  จํานวน  ๒  ชุด  เปนเงิน  ๑๓,๐๐๐  บาท   
 ครุภัณฑคอมพิวเตอร  จํานวน  ๑๔,๔๐๐  บาท 

-  จัดซ้ือเคร่ืองสํารองไฟ  จํานวน  ๘  เคร่ือง  เปนเงิน  ๑๔,๔๐๐  บาท   



- ๔ - 
 
 คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑของ อบต.  จํานวน  ๕๐,๐๐๐  บาท   
 

งบเงินอุดหนุน  ต้ังไว  รวม    ๑๓๖,๐๐๐    บาท  แยกเปน 
 เงินอุดหนุนสวนราชการ 

(๑)  อุดหนุนศูนยปฏิบัติการเพ่ือเอาชนะยาเสพติดอําเภอเนินมะปราง  ตั้งไว  
๒๐,๐๐๐  บาท   

(๒)  อุดหนุนอําเภอเนินมะปราง  เทศกาล “ชิมมะมวงดี เท่ียวถ้ํา – เขาหินลานป ชม
ประเพณีเนินมะปราง  ตั้งไว  ๓๐,๐๐๐  บาท     

(๓)  อุดหนุนอําเภอเนินมะปราง  โครงการประชาสัมพันธสินคาของอําเภอเนิน
มะปราง  งานแผนดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและกาชาดพิษณุโลก 
ประจําป ๒๕๕๖  ตั้งไว  ๑๐,๐๐๐  บาท   

(๔)  อุดหนุนอําเภอเนินมะปราง  โครงการจัดพิธีวางพวงมาลาเน่ืองในวันปยมหาราช 
ประจําป ๒๕๕๕  ตั้งไว  ๓,๐๐๐  บาท     

(๕)  อุดหนุนอําเภอเนินมะปราง  โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวฯ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕  ตั้งไว  ๒๐,๐๐๐  บาท   

(๖)  อุดหนุนอําเภอเนินมะปราง  โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระบรมราชินีนาถ  
๘๐  พรรษา  ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๕๖  ตั้งไว  ๓,๐๐๐  บาท     

(๗)  อุดหนุนเทศบาลตําบลเนินมะปราง  โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพศูนยรวมขอมูล
ขาวสารการจัดซ้ือจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับอําเภอ  ประจําป
งบประมาณ  ๒๕๕๖  ตั้งไว  ๒๐,๐๐๐  บาท   

(๘)  อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรเนินมะปราง  โครงการปองกันปราบปรามยาเสพติด
และตรวจสารเสพติดในสถานศึกษา  ตั้งไว  ๓๐,๐๐๐  บาท     

 
งานบริหารงานคลัง  รวม    ๑,๖๑๒,๖๐๐    บาท 
งบบุคลากร  ต้ังไว  รวม   ๑,๐๘๓,๘๐๐   บาท   
งบดําเนินการ  ต้ังไว  รวม    ๕๒๘,๘๐๐   บาท  แยกเปน 
คาตอบแทน  รวม    ๓๐๓,๘๐๐   บาท  แยกเปน 
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อปท.  ตั้งไว  ๒๒๐,๐๐๐  บาท  
คาเชาบาน  ตั้งไว  ๒๘,๘๐๐  บาท  
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว  ๑๕,๐๐๐  บาท  

      เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ตั้งไว  ๔๐,๐๐๐  บาท   
คาใชสอย  รวม    ๑๙๕,๐๐๐    บาท  แยกเปน 
รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ  ต้ังไว  ๖๕,๐๐๐  บาท เพ่ือจายเปน 
(๑)  คาโฆษณาและเผยแพร  จํานวนเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท        
(๒)  คาลงทะเบียน  จํานวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท        
รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ (๐๓)    
ต้ังไว  ๑๒๐,๐๐๐  บาท เพ่ือจายเปน 
(๑)  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ  จํานวนเงิน  ๔๐,๐๐๐  บาท       
(๒)  โครงการจัดเก็บภาษี  ประจําป  ๒๕๕๖  จํานวนเงิน  ๒๐,๐๐๐  บาท    
(๓)  โครงการอาหารสะอาดปราศจากโรค  จํานวนเงิน  ๓๐,๐๐๐  บาท 
(๔)  โครงการอบรมคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจาง  จํานวนเงิน  ๓๐,๐๐๐  บาท    
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม   ต้ังไว  ๑๐,๐๐๐  บาท   
คาวัสดุ  รวม   ๓๐,๐๐๐   บาท  แยกเปน 
คาวัสดุสํานักงาน  ต้ังไว  ๒๐,๐๐๐  บาท  
คาวัสดุคอมพิวเตอร  ต้ังไว ๑๐,๐๐๐  บาท  

 

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  รวม  ๒๕๐,๐๐๐  บาท 
งบดําเนินการ  ต้ังไว  รวม    ๒๕๐,๐๐๐    บาท  แยกเปน 
คาใชสอย  รวม  ๒๕๐,๐๐๐  บาท 
รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ (๐๓)                              
ต้ังไว  ๒๕๐,๐๐๐  บาท   เพ่ือจายเปน 
(๑)  โครงการปองกันและแกไขปญหาดานจราจร  จํานวนเงิน  ๕๐,๐๐๐  บาท 
(๒)  โครงการตั้งจุดตรวจ MOU  จํานวนเงิน  ๒๐๐,๐๐๐  บาท    
 

งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม   ๒๗๕,๐๐๐   บาท 
งบดําเนินการ  ต้ังไว  รวม    ๒๗๕,๐๐๐    บาท  แยกเปน 
คาใชสอย  รวม  ๒๒๐,๐๐๐  บาท 
รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ (๐๓)  ต้ัง
ไว  ๒๒๐,๐๐๐  บาท เพ่ือจายเปน 
(๑)  โครงการเสริมสรางศักยภาพ อปพร. จํานวนเงิน  ๒๐๐,๐๐๐  บาท 
(๒)  โครงการแกไขปญหาภัยแลง  จํานวนเงิน  ๒๐,๐๐๐  บาท    
คาวัสดุ  รวม   ๕๕,๐๐๐   บาท 
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ต้ังไว  ๕๕,๐๐๐  บาท เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือนํ้ายา
ดับเพลิงสําหรับเติมเคร่ืองดับเพลิง   

 

แผนงานการศึกษา 
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม   ๓,๓๑๘,๑๐๐   บาท 
งบดําเนินการ  ต้ังไว  รวม    ๑,๖๕๗,๑๐๐  บาท  แยกเปน 
คาใชสอย  รวม    ๒๑๐,๐๐๐  บาท 
รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ (๐๓)  ต้ัง
ไว  ๑๖๐,๐๐๐  บาท เพ่ือจายเปน 

 (๑)  คาใชจายในโครงการสงเสริมการศึกษา  จํานวนเงิน  ๖๐,๐๐๐  บาท   
 (๒)  คาใชจายในโครงการศึกษาดูงานการจัดการศึกษาทองถิ่น  จํานวนเงิน  

๑๐๐,๐๐๐  บาท   
คาบํารุงรักษาและซอมแซม   ต้ังไว  ๕๐,๐๐๐ บาท   

 คาวัสดุ  รวม    ๑,๔๔๗,๑๐๐  บาท 
วัสดุสํานักงาน ต้ังไว  ๕๐,๐๐๐  บาท  
วัสดุงานบานงานครัว ต้ังไว  ๓๐,๐๐๐  บาท  
คาอาหารเสริม (นม)  ต้ังไว  ๑,๑๗๐,๕๔๐  บาท เพ่ือจายเปน 
(๑)  คาจัดสรรอาหารเสริม (นม)  ใหกับโรงเรียนในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบล 

จํานวน  ๔  โรงเรียน  ตั้งแตเด็กเล็ก - ประถมศึกษาปท่ี ๖  จํานวน  
๑,๐๖๔,๗๐๐  บาท   
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(๒)  คาจัดสรรอาหารเสริม (นม)  ใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กในพ้ืนท่ีองคการบริหาร
สวนตําบล  จํานวน  ๑๐๕,๘๔๐  บาท   

คาอาหารกลางวันเด็กนักเรียน  ต้ังไว  ๑๙๖,๕๖๐  บาท เพ่ือจายเปนคาจัดสรร
อาหารกลางวันใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบล   
งบลงทุน  ต้ังไว  รวม    ๑๐๐,๐๐๐  บาท  แยกเปน 
คาครุภัณฑ  รวม   ๑๐๐,๐๐๐   บาท 

 ครุภัณฑอื่น 
(๑)  คาจัดซ้ือเคร่ืองเลนกลางแจงของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ 

บาท   
 

งบเงินอุดหนุน  ต้ังไว  รวม    ๑,๕๖๑,๐๐๐  บาท  แยกเปน 
เงินอุดหนุน  รวม   ๑,๕๖๑,๐๐๐   บาท 

 เงินอุดหนุนสวนราชการ 
(๑) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน  ต้ังไว  ๑,๕๒๑,๐๐๐  บาท  โดย

จัดสรรใหกับโรงเรียนในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  ๔  โรงเรียน  
ตั้งแตเด็กเล็ก - ประถมศึกษาปท่ี  ๖   

(๒) อุดหนุนโรงเรียนบานหนองไมยางดํา โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรูและการ
พานักเรียนไปศึกษานอกสถานท่ี  ต้ังไว  ๑๕,๐๐๐  บาท   

(๓) อุดหนุนโรงเรียนบานหนองไมยางดํา โครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู  ๕  
สาระ  ต้ังไว  ๕,๐๐๐  บาท  

(๔) อุดหนุนโรงเรียนบานผาทาพล โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช  ต้ังไว  ๒๐,๐๐๐  บาท  

 

แผนงานสาธารณสุข 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  รวม   ๓๕๐,๐๐๐   บาท 
งบดําเนินการ  ต้ังไว  รวม    ๒๓๐,๐๐๐   บาท  แยกเปน 

 คาใชสอย  รวม    ๒๓๐,๐๐๐   บาท 
รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ (๐๓)  ต้ัง
ไว  ๒๓๐,๐๐๐  บาท  เพ่ือจายเปน 
(๑)  โครงการปองกันและระงับโรค  จํานวนเงิน  ๑๐๐,๐๐๐ บาท   

            (๒)  โครงการแกไขปญหาเด็กตกเกณฑ  จํานวนเงิน  ๓๐,๐๐๐ บาท  
(๓)  โครงการปองกันโรคติดตอตามบันทึกขอตกลง  MOU  จํานวนเงิน  ๑๐๐,๐๐๐ 

บาท   
 

งบเงินอุดหนุน  ต้ังไว  รวม    ๑๒๐,๐๐๐    บาท  แยกเปน 
เงินอุดหนุน  รวม    ๑๒๐,๐๐๐    บาท 

 เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน 
(๑)  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานในเขตองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น  โดยจัดสรรเปนคาดําเนินงานของ อสม.  จํานวนเงิน  
๑๒๐,๐๐๐  บาท   
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งานบริหารโรงพยาบาล  รวม   ๑๘๐,๐๐๐   บาท 
งบดําเนินการ  ต้ังไว  รวม    ๑๘๐,๐๐๐   บาท  แยกเปน 

 คาวัสดุ  รวม   ๑๘๐,๐๐๐   บาท 
 วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ต้ังไว  ๑๘๐,๐๐๐  บาท เพ่ือจายเปน 

 (๑)  คาจัดซ้ือนํ้ายาพนยุง  นํ้ามันดีเซล  นํ้ามันเบนซิน ทรายอะเบท  ฯลฯ  ท่ีจําเปน
สําหรับการพน เพ่ือปองกันและกําจัดยุงลาย  เปนจํานวนเงิน  ๑๗๐,๐๐๐  
บาท   

(๒)  คาจัดซ้ือยาคุมกําเนิดสุนัข  วัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา  และแมวจรจัดท่ีไมมี
เจาของ  เปนจํานวนเงิน  ๑๐,๐๐๐  บาท   

 
 

แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม   ๒,๓๒๐,๘๒๐   บาท   
งบบุคลากร  ต้ังไว  รวม    ๕๙๒,๓๒๐    บาท     
งบดําเนินการ  ต้ังไว  รวม   ๓๔๗,๕๐๐   บาท  แยกเปน 

 คาตอบแทน  รวม    ๑๘๒,๕๐๐    บาท  เพ่ือจายเปน 
 เงินคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อปท. ตั้งไว  ๑๓๐,๕๐๐  บาท  
 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว  ๑๒,๐๐๐  บาท  
     เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ตั้งไว  ๔๐,๐๐๐  บาท   
 คาใชสอย  รวม    ๑๑๐,๐๐๐    บาท 

รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ  ต้ังไว  ๓๕,๐๐๐  บาท เพ่ือจายเปน 
(๑)  คาลงทะเบียน  จํานวนเงิน ๓๕,๐๐๐ บาท   
รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏบิัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ (๐๓)  
ต้ังไว  ๒๕,๐๐๐  บาท เพ่ือจายเปน 
(๑)  คาใชจายในการเดินทางไป จํานวนเงิน  ๒๕,๐๐๐  บาท   
คาบํารุงรักษาและซอมแซม   ต้ังไว  ๕๐,๐๐๐  บาท  เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษา
หรือซอมแซมทรัพยสินของ อบต. เปนจํานวนเงิน  ๕๐,๐๐๐  บาท เพ่ือจายเปน
คาใชจายในการซอมแซม  เปลี่ยนแปลงวัสด ุ อุปกรณไฟฟาสาธารณะของหมูบาน  

 คาวัสดุ  รวม    ๕๕,๐๐๐    บาท 
วัสดุสํานักงาน ต้ังไว  ๑๐,๐๐๐  บาท 
วัสดุยานพาหนะและขนสง  ต้ังไว  ๑๕,๐๐๐ บาท   
วัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน  ต้ังไว  ๓๐,๐๐๐ บาท   
 
งบลงทุน  ต้ังไว  รวม    ๑,๓๘๑,๐๐๐  บาท  แยกเปน 
คาครุภัณฑ  รวม   ๘๗๑,๐๐๐   บาท 

 ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 
(๑)  จัดซ้ือรถยนตน่ังแบบดับเบิ้ลแค็บ ๔ ประตู  จํานวน  ๑  คัน จํานวนเงิน 

๗๘๗,๐๐๐ บาท   
 ครุภัณฑสํารวจ 

(๑) จัดซ้ือกลองวัดมุม  จํานวน  ๑  ชุด จํานวนเงิน  ๘๐,๐๐๐ บาท  
(๒) เทปวัดระยะ  จํานวน  ๑  ชุด  จํานวนเงิน  ๔,๐๐๐  บาท  
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คาที่ดินและส่ิงกอสราง  รวม   ๕๑๐,๐๐๐   บาท 
 คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคารบานพัก 

(๑) โครงการปรับปรุงท่ีทําการ อบต. จํานวนเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท  
(๒) โครงการตอเติมอาคารสํานักงาน  จํานวนเงิน  ๒๖๐,๐๐๐  บาท  

 
งานไฟฟาถนน  รวม   ๔๕๖,๐๐๐   บาท   
งบลงทุน  ต้ังไว  รวม    ๑๕๖,๐๐๐    บาท     
คาที่ดินและส่ิงกอสราง  ต้ังไว  รวม   ๑๕๖,๐๐๐   บาท  แยกเปน 
(๑) โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมูบาน  หมูท่ี  ๑๐  บานศาลเจา  จํานวน  

๒  สาย  ดังน้ี  จํานวน  ๓๐๐,๐๐๐  บาท  
สายท่ี  ๑  จุดเร่ิมตนบริเวณท่ีนานายเสนาะ ฉิมชางถึงท่ีนานายสนิท ฟาคะนอง 
กวางเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๕๑๔ เมตร  ปริมาตร
ดินลูกรัง ๓๗๐.๐๘ ลบ.ม. งบประมาณ ๗๙,๐๐๐ บาท 
สายท่ี  2  จุดเร่ิมตนบริเวณท่ีนายสุวรรณ  บุญยวัตร  ถึงท่ีนายเสง  ปญญา
ประสิทธ์ิ  กวางเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร  หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๕๐๐ เมตร 
ปริมาตรดินลูกรัง ๓๖๐ ลบ.ม. งบประมาณ ๗๗,๐๐๐ บาท   
รายละเอียดตามแบบแปลนสวนโยธา อบต. บานนอยซุมขี้เหล็ก 
 

งบเงินอุดหนุน  ต้ังไว  รวม    ๓๐๐,๐๐๐    บาท  แยกเปน 
เงินอุดหนุน  รวม    ๓๐๐,๐๐๐    บาท 

 เงินอุดหนุนสวนราชการ 
(๑) อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคโครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา  กลุมบานนาย 

บุญธรรม อยูเบิก  ระยะทางประมาณ ๙๐๐ เมตร หมูท่ี ๑๑ บานถาวรพัฒนา 
ตําบลบานนอยซุมขี้เหล็ก  ตั้งไว  ๓๐๐,๐๐๐  บาท  

 

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
 

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน  รวม  ๑,๒๘๖,๐๐๐  บาท 
งบดําเนินการ  ต้ังไว  รวม   ๑,๒๘๖,๐๐๐   บาท  แยกเปน 

 คาใชสอย  รวม   ๑,๒๘๖,๐๐๐   บาท 
รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ  (๐๓)  ต้ังไว  
๑,๒๘๖,๐๐๐  บาท   เพ่ือจายเปน 

 (๑)  คาใชจายในโครงการตอตานยาเสพติด  To  Be  Number  One  จํานวนเงิน  
๑๐๐,๐๐๐  บาท   

 (๒)  โครงการสนับสนุนการจัดเวทีประชาคม  จํานวนเงิน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท   
 (๓)  โครงการอบรมคุณธรรม  จริยธรรม / บําบัด  ฟนฟูผูติดยา  ฯ  จํานวนเงิน  

๑๐๐,๐๐๐  บาท   
 (๔)  โครงการสงเสริมกลุมอาชีพเพ่ือแกไขปญหาความยากจน  จํานวนเงิน  

๑๐๐,๐๐๐  บาท   
 (๕)  โครงการบานเมืองนาอยู  เชิดชูคุณธรรม  จํานวนเงิน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท    
 (๖)  โครงการฝกอบรม อสม.  จํานวนเงิน  ๒๐๐,๐๐๐  บาท    
 (๗)  โครงการดูแลสุขภาพผูสูงอายุ  จํานวนเงิน  ๒๕๐,๐๐๐  บาท  
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 (๘)  โครงการบริหารงานอยางมีสวนรวม จํานวนเงิน  ๒๐๐,๐๐๐  บาท    
 (๙)  โครงการประชาสัมพันธกิจการงานขององคการบริหารสวนตําบล  จํานวนเงิน  

๓๖,๐๐๐  บาท 
 (๑๐)  โครงการเสริมสรางความสามัคคีภายในชาติมาตรการสมานฉันท  จํานวนเงิน  

๑๐๐,๐๐๐  บาท    
 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานกีฬาและนันทนาการ  รวม    ๓๘๗,๕๐๐    บาท 
งบดําเนินการ  ต้ังไว  รวม   ๓๐๐,๐๐๐   บาท  แยกเปน 

 คาใชสอย  รวม    ๓๐๐,๐๐๐    บาท 
รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ (๐๓)  
ต้ังไว  ๓๐๐,๐๐๐  บาท เพ่ือจายเปน 

 (๑)  คาใชจายในการแขงขันกีฬาระดับตําบล  จํานวนเงิน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท   
(๒)  โครงการพัฒนาศักยภาพการกีฬาตานยาเสพติดใหกับเยาวชนภายในตําบลบาน
นอยซุมขี้เหล็ก  จํานวนเงิน  ๕๐,๐๐๐ บาท  
(๓)  โครงการเสริมสรางสุขภาพใหกับประชาชน  จํานวนเงิน  ๕๐,๐๐๐ บาท   
(๔)  โครงการแขงขันกีฬาทองถิ่นสัมพันธ  จํานวนเงิน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท 

 

งบเงินอุดหนุน  ต้ังไว  รวม    ๘๗,๕๐๐    บาท  แยกเปน 
เงินอุดหนุน  รวม    ๘๗,๕๐๐    บาท 

 เงินอุดหนุนสวนราชการ 
(๒) อุดหนุนอําเภอเนินมะปราง  โครงการแขงขันกีฬาเยาวชนและประชาชนใน

ทองท่ีอําเภอเนินมะปราง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและ
องคสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ป ๒๕๕๖  ตั้งไว  ๔๐,๐๐๐  บาท  

(๓) อุดหนุนอําเภอเนินมะปราง  โครงการลานกีฬาสงเสริมสุขภาพชุมชนคนเนิน
มะปรางแข็งแรง เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา  ตั้งไว  ๔๗,๕๐๐  บาท 

 
งานศาสนาและวฒันธรรมทองถิ่น  รวม   ๑๐๐,๐๐๐   บาท 
งบดําเนินการ  ต้ังไว  รวม   ๑๐๐,๐๐๐   บาท  แยกเปน 

 คาใชสอย  รวม   ๑๐๐,๐๐๐   บาท 
รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ (๐๓)  
ต้ังไว  ๑๐๐,๐๐๐  บาท เพ่ือจายเปน 
(๑)  คาใชจายประเพณี  จํานวนเงิน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท   

 
 

แผนงานการเกษตร 
งานอนุรักษแหลงนํ้าและปาไม  รวม   ๑๐๐,๐๐๐   บาท 
งบดําเนินการ  ต้ังไว  รวม   ๑๐๐,๐๐๐   บาท  แยกเปน 

 คาใชสอย  รวม   ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ (๐๓)  
ต้ังไว  ๑๐๐,๐๐๐  บาท เพ่ือจายเปน 
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(๑) โครงการตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช  
และโครงการตามพระราช เสาวนีย ของสม เด็ จพระนาง เ จ า สิ ริ กิ ติ์ 
พระบรมราชินีนาถ  ปลูกตนไมสองขางถนน  จํานวนเงิน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท    

 

แผนงานงบกลาง 
งบกลาง  รวม     ๑,๗๕๗,๓๗๑    บาท 
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  ต้ังไว  ๑๕๔,๐๐๐  บาท   
เบี้ยยังชีพผูปวยโรคเอดส  ต้ังไว  ๘๔,๐๐๐   บาท   
สํารองจาย  ต้ังไว   ๑,๑๔๔,๐๐๐  บาท    

 รายจายตามขอผูกพัน  จํานวน    ๒๕๐,๐๐๐    บาท  เพ่ือจายเปน 
(๑)  เงินทุนการศึกษา  จํานวนเงิน  ๑๕๐,๐๐๐  บาท 
(๒)  สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลบานนอย 
       ซุมขี้เหล็ก  จํานวนเงิน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท   
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น  (กบท.)   จํานวน  
๑๒๕,๓๗๑  บาท  ตั้งเพ่ือเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญเพ่ือชวยเหลือแก
ขาราชการสวนทองถิ่น  ๑%  ของประมาณการรายรับ   

ประธานสภาฯ สมาชิกทานใดมีขอสงสัยเก่ียวกับขอบัญญัติฯ  ใหอภิปรายได 
นายถนอม พันธุคง (ส.อบต. ม.๖)   สอบถามสาเหตุการจัดซ้ือรถยนต 
วาที่ ร.ต.สมเกียรติ นามวงษ รองนายกฯ เน่ืองจากงานมีเพ่ิมขึ้นและสวนใหญจะมีตรงกันทําใหรถไมพอใช  จึงตองจัดซ้ือเพ่ิม 
นายสุดใจ  ฤาชา (ส.อบต. ม.๓)   ขอบัญญัติคลาย ๆ กับทุกป  เห็นดวยในการจัดซ้ือรถยนตเพ่ิมเน่ืองจากมีความจําเปน 
นายบรรเจิด มีกมล (ส.อบต. ม.๑๑)   สอบถามการตั้งงบประมาณจัดซ้ือกลองวัดมุม 
หัวหนาสวนโยธา เพ่ือใหการเขยีนแบบแปลนโครงการละเอียดยิ่งขึ้น  จึงตั้งงบประมาณเพ่ือจัดซ้ือกลอง

วัดมุม  
ประธานสภาฯ ไมมีผูอภิปราย  จึงขอแตงตั้งกรรมการนับคะแนน  คือ  นายเสกสัน  ศรีสาทร 
ประธานสภาฯ ขอมติท่ีประชุมในการรับหลักการการจัดทํารางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ในวาระท่ี  ๑ 
ท่ีประชุม เห็นชอบ  ๒๒     เสียง 
 ไมเห็นชอบ  -     เสียง 
 งดออกเสียง  -     เสียง 
พักประชุม ๑๕ นาที 
ประธานสภาฯ ใหท่ีประชุมแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ  จํานวนไมนอยกวา  ๓  คน  แตไมเกิน  

๗  คน 
ท่ีประชุม มีมติใหแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ  จํานวน  ๓  คน 
ประธานสภา ใหท่ีประชุมเสนอรายชื่อและมีผูรับรองไมนอยกวา  ๒  คน 
นายบรรเจิด มีกมล (ส.อบต. ม.๑๑)   เสนอ  นายสุดใจ  ฤาชา  
 ผูรับรอง  นายเสกสัน  ศรีสาทร,  นายบุญยิ่ง  ดอกรัก 
นายบุญยิ่ง  ดอกรัก (ส.อบต. ม.๙)   เสนอ  นายสํารวย  พุแค  
 ผูรับรอง  นายสมพงษ  ศิริ,  นายสมพงษ  อ่ิมอรชร 
นายสํารวย  พุแค (ส.อบต. ม.๑) เสนอ  นายบุญยิ่ง  ดอกรัก 
 ผูรับรอง  นายเน้ียว  สมบุตร,  นายสุดใจ  ฤาชา 
 
 



- ๑๑ - 
 
ประธานสภาฯ ไมมีผูใดเสนออีก  จึงขอความเห็นชอบท่ีประชุมในการแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ  

จํานวน  ๓  คน  ดังน้ี 
 ๑.  นายสุดใจ ฤาชา 
 ๒.  นายบุญยิ่ง ดอกรัก 
 ๓.  นายสํารวย   พุแค 
ท่ีประชุม เห็นชอบ 
ประธานสภาฯ ใหท่ีประชุมกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตต ิ
ท่ีประชุม กําหนดใหรับคําแปรญัตติตั้งแตวันท่ี  ๑๕ - ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๕๕  และกําหนด

ประชุมพิจารณาการแปรญัตติในวันท่ี  ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๕๕  เวลา ๐๙.๐๐  น.       
ณ  หองประชุม อบต. บานนอยซุมขี้เหล็ก 
เรื่องที่  ๒  การพิจารณาจายขาดเงินสะสมโครงการจัดซ้ือเต็นทแบบโคง  ขนาด  

๕ x ๑๐ เมตร  จํานวน  ๑  หลัง  หมูที่  ๙  บานใหมเจริญพร  
งบประมาณ  ๓๓,๐๐๐  บาท  

ประธานสภาฯ ใหหัวหนาสวนการคลงัชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับเงินสะสมท่ีจายขาดได 
หัวหนาสวนการคลัง ขอชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับการจายขาดเงินสะสมดังน้ี 
 เงินสะสม  ณ  วันท่ี  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๕๕            ๙,๓๓๔,๑๔๑.๔๓   บาท 
 หัก  เงินยืมเงินสะสม         ๑๔,๒๒๘.๐๐   บาท 
                  ๙,๓๑๙,๙๑๓.๔๓   บาท 
 หัก  โครงการท่ียังไมไดจาย  ๑๒  โครงการ  ๑,๔๓๘,๖๐๐.๐๐   บาท 
                  ๗,๘๘๑,๓๑๓.๔๓   บาท 
 หัก  สํารองเงินเดือน,  คาจาง   ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐   บาท 
        ๔,๘๘๑,๓๓๑.๔๓   บาท 
 หัก  สํารองจายกรณีฉุกเฉิน    ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐   บาท 
 เงินสะสมท่ีจายขาดได    ๑,๘๘๑,๓๑๓.๔๓   บาท 
 สรุปเงินสะสมท่ีจายขาดไดคือ  ๑,๘๘๑,๓๑๓.๔๓  บาท 
ประธานสภาฯ ใหผูเก่ียวของชี้แจง 
นายบุญยิ่ง  ดอกรัก (ส.อบต.ม. ๙) เน่ืองจากของเดิมชํารุด  และใหบริการแกบุคคลท่ัวไปใชในการจัดงานตาง ๆ  ของ

หมูบาน  และพ้ืนท่ีใกลเคียง   
ประธานสภาฯ ทานใดมีขอสงสัยใหซักถาม 
ประธานสภาฯ ไมมีผูซักถาม  จึงขอมติท่ีประชุมในการพิจารณาจายขาดเงินสะสมโครงการจัดซ้ือ

เต็นทแบบโคง  ขนาด  ๕ x ๑๐ เมตร  จํานวน  ๑  หลัง  หมูท่ี  ๙  บานใหมเจริญพร  
รายละเอียดตามแบบแปลนสวนโยธา อบต. บานนอยซุมขี้เหล็ก  งบประมาณ  
๓๓,๐๐๐  บาท 

ประธานสภาฯ แตงตั้งกรรมการนับคะแนน  คือ  นายเสกสัน  ศรีสาทร 
ท่ีประชุม อนุมัต ิ  ๒๒     เสียง 
 ไมอนุมัต ิ   -     เสียง 
 งดออกเสียง  -     เสียง 
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เรื่องที่  ๓  การพิจารณาจายขาดเงินสะสมโครงการจัดซ้ือเต็นทแบบโคง  ขนาด  
๕ x ๑๐ เมตร  จํานวน  ๑  หลัง  หมูที่  ๑๒  บานเกาะแกวพัฒนา  
งบประมาณ  ๓๓,๐๐๐  บาท  

ประธานสภาฯ ใหผูเก่ียวของชี้แจง 
นายอนุพงษ สุวรรณชาติ (ส.อบต.ม. ๑๒) เน่ืองจากของเดิมชํารุด  และใหบริการแกบุคคลท่ัวไปใชในการจัดงานตาง ๆ  ของ

หมูบาน  และพ้ืนท่ีใกลเคียง   
ประธานสภาฯ ทานใดมีขอสงสัยใหซักถาม 
ประธานสภาฯ ไมมีผูซักถาม  จึงขอมติท่ีประชุมในการพิจารณาจายขาดเงินสะสมโครงการจัดซ้ือ

เต็นทแบบโคง  ขนาด  ๕ x ๑๐ เมตร  จํานวน  ๑  หลัง  หมูท่ี  ๑๒  บานเกาะแกว
พัฒนา  รายละเอียดตามแบบแปลนสวนโยธา อบต. บานนอยซุมขี้เหลก็  
งบประมาณ  ๓๓,๐๐๐  บาท 

ประธานสภาฯ แตงตั้งกรรมการนับคะแนน  คือ  นายเสกสัน  ศรีสาทร 
ท่ีประชุม อนุมัต ิ  ๒๒     เสียง 
 ไมอนุมัต ิ   -     เสียง 
 งดออกเสียง  -     เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ ญัตติอื่น  ๆ 
ประธานสภาฯ ทานใดมีขอเสนอหรือซักถาม 
นายถนอม พันธุคง (ส.อบต.ม.๖) สอบถามกําหนดการในการพาชาวบานไปงานเกษตรรุงเรืองเมืองสองแคว 
ประธานสภาฯ เม่ือไดจํานวนผูท่ีจะไปงานแลวจะแจงใหทราบอีกคร้ังหน่ึง 
นายสุดใจ ฤาชา (ส.อบต.ม.๓) สอบถามการดําเนินการโครงการตาง ๆ ท่ีอนุมัติไปแลว  และแจงเร่ืองเด็กวัยรุนเกาะ

กลุมกันบริเวณบานนายสุทิน ปนณรงค  ไมมีไฟฟารายทาง  ชวงเวลาประมาณ 
๒๑.๐๐  น.  อยากใหชวยตรวจสอบดวย 

วาที่ ร.ต.สมเกียรติ นามวงษ รองนายกฯ ขณะน้ีงานโครงการตาง ๆ ไดดําเนินการเกือบทุกโครงการแลว  สวนโองซีเมนตหมูท่ี  
๑  จะดําเนินการภายในเดือนน้ี 

ประธานสภาฯ ทานใดมีขอซักถามหรือขอเสนอแนะอีกหรือไม 
นายสุดใจ ฤาชา (ส.อบต.ม.๓) จากท่ีได จัดการประชาคมเร่ืองการจัดตั้ง  อบต. เปนเทศบาล  เม่ือวันท่ี  ๓  

กรกฎาคม  ๒๕๕๕ น้ัน  ตามความเห็นแลวควรเปน อบต. ไปกอน จนกวารัฐบาลจะ
กําหนดใหเปนเทศบาล 

นายถนอม พันธุคง (ส.อบต.ม.๖) ในวันท่ีประชาคมน้ันฝนตกควรจะเลื่อนออกไปกอน  ทําใหคนมานอย  ซ่ึงบางคนอาจ
ไมทราบวาเม่ือเปนเทศบาลอาจจะไมมีสมาชิก อบต. ในหมูบานของตนและหมูบาน
ของตนอาจไมไดรับการพัฒนาเทาท่ีควร 

นายดอกรัก อาจบุง (ส.อบต.ม.๙) พระอาจารยวัดศาลเจาจะจัดแขงขันกีฬา  ประมาณวันท่ี  ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๕๕  
เพ่ือเตรียมการจัดงานจะหารืออีกคร้ังในการประชุมคร้ังหนา 

ประธานสภาฯ ขอปดการประชุม 
 
 
 

ปดประชุมเวลา   ๑๑.๓๐ น. 
 

(ลงชื่อ)        ผูจดรายงานการประชุม 
     (นายชิงชัย   ศิริโวหาร) 

 
(ลงชื่อ)        ผูตรวจรายงานการประชุม 

    (นายนอย   พิมพสอน) 


