
 

รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว 

  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 1  ประจําป  2562  ครั้งท่ี 1 

วันท่ี   14  มิถุนายน  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.  นายหาญ     ชาคม   สมาชิกสภา อบต. ม. 2 

5.  นายไสว  กลาสูงเนิน      สมาชิกสภา อบต. ม. 2 

6.  นายสมพงษ  สุดจันทึก  สมาชิกสภา อบต. ม. 3 

  7.  นางสุนันท  เพียซาย   สมาชิกสภา อบต. ม. 4 

  8.  นางสมพร  ฆองโนนสูง  สมาชิกสภา อบต. ม. 6 

 9.  นายวีระ    ขํามะลัง   สมาชิกสภา อบต. ม. 6 

   10.  นางชุติมา  บัวแกว          สมาชิกสภา อบต. ม. 7 

11. นางวารี  สุขประจบ       สมาชิกสภา อบต. ม. 8 

12. นายสมคิด  วิเศษรอด        สมาชิกสภา อบต. ม. 8 

13. นายบัณฑิต  มิชชีฮา   สมาชิกสภา อบต. ม. 9 

14. นายชัชวาลย  ขอสีกลาง  สมาชิกสภา อบต. ม. 9 

15. นายสังวาลย  ชูใจ   สมาชิกสภา อบต. ม. 10 

16 นายพานิชย  ประเสริฐ         สมาชิกสภา อบต. ม. 11 

17. นายมานพ  เบิ่งขุนทด        สมาชิกสภา อบต. ม. 12 

18. นายสุวรรณ  บุญพันธ         สมาชิกสภา อบต. ม. 12 

 19. นายวศัณย  เฟองสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต. ม. 13 

20. นายประวัต ิ  พรมบุตร         สมาชิกสภา อบต. ม. 14 

21. นายเสียน  เลื่อนกระโทก   สมาชิกสภา อบต. ม. 15 

22. นายธนกร  วีระเทศ   เลขานุการสภา อบต. 
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ผูไมมาประชุม 

1. นายพิจิตร  เท่ียงจันทึก     สมาชิกสภา อบต. ม. 4   ลาประชุม 

2. นายพิชาติ  จงชิดกลาง สมาชิกสภา อบต. ม. 5   ลาประชุม 

3. นายสุรศักดิ์  เพียซาย  สมาชิกสภา อบต. ม. 5 ลาประชุม 

4. นายวันชัย  ศรีบุญเรือง สมาชิกสภา อบต. ม. 7 ลาประชุม 

5. นางสาวยุภา  บุญจันทร       สมาชิกสภา อบต. ม. 10 ลาประชุม 

6. นายบุญกอง  คะรํา  สมาชิกสภา อบต. ม. 11 ลาประชุม  

7. นางสาวรัตติญาพร หล่ําจันทึก     สมาชิกสภา อบต. ม. 15  ลาประชุม 
 

ผูเขารวมประชุม 

1.  นายอนันต  สิทธิเสือ   นายก อบต. 

  2.  นายสมานมิตร คึงจันทึก   รองนายก อบต. 

3.  นายพิชิต  เจกจันทึก  รองนายก อบต. 

4.  นายวงศวริศ  เหลืองภิรมย  รองปลัด อบต. หนองหญาขาว 

 5.  นางสาวจิดาภา พงษพิมาย  รก.ผูอํานวยการกองการศึกษา 

  6.  นายสมบัติ  ละภักดี   ผูอํานวยการกองชาง 

  7.  นายนพนคร  ศิริสวัสดิ์   หัวหนาสํานักปลัด 

  8.  นางสาวณัฐกานต บางกระ   นักวิเคราะหนโยบายและแผน  

     
     

    ผูเขาประชุม     จํานวน  22  คน 

ผูไมมาประชุม  จํานวน    7 คน 

ผูเขารวมประชุม  จํานวน   8  คน 
     

เริ่มประชุม เวลา     10.00    น. 
 

         โดย  นายธนกร  วีระเทศ  เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาวกราบเรียน

ทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาวท่ีเคารพ บัดนี้  ไดเวลานัดประชุมแลว  สมาชิกได 

มาครบองคประชุม ขอกราบเรียนเชิญทานประธานสภาฯ  ไดกรุณาจุดธูป เทียน  บูชาพระรัตนตรัย  และ

ดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุมตอไป   กราบเรียนเชิญครับ 

ประธานสภา อบต. วันนี้เปนการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว กระผมขอเปดประชุม 

สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 1  ประจําป  2562  ครั้งท่ี  1   ผมขอเขาระเบียบวาระเลยนะครับ   

 ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

-  ไมมี  
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ประธานสภา อบต. ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี  2 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนอง

หญาขาวสมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป 2562  ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 24  พฤษภาคม  2562    

สมาชิกทานใดจะแกไขคําหรือขอความท่ีไดกลาวไว   ขอไดโปรดยกมือครับ    

ถาไมมีสมาชิกทานใดขอแกไข   ผมจะขอมติในท่ีประชุมนะครับ 

มติท่ีประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว   

สมัยสามัญ  สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป 2562 ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 24  พฤษภาคม  2562    

(เห็นชอบ  20  เสียง  ไมเห็นชอบ 0  เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง) 

ประธานสภา อบต. ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 3  

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง  ติดตามผลการประชุมครั้งท่ีผานมา 

สมาชิกทานใดจะสอบถามผลการประชุมครั้งท่ีผานมา   ขอไดโปรดยกมือครับ    

ถาไมมีผมจะเขาสูระเบียบวาระตอไปครับ     

ประธานสภา อบต.  ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 4.1  

ระเบียบวาระท่ี  4.1  เรื่อง  การพิจารณาอนุมัติแผนพัฒนา 5 ป  (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ขององคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว  ขอเชิญทานนายก ครับ 

นายอนันต  สิทธิเสือ 

นายก อบต. 

 กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ  และทานสมาชิกทุกทาน  ตามท่ีหนังสืออําเภอสีค้ิว   

ท่ี นม 0023.32/ว578 ลงวันท่ี 6  มิถุนายน  2562  เรื่องการซักซอมแนวทางการทบทวน

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565)  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย

ไดแจงใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาหาป เพ่ือประโยชนในการ

ประสานแผนพัฒนาทองถ่ินกับแผนจังหวัดและกลุมจังหวัด จึงใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ดําเนินการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 -2565) ใหแลวเสร็จภายในวันท่ี  15 

มิถุนายน  2562  

           องคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาวไดดําเนินการออกประชาคมตําบลเพ่ือ

รวบรวมโครงการท่ีประชาชนเสนอ   และนํามาจัดรางแผนพัฒนา  5  ป  (2561 – 2565)  ใน

วันท่ี  6  มิถุนายน  2562  และผานความเห็นชอบจากท่ีประชุมประชาคมระดับตําบลแลวนั้น  

บัดนี้องคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาวไดจัดทํารางแผนพัฒนา  5  ป  (2561 -2565)  

เสร็จเรียบรอย  โอกาสนี้จึงขอนําเสนอรางแผนพัฒนาฉบับดังกลาวใหแกสภาองคการบริหาร

สวนตําบลหนองหญาขาวพิจารณา  รายละเอียดตามเอกสารท่ีไดแจกใหสมาชิกทุกทานแลว 

ประธานสภา อบต. ขอใหทานสมาชิกตรวจสอบรางแผนพัฒนา  5  ป  วาโครงการครบถวนถูกตองหรือไม  หากมี

ขอสงสัยขอเชิญอภิปราย หากไมมีผูใดสงสัย ผมขอมติท่ีประชุมวาเห็นชอบรางแผนพัฒนา 5 ป  

(พ.ศ. 2561 – 2565)  ขององคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว  

มติท่ีประชุม - เห็นชอบ  

(เห็นชอบ  20 เสียง  ไมเห็นชอบ 0  เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง) 
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ประธานสภา อบต.  ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 4.2  

ระเบียบวาระท่ี  4.2  เรื่อง การขออนุมัติจายขาดเงินสะสมจัดซ้ือครุภัณฑซุมเฉลิมพระเกียรติ  

ขอเชิญทานนายก ครับ 

นายอนันต  สิทธิเสือ 

นายก อบต. 

เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ   และทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  ตามท่ีหนังสือ

อําเภอสีค้ิว ท่ีนม 00.3.32/ว452  ลงวันท่ี 29  เมษายน  2562  เรื่องขอใหจัดทําซุมเฉลิมพระ

เกียรติ พรอมประดับธงชาติ  และธงตราสัญลักษณพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 

2562  ดวยรัฐบาลไดประกาศเชิญชวนรวมแสดงความจงรักภักดี และสํานึกในพระมหา

กรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562  ใหจัดทําซุมเฉลิมพระ

เกียรติ พรอมประดับธงชาติ และธงตราสัญลักษณพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 

2562   และมีหนังสืออําเภอสีค้ิว ท่ี นม 0023.32/ว 447 ลงวันท่ี 26  เมษายน  2562  เรื่อง

ยกเวนการใชจายเงินสะสมหรือเงินทุนสํารองเงินสะสมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 

2562  กระทรวงมหาดไทยไดแจง เพ่ือการเตรียมความพรอม ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

สามารถดําเนินการหรือสนับสนุนการดําเนินงานในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซ่ึงถือเปน

ภารกิจเรงดวนของรัฐบาล  โดยใชจายจากงบประมาณและหากงบประมาณดังกลาวไมเพียงพอ 

จําเปนตองใชจายจากเงินสะสมหรือเงินทุนสํารองเงินสะสม  แตไมตองดวยเง่ือนไขการใช

จายเงินสะสมหรือเงินทุนสํารองเงินสะสม ปลัดกระทรวงมหาดไทยอนุมัติยกเวนใหองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินสามรถใชจายจากเงินสะสมหรือเงินทุนสํารองเงินสะสมได   จึงขออนุมัติ

จายขาดเงินสะสมจัดซ้ือครุภัณฑซุมเฉลิมพระเกียรติ 

รายละเอียด 

                ดําเนินการจัดซ้ือครุภัณฑซุมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลท่ี  10  และซุมเฉลิมพระ

เกียรติสมเด็จพระราชินี  ในรัชกาลท่ี  10  จํานวน  2  ซุม   ซุมละ  99,000   บาท    รวม

งบประมาณ  198,000   บาท  โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 

1. ซุมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลท่ี  10  ประกอบดวย 

1) ซุมขนาดไมนอยกวา  320 x 600  ซม. 

2) รูปพระบรมฉายาลักษณ  (รัชกาลท่ี  10)  ทําดวยไฟเบอรกลาส  ขนาดไมนอย

กวา    1.30 x 2.60  เมตร 

3) ปายขอความ “ทรงพระเจริญ”  ทําดวยไฟเบอรกลาส  ข้ึนรูปนูนต่ํา  ขนาดไม

นอยกวา  2.00 x 0.30  เมตร 

4) ครุฑ  ทําดวยไฟเบอรกลาส  ข้ึนรูปนูนต่ํา  ขนาดไมนอยกวา  0.45 x 0.40  เมตร 

5) พานพุมเงินพุมทอง  ทําดวยไฟเบอรกลาส  ข้ึนรูปนูนต่ํา  ขนาดไมนอยกวา    

0.25 x 1.00  เมตร 

6) ตราสัญลักษณ  วปร.  ทําดวยไฟเบอรกลาส  ข้ึนรูปนูนต่ํา  ขนาดไมนอยกวา  

0.25 x 1.00  เมตร 

7) ฐานรองซุมตั้ง  ทําดวยไฟเบอรกลาส  ข้ึนรูปนูนต่ํา  ขนาดไมนอยกวา  3.50 x 

1.30  เมตร 
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 8) กรอบซุมตั้ง  ทําดวยไฟเบอรกลาส  ข้ึนรูปนูนต่ํา  ขนาดไมนอยกวา  2.30 x 3.80  

เมตร 

9) ติดตั้งชื่อหนวยงานองคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว  ขนาดไมนอยกวา  

2.43 x 0.34  เมตร 

10)   โครงเหล็กคํ้ายันดานหลังซุมเฉลิมพระเกียรติ 

 

2.ซุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชินี  ในรัชกาลท่ี  10  ประกอบดวย 

1) ซุมขนาดไมนอยกวา  320 x 600  ซม. 

2) รูปพระบรมฉายาลักษณ  (รัชกาลท่ี  10)  ทําดวยไฟเบอรกลาส  ขนาดไมนอย

กวา    1.30 x 2.60  เมตร 

3) ปายขอความ “ทรงพระเจริญ”  ทําดวยไฟเบอรกลาส  ข้ึนรูปนูนต่ํา  ขนาดไม

นอยกวา  2.00 x 0.30  เมตร 

4) ครุฑ  ทําดวยไฟเบอรกลาส  ข้ึนรูปนูนต่ํา  ขนาดไมนอยกวา 0.45 x 0.40  เมตร 

5) พานพุมเงินพุมทอง  ทําดวยไฟเบอรกลาส  ข้ึนรูปนูนต่ํา  ขนาดไมนอยกวา    

0.25 x 1.00  เมตร 

6) ตราสัญลักษณ  สท.  ทําดวยไฟเบอรกลาส  ข้ึนรูปนูนต่ํา  ขนาดไมนอยกวา  

0.25 x 1.00  เมตร 

7) ฐานรองซุมตั้ง ทําดวยไฟเบอรกลาส  ข้ึนรูปนูนต่ํา ขนาดไมนอยกวา 3.50 x 1.30  

เมตร 

8) กรอบซุมตั้ง  ทําดวยไฟเบอรกลาส  ข้ึนรูปนูนต่ํา  ขนาดไมนอยกวา 2.30 x 3.80  

เมตร 

9) ติดตั้งชื่อหนวยงานองคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว  ขนาดไมนอยกวา  

2.43 x 0.34  เมตร 

10)  โครงเหล็กคํ้ายันดานหลังซุมเฉลิมพระเกียรติ 

 

ประธานสภา อบต. มีสมาชิกทานใดมีอภิปรายหรือไมครับ  ขอไดโปรดยกมือ  ขอเชิญนายชัชวาลย  ขอสีกลาง  

สมาชิกสภาอบต. หมูท่ี 9  ครับ 

นายชัชวาลย ขอสีกลาง  

สมาชิก อบต. หมูท่ี  9 

กราบเรียนประธานสภาท่ีเคารพ กระผมนายชัชวาลย  ขอสีกลาง  สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 9 

ผมอยากทราบวาขณะนี้ทางอบต. มีเงินสะสมคงเหลืออยูเทาไรครับ 

นายธนกร  วีระเทศ 

เลขานุการสภา อบต. 

เรียนทานประธานท่ีเคารพ  และทานสมาชิกสภาทุกทาน  กระผมนายธนกร  วีระเทศ   

ขอเรียนวาขณะนี้ อบต.มีเงินสะสม ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2562 จํานวน 9,221,071.97 บาท

ในจํานวนนี้สามารถนํามาใชได  3,000,000  บาท  ท่ีเหลือจะกันไวเปนรายจายดานเงินเดือน  

เบี้ยยังชีพ  และบรรเทาสาธารณภัยครับ 

ประธานสภา อบต. มีสมาชิกทานใดมีอภิปรายหรือไมครับ  ขอไดโปรดยกมือ  ถาไมมีสมาชิกอภิปราย      

ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ 
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มติท่ีประชุม        เห็นชอบ 

(เห็นชอบ  20 เสียง  ไมเห็นชอบ 0  เสียง  งดออก 1 เสียง) 

 

ประธานสภา อบต.  ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 4.3  

ระเบียบวาระท่ี  4.3  เรื่อง การขอเปล่ียนแปลงโครงการและคําช้ีแจงขอบัญญัติ

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 2562  ขอเชิญทานนายก ครับ 

นายอนันต  สิทธิเสือ 

นายก อบต. 

เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ   และทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน เนื่องจากปริมาณ

ฝนตกมากน้ําจึงไหลเขาคลองอีสานเขียวเต็มคลอง  จึงไมสามารถวางทอระบายน้ําได จึงขอ

เปลี่ยนแปลงโครงการและคําชี้แจงขอบัญญัติ งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 2562 

โครงการเดิม 

 

1. วางทอระบายน้ําคลองอีสานเขียว บาน

โนนสระสามัคคี หมูท่ี 15  จํานวนเงิน 

200,000 บาท 

     เพ่ือจายเปนคาวางทอระบายน้ํา 

คอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น 3 Ø 1.00 เมตร 

จํานวน 2 จุด 

จุดท่ี 1 วางทอระบายน้ําใหม 2 แถวๆละ 4 

ทอน พรอมเทลีนกําแพงปากทอ และเสริม

ดิน 250 ลูกบาศกเมตร 

จุดท่ี 2 วางทอระบายน้ําใหม 1 แถว 4 ทอน 

พรอมเทลีนกําแพงปากทอพรอมเสริมดินคัน

คลอง 250 ลูกบาศกเมตร ติดตั้งปาย

โครงการ 1 ปาย (รายละเอียดตามแบบ 

อบต.กําหนด) 

ขอเปล่ียนเปน 

 

1.กอสรางถนนหินคลุกยกระดับ บานโนน

สระสามัคคี หมูท่ี 15 สายจากหมูบาน – 

คลองอีสานเขียว  

จํานวนเงิน 136,000 บาท 

  โดยดําเนินการกอสรางถนนหินคลุก

ยกระดับ กวาง 5.00 เมตร ยาว 320.00 

เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตรหิน

คลุก 160 ลูกบาศกเมตร ลงดินเสริม 480 

ลูกบาศกเมตร พรอมเกรดเกลี่ยบดทับแนน

ผิวจราจรใหเรียบรอย ติดตั้งปายโครงการ 1 

ปาย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด) 

2. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

บานโนนสระสามัคคี หมูท่ี 15 สายบาน

ทางเภา ชัยสิทธิ์ 

 จํานวนเงิน 64,000 บาท 

      โดยดําเนินการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 

40.00 เมตร หนา 0.10 เมตร กลบไหลทาง

ใหเรียบรอย (รายละเอียดตามแบบ อบต.

กําหนด) 
 

ประธานสภา อบต. มีสมาชิกทานใดมีอภิปรายหรือไมครับ  ขอไดโปรดยกมือ  ถาไมมีสมาชิกอภิปราย      

ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ 

มติท่ีประชุม        เห็นชอบ 

(เห็นชอบ  23 เสียง  ไมเห็นชอบ 0  เสียง  งดออก 1 เสียง) 
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ประธานสภา อบต. ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 5 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืนๆ  

สมาชิกทานใดมีขอซักถาม  ปรึกษาหารือหรือไมครับ  ขอไดโปรดยก  

ขอเชิญ นายประเทือง  ลอมไธสง   สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี  1  ครับ 

นายประเทือง ลอมไธสง 

สมาชิก อบต. หมูที่  1 

กราบเรียนประธานสภาท่ีเคารพ กระผมนายประเทือง  ลอมไธสง   สมาชิก อบต. หมูท่ี 1 

ผมขอสอบถาม 1. เรื่องเงินผูสูงอายุไดมีการโอนเงินเขาบัญชีของผูสูงอายุแลวแตผูสูงอายุบาง

รายยังไมทราบวาเงินเขาบัญชีเม่ือไร ผมอยากใหเจาหนาท่ีแจงวันเงินผูสูงอายุเขาทางไลนอีก

ทางครับ 2. ขอความอนุเคราะหตัดก่ิงไมพาดสายไฟบริเวณวัดครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบต. มีสมาชิกทานใดมีขอซักถาม  ปรึกษาหารืออีกหรือไมครับ  ขอเชิญ นางสุนันท  เพียซาย  

สมาชิกสภาอบต. หมู 4  ครับ 

นางสุนันท  เพียซาย 

สมาชิก อบต. หมู  4 

กราบเรียนประธานสภาท่ีเคารพ  ดิฉันนางสุนันท  เพียซาย สมาชิกสภาอบต. หมู 4 

ดิฉันสอบถามเรื่องการซอมแซมโคมไฟแสงสวาง ชางไดถอดไปนานแลว  แตยังไมมาติดตั้งใหม

จึงขอใหติดตามเรื่องนี้ดวยคะ 

นายอนันต  สิทธิเสือ 

นายก อบต. 

เรียนทานประธานท่ีเคารพ  และทานสมาชิกสภาทุกทาน  ผมเรื่องเงินผูสูงอายุทางเจาหนาท่ีได

ทําหนังสือใหผูใหญบานทุกหมูประชาสัมพันธครับ  เดี๋ยวผมจะใหเจาหนาท่ีแจงทางไลนดวย

ครับ  2.เรื่องขอความอนุเคราะหตัดก่ิงไม  และซอมแซมโคมไฟแสงสวาง ผมจะใหผูอํานวยการ

กองชางดําเนินการใหครับ  แตชวงนี้เจาหนาท่ีรับผิดชอบลงพ้ืนท่ีพนหมอกควันเพราะมีผูปวย

เปนโรคไขเลือดออกครับ 

ประธานสภา อบต. มีสมาชิกทานใดมีอภิปรายอีกหรือไมครับ  ขอไดโปรดยกมือ  ขอเชิญ นายบัณฑิต  มิชชีฮา  

สมาชิกสภาอบต. หมู 9   ครับ 

นายบัณฑิต  มิชชีฮา 

สมาชิก อบต. หมู  9 

กราบเรียนประธานสภาท่ีเคารพ  กระผมนายบัณฑิต  มิชชีฮา  สมาชิกสภาอบต. หมู 9  

ผมสอบถามเรื่องไฟทางสาธารณะของทางหลวงชนบทไดแจงซอมนานแตยังไมมาซอมเลยครับ

ผมขอฝากผูบริหารติดตามเรื่องนี้ดวยครับ 

นายอนันต  สิทธิเสือ 

นายก อบต. 

เรียนทานประธานท่ีเคารพ  และทานสมาชิกสภาทุกทาน  ผมไดใหผูอํานวยการกองชางเรงทาง

หลวงชนบททางเราก็ทําหนังสือและประสานไปทางหลวงก็แจงเราวาจะดําเนินซอมแซมใหครับ 

ประธานสภา อบต. มีสมาชิกทานใดมีอภิปรายอีกหรือไมครับ  ขอไดโปรดยกมือ  ขอเชิญ นายวีระ ขํามะลัง  

สมาชิกสภาอบต. หมู 6  ครับ 

นายวีระ  ขํามะลัง 

สมาชิก อบต. หมู  6 

กราบเรียนประธานสภาท่ีเคารพ  กระผมนายวีระ  ขํามะลัง  สมาชิกสภาอบต. หมู 6  

ผมสอบถามเรื่องโครงการท่ีไดผานมติสภา เชน โครงการจายขาดเงินสะสม  โครงการใน

ขอบัญญัติอยากใหคณะผูบริหารไดแจงใหสมาชิกอบต. วาโครงการตางๆ ไดดําเนินการถึง

ข้ันตอนไหนครับ 

นายอนันต  สิทธิเสือ 

นายก อบต. 

เรียนทานประธานท่ีเคารพ  และทานสมาชิกสภาทุกทาน ตองขอขอบคุณสมาชิกสภา อบต. 

ทุกทาน  ในสวนโครงการจายขาดเงินสะสมบางโครงการก็ไดดําเนินการแลวบางโครงการก็อยู

ในระหวางทําสัญญาครับ ผมใหเจาหนาท่ีเรงดําเนินการใหครับ  ถาสมาชิกทานใดตองการ

ทราบโครงการของหมูบานทานวาดําเนินการถึงข้ันตอนไหนโทรถามผมโดยตรงไดเลยครับ 
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ประธานสภา อบต. มีสมาชิกทานใดมีอภิปรายอีกหรือไมครับ  ขอไดโปรดยกมือ  ขอเชิญ นางวารี  สุขประจบ  

สมาชิกสภาอบต. หมู 8  ครับ 

นางวารี  สุขประจบ 

สมาชิก อบต. หมู  8 

กราบเรียนประธานสภาท่ีเคารพ  ดิฉันนางวารี  สุขประจบ  สมาชิกสภาอบต. หมู 18 

ดิฉันขอปรึกษาการซอมแซมถนนเสนทางหมู 8 คะ  เนื่องจากถนนไดชํารุดเสียหายมากดิฉัน  

ระหวางรองบประมาณซอมแซมดิฉันอยากใหจัดซ้ือยางมะตอยมาซอมแซมถนนกอนเพราะ

หลุมคอนขางใหญคะ  ดิฉันเกรงวาจะเกิดอุบัติเหตุ ขอบคุณคะ 

นายอนันต  สิทธิเสือ 

นายก อบต. 

เรียนทานประธานท่ีเคารพ  และทานสมาชิกสภาทุกทาน   เรื่องการซอมแซมถนนเดี๋ยวผมจะ

ใหผูอํานวยการกองชางไปถนนท่ีชํารุดและจะเรงดําเนินการแกไขใหครับ 

ประธานสภาอบต. มีสมาชิกทานใดจะซักถามหรือไมครับ   ขอไดโปรดยกมือครับ   ถาไมมี 

วันนี้  ไดประชมุครบตามระเบียบวาระเรียบรอยแลว    ผมตองขอขอบคุณ 

ทานสมาชิกสภาอบต.  ทานนายกอบต.  ทานรองนายกอบต.เลขานุการนายกอบต.  ปลัดอบต.  

ผูอํานวยการกอง   หัวหนาสวนราชการ  และขาราชการทุกทาน  ท่ีไดเขารวมประชุม และรวม

สังเกตการณการประชุมสภาอบต.ในวันนี้   ขอปดการประชุมครับ 

เลิกประชุม   12.00  น. 

คณะกรรมการไดตรวจถูกตองแลว   เม่ือวันท่ี  20  มิถุนายน  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  วีระเทศ  ผูจดบันทึกรายงานการประชุม     

              (นายธนกร  วีระเทศ)  

              เลขานุการสภา อบต.             

        

                 สภา อบต.ไดรับรองแลว    เม่ือวันท่ี                                                

                         (ลงชื่อ)    สมศักดิ์    แจมเรือน     ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว 
                                  (นายสมศักดิ์    แจมเรือน)      
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ประธานสภา อบต. มีสมาชิกทานใดมีอภิปรายอีกหรือไมครับ  ขอไดโปรดยกมือ  ขอเชิญ นางวารี  สุขประจบ  

สมาชิกสภาอบต. หมู 8  ครับ 

นางวารี  สุขประจบ 

สมาชิก อบต. หมู  8 

กราบเรียนประธานสภาท่ีเคารพ  ดิฉันนางวารี  สุขประจบ  สมาชิกสภาอบต. หมู 18 

ดิฉันขอปรึกษาการซอมแซมถนนเสนทางหมู 8 คะ  เนื่องจากถนนไดชํารุดเสียหายมากดิฉัน  

ระหวางรองบประมาณซอมแซมดิฉันอยากใหจัดซ้ือยางมะตอยมาซอมแซมถนนกอนเพราะ

หลุมคอนขางใหญคะ  ดิฉันเกรงวาจะเกิดอุบัติเหตุ ขอบคุณคะ 

นายอนันต  สิทธิเสือ 

นายก อบต. 

เรียนทานประธานท่ีเคารพ  และทานสมาชิกสภาทุกทาน   เรื่องการซอมแซมถนนเดี๋ยวผมจะ

ใหผูอํานวยการกองชางไปถนนท่ีชํารุดและจะเรงดําเนินการแกไขใหครับ 

ประธานสภาอบต. มีสมาชิกทานใดจะซักถามหรือไมครับ   ขอไดโปรดยกมือครับ   ถาไมมี 

วันนี้  ไดประชุมครบตามระเบียบวาระเรียบรอยแลว    ผมตองขอขอบคุณ 

ทานสมาชิกสภาอบต.  ทานนายกอบต.  ทานรองนายกอบต.เลขานุการนายกอบต.  ปลัดอบต.  

ผูอํานวยการกอง   หัวหนาสวนราชการ  และขาราชการทุกทาน  ท่ีไดเขารวมประชุม และรวม

สังเกตการณการประชุมสภาอบต.ในวันนี้   ขอปดการประชุมครับ 

เลิกประชุม   12.00  น. 

คณะกรรมการไดตรวจถูกตองแลว   เม่ือวันท่ี  20  มิถุนายน  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)      


