
   รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว 

  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3   ประจําป  2562  ครั้งท่ี 2 

วันท่ี   15  สิงหาคม  2562    เวลา   10.00   น. 

ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว 

………………………..…. 
 

ผูมาประชุม 

   1.  นายสมศักดิ์    แจมเรือน  ประธานสภา อบต. 

2.  นายสดุดี   ศรีสุวรรณ  รองประธานสภา อบต. 

3.  นายประเทือง  ลอมไธสง  สมาชิกสภา อบต. ม. 1 

4.  นายไสว  กลาสูงเนิน      สมาชิกสภา อบต. ม. 2 

5.  นางสุนันท  เพียซาย   สมาชิกสภา อบต. ม. 4 

 6.  นายพิชาติ  จงชิดกลาง  สมาชิกสภา อบต. ม. 5 

7. นายสุรศักดิ์  เพียซาย   สมาชิกสภา อบต. ม. 5  

8. นางสมพร  ฆองโนนสูง  สมาชิกสภา อบต. ม. 6  

9. นางชุติมา  บัวแกว          สมาชิกสภา อบต. ม. 7 

10.นายวันชัย  ศรีบุญเรือง  สมาชิกสภา อบต. ม. 7 

11. นางวารี  สุขประจบ       สมาชิกสภา อบต. ม. 8  

  12. นายบัณฑิต  มิชชีฮา   สมาชิกสภา อบต. ม. 9 

13. นายชัชวาลย  ขอสีกลาง  สมาชิกสภา อบต. ม. 9 

14. นายสังวาลย  ชูใจ   สมาชิกสภา อบต. ม. 10 

15. นายพานิชย  ประเสริฐ  สมาชิกสภา อบต. ม. 11  

16. นายสุวรรณ  บุญพันธ         สมาชิกสภา อบต. ม. 12 

17. นายมานพ  เบิ่งขุนทด        สมาชิกสภา อบต. ม. 12 

  18. นายวศัณย  เฟองสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต. ม. 13 

 19. นายประวัต ิ  พรมบุตร         สมาชิกสภา อบต. ม. 14  

20. นางสาวรัตติญาพร หล่ําจันทึก       สมาชิกสภา อบต. ม. 15 

          21. นายธนกร  วีระเทศ   เลขานุการสภา อบต. 
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ผูไมมาประชุม 

1. นายหาญ  ชาคม  สมาชิกสภา อบต. ม. 2  ลาประชุม 

2. นายสมพงษ  สุดจันทึก สมาชิกสภา อบต. ม. 3  ลาประชุม 

3. นายพิจิตร  เท่ียงจันทึก     สมาชิกสภา อบต. ม. 4    ลาประชุม 

4. นายวีระ    ขํามะลัง         สมาชิกสภา อบต. ม. 6  ลาประชุม 

5. นายสมคิด  วิเศษรอด       สมาชิกสภา อบต. ม. 8  ลาประชุม 

6. นางสาวยุภา  บุญจันทร       สมาชิกสภา อบต. ม. 10  ลาประชุม 

7. นายบุญกอง  คะรํา  สมาชิกสภา อบต. ม. 11  ลาประชุม 

8. นายเสียน  เลื่อนกระโทก  สมาชิกสภา อบต. ม. 15  ลาประชุม 

 

ผูเขารวมประชุม 

1.  นายอนันต   สิทธิเสือ   นายก อบต. 

  2.  นายสมานมิตร คึงจันทึก   รองนายก อบต. 

  3.  นายวงศวริศ  เหลืองภิรมย  รองปลัด อบต. 

  4.  นางสาวยุคณธร เรือนจันทึก  ผูอํานวยการกองคลัง 

  5.  นายสมบัติ  ละภักดี   ผูอํานวยการกองชาง 

  6.  นางสาวจิดาภา     พงษพิมาย  รักษาการ ผอ.กองการศึกษา 

   7.  นายนพนคร  ศิริสวัสดิ์   หัวหนาสํานักปลัด   

8.  นางสาวณัฐกานต บางกระ   เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 

9.  นางสาวนันธนา กลึงสูงเนิน  เกษตรตําบลหนองหญาขาว 

     

    ผูเขาประชุม     จํานวน  21  คน 

ผูไมมาประชุม  จํานวน    8  คน 

ผูเขารวมประชุม  จํานวน    9  คน 

     

เริ่มประชุม เวลา     10.00    น. 
 

      โดย  นายธนกร  วีระเทศ  เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาวกราบเรียน

ทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาวท่ีเคารพ บัดนี้  ไดเวลานัดประชุมแลว  สมาชิกได 

มาครบองคประชุม ขอกราบเรียนเชิญทานประธานสภาฯ  ไดกรุณาจุดธูป เทียน  บูชาพระรัตนตรัย  และ

ดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุมตอไป   กราบเรียนเชิญครับ 
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ประธานสภาอบต. วันนี้เปนการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3 

ประจาํป  2562 ครั้งท่ี  2   ผมขอเขาระเบยีบวาระเลยนะครับ   

 ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

 ไมมี 

ประธานสภา อบต. ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี  2 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหญา

ขาว  สมัยสามัญ สมัยท่ี 3  ประจําป 2562  ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี  9 สิงหาคม  2562    

สมาชิกทานใดจะแกไขคําหรือขอความท่ีไดกลาวไว   ขอไดโปรดยกมือครับ    

ถาไมมีสมาชิกทานใดขอแกไข   ผมจะขอมติในท่ีประชุมนะครับ     

มติท่ีประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว   

สมัยสามัญ สมัยท่ี 3  ประจําป 2562  ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี  9 สิงหาคม  2562    

 (เห็นชอบ  18 เสียง  ไมเห็นชอบ 0  เสียง  งดออกเสียง 2 เสียง) 

 

ประธานสภาอบต. ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 3  

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง  ติดตามผลการประชุมครั้งท่ีผานมา 

สมาชิกทานใดจะสอบถามผลการประชุมครั้งท่ีผานมา   ขอไดโปรดยกมือครับ    

ถาไมมีผมจะเขาสูระเบียบวาระตอไปครับ     

 

ประธานสภา อบต.  ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 4  

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง  เสนอเพ่ือพิจารณา   

4.1  การพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  

วาระท่ี 2 ข้ันแปรญัตติ  ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติรายงานความเห็นตอท่ี

ประชุม 

นายชัชวาลย ขอสีกลาง 

ประธานคณะกรรมการ

แปรญัตติ 

ตามท่ีสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาวไดรับหลักการรางขอบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 

ประจาํป 2562  วันท่ี 9 สิงหาคม 2562  ไปแลวนั้น  สภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหญา

ขาวไดเสนอตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน  3  ทาน  โดยกระผมนายชัชวาลย ขอสีกลาง 

เปนประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  เพ่ือเปดโอกาสใหสมาชิกสภาฯ และผูบริหารทองถ่ิน

เสนอ แกไขขอบกพรอง  หรือ เสนอคําแปรญัตติในรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 

2563  ไปแลวนั้นปรากฏวาในระยะเวลาดังกลาว  ไมมีคณะกรรมการแปรญัตติ  หรือสมาชิก

สภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาวทานใด  นําเสนอคําแปรญัตติเพ่ือแกไขราง

ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2563  แตอยางใด 

       ดังนั้นจึงมติเปนเอกฉันท  ใหคงรางเดิมไวโดยไมมีการแกไขหรือเพ่ิมเติมแตอยางใด   
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ประธานสภาอบต. เม่ือไมมีผูใดเสนอขอแปรญัตติ  ผมจะขอมติท่ีประชุมวาเห็นชอบดวยรางขอบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  ในวาระท่ี 2 ข้ันแปรญัตติขององคการบริหารสวน

ตําบลหนองหญาขาว   

มติท่ีประชุม - เห็นชอบ 

 (เห็นชอบ  18 เสียง  ไมเห็นชอบ 0  เสียง  งดออกเสียง 2 เสียง) 
 

รองประธานสภาอบต. 4.2  การพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. 2563  วาระท่ี  3  ข้ันลงมติ   

ในวาระท่ี  3  นี้  ผมขอมติท่ีประชุมเห็นชอบใหตราขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 

พ.ศ. 2563 ขององคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว  โดยผานความเห็นชอบในวาระท่ี  2  

เรียบรอยแลว  ผมจะขอมติจากสภาแหงนี้ เพ่ือพิจารณาลงมติเห็นชอบในวาระท่ี 3 ข้ันลงมติ

เพ่ือตราเปนขอบัญญัติตอไป  
มติท่ีประชุม - เห็นชอบ 

 (เห็นชอบ  18 เสียง  ไมเห็นชอบ 0  เสียง  งดออกเสียง 2 เสียง) 

ประธานสภา อบต. ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 5 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืนๆ  

วันนี้ไดรับเกียรติหัวหนาสวนราชการมารวมประชุมสภาดวยทานแรก นางสาวนันธนา        

กลึงสูงเนิน นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ เกษตรตําบลหนองหญาขาวขอเชิญครับ   

นางสาวนันธนา กลึงสูงเนิน 

เกษตรตาํบลหนองหญาขาว 
กราบเรียนประธานสภาท่ีเคารพ  คณะผูบริหารทองถ่ิน   สมาชิกสภาทองถ่ิน  ดิฉันนางสาว

นันธนา  กลึงสูงเนิน  เกษตรตําบลหนองหญาขาว  วันนี้ดิฉันมีเรื่องประชาสัมพันธ 

1.  การลงทะเบียนเกษตรพืชผลเสียหาย  หลังจากลงทะเบียนแลวจะมีการประกาศ

รายชื่อ  ถารายชื่อตกหลนใหถือเอกสารมาแจง  หลังจากนั้นจะมีการประชาคม 

2. มีการลงทะเบียนอบรมการฉีดยาตองมีใบผานการอบรม มีตัวยาประเภท ไกลโฟเสต, 

พาราควอต, คลอไพริฟอส   จะบังคับใชระเบียบนี้ วันท่ี 15 ตุลาคม  2563 คะ 

ประธานสภาอบต. สมาชิกทานใดมีขอปรึกษาหารือหรือไมครับ ขอไดโปรดยกมือ ขอเชิญ นายชัชวาลย  ขอสีกลาง  

สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี  9  ครับ 

นายชัชวาลย  ขอสีกลาง 

สมาชิก อบต. หมูท่ี  9 

กราบเรียนประธานสภาท่ีเคารพ กระผมนายชัชวาลย  ขอสีกลาง  สมาชิก อบต. หมูท่ี 9   

ผมขอปรึกษาชาวบานไดมาสอบถามเรื่องการระเบิดหินของโรงงานน้ําตาลครบุรี  ซ่ึงมี

ผลกระทบกับหมูบานท่ีอยูใกลเคียง  บางบานมีรอยราว  ซ่ึงผมขอสอบถามทางผูบริหารทาง

โรงงานน้ําตาลไดทําเรื่องขออนุญาตทางอบต.ในการระเบิดหินหรือไมครับ   และผมอยากให

ทางอบต. แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบลงสํารวจหมูบานท่ีไดรับผลกระทบดวยครับ 
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นายอนันต  สิทธิเสือ 

นายก อบต. 

เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ   และทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  กระผมขอขอบคุณ

สมาชิกสภาท่ีลงมติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตอไปก็

จะเสนอตอทานนายอําเภอสีค้ิวลงนาม  และตราขอบัญญัติขององคการบริหารสวนตําบลหนอง

หญาขาว  ผมขอตอบขอปรึกษาหารือทานชัชวาลย  ขอสีกลาง สมาชิก อบต. หมู 9 เรื่องการ

ระเบิดหินของโรงงานน้ําตาล  ผมไดประสานใหทางโรงงานน้ําตาลเขาไปตรวจสอบผลกระทบ  

และจะรับผิดชอบซอมแซม เยียวยาชาวบานท่ีไดรับผลกระทบครับ  และในการระเบิดหินทาง

โรงงานน้ําตาลไมไดแจงทางอบต.ครับ  สวนเรื่องคณะกรรมการลงสํารวจหมูบานท่ีไดรับ

ผลกระทบผมจะใหเจาหนาท่ีดําเนินการใหครับ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาอบต. สมาชิกทานใดมีขอปรึกษาอีกหรือไมครับ  ขอไดโปรดยกมือ  ขอเชิญ นายวศัณย  เฟองสูงเนิน 

สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี  13  ครับ 

นายวศัณย เฟองสูงเนิน 

สมาชิก อบต. หมูท่ี 13 

กราบเรียนประธานสภาท่ีเคารพ กระผมนายวศัณย  เฟองสูงเนิน  สมาชิก อบต. หมูท่ี 13 

ผมขอความอนุเคราะหดําเนินการไฟฟาของระบบประปาหมู 13 ซ่ึงไดดําเนินการแลวแตมีปญหา

ดินสไลดทําใหชํารุดรบกวนซอมแซมดวยครับ  อีกเรื่องขอสอบถามเรื่องโครงการจายขาดเงิน

สะสมไดดําเนินการถึงไหนครับ  ขอบคุณครับ 

นายอนันต  สทิธิเสือ 

นายก อบต. 

เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ   และทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  เรื่องไฟฟาของ

ระบบประปาผมจะใหผูอํานวยการกองชางเขาไปตรวจสอบครับ  โครงการจายขาดเงินสะสม

ตอนนี้ดําเนินการทําสัญญาครับ 

นายพิชาติ จงชิดกลาง 

สมาชิก อบต.หมูท่ี 5 

กราบเรียนประธานสภาท่ีเคารพ กระผมนายพิชาติ  จงชิดกลาง   สมาชิก อบต. หมูท่ี 5  

ผมขอฝากผูบริหารใหเรงดําเนินการโครงการจายขาดเงินสะสมดวยครับ ถนนบานลําบานใหม 

หมูท่ี 5 ประชาชนเดินทางสัญจรลําบากมากครับ  ขอบคุณครับ 

นายสังวาลย   ชูใจ  

สมาชิก อบต. หมูท่ี 10 

กราบเรียนประธานสภาท่ีเคารพ กระผมนายสังวาลย  ชูใจ  สมาชิก อบต. หมูท่ี 10 สอบถาม

เรื่องการจัดซ้ือถังขยะ  บานท่ียังไมไดถังขยะครับ  ถายังไมไดจัดซ้ือถังขยะใหแลวบานท่ีมีถัง

ขยะสวนตัวเองเราจะสามารถจัดเก็บขยะแลวเก็บคาธรรมเนียมไดหรือไมครับ 

ประธานสภาอบต. สมาชิกทานใดมีอภิปรายอีกหรือไมครับ  ขอไดโปรดยกมือ  ถาไมมี 

ผมขอเชิญ นายอนันต  สิทธิเสือ  นายกอบต. ตอบขอซักถาม 

นายอนันต  สิทธิเสือ 

นายก อบต. 

เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ   และทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  โครงการจายขาด

เงินสะสมเราไดดําเนินการแลวหลายโครงการ   บางโครงการยังอยูระหวางทําสัญญาครับ  สวน

เรื่องถังขยะผมจะปรึกษาเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ  และจะเรงดําเนินการใหครับ 

ประธานสภาอบต. มีสมาชิกทานใดจะซักถามอีกหรือไมครับ   ขอไดโปรดยกมือครับ   ถาไมมี 

วันนี้  ไดประชุมครบตามระเบียบวาระเรียบรอยแลว    ผมตองขอขอบคุณ 

ทานสมาชิกสภาอบต.  ทานนายกอบต.  ทานรองนายกอบต.เลขานุการนายกอบต.  ปลัดอบต.  

ผูอํานวยการกอง   หัวหนาสวนราชการ  และขาราชการทุกทาน  ท่ีไดเขารวมประชุม และรวม

สังเกตการณการประชุมสภาอบต.ในวันนี้   ขอปดการประชุมครับ 
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เลิกประชุม   12.00  น. 

 

คณะกรรมการไดตรวจถูกตองแลว   เม่ือวันท่ี  20  สิงหาคม  พ.ศ.  2562 
 

 

 (ลงชื่อ)      พานิชย  ประเสริฐ       กรรมการ 

             (นายพานิชย  ประเสริฐ) 

            สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 11    

    

(ลงชื่อ)        บัณฑิต  มิชชีฮา       กรรมการ 

              (นายบัณฑิต  มิชชีฮา)   

           สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี  9 

        

(ลงชื่อ)       ประเทือง  ลอมไธสง  กรรมการ           

            (นายประเทือง  ลอมไธสง)  

            สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี  1        

   

 

(ลงชื่อ)        ธนกร  วรีะเทศ  ผูจดบันทึกรายงานการประชุม     

              (นายธนกร  วีระเทศ)  

              เลขานุการสภา อบต.             

  

       

                 สภา อบต.ไดรับรองแลว    เม่ือวันท่ี                                           

       

                         (ลงชื่อ)    สมศักดิ์    แจมเรือน     ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว 
                                  (นายสมศักดิ์    แจมเรือน)      
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เลิกประชุม   12.00  น. 

 

คณะกรรมการไดตรวจถูกตองแลว   เม่ือวันท่ี  20  สิงหาคม  พ.ศ.  2562 
 

 
 

 (ลงชื่อ)           กรรมการ 

             (นายพานิชย  ประเสริฐ) 

            สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 11    

     

(ลงชื่อ)               กรรมการ 

              (นายบัณฑิต  มิชชีฮา)   

           สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี  9 

        

(ลงชื่อ)           กรรมการ           

            (นายประเทือง  ลอมไธสง)  

            สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี  1        

     

 

 

(ลงชื่อ)                    ผูจดบันทึกรายงานการประชุม     

              (นายธนกร  วีระเทศ)  

              เลขานุการสภา อบต.             

  

       

                 สภา อบต.ไดรับรองแลว    เม่ือวันท่ี                                           

       

                         (ลงชื่อ)                    ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว 
                                  (นายสมศักดิ์    แจมเรือน)    
 


