
 

รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว 

  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  ประจําป  2564  ครั้งท่ี 1 

วันท่ี   28  พฤษภาคม  2564     เวลา   10.00   น. 

ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว 

………………………..…. 

 

ผูมาประชุม 

 

  1.  นายสมศักดิ์    แจมเรือน  ประธานสภา อบต. 

2.  นายประเทือง    ลอมไธสง  สมาชิกสภา อบต. ม. 1 

3. นายไสว  กลาสูงเนิน      สมาชิกสภา อบต. ม. 2 

4.  นายหาญ     ชาคม   สมาชิกสภา อบต. ม. 2 

5.  นายสมพงษ  สุดจันทึก  สมาชิกสภา อบต. ม. 3 

  6.  นางสุนันท  เพียซาย   สมาชิกสภา อบต. ม. 4 

  7.  นายพิชาติ  จงชิดกลาง  สมาชิกสภา อบต. ม. 5 

8.  นายสุรศักดิ์  เพียซาย   สมาชิกสภา อบต. ม. 5  

 9. นางสมพร  ฆองโนนสูง  สมาชิกสภา อบต. ม. 6 

 10. นายวีระ    ขํามะลัง          สมาชิกสภา อบต. ม. 6 

11. นายวันชัย  ศรีบุญเรือง  สมาชิกสภา อบต. ม. 7 

12. นายสมคิด  วิเศษรอด        สมาชิกสภา อบต. ม. 8 

13. นายบัณฑิต  มิชชีฮา   สมาชิกสภา อบต. ม. 9 

14. นางสาวยุภา  บุญจันทร        สมาชิกสภา อบต. ม. 10 

15. นายพานิชย  ประเสริฐ         สมาชิกสภา อบต. ม. 11 

16. นายบุญกอง  คะรํา   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. นางสาวรัตติญาพร หล่ําจันทึก      สมาชิกสภา อบต. ม. 15 

22. นายเสียน  เลื่อนกระโทก   สมาชิกสภา อบต. ม. 15 

23. นายธนกร  วีระเทศ   เลขานุการสภา อบต. 
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ผูไมมาประชุม 

1. นายสดุดี  ศรีสุวรรณ      รองประธานสภา อบต.  ลาประชุม 

2. นายพิจิตร เท่ียงจันทึก     สมาชิกสภา อบต. ม. 4    ลาประชุม 

3. นางชุติมา บัวแกว         สมาชิกสภา อบต. ม. 7  ลาประชุม 

4. นางวารี สขุประจบ      สมาชิกสภา อบต. ม. 8  ลาประชุม 

5. นายชัชวาลย  ขอสีกลาง สมาชิกสภา อบต. ม. 9  ลาประชุม 

6. นายสังวาลย  ชูใจ  สมาชิกสภา อบต. ม. 10  ลาประชุม 

ผูเขารวมประชุม 

1.  นายอนันต  สิทธิเสือ   นายก อบต. 

  2.  นายสมานมิตร คึงจันทึก   รองนายก อบต. 

3.  นายพิชิต  เจกจันทึก  รองนายก อบต. 

 4.  นายวงศวริศ  เหลืองภิรมย  รองปลัด อบต.หนองหญาขาว 

  5.  นายสมบัติ  ละภักดี   ผูอํานวยการกองชาง 

  6.  นายนพนคร  ศิริสวัสดิ์   หัวหนาสํานักปลัด 

  7.  นางสาวเพ็ญศรี       ดรอินทร  ผอ.สงเสริมสุขภาพตําบลหนองหญาขาว 

  8.  นางสาวศศิวรรณ โอวาททานนท  เจาพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 
    

    ผูเขาประชุม     จํานวน  23  คน 

ผูไมมาประชุม  จํานวน   6  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 สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2

ประจาํป  2564 ครั้งท่ี  1   ผมขอเขาระเบยีบวาระเลยนะครับ   

 ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

 - เรื่องปญหาจากการนําเถากระดูกจากการเผาศพไปท้ิงในลําน้ํามูล จึงขอประชาสัมพันธแจง

ประชาชนไมควรนําเถากระดูไปลอยอังคารในพ้ืนท่ีอําเภอเฉลิมพระเกียรติ เนื่องจากการกระทํา

ดังกลาวอาจเปนความผิดมาตรา 119 แหงพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทยฯ 
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ประธานสภา อบต. ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี  2 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนอง

หญาขาว  สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป 2564 ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี  24  กุมภาพันธ 2564    

สมาชิกทานใดจะแกไขคําหรือขอความท่ีไดกลาวไว   ขอไดโปรดยกมือครับ    

ถาไมมีสมาชิกทานใดขอแกไข   ผมจะขอมติในท่ีประชุมนะครับ     

มติท่ีประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว   

สมัยสามัญ  สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป 2564 ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี  24  กุมภาพันธ 2564      

(เห็นชอบ  21 เสียง  ไมเห็นชอบ  0  เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง) 

ประธานสภา อบต. ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 3  

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง  ติดตามผลการประชุมครั้งท่ีผานมา 

สมาชิกทานใดจะสอบถามผลการประชุมครั้งท่ีผานมา   ขอไดโปรดยกมือครับ    

ถาไมมีผมจะเขาสูระเบียบวาระตอไปครับ     

ประธานสภา อบต.  ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 4  

ระเบียบวาระท่ี  4.1  เรื่อง  ขอเปล่ียนแปลงโครงการขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําป  2564  หมวดคาท่ีดนิ  และส่ิงกอสราง  ขอเชิญทานนายก ครับ 

นายอนันต  สิทธิเสือ 

นายก อบต. 

เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ   และทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน   

ขอเปลี่ยนแปลงโครงการขอบัญญัติงบประมาณประจําปงบประมาณ 2564 

หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
 

โครงการเดิม 

แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา 

งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 

ประเภทคากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค 

    โครงการกอสรางซุมประตู องคการ

บริหารสวนตําบลหนองหญาขาว  

 เพ่ือจายเปนคากอสรางซุมประตูทางเขา 

อบต.หนองหญาขาว ขนาดกวาง 2.00 เมตร 

ยาว 8.00 เมตร สูง 5.50 เมตร ติดตั้งปาย

โครงการ 1 ปาย (รายละเอียดตามแบบ 

อบต.กําหนด) 

 

งบประมาณ 300,000 บาท 

ขอเปล่ียนเปน 

แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา 

งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 

ประเภทคากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค 

   โครงการซอมสรางถนนลาดยาง บานดง

ลําใย หมูท่ี 8  

สายบานโศกรวก - บานวะยาว  

  โดยดําเนินการซอมสรางถนนลาดยาง 

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร 

หรือพ้ืนท่ีกอสรางท้ังหมด 1,320 ตาราง

เมตร พรอมตีเสนจราจรใหเรียบรอย ติดตั้ง

ปายโครงการ 1 ปาย (รายละเอียดตามแบบ 

อบต.กําหนด)  

งบประมาณ 300,000 บาท 
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ประธานสภา อบต. มีสมาชิกทานใดมีอภิปรายหรือไมครับ  ขอไดโปรดยกมือ  ถาไมมีสมาชิกอภิปราย      

ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ 

มติท่ีประชุม        เห็นชอบ 

(เห็นชอบ  21 เสียง  ไมเห็นชอบ 0  เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง) 

ประธานสภา อบต. ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 5 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืนๆ  

วันนี้ไดรับเกียรติหัวหนาสวนราชการมารวมประชุมสภาเชิญ  นางสาวเพ็ญศรี    ดรอินทร  

ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองไผ ขอเชิญครับ   

นางสาวเพ็ญศรี  ดรอินทร 

ผอ.รพ.สต.หนองไผ 
กราบเรียนประธานสภาท่ีเคารพ  คณะผูบริหารทองถ่ิน   สมาชิกสภาทองถ่ิน  ดิฉันนางสาว

เพ็ญศรี  ดรอินทร  ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองไผ  วันนี้ดิฉันมีเรื่อง

ประชาสัมพันธดังนี้ 

1. การดําเนินงานฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ  500 คน 

2. การฉีดวัคซีนโควิด -19 ในกลุม 60 ป 7 กลุมโรคเรื้อรัง มีการสํารวจโดย อสม. 

7  กลุมโรคเรื้อรัง  โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง  โรคหัวใจและหลอดเลือด   

โรคไตวาย  โรคหลอดเลือดสมอง  โรคมะเร็ง  โรคอวน 

3. การสงยา NCD  เริ่ม 1 กรกฎาคม  2564  ใหผูปวยไปรับยาท่ีโรงพยาบาลอําเภอสีค้ิว 

4. ประกาศการกักตัว  14  วัน  ผูท่ีเดินทางมาจาก  กรุงเทพมหานคร  นนทบุรี  

ปทุมธานี  สมุทรปราการ 

5. ฌาปนกิจชมรมผูสูงอายุ ตําบลหนองหญาขาว  ศพท่ี  400  มีสมาชิก 871 =  16,549 

6. การบริการทันตกรรม ชวงโควิด -19  ใหบริการถอนฟนเทานั้น 

ก็ขอฝากเรื่องประชาสัมพันธไวแคนี้ ขอบคุณคะ 

ประธานสภา อบต. สมาชิกทานใดมีขอปรึกษาหารือหรือไมครับ ขอไดโปรดยกมือ ขอเชิญ นายประเทือง ลอมไธสง  

สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี  1  ครับ  

นายประเทือง ลอมไธสง 

สมาชิก อบต. หมูท่ี  1 

กราบเรียนประธานสภาท่ีเคารพ กระผมนายประเทือง ลอมไธสง  สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี  1 

ขอใหองคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาวติดตั้งปายหามท้ิงขยะบริเวณท่ีสาธารณะ 

เนื่องจากมีผูลักลอบท้ิงขยะบริเวณขางโรงเรียนสีค้ิวหนองหญาขาว 

นายมานพ เบิ่งขุนทด 

สมาชิก อบต. หมูท่ี 12 

กราบเรียนประธานสภาท่ีเคารพ กระผมนายมานพ  เบิ่งขุนทด  สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี  12 

ขอใหทางองคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาวซอมแซมไฟฟาสองสวาง  และติดตั้ง

สัญญาณไฟชะลอความเร็ว  และลูกระนาดใหดวยครับ 

นายอนันต  สิทธิเสือ 

นายก อบต. 

เรียนทานประธานท่ีเคารพ  และทานสมาชิกสภาทุกทาน   เรื่องการท้ิงขยะในท่ีสาธารณะ 

ขอใหทานสมาชิกสภาถายภาพพรอมทําหนังสือคํารองถึงองคการบริหารสวนตําบลหนองหญา

ขาว  เพ่ือจะไดออกไปตรวจสอบ  สวนเรื่องซอมแซมโคมไฟเนื่องจากอะไหลรุนเกาหายาก  ใน

อนาคตจะบรรจุในขอบัญญัติป 2565 โครงการซอมแซมโคมไฟ  การติดตั้งสัญญาณไฟชะลอ

ความเร็ว  และลูกระนาดตองรองบประมาณจากทางหลวงชนบทครับ 
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ประธานสภา อบต. สมาชิกทานใดมีขอปรึกษาหารือหรือไมครับ ขอไดโปรดยกมือ ขอเชิญ นายวีระ  ขํามะลัง  

สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี  6  ครับ  

นายวีระ  ขํามะลัง 

สมาชิก อบต. หมูท่ี  6 

กราบเรียนประธานสภาท่ีเคารพ กระผมนายวีระ  ขํามะลัง  สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี  6 

ผมขอชื่นชมทานนายก  ท่ีรับฟงขอเสนอแนะของสมาชิกไวพิจารณา  โดยไมมีการโกรธเคือง  

ทานพูดเสมอวาทานจะแกไข ไมแกตัว  ซ่ึงทานก็ทํามาตลอด  และทานประธานทําหนาท่ีไดดี

ในการแกไขขอความท่ีผิดในบันทึกการประชุมครับ 

นายวศัณย  เฟองสูงเนิน

สมาชิก อบต. หมูท่ี 13 

กราบเรียนประธานสภาท่ีเคารพ กระผมนายวศัณย  เฟองสูงเนิน  สมาชิก อบต. หมูท่ี 13 

ผมขอสอบถามเรื่องถนนท่ีเกรดเกลี่ยผิดจุด  สงผลใหบานท่ีอยูใกลเคียงไดรับผลกระทบจากฝุน

ละออง  ใชสัญจรลําบาก  และโครงการจายขาดเงินสะสมยังไมไดดําเนินการเลยครับ 

นายสมบัติ ละภักดี 

ผูอํานวยการกองชาง 

เรียนทานประธานท่ีเคารพ  และทานสมาชิกสภาทุกทาน   กระผมนายสมบัติ  ละภักดี  

ผูอํานวยการกองชาง  ถนนท่ีเกรดเกลี่ยผิดจุด  เนื่องจากผมไดประสานงานทางโทรศัพทบอก

สถานท่ีดําเนินการ  แตผูรับเหมาเขาใจผิด  ผมยอมรับผิดท่ีเขาหนางานชา  แตไดใหผูรับเหมา

แกไขโดยใหบดอัดเพ่ิม  สวนโครงการจายขาดของหมูท่ี 13  ผูรับเหมาเขาไปหนางานแลวครับ 

นายพิชิต  เจกจันทึก 

รองนายก อบต. 

เรียนทานประธานท่ีเคารพ  และทานสมาชิกสภาทุกทาน  ในการทํางานของผูอํานวยการกอง

ชางไมนาจะผิดพลาด ท่ีจริงนาจะประสานงานวิธีอ่ืนนอกจากการโทรศัพทดวยนะครับ 

นายมานพ เบิ่งขุนทด 

สมาชิก อบต. หมูท่ี 12 

กราบเรียนประธานสภาท่ีเคารพ กระผมนายมานพ  เบิ่งขุนทด  สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี  12 

โครงการกอสรางฝายทดน้ําพรอมอาคารประกอบ หมูท่ี 9  มีการเปลี่ยนจุดกอสราง โดย

ชาวบานไมทราบเรื่องเลย  ขอใหทานนายก ชี้แจงครับ 

นายอนันต  สิทธิเสือ 

นายก อบต. 

เรียนทานประธานท่ีเคารพ  และทานสมาชิกสภาทุกทาน   โครงการกอสรางฝายทดน้ํา  ทาง

องคการบริหารสวนตําบลไมทราบรายละเอียดโครงการครับ  ตอไปจะใหกองชางประสานขอ

แบบโครงการทางชลประทานมาตรวจสอบดวยครับ 

ประธานสภาอบต. มีสมาชิกทานใดจะซักถามหรือไมครับ   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  7  มิถุนายน  พ.ศ.  2564 
 

 

 (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  7  มิถุนายน  พ.ศ.  2564 
 

 

 

 (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)      


