


รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลหนองแขม 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  ประจำป  2564 

ครั้งท่ี 1 
วันท่ี   18  กุมภาพันธ  2564   เวลา 10.00  น. 

ณ   หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลหนองแขม 

******************** 
ผูมาประชุม 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อ – สกุล ตำแหนง  
ลายมือชือ่ หมาย

เหต ุ

1 นายชลอ พันทวี ประธานสภาอบต.หนองแขม ชลอ พันทวี  

2 นายบุญศรี เหล็กผา รองประธานสภาอบต.หนองแขม บุญศรี เหล็กผา  

3 นายจง อุดมพืช สมาชิกฯ อบต.หมูท่ี 1 จง อุดมพืช  

4 นายสุพจน ออนอ่ิม สมาชิก ฯ  อบต.หมูท่ี  2 สุพจน ออนอ่ิม  

5 นายโดด เกตุพุก สมาชิก ฯ อบต.หมูท่ี 3 โดด เกตุพุก  

6 นายศรีโพธิ์ แกวจินดา สมาชิก ฯ อบต.หมูท่ี 4 ศรีโพธิ์ แกวจินดา  

7 นายพงศพัศ แสงอรุณ สมาชิก ฯ อบต.หมูท่ี 5 พงศพัศ แสงอรุณ  

8 นายชัชวาล ธรรมเนียม สมาชิก ฯ อบต.หมูท่ี 6 ชัชวาล ธรรมเนียม  

9 นายณรงค บุตรศร ี สมาชกิ ฯ อบต.หมูท่ี 6 ณรงค บุตรศรี  

10 นางรัชรินทร อาทะยา สมาชิก ฯ อบต.หมูท่ี 7 รัชรินทร อาทะยา  

11 นายถวิล แกนจันหอม สมาชิก ฯ อบต.หมูท่ี 7 ถวิล แกนจันหอม  

12 นายสมหมาย เอ่ียมจันทรสอาด สมาชิก ฯ  อบต.หมูท่ี 8 สมหมาย เอ่ียมจันทรสอาด  

13 นางณัฎฐธนัชพร พรหมชาติ สมาชิก ฯ อบต.หมูท่ี 8 ณัฎฐธนัชพร พรหมชาติ  

14 นายบุญเลิศ ออนคำ สมาชิก ฯ อบต.หมูท่ี 9 บุญเลิศ ออนคำ  

15 นายประสิทธิ์ สุขจิ สมาชิก ฯ อบต.หมูท่ี 9 ประสิทธิ์ สุขจิ  

16 นายอุทัย จันทรเต็ม สมาชิก ฯ อบต.หมูท่ี 10 อุทัย จันทรเต็ม  

17 นายโสพล ศิริผล สมาชิก ฯ อบต.หมูท่ี 11 โสพล ศิริผล  
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ลำดับ
ที่ 

ชื่อ – สกุล ตำแหนง  
ลายมือชื่อ หมาย

เหต ุ

18 นายยวง ศิริผล สมาชิก ฯ อบต.หมูท่ี 11 ยวง ศิริผล  

19 นายนัฐจพล เจริญสุข สมาชิก ฯ อบต.หมูท่ี 12 นัฐจพล เจริญสุข  

20 นายบัญญัติ ปญญาบญุ สมาชิก ฯ อบต.หมูท่ี 13 บัญญัติ ปญญาบุญ  

21 นายสุรพล วัฒนกุลวิวัฒน เลขานุการสภาอบต.หนองแขม สุรพล วัฒนกุลวิวัฒน  

 

 
ผูไมมาประชุม 

ลำดับที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหนง  

1 นายบุญจันทร ทำทัน สมาชิก ฯ อบต.หมูท่ี 3 

2 นายนิลพัฒน กะตุดเงิน สมาชิก ฯ อบต.หมูท่ี 5 

3 นายสมนึก เหล็กผา สมาชิก ฯ อบต.หมูท่ี 10 

4 นายสุดสาคร ปอมทอง สมาชิก ฯ อบต.หมูท่ี 12 
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ผูเขารวมประชุม 
 

ลำ
ดับ
ท่ี 

ช่ือ – สกุล ตำแหนง  
ลายมือช่ือ หมาย

เหตุ 

1 นายวิโรจน วัฒนะแสง รองนายกอบต.หนองแขม วิโรจน วัฒนะแสง  

2 นายผัน คลายคลึง รองนายกอบต.หนองแขม ผัน คลายคลึง  

3 นางเพ็ญศรี แขงลำเจียก เลขานุการนายก อบต. เพ็ญศรี แชมลำเจียก  

4 นางทวิกรณ จันตะเภา ผูอำนวยการกองคลัง ทวิกรณ จันตะเภา  

5 นายนคร สอนสะอาด นักวิชาการจัดเก็บรายได นคร สอนสะอาด  

6 นางสาวภัทรนันท ปานออน นักวิเคราะหนโยบายและแผน ภัทรนันท ปานออน  

7 นายดำรงคฤทธิ์ เลิศอักษร เจาพนักงานธุรการ ดำรงคฤทธิ์ เลิศอักษร  
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เริ่มประชุม เวลา 10.00  น. 
  เม่ือสมาชิกมาครบองคประชุมแลว นายชลอ   พันทวี  ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลหนองแขม              
ทำหนาท่ีจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัยพรอมกับองคประชุม 

ประธานสภาฯ  ผมขอเปดประชุมสภา อบต.หนองแขม  สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1  ประจำป 2564 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานจะแจงใหท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ ไมมี 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ  สมัยท่ี  4  ครั้งท่ี  1 ประจำป 2563 
ประธานสภา ฯ   ตามท่ีไดมีการจัดสงหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้  ไดจัดสงสำเนารายงานการประชุม

สมัยสามัญสมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 1  ประจำป  2563  เม่ือวันท่ี  23  ธันวาคม  2563   ท่ีผานมา
ใหกับสมาชิกทุกทานไดตรวจสอบดูวามีขอความใดตกหลน  หรือเห็นควรแกไข  ถาไมมีขอมติ
ท่ีประชุม 

ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบดวยเสียงเปนเอกฉันท  รับรอง  18  คน งดออกเสียง 2  คน 
ระเบียบวาระท่ี 3 3.1 เรื่องการพิจารณากำหนดสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลหนองแขม 
ประธานสภาฯ    ตามท่ีไดมีการกำหนดสมัยประชุม  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  1  ครั้งท่ี  1  ประจำป  

2564  จากการประชุมสมัยสามัญสมัยท่ี  1 ครั้งท่ี 1  ประจำป 2563   ซ่ึงไดกำหนดไว
เพียง  1  สมัยนั้นจึงขอปรึกษาท่ีประชุมวาในป  2564  นี้จะกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญก่ี
สมัย  แตละสมัยจะเริ่มเม่ือใดแตละสมัยมีกำหนดก่ีวัน  ขอเชิญเลขาสภาฯ ชี้แจงระเบียบท่ี
เก่ียวของ 

เลขานุการสภาฯ   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.  
2547  (ขอ  11  วรรค 1,3)  เม่ือมีประธานสภา รองประธานสภา และเลขานุการสภา ให
ประธานสภาปรึกษาท่ีประชุมเก่ียวกับการกำหนดการประชุมสมัยสามัญ ประกอบมาตรา  53  
แหงพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ.  2537 

- กำหนดวาป  2564  จะมีก่ีสมัย 

- แตละสมัยจะเริ่มเม่ือใด / ก่ีวัน 

- กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปสมัยแรกของปถัดไป (2565)  และมี

กำหนดก่ีวัน 

นายอุทัย  จันทรเต็ม  ขอเสนอใหมีการประชุมสมัยสามัญประจำป  2564  รวม  4  สมัย 
สมาชิกสภา ฯ หมู 10  สมัยสามัญ   สมัยท่ี 1/2564  ตั้งแตวันท่ี   12 - 26   กุมภาพันธ  2564   
       รวม 15 วัน 
   เริ่มสมัยสามัญ   สมัยท่ี 2/2564  ตั้งแตวันท่ี  17 - 31  พฤษภาคม  2564  
         รวม  15  วัน 
   สมัยสามัญ   สมัยท่ี 3/2564  ตั้งแตวันท่ี   9 - 23  สิงหาคม  2564  
       รวม  15 วัน 
   สมัยสามัญ   สมัยท่ี 4/2564  ตั้งแตวันท่ี  13 - 27  ธันวาคม  2564 
       รวม  15 วัน 
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   และกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปสมัยแรกของปถัดไป  คือป  2565  สมัย 

สามัญสมัยท่ี  1  ประจำป  2565  ตั้งแตวันท่ี  9 – 23  กุมภาพันธ  2565 
    รวม 15 วัน 

ประธานสภาฯ  ท่ีประชุมเห็นเปนอยางไร  มีสมาชิกทานใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไมถาไมมี  ขอมติท่ี 
ประชุม 

มติท่ีประชุม       อนุมัติ  18 เสียง  งดออกเสียง   2  เสียง เปนเอกฉันท 
 3.2  เรื่องการพิจารณาอนุมัติรางบัญชีเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจาย

ประจำป  2564  ครั้งท่ี  1  หมวดครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง 

ประธาน ฯ   ตามท่ีกองชางองคการบริหารสวนตำบลหนองแขม มีความประสงคขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงคำชี้งบประมาณรายจายประจำป  2564 ครั้งท่ี ๑ หมวดครุภัณฑท่ีดินและ
สิ่งกอสราง     ขอเชิญเลขานุการสภา ฯ  ชี้แจงระเบียบขอกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

เลขานุการ ฯ   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 การโอนและ
แกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ 

   ขอ 30 การโอน การแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจายเงินประเภท
อ่ืนท่ีตองนำมาต้ังงบประมาณรายจายตามขอ 15 ใหเจาหนาท่ีงบประมาณมีอำนาจอนุมัติ
โอนหรือแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจายได เม่ือไดรับอนุมัติจากผูมีอำนาจ
แลว  

   ขอ 32 ภายใตขอบังคับขอ  39   การโอนเงินงบประมาณรายจาย หรือการแกไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประมาณการรายรับและงบประมาณรายจาย เม่ือไดรับอนุมัติจากผูมี
อำนาจแลว ใหประกาศโดยเปดเผย เพ่ือใหประชาชนทราบแลวแจงการประกาศใหผูวา
ราชการจังหวัดเพ่ือทราบ ภายในสิบหาวัน  สำหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหแจงแก
นายอำเภอหรือปลัดอำเภอผูเปนหัวหนาประจำก่ิงอำเภอ     
   รายละเอียดเรื่อง การเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายประจำป  พ.ศ.
2564 ครั้งท่ี 1 ดังนี้ 
ขอความเดิม 

แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟาและถนน 

งบลงทุน 
คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 

- คากอสรางถนนลูกรัง หมูท่ี  11  สายบานนางเฉลียว  ทาวลี 76,100  บาท  

เพ่ือจายเปนคากอสรางถนน คสล. หมูท่ี  11  สายนางเฉลียว  ทาวลี ถึงบาน

นางนิยม  โมหมุน  กวาง  3.00  เมตร  ยาว 58  เมตร  หนา  0.15  เมตร  

ไหลทางขางละ 0.30  เมตร  หรือคิดเปนพ้ืนท่ีไมนอยกวา  174  ตารางเมตร 

ตั้งจายจากเงินรายได เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2564  

เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี  2  พ.ศ.2563  ลำดับท่ี  13  หนา  8 
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 ขอความใหม  
แผนงานเคหะและชุมชน 

งานไฟฟาและถนน 
งบลงทุน 

คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
- คากอสรางถนน คสล. หมูท่ี  11  สายบานนายเฉลียว  ทาวดี 76,100  บาท  

เพ่ือจายเปนคากอสรางถนน คสล. หมูท่ี  11  สายนายเฉลียว  ทาวดี ถึงบาน

นางนิยม  โมหมุน  กวาง  3.00  เมตร  ยาว 58  เมตร  หนา  0.15  เมตร  

ไหลทางขางละ 0.30  เมตร  หรือคิดเปนพ้ืนท่ีไมนอยกวา  174  ตารางเมตร 

ตั้งจายจากเงินรายได เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2564  

เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี  2  พ.ศ.2563  ลำดับท่ี  13  หนา  8 

ประธาน ฯ   ตามท่ีเลขานุการสภา ฯ ชี้แจง เก่ียวกับเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2564   ครั้งท่ี  1  ขององคการบริหารสวนตำบลหนองแขมจะมีทานใด
เห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม ถาไมมีจะขอมติท่ีประชุม  

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ 18  คน  งดออกเสียง  2  คน เห็นชอบเปนเอกฉันท 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืน ๆ  

นายอุทัย  จันทรเต็ม    อยากทราบวาโครงการจายเงินสะสมของหมูท่ี  10   เม่ือไหรจะดำเนินการ 
ส.อบต. หมูท่ี  10 ขอบคุณครับ 
นางทวิกรณ จันตะเภา   อยูในข้ันตอนการประกาศจัดซ้ือจัดจางในระบบ EGP ระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ  
ผ.อ.กองคลัง ยื่นซองถึง 25 กุมภาพันธ 2564  
นายโสพล  ศิริผล   อยากทราบวาโครงการในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ.2564  
ส.อบต. หมูท่ี  11 มีโครงการ  2  โครงการดำเนินการถึงข้ันตอนไหนอยางไร 
นางสาวภัทรนันท  ปานออน  หลังจากอนุมัติการประชุมสภาเรื่องการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงจะ 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน ดำเนินการจัดซ้ือจัดจางตามระบบท้ัง 2  โครงการพรอมกัน 
ประธานสภา ฯ   นายสมนึก เหล็กผา  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลหนองแขม หมูท่ี  10  

ไดขอขอบคุณทุกทานท่ีรวมเปนเกียรติในงานฌาปนกิจศพบุตรชาย  
นายผนั  คลายคลึง    การรับสมัครชมรมฌาปนกิจชมรมผูสูงอายุรับสมัครภายในวันท่ี  1 – 15   
รอง นายก อบต. คนท่ี 2   มกราคม 2564  ซ่ึงตอนนี้เลยกำหนดแลวไมสามารถสมัครเพ่ิมได 
นายถวิล  แกนจันทรหอม   สอบถามเรื่องกฎหมายการปลูกสรางอาคาร มีปญหาเรื่องคาใชจายสูงมากทำให 
สมาชิกสภา ฯ ม.7  ประชาชนไดรับความเดือดรอน ในกรณี 200  ตารางเมตรข้ึนไปตองมีการรับรองแบบโดย

วิศวกร ขอใหทานปลัดชวยชี้แจงวาสามารถยืดหยอนผอนผันไดหรือไมอยางไร และมี
ความสำคัญเชนไร อยากให อบต.พิมพเปนเอกสารและไปติดไวตามท่ีสาธารณะของหมูบาน  
และเรื่องตอไปคือเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแลวเหตุผลท่ีผมพูดวาขาดครูภาษาไทย 
ทานรองวิโรจน พูดวาโรงเรียนของทานครูพูดภาษาไทยทุกคนสามารถสอนภาษาไทยไดทุก
คน ผมไมไดมีเจตนาตอวาทานอาจารยวิโรจน 
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ท่ีประชุม  ทราบ 
ประธานสภา ฯ ถาไมมีขอขอบคุณทุกทานท่ีมาประชุมในวันนี้  
ท่ีประชุม  ไมมี 
ปดประชุมเวลา  11.12  น.  
 
 

 (ลงชื่อ)       ภัทรนันท  ปานออน           ผูจดรายงานการประชุม 
                                                     (นางสาวภัทรนันท  ปานออน) 

              นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
 
(ลงชื่อ)    สุสุรพล    วัฒนกุลวิวัฒน    นกุล   

                                                     (นายสุรพล    วัฒนกุลววิัฒน) 
                                           ปลัดองคการบริหารสวนตำบลหนองแขม 
 

ประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลหนองแขม  มีมติรับรองรายงานการประชุมนี้แลวเม่ือวันท่ี  28 พฤษภาคม  2564 
     

(ลงชื่อ)    สุ โดด   เกตุพุก         ประธานกรรมการ    
                                                    (นายโดด   เกตุพุก) 
                                     

(ลงชื่อ)    สุ  ยวง   ศิริผล             กรรมการ  
                                                     (นายยวง   ศิริผล ) 
                                        

(ลงชื่อ)       บุญศรี    เหล็กผา          กรรมการ  
                                                  ( นายบญุศรี    เหล็กผา  ) 

ท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลหนองแขมมีมติรับรองรายงานการประชุมนี้แลวเม่ือวันท่ี 28  พฤษภาคม 2564 
 
    

(ลงชื่อ)          ชลอ   พันทวี   ว ี   
                                                         (นายชลอ   พันทว)ี 
                                         ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลหนองแขม 
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