
รายงาบการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไอ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒/!ร£๖๔  

คร้ังท่ี ๑/๒๔๖๔
วับท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๔๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไอ

**************************

เมื่อถึงกำหนดเวลานัดประชุมเลขาสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไอ ได้ตรวจรายขื่อผู้เข้าประชุมที่ลงขื่อไว้ 

มีจำนวน ๒๗ คน ไม่มา ๑ คน ถือว่าครบองค์ประชุม จึงเรียนเชิญสมาขิกสภาๆ เข้าห้องประชุม (ตาม พรบ.สภา 

ตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๔๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ.๒๔๔๒ มาตรา ๔๖ วรรคหน่ึง 

และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๔๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๒)

พ.ศ.๒๔๔๔ ข้อ ๒๔ วรรคหนึ่ง) และดำเนินการประชุมสภาตามระเบียบวาระต่อไป

ระเบียบวาระท่ี ๑
ประธานสภาฯ 

ท่ีประชุม

เร่ืองประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ
วันนี้เบีนการเปิดประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๔๖๓ 

รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี ๒

ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม

เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีแล้ว
๒.๑ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ คร้ังท่ี ๑/๒๔๖๔ ลงวันท่ี ๙ มีนาคม ๒๔๖๔

ขอให้สมาชิกสภาทุกท่านตรวจดูรายงานการประชุมครั้งที่แล้วด้วยมีใครขอแก้ไข 

รายงานการประชุมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมด้วย 

รับรองรายงานการประชุม ๒๗ เสียง

ระเบียบวาระท่ี ๓

ประธานสภาฯ

ประธานสภา 

นายก

นักวิเคราะห์ฯ

ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม

เร่ืองเพ่ือพิจารณา
๓.๑ พิจารณาร่างแผนพัฒนาห้องถ่ิน (พ.ศ.๒๔๖๑-๒๔๖๔) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี ๓/๒๔๖๔

ด้วยนายกฯ ได้ขออนุมัติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไอ พิจารณาให้ความ 

เห็นขอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๔๖๑ - ๒๔๖๔) เพิ่มเติมครั้งที่ ๓/๒๔๖๔ 

ขอเชิญนายกขี้แจงรายละเอียด 

มอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนขี้แจงแทนนายก 

ขี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๔๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๔๖๑ ข้อ ๒๒ 

เพื่อประโยขน์ฃองประขาขน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เปีนอำนาจของ 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สาหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติ 

สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๔๓๗ ด้วยเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรค 

หนึ่งได้รับความเห็นขอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 

พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประขาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหาร 

ท้องถิ่นประกาศใช้

รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งให้ท่านแล้ว

ตามที่นักวิเคราะห์ฯ ขี้แจง มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติท่ี

ประชุม

มีมติเห็นขอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๔๖๑ -  ๒๔๖๔) เพิ่มเติมครั้งที่ ๓/๒๔๖๔ 

จำนวน ๒๗ เสียง



ระเบยบ'วาระ'ที ๔
ประธานสภาๆ 

ผอ.กองคลัง

ท่ีประชุม 

ประธานสภาฯ 

นายหัดตา จันทร์ดีทม 

นายสำลี เพชรก้อน 

นายบัวเรียบ พิมพ์วาปี 

บายบุญเกิด พลยาง 

ประธานสภาฯ 

นายก

ประธานสภาฯ 

ผอ.กองคลัง

ประธานสภาฯ 

นายช่างไฟฟ้า

ประธานสภาฯ 

เลขานุการสภา

ท่ีประชุม 

ประธานสภาฯ

เร่ืองอีบ ๆ
สมาชิกท่านใดจะจักถามสิ่งใดหรือไม่ เชิญ ผอ.กองคลัง 

แจ้งสถานะการเงินการคลัง ข้อมูล ณ วันท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๔๖๔ 

เงินรายได้ ๔๓,๔๒๒,๔๐๙.๑๘ บาท หัก รายจ่าย ๔๓,๔๙๐,๘๙๗.๑๑ บาท ก่อหน้ีผูกพัน 

๑,๙๔๔,๔๙๗.๔๖ บาท ลูกหนี้เงินยืม ๘,๖๐๐ บาท รวม ๔๔,๔๔๔,๐๙๔.๔๗ รับหักจ่าย 

คงเหลือ ๗,๙๖๘,๔๑๔.๖๑ บาท รายจ่ายประจำ (ประมาณการ) ๑ เดือน เงินเดือน 

๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท เบี้ยยังชีพ ๑,๓๘๒,๘๐๐ บาท รายจ่ายในการดำเนินงาบ ๑,๑๐๐,๐๐๐ 

บาท รวมรายจ่าย ๔,๗๘๒,๘๐๐ บาท

รับทราบ

สมาชิกท่านใดจะจักถามสิ่งใดหรือไม่ เชิญครับ

ส.อบต.ม.๔ แจ้งเรื่องโรคระบาดที่เกิดกับลัตว์มีมาตรการช่วยเหลืออย่างไรบ้าง

ส.อบต.ม.๑๓ สอบถามหอลังประปาหมู่บ้านลาดทองนํ้าไหลเซาะฐานรากของประปา 

ส.อบต.ม.๑ แจ้งนํ้าไหลเซาะถนนซอยโนนขมิ้นทำให้ขำรุด 

ส.อบต. ม.๑๔ แจ้งรางระบายนํ้าชำรุดข้าง ศพด.ดงมะกรูด 

สมาชิกท่านใดจะจักถามสิ่งใดหรือไม่ เชิญ นายกชี้แจง 

ม.๑ ม.๑๓ ม.๑๔ มอบผอ.องช่างดำเนินการ 

สมาชิกท่านใดจะจักถามสิ่งใดหรือไม่ เชิญ ผอ.กองคลังชี้แจง 

ชี้แจงโรคในสัตว์ให้ถ่ายรูป บัตรประจำตัวประขาขน ของเจ้าของสัตว์และแจ้งจำนวน 

สัตว์ที่เปีน

สมาชิกท่านใดจะจักถามสิ่งใดหรือไม่ เชิญ นายช่างไฟฟ้าชี้แจงเรื่องไฟฟ้า 

ชี้แจงการออกซ่อมไฟฟ้าช่วงนี้เปีนช่วงหน้าฝนอาจจะมีการออกไปซ่อมแซมไฟฟ้าล่าข้า 

หน่อยครับ

สมาชิกท่านใดจะจักถามสิ่งใดหรือไม่ เชิญ เลขานุการสภาชี้แจง 

แจ้งการดำเนินโครงการก่อสร้างทุกอย่างที่อยู่ในพื้นที่ของหน่วยงานอื่นต้องได้รับ 

อนุญาตหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ก่อนถึงจะดำเนินการได้

รับทราบ

มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมฃอปีดการประชุมสมัย 

สามัญ สมัยที่ ๒ คร้ังท่ี ๑A )๔๖๔

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ บ^'''''''

ลงขื่อ ไ4V ผู้จดบันทึกการประชุม
(นางสาวมณฑริยา นาผล)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไอ

ลงข่ือ /$£-^ ผู้ตรวจบันทึกการประชุม
(นายสมควร ดวงประภา)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไอ



-๓-

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

ตรวจแล้วถกต้องy y

(ลงซ่ือ) ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประขุม

(นายสักคสิทธิ้ ใจปีติ)

(ลงซ่ือ) ฯ ^ ^  กรรมการตรวจรายงานการประขุม 

(นายสุพันธ์ ภาอ่อนตา)

(ลงซ่ือ) กรรมการตรวจรายงานการประขุม

(นายบัวเรียน พิมพ์วาปี)

ได้รับการรับรองจากมติที่ประขุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ 

คร้ังท่ี ๑/ ๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๑๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔

(นายสมควร ดวงประภา)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ


