
 

รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว 

  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจําป  2563  ครั้งท่ี 1 

วันท่ี   28  กุมภาพันธ  2563    เวลา   10.00   น. 

ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว 

………………………..…. 

ผูมาประชุม 

  1.  นายสมศักดิ์    แจมเรือน  ประธานสภา อ บต. 

2.  นายประเทือง  ลอมไธสง  สมาชิกสภา อบต. ม. 1 

3. นายไสว  กลาสูงเนิน      สมาชิกสภา อบต. ม. 2  

4.  นายหาญ     ชาคม   สมาชิกสภา อบต. ม. 2 

5.  นายสมพงษ  สุดจั นทึก  สมาชิกสภา อบต. ม. 3 

  6. นางสุนันท  เพียซาย   สมาชิกสภา อบต. ม. 4 

  7.  นายพิชาติ  จงชิดกลาง  สมาชิกสภา อบต. ม. 5  

 8. นางสมพร  ฆองโนนสูง  สมาชิกสภา อบต. ม. 6 

 9. นายวีระ    ขํามะลัง   สมาชิกสภา อบต. ม. 6 

10. นายวันชัย  ศรีบุญเรือง  สมาชิกสภา อบต. ม. 7  

11. นางชุติมา  บัวแกว   สมาชิกสภา อบต. ม. 7  

12. นางวารี  สุขประจบ       สมาชิกสภา อบต. ม. 8  

13. นายสมคิด  วิเศษรอด        สมาชิกสภา อบต. ม. 8  

14. นายบัณฑิต  มิชชีฮา   สมาชิกสภา อบต. ม. 9 

  15. นายชัชวาลย  ขอสีกลาง  สมาชิกสภา อบต. ม. 9  

16.นายสังวาลย  ชูใจ   สมาชิกสภา อบต. ม. 10  

17. นายพานิชย  ประเสริฐ         สมาชิกสภา อบต. ม. 11 

18. นายบุญกอง  คะรํา   สมาชิกสภา อบต. ม. 11 

 19. นายมานพ  เบิ่งขุนทด        สมาชิกสภา อบต. ม. 12  

20. นายสุวรรณ  บุญพันธ         สมาชิกสภา อบต. ม. 12 

21. นายวศัณย  เฟองสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต. ม. 13  

  22. นายประวัติ  พรมบุตร         สมาชิกสภา อบต. ม. 14  

  23 . นายเสียน  เลื่อนกระโทก  สมาชิกสภา อบต. ม. 15  

24. นางสาวรัตติญาพร หล่ําจันทึก      สมาชิกสภา อบต. ม. 15 

25.นายธนกร  วีระเทศ   เลขานุการสภา อบต. 
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ผูไมมาประชุม 

1. นายสดุดี  ศรีสุวรรณ รองประธานสภา อบต.   ลาประชุม 

2. นายพิจิตร เท่ียงจันทึก     สมาชิกสภา อบต. ม. 4   ลาประชุม 

3. นายสุรศักดิ์ เพียซาย  สมาชิกสภา อบต. ม. 5   ลาประชุม 

4. นางสาวยุภา บุญจันทร       สมาชิกสภา อบต. ม. 10   ลาประชุม 

 

ผูเขารวมประชุม 

1.  นายอนันต  สิทธิเสือ   นายก อบต.  

  2.  นายสมานมิตร คึงจันทึก   รองนายก อบต.  

3.  นายพิชิต  เจกจันทึก  รองนายก อบต. 

 4.  นางสาวยุคณธร เรือนจันทึก  ผูอํานวยการกองคลัง 

  5 .  นายสมบัติ  ละภักดี   ผูอํานวยการกองชาง  

  6.  นายนพนคร  ศิริสวัสดิ์   หัวหนาสํานักปลัด  

  7. นางสาวณัฐกานต บางกระ   นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

  8.  นางสาวเพ็ญศรี       ดรอินทร  ผอ.สงเสริมสุขภาพตําบลหนองหญาขาว  

  9.  นางสาวนันธนา กลึงสูงเนิน  นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 

  10. นางสาวณัฐนิช เจริญศิลปชัย  นักวิชาการสาธารณสุข 

  11. นายวิทยา  คูโคกกรวด  เจาพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 

  

 

    ผูเขาประชุม     จํานวน  25 คน 

ผูไมมาประชุม  จํานวน   4คน 

ผูเขารวมประชุม  จํานวน  11  คน 

     

เริ่มประชุม เวลา     10.00    น.  
 

         โดย  นายธนกร  วีระเทศ  เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาวกราบเรียน

ทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาวท่ีเคารพ บัดนี้  ไดเวลานัดประชุมแลว  สมาชิกไดมา

ครบองคประชุม ขอกราบเรียนเชิญทานประธานสภาฯ  ไดกรุณาจุดธูป เทียน  บูชาพระรัตนตรัย  และ

ดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุมตอไป   กราบเรียนเชิญครับ 
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ประธานสภา อบต. วันนี้เปนการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว สมัยสามัญ  สมัยแรก

ประจาํป  2562  ครั้งท่ี  1   ผมขอเขาระเบียบวาระเลยนะครับ   

 ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

มีเรื่องประชาสัมพันธใหทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาวทราบ 

ขอเชิญเลขานุการสภาครับ 

นายธนกร  วีระเทศ 

เลขานุการสภา 

เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ   และทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  กระผมนายธนกร  

วีระเทศ  ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว  ผมมีเรื่องท่ีจะประชาสัมพันธใหทราบ

เรื่องมาตรการเฝาระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019  

กระทรวงมหาดไทยจึงขอซักซอมแนวทางมาตรการและการเฝาระวังการระบาดของโรคไวรัสโค

โรนาสายพันธุใหม 2019 ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดังนี้ 

1.  กรณีการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019  ซ่ึงเปนกรณีสาธารณภัย

ฉุกเฉิน  องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถดําเนินการชวยเหลือประชาชนในเบื้องตน 

โดยฉับพลันทันที เพ่ือการดํารงชีพหรือบรรเทาความเดือดรอนเฉพาะหนาโดยใช

งบประมาณจากงบกลาง เงินสํารองจายจัดหาหนากากอนามัยแจกจายประชาชนท่ีไดรับ

ผลกระทบตามความจําเปน 

2. ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเกิดโรคหรือมีเหตุสงสัยไดวาเกิดโรคติดตอท่ีตองเฝาระวัง 

หรือโรคระบาด ใหประสานหนวยงานท่ีรับผิดชอบดําเนินการปองกัน การควบคุม การ

แพร และการระงับการระบาดของโรคโดยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมดําเนินการ

หรือสนับสนุนการดําเนินการดังกลาวครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบต. ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี  2 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนอง

หญาขาว  สมัยสามัญ สมัยท่ี 4ประจําป 2562  ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี  29  พฤศจิกายน 2562 

สมาชิกทานใดจะแกไขคําหรือขอความท่ีไดกลาวไว   ขอไดโปรดยกมือครับ    

ถาไมมีสมาชิกทานใดขอแกไข   ผมจะขอมติในท่ีประชุมนะครับ     

มติท่ีประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว   

สมัยสามัญ  สมัยสามัญ สมัยท่ี 4ประจําป 2562  ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี  29  พฤศจิกายน 

2562(เห็นชอบ  23 เสียง  ไมเห็นชอบ 0  เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง) 

ประธานสภา อบต. ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 3 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง  ติดตามผลการประชุมครั้งท่ีผานมา 

สมาชิกทานใดจะสอบถามผลการประชุมครั้งท่ีผานมา   ขอไดโปรดยกมือครับ    

ถาไมมีผมจะเขาสูระเบียบวาระตอไปครับ 
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ประธานสภา อบต.  ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 4 

ระเบียบวาระท่ี  4.1  เรื่องการแถลงผลการปฏิบัติงานของนายกองคการบริหารสวนตําบล

หนองหญาขาว ประจําป 2562  ขอเชิญทานนายก ครับ 

นายอนันต  สิทธิเสือ 

นายก อบต. 

   กราบเรียนทานประธานท่ีเคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  เพ่ือใหเปนไปตาม

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2537  แกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน  

มาตรา  58/5   กระผม  นายอนันต  สิทธิเสือ  นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว  

ขอแถลงผลการปฏิบัติงานประจําป พ.ศ. 2562  ดังนี้ 

1. การใชจายงบประมาณของสํานักปลัด 

 

หมวด งบประมาณ ใชไป คงเหลือ 

    เงินเดือน (ฝายการเมือง) 3,435,120 3,197,520 237,600 

    เงินเดือน (ฝายประจํา) 4,852,000 4,519,627 332,373 

    คาตอบแทน 990,000 990,000 0 

    คาใชสอย 2,222,000 2,049,658 172,342 

    คาวัสดุ 1,150,000 1,141,605 8,395 

    คาสาธารณูปโภค 361,000 361,000 0 

    คาครุภัณฑ 90,700 90,700 0 

    เงินอุดหนุน 160,000 150,000 10,000 

รวม 13,260,820 12,500,110 760,710 
 

   

2. การใชจายงบประมาณของกองคลัง 

 

หมวด งบประมาณ ใชไป คงเหลือ 

    เงินเดือน (ฝายประจํา) 2,142,000 2,011,080 130,920 

    คาตอบแทน 250,000 250,000 0 

    คาใชสอย 460,000 345,226 114,774 

    คาวัสดุ 70,000 70,000 0 

    คาสาธารณูปโภค 10,000 2,295 7,705 

    คาครุภัณฑ 848,400 847,950 450 

รวม 3,780,400 3,526,551 253,849 
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3. การใชจายงบประมาณของกองชาง 

หมวด งบประมาณ ใชไป คงเหลือ 

    เงินเดือน (ฝายประจํา) 1,162,000 1,091,220 70,780 

    คาตอบแทน 147,000 127,610 19,390 

    คาใชสอย 540,000 434,149 105,851 

    คาวัสดุ 390,000 356,590 33,410 

    เงินอุดหนุน 200,000 67,811 132,189 

    คาครุภัณฑ 9,000 8,800 200 

    คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 3,920,000 3,895,000 25,000 

รวม 6,368,000 5,981,180 386,820 

 

4. การใชจายงบประมาณของกองการศึกษา 

หมวด งบประมาณ ใชไป คงเหลือ 

    เงินเดือน (ฝายประจํา) 2,576,000 1,775,040 800,960 

    คาตอบแทน 210,000 141,160 68,840 

    คาใชสอย 2,455,000 2,057,075 397,925 

คาวัสดุ 2,068,000 1,845,530 222,470 

    คาครุภัณฑ 37,400 13,200 24,200 

    คาสาธารณูปโภค 1,000 0 1,000 

    เงินอุดหนุน 3,500,000 3,456,820 43,180 

รวม 10,847,400 9,288,825 1,558,575 

 

5. การใชจายงบกลาง 

หมวด งบประมาณ ใชไป คงเหลือ 

งบกลาง 14,533,380    12,136,208 2,397,172 

 

รวมงบประมาณตามขอบัญญัติปงบประมาณ  2562  ท้ังส้ิน  48,790,000  บาท 

ใชไป    43,432,874    บาท 

คงเหลือ  5,357,126   บาท 

จํานวนโครงการจายขาดเงินสะสมท้ังส้ิน     23     โครงการ 

งบประมาณรวม     4,517,000       บาท 
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ประธานสภา อบต. มีสมาชิกทานใดมีอภิปรายหรือไมครับ  ขอไดโปรดยกมือ  ถาไมมีสมาชิกอภิปราย      

ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ 

มติท่ีประชุม        เห็นชอบ 

(เห็นชอบ  23 เสียง  ไมเห็นชอบ 0  เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง) 

ประธานสภา อบต.  ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 4 

ระเบียบวาระท่ี  4.2  เรื่องการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย ประจําป 2563 (หมวดคา

ครุภัณฑ  คาท่ีดินและส่ิงกอสรางขอเชิญทานนายก ครับ 

นายอนันต  สิทธิเสือ 

นายก อบต. 

เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ   และทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน 

การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป  2563หมวดคาครุภัณฑ  ท่ีดินและสิ่งกอสราง 

รายการท่ี  1 

รายการท่ีขอโอนลด รายการท่ีขอโอนเพ่ิม   

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน(กองชาง) 

ประเภทอาคารตาง ๆ 

 

(4)   โครงการกอสรางหองน้ําอาคาร

อเนกประสงค อบต.หนองหญาขาว  ตั้งไว   

200,000   บาท 

             เพ่ือจายเปนคากอสรางหองน้ํา

คอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกวาง  3.50  เมตร   

ยาว  3.80  เมตร  ติดตั้งปายโครงการ 1 ปาย  

(รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด)   

ขอโอนลด  200,000   บาท 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน(กองชาง) 

ประเภทคากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค 

(ตั้งเปนรายการใหม) 

(24)โครงการขุดลอกสระประปาของ 

อบต.หนองหญาขาวตั้งไว   400,000   

บาท 

          โดยดําเนินการขุดลอกสระ

น้ําประปาของ อบต.หนองหญาขาว  

ขนาดกวาง  70  เมตร  ยาว  70  เมตร  

ลึกลงอีก  2.10  เมตร  ลาดชัน  1:1.5  

ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา  9,392  

ลูกบาศกเมตร  พรอมขุดแตงคันสระให

เรียบรอย  ติดตั้งปายโครงการ  1  ปาย  

(รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด)   

ขอโอนเพ่ิม  400,000   บาท 

(5)  โครงการกอสรางศาลาประดิษฐาน

พระพุทธรูป ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนอง

หญาขาว   ตั้งไว  200,000   บาท 

          เพ่ือจายเปนคากอสรางศาลา

ประดิษฐานพระพุทธรูป ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

ขนาดกวาง  1.50  เมตร  ยาว  2.00  เมตร   

(รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด)   

ขอโอนลด  200,000   บาท 
 

รวมโอนลด   400,000   บาท รวมโอนเพ่ิม   400,000   บาท 
 



 

-7- 

 รายการที่  2 

รายการท่ีขอโอนลด รายการท่ีขอโอนเพ่ิม   

แผนงานงบกลาง 

 

 

2.   เบ้ียยังชีพผูสูงอายุ 

ตั้งไว  9,402,680  บาท 

งบประมาณคงเหลือปจจุบนั4,039,600  บาท 

ขอโอนลด    9,000  บาท 

 

แผนงานบริหารท่ัวไป 

งานบริหารท่ัวไป(สํานักปลัด) 

(ตั้งเปนรายการใหม) 

3.1.3   ครุภัณฑอ่ืน 

 (1)   เต็นทตั้งไว    9,000    บาท  เพ่ือ

จายเปนคาจัดซ้ือเต็นท  จํานวน 3  หลัง ๆ  

ละ  3,000  บาท  คุณสมบัติ  เปนเต็นท

แบบพับเก็บได  หลังคาผาใบ โครงสราง

เปนเหล็ก  ขนาดกวางไมนอยกวา  2  

เมตร  ยาวไมนอยกวา  3  เมตร  สูงไม

นอยกวา  2  เมตร   
 

ขอโอนลด   9,000    บาท ขอโอนเพ่ิม   9,000   บาท 
 

  

ประธานสภา อบต. มีสมาชิกทานใดมีอภิปรายหรือไมครับ  ขอไดโปรดยกมือ  ถาไมมีสมาชิกอภิปราย      

ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ 

มติท่ีประชุม        เห็นชอบ 

(เห็นชอบ  23 เสียง  ไมเห็นชอบ 0  เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง) 

ประธานสภา อบต.  ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 4 

4.3  การกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญ  ประจําป 2563ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง 

(ฉบับท่ี2) พ.ศ. 2554 ขอ 21 ครับ  ขอเชิญท่ีประชุมเสนอสมัยประชุมสามัญครับ 

นายชัชวาลยขอสีกลาง  

สมาชิก อบต. หมูท่ี  9 

กราบเรียนทานประธานสภาอบต.ท่ีเคารพ  กระผมนายชัชวาลยขอสีกลาง  สมาชิก อบต. 

หมูท่ี 9ผมขอเสนอกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญ   จํานวน  4  สมัย 

ประจาํป  2563สมัยแรกสภาอบต.ไดกําหนดไวแลว 

  สมัยท่ี  2  เดือน พฤษภาคม   2563 

  สมัยท่ี  3  เดือน สิงหาคม      2563 

  สมัยท่ี  4  เดือน พฤศจิกายน  2563 

โดยแตละสมัยกําหนดสมัยละ 15วันขอผูรับรองดวยครับ 
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นายพิชาติ  จงชิดกลาง 

สมาชิก อบต.หมูท่ี 5 

รับรอง 

นายบัณฑิต  มิชชีฮา 

สมาชิก อบต.หมูท่ี 9 

รับรอง 

ประธานสภาอบต. ผูรับรองถูกตอง  มีสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนหรือไมครับ  ถาไมมีผมถือวาตามท่ีเสนอ

เลยนะครับ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติกําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําป 2563จํานวน  4  สมัยดังนี้ 

สมัยท่ี  1  เดือน กุมภาพันธ   2563  กําหนดไวแลว 

สมัยท่ี  2  เดือน พฤษภาคม   2563 

  สมัยท่ี  3  เดือน สิงหาคม      2563 

  สมัยท่ี  4  เดือน พฤศจิกายน  2563 

โดยแตละสมัยกําหนดสมัยละ 15  วัน  ครับ 

(เห็นชอบ  23 เสียง  ไมเห็นชอบ 0  เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง) 

ประธานสภาอบต. ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 4 

4.4การกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก ประจําป  2564และกําหนดระยะเวลา

ของสมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  ประจําป  2564 

ขอเชิญสมาชิกสภา เสนอวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  ประจําป 2564 

วาจะกําหนดเม่ือใด   และกําหนดระยะเวลาก่ีวัน ขอเชิญท่ีประชุมเสนอครับ 

นายบัณฑิต  มิชชีฮา 

สมาชิก อบต.หมูท่ี 9 

กราบเรียนประธานสภาท่ีเคารพ กระผมนายบัณฑิต  มิชชีฮา   สมาชิก อบต. หมูท่ี 9 

ผมขอเสนอ  กําหนดสมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก ประจําป 2563   สมัยแรก  

เดือน กุมภาพันธ  2563   มีกําหนด  15  วัน  ขอผูรับรองดวยครับ 

นายพิชาติ  จงชิดกลาง 

สมาชิก อบต.หมูท่ี 5 

รับรอง 

นายพานิชยประเสรฐิ 

สมาชิก อบต.หมูท่ี 11 

รับรอง 

ประธานสภาอบต. ผูรับรองถูกตอง  มีสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนหรือไมครับ  ถาไมมีผมถือวาตามท่ีเสนอ

เลยนะครับ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติกําหนดสมัยประชุม สมัยแรก  ประจําป 2563 

เดือน กุมภาพันธ  2563  มีกําหนด  15  วัน 

(เห็นชอบ  23 เสียง  ไมเห็นชอบ 0  เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง)  
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ประธานสภาอบต. 4.5การพิจารณาขอความเห็นชอบกอตั้งวัดถ้ําแกวภาวนา   ขอเชิญทานนายกครับ 

นายอนันต  สิทธิเสือ 

นายก อบต. 

เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ   และทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน 

เนื่องดวยสํานักสงฆถํ้าแกวภาวนา  บานคลองยางพัฒนา  หมู 14  ตําบลหนองหญาขาว  

อําเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา   ไดทําหนังสือถึงองคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว

เพ่ือใหสภาพิจารณาขอความเห็นชอบการกอตั้งวัดถํ้าแกวภาวนา  ใหเปนวัดโดยสมบูรณ  ซ่ึงท่ี

ประชุมประชาคมบานคลองยางพัฒนา  หมู 14  ไดมีมติเห็นชอบแลว  โอกาสนี้จึงขอใหท่ี

ประชุมพิจารณาวาเห็นสมควรใหสํานักสงฆถํ้าแกวภาวนา  จัดตั้งเปนวัดถํ้าแกวภาวนา  หรือไม   

เอกสารท่ีแนบมาพรอมนี้ 

ประธานสภา อบต. มีสมาชิกทานใดมีอภิปรายหรือไมครับ  ขอไดโปรดยกมือ  ถาไมมีสมาชิกอภิปราย      

ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ 

มติท่ีประชุม - เห็นชอบ 

 (เห็นชอบ  23 เสียง  ไมเห็นชอบ 0  เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง) 
 

ประธานสภา อบต. ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 5 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืนๆ  

วันนี้ไดรับเกียรติหัวหนาสวนราชการมารวมประชุมสภาดวยทานแรก นางสาวนันธนา        

กลึงสูงเนิน นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ เกษตรตําบลหนองหญาขาวขอเชิญครับ 

นางสาวนันธนากลึงสูงเนิน 

เกษตรตําบลหนองหญาขาว 
กราบเรียนประธานสภาท่ีเคารพ  คณะผูบริหารทองถ่ิน   สมาชิกสภาทองถ่ิน  ดิฉันนางสาว

นันธนา  กลึงสูงเนิน  เกษตรตําบลหนองหญาขาว  วันนี้ดิฉันมีเรื่องประชาสัมพันธนโยบายของ

รัฐบาลมีการชวยเหลือเกษตรกรท่ีปลูกมันสําปะหลังไดมีรายชื่อใหสมาชิกดู นโยบายใหคนท่ี

ปลูกเต็ม 10 ไรกอน  และขอใหสมาชิกทุกทานประชาสัมพันธเรื่องการเผาออย หรือปาคือเรา

รณรงคการเผา  ถามีความจําเปนจริงควรมีการระมัดระวังเพราะอาจจะลุกไหมทําใหพ้ืนท่ี

ใกลเคียงเสียหายคะ  ขอบคุณคะ 

ประธานสภา อบต. ตอไปสมาชิกทานใดจะมีขอซักถาม  ปรึกษาหารือหรือไมครับ  ขอไดโปรดยกมือ 

ถาไมมี ผมจะขอเชิญสวนราชการอีกหนวยโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองไผ 

นายวิทยา  คูโคกกรวด

ตัวแทน.รพ.สต.หนองไผ 

กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ  กระผมนายวิทยา  คูโคกกรวดวันนี้ผมมีเรื่องท่ีจะแจงการ

ดําเนินงาน  และจะมีกิจกรรม โครงการตางๆ ใหทราบดังนี้ครับ 

1. เรื่องโรคโควิด 19 สถานการณตอนนี้ 1. ประเทศจีนติดเชื้อ 78,073 คน  เสียชีวิต 

2,715 คน  รักษาหายแลว 30,012 คน  2. ประเทศเกาหลีใต ติดเชื้อ 1,261 คน 

เสียชีวิต  12  คน  รักษาหาย 24 คน  3.  เรือไดมอนดปรินเซส ติดเชื้อ 691 คน 

เสียชีวิต 4 คน รักษาหายแลว 10 คน  4. อิตาลี  ติดเชื้อ 374 คน เสียชีวิต 12 คน 

รักษาหาย 2 คน  5. ญี่ปุน ติดเชื้อ 172 คน  เสียชีวิต 2 คน รักษาหาย 23 คน สวน

ประเทศไทย ติดเชื้อ 40 คน  เสียชีวิต – คน  รักษาหาย 22 คน 
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 2. เรื่อง ฝุนละอองขนาดเล็กไมเกิน 2.5 ไมครอน เทียบไดวามีขนาดประมาณ 1 ใน 25  

สวนของเสนผานศูนยกลางเสนผมมนุษย เล็กจนขนจมูกของมนุษยท่ีทําหนาท่ีกรองฝุน

นั้นไมสามารถกรองได จึงแพรกระจายเขาสูทางเดินหายใจ กระแสเลือด และเขาสู

อวัยวะอ่ืนๆ ในรางกายได ตัวฝุนเปนพาหะนําสารอ่ืนเขามาดวย เชน แคดเมียม ปรอท 

โลหะหนัก และสารกอมะเร็งอ่ืนๆ  ครับ 

ประธานสภาอบต. สมาชิกทานใดมีขอปรึกษาหารือหรือไมครับ ขอไดโปรดยกมือ ขอเชิญ นายบัณฑิต  มิชชีฮา  

สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี  9  ครับ 

นายบัณฑิต  มิชชีฮา 

สมาชิก อบต.หมูท่ี 9 

กราบเรียนประธานสภาท่ีเคารพ กระผมนายบัณฑิต  มิชชีฮา   สมาชิก อบต. หมูท่ี 9 

ผมขอปรึกษาหารือเรื่องรถบรรทุกน้ําของเรามีการซอมแซมบอย และประชาชนมีความ

ตองการใชน้ําซ่ึงในปนี้มีปญหาภัยแลงมาก ผมขอเสนอซ้ือรถบรรทุกน้ําครับเพ่ือบรรเทาปญหา

ความเดือดรอนของพ่ีนองประชาชนผมอยากสอบถามเราสามารถซ้ือรถน้ําในปนี้ไดหรือไมครับ

ขอบคุณครับ 

นายพิชาติ จงชิดกลาง 

สมาชิก อบต. หมูท่ี  5 

กราบเรียนประธานสภาท่ีเคารพ กระผมนายพิชาติ  จงชิดกลาง   สมาชิก อบต. หมูท่ี 5 

ผมก็สนับสนุนเรื่องการจัดซ้ือรถน้ําครับ  อีกเรื่องท่ีผมจะปรึกษาหารือผูรับจางเจาะบอบาดาล

ฝากถึงผูบริหารดวยครับ 

นายอนันต  สิทธิเสือ 

นายก อบต. 

เรียนทานประธานท่ีเคารพ  และทานสมาชิกสภาทุกทานผมขอตอบขอปรึกษาหารือเรื่องการ

จัดซ้ือรถบรรทุกน้ํา ผมจะปรึกษาหารือกับเจาหนาท่ีรับผิดชอบ และจะหาทางแกปญหาเพ่ือ

บรรเทาความเดือดรอนของพ่ีนองประชาชนครับ  สวนเรื่องการขุดเจาะบอบาลตอนนี้มีเงิน

อุดหนุนเจาะบอบาดาลจํานวน 9 บอ  แตยังตองรอผูรับผิดชอบดําเนินการครับ  เดี๋ยวจะให

ผูอํานวยการกองชางประสานกับผูรับผิดชอบใหครับ 

ประธานสภา อบต. มีสมาชิกทานใดมีอภิปรายอีกหรือไมครับ  ขอไดโปรดยกมือ  ขอเชิญนายมานพ  เบิ่งขุนทด  

สมาชิกสภาอบต. หมูท่ี 12  ครับ 

นายมานพ  เบิ่งขุนทด 

สมาชิก อบต. หมูท่ี 12 

กราบเรียนประธานสภาท่ีเคารพ  กระผมนายมานพ  เบิ่งขุนทดสมาชิก อบต. หมูท่ี  12     

ผมขอปรึกษาหารือขณะบานเรามีปญหาภัยแลง  สอบถามเรื่องการขุดลอกคลองอีสานเขียวถา

ผมจะของบประมาณจะประสานหรือสงเอกสารกับใคร หรือหนวยงานไหนไดบางครับ  

นายอนันต  สิทธิเสือ 

นายก อบต. 

เรียนทานประธานท่ีเคารพ  และทานสมาชิกสภาทุกทาน ตองขอขอบคุณสมาชิกสภา อบต. 

ทุกทานครับการขุดลอกคลองอีสานเขียวสงหนังสือไดท่ีกองชางแลว เราจะประสานใหครับ  

เดี๋ยวสมาชิกทานใดมีความประสงคขุดเจาะบอบาดาลขอใหทําหนังสือคํารองสงทางองคการ

บริหารสวนตําบลหนองหญาขาวเพ่ือใหเจาหนาทีท่ีรับผิดชอบออกสํารวจครับ 

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  10มีนาคม  พ.ศ.  2563 
 

 

 (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. 

  

    

                 สภาอบต.ไดรับรองแลว     

 

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

 

คณะกรรมการไดตรวจถูกตองแลว   เม่ือวันท่ี  10  มีนาคม  พ.ศ.  2563 
 

 

 (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. 

  

    

                 สภาอบต.ไดรับรองแลว    เม่ือวันท่ี  

 

                    (ลงชื่อ)        ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว 
                            (นายสมศักดิ์ แจมเรือน) 


