
   รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว 

  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  4   ประจําป  2562  ครั้งท่ี 1 

วันท่ี   29  พฤศจิกายน  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.  นายสมพงษ  สุดจันทึก  สมาชิกสภา อบต. ม. 3 

6.  นางสุนันท  เพียซาย   สมาชิกสภา อบต. ม. 4 

 7.  นายพิจิตร  เท่ียงจันทึก      สมาชิกสภา อบต. ม. 4 

 8.  นายพิชาติ  จงชิดกลาง  สมาชิกสภา อบต. ม. 5 

9. นายสุรศักดิ์  เพียซาย   สมาชิกสภา อบต. ม. 5  

10. นางสมพร  ฆองโนนสูง  สมาชิกสภา อบต. ม. 6 

11. นายวีระ    ขํามะลัง          สมาชิกสภา อบต. ม. 6 

12. นางชุติมา  บัวแกว          สมาชิกสภา อบต. ม. 7 

13.นายวันชัย  ศรีบุญเรือง  สมาชิกสภา อบต. ม. 7 

14. นางวารี  สุขประจบ       สมาชิกสภา อบต. ม. 8 

 15. นายสมคิด  วิเศษรอด        สมาชิกสภา อบต. ม. 8 

  16. นายบัณฑิต  มิชชีฮา   สมาชิกสภา อบต. ม. 9 

17. นายชัชวาลย  ขอสีกลาง  สมาชิกสภา อบต. ม. 9 

18. นายสังวาลย  ชูใจ   สมาชิกสภา อบต. ม. 10 

19. นายพานิชย  ประเสริฐ  สมาชิกสภา อบต. ม. 11 

20. นายบุญกอง  คะรํา   สมาชิกสภา อบต. ม. 11  

21. นายสุวรรณ  บุญพันธ         สมาชิกสภา อบต. ม. 12 

22. นายมานพ  เบิ่งขุนทด        สมาชิกสภา อบต. ม. 12 

  23. นายวศัณย  เฟองสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต. ม. 13 

 24. นายเสียน  เลื่อนกระโทก   สมาชิกสภา อบต. ม. 15  

25. นางสาวรัตติญาพร หล่ําจันทึก       สมาชิกสภา อบต. ม. 15 

          26. นายธนกร  วีระเทศ   เลขานุการสภา อบต. 
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ผูไมมาประชุม 

1. นายไสว  กลาสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. ม. 2  ลาประชุม 

2. นางสาวยุภา  บุญจันทร       สมาชิกสภา อบต. ม. 10  ลาประชุม 

3. นายประวัติ  พรมบุตร        สมาชิกสภา อบต. ม. 14  ลาประชุม 

 

ผูเขารวมประชุม 

1.  นายอนันต   สิทธิเสือ   นายก อบต. 

  2.  นายสมานมิตร คึงจันทึก   รองนายก อบต. 

3.  นายพิชิต  เจกจันทึก  รองนายก อบต. 

 4.  นายวงศวริศ  เหลืองภิรมย  รองปลัด อบต. 

  5.  นางสาวยุคณธร เรือนจันทึก  ผูอํานวยการกองคลัง 

  6.  นายสมบัติ  ละภักดี   ผูอํานวยการกองชาง 

  7.  นางสาวจิดาภา     พงษพิมาย  รักษาการ ผอ.กองการศึกษา 

8.  นางสาวณัฐกานต บางกระ   นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

       

    ผูเขาประชุม     จํานวน  26  คน 

ผูไมมาประชุม  จํานวน    3  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 

 

 

ประธานสภาอบต. วันนี้เปนการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3 

ประจาํป  2562 ครั้งท่ี  2   ผมขอเขาระเบยีบวาระเลยนะครับ   

 ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

องคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาวมีขาราชการไดยายมาใหม  คือ นางสาวนันภัสท   

สายแปง   ตําแหนง  นักวิชาการการเงินและบัญชคีรับ 
 

 



-3- 
 

ประธานสภา อบต. ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี  2 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหญา

ขาว  สมัยสามัญ สมัยท่ี 3  ประจําป 2562  ครั้งท่ี 2 เม่ือวันท่ี  15 สิงหาคม  2562    

สมาชิกทานใดจะแกไขคําหรือขอความท่ีไดกลาวไว   ขอไดโปรดยกมือครับ    

ถาไมมีสมาชิกทานใดขอแกไข   ผมจะขอมติในท่ีประชุมนะครับ     

มติท่ีประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว   

สมัยสามัญ สมัยท่ี 3  ประจําป 2562  ครั้งท่ี 2 เม่ือวันท่ี  15 สิงหาคม  2562    

 (เห็นชอบ  23 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  รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว

ประจาํปงบประมาณ 2562 

นายอนันต  สิทธิเสือ 

นายก อบต. 

กราบเรียนประธานสภา อบต. ท่ีเคารพ  สมาชิกสภา อบต.ผูทรงเกียรติทุกทานครับ 

           ดวยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนอง

หญาขาว  ไดรายงานผลการประชุมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจําป 2562  

ปรากฏรายละเอียดตามเอกสารรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท่ีแนบมา

พรอมหนังสือนี ้ และเนื่องจากระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ไดกําหนดใหผูบริหารทองถ่ินตองเสนอผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลตอสภาทองถ่ินเพ่ือทราบ 

    ดังนั้น  เพ่ือเปนการถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกลาว  จึงขอเสนอรายงาน

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซ่ึงปรากฏรายละเอียดตามเอกสารการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาวท่ีแนบ จํานวน 1 เลม  

           จึงนําเสนอสภาองคการบริหารสวนตําบลเพ่ือทราบ  นะครับ 

มติท่ีประชุม  - รับทราบ - 

 

ประธานสภาอบต. 4.2  การพิจารณาขอความเห็นชอบกอตั้งวัดปาคุมสัมฤทธิ์   ขอเชิญทานนายกครับ 
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นายอนันต  สิทธิเสือ 

นายก อบต. 

เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ   และทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน   

เนื่องดวยท่ีพักสงฆวัดปาคุมสัมฤทธิ์ ตําบลหนองหญาขาว  อําเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา 

ไดทําหนังสือถึงองคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาวเพ่ือใหสภาพิจารณาขอความเห็นชอบ

การกอตั้งวัดปาคุมสัมฤทธิ์  ใหเปนวัดโดยสมบูรณ  ซ่ึงท่ีประชุมประชาคมบานหนองไผพัฒนา 

หมูท่ี 11  ไดมีมติเห็นชอบแลว  โอกาสนี้จึงขอใหท่ีประชุมพิจารณาวาเห็นสมควรใหท่ีพักสงฆ

วัดปาคุมสัมฤทธิ์  จัดตั้งเปนวัดปาคุมสัมฤทธิ์  หรือไม   เอกสารท่ีแนบมาพรอมนี้ 

ประธานสภา อบต. มีสมาชิกทานใดมีอภิปรายหรือไมครับ  ขอไดโปรดยกมือ  ถาไมมีสมาชิกอภิปราย      

ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ 

มติท่ีประชุม - เห็นชอบ 

 (เห็นชอบ  23 เสียง  ไมเห็นชอบ 0  เสียง  งดออกเสียง 2 เสียง) 

ประธานสภาอบต. 4.3  การพิจารณาขอความเห็นชอบการขอแยกกิ่งอําเภอภูกระโดน ขอเชิญทานนายก 

นายอนันต  สิทธิเสือ 

นายก อบต. 

เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ   และทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน   

ดวยนายทศพล  มะโนม่ัน  กํานันตําบลหนองหญาขาว  ไดทําหนังสือขอนําญัตติการพิจารณา

จัดตั้งก่ิงอําเภอภูกระโดน  เขาสูการพิจารณาของสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว 

      โดยกลุมผูนําทองท่ี  4  ตําบล  ไดแก  ตําบลหนองน้ําใส  ตําบลหนองหญาขาว  ตําบล

คลองไผ  และตําบลดอนเมือง  อําเภอสีค้ิว  จังหวัดนครราชสีมา  ไดดําเนินการขอจัดตั้งก่ิง

อําเภอภูกระโดน  ตามข้ันตอนท่ีกฎหมายกําหนด  โดยท่ีประชุมประชาคมหมูบานในเขตตําบล

หนองหญาขาว  จํานวน  15   หมูบาน  ไดมีเสียงสวนใหญเห็นชอบใหจัดตั้งก่ิงอําเภอภู

กระโดน  โอกาสนี้ขอใหท่ีประชุมพิจารณาวาเห็นสมควรใหจัดตั้งก่ิงอําเภอภูกระโดนหรือไม 

ประธานสภาอบต. สมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมครับ ขอไดโปรดยกมือ ขอเชิญ นายวีระ  ขํามะลัง  สมาชิก

สภา อบต. หมูท่ี  6  ครับ 

นายวีระ  ขํามะลัง 

สมาชิก อบต. หมูท่ี  6 

กราบเรียนประธานสภาท่ีเคารพ กระผมนายวีระ  ขํามะลัง  สมาชิก อบต. หมูท่ี 6  ผมขอ

ชี้แจงเรื่องการประชาคมของบานมอดินแดง หมูท่ี 6  ทางเราก็ไมไดคัดคานการแยกก่ิงอําเภอภู

กระโดน   แตถามประชาชนในหมู 6 ก็ไมอยากแยกเนื่องจากหมูบานของเราอยูใกลกับอําเภอสี

ค้ิว ซ่ึงเราสามารถเดินทางติดตอราชการไดสะดวกครับ  และผมขอสอบถามเรื่องการประชาคม

แตละหมูบานใชหลักเกณฑจํานวนครัวเรือน  หรือจํานวนประชากรท่ีมาประชาคมครับ 

ประธานสภาอบต. ขอเชิญ กํานันทศพล  มะโนม่ัน  ชี้แจงครับ 

นายทศพล  มะโนม่ัน  

กํานันตําบลหนองหญา

ขาว 

กราบเรียนประธานสภาท่ีเคารพ กระผมนายทศพล  มะโนม่ัน  กํานันตําบลหนองหญาขาวครับ 

เรื่องการประชาคมแตละหมูใชหลักเกณฑจํานวนครัวเรือน อยางเชน  หมูบานมี  100 ครัวเรือน  

ตองมาประชาคม  50  ครัวเรือนครับ 
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นายวศัณย เฟองสูงเนิน 

สมาชิก อบต. หมูท่ี 13 

กราบเรียนประธานสภาท่ีเคารพ กระผมนายวศัณย  เฟองสูงเนิน  สมาชิก อบต. หมูท่ี 13 

ผมขอสอบถามเรื่องการจัดตั้งสถานท่ีราชการตั้งท่ีตําบลไหนครับ 

นายทศพล  มะโนม่ัน  

กํานันตําบลหนองหญาขาว 

กราบเรียนประธานสภาท่ีเคารพ กระผมนายทศพล  มะโนม่ัน  กํานันตําบลหนองหญาขาวครับ 

เรื่องการจัดตั้งสถานท่ีราชการในท่ีประชุมจะตั้งสถานท่ีราชการทุกสวนในตําบลหนองน้ําใสจะ

อยูในบริเวณเดียวกัน ประชาชนสามารถติดตอราชการไดสะดวกครับ พ้ืนท่ีจํานวน  160  ไร  

แตผมไดเสนอสํานักงานเกษตรใหตั้งในตําบลหนองหญาขาวเนื่องจากตําบลเราไดมีพ้ืนท่ีทํา

การเกษตรมากท่ีสุดครับ 

ประธานสภา อบต. มีสมาชิกทานใดมีอภิปรายหรือไมครับ  ขอไดโปรดยกมือ  ถาไมมีสมาชิกอภิปราย      

ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ 

มติท่ีประชุม - เห็นชอบ 

 (เห็นชอบ  23 เสียง  ไมเห็นชอบ 0  เสียง  งดออกเสียง 2 เสียง) 

ประธานสภา อบต. 4.4  การพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป  2563  หมวดคาครุภัณฑ  

ท่ีดินและส่ิงกอสราง   ขอเชิญทานนายกครับ 

ประธานสภา อบต. เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ   และทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  การพิจารณาขอ

อนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป  2563  หมวดคาครุภัณฑ  ท่ีดินและสิ่งกอสราง 

รายการท่ี  1 

รายการท่ีขอโอนลด รายการท่ีขอโอนเพ่ิม   

 แผนงานบริหารท่ัวไป 

งานบริหารท่ัวไป  (สํานักปลัด) 

 

1.1 หมวดเงินเดือน  (ฝายการเมือง)   

1.1.2  ประเภทเงินคาตอบแทนของ

เลขานุการนายก อบต.    ตั้งไว   86,400   

บาท    

งบประมาณคงเหลือ  86,400   บาท 

ขอโอนลด  37,200   บาท 

 

แผนงานบริหารท่ัวไป 

งานบริหารท่ัวไป  (สํานักปลัด) 

(ตั้งเปนรายการใหม) 

3.1.1   ครุภัณฑสํานักงาน 

 (7)   ถังน้ํา   ตั้งไว  37,200  บาท  เพ่ือจาย

เปนคาจัดซ้ือถังน้ําแบบไฟเบอรกลาส  ขนาด

ความจุไมนอยกวา 2,500 ลิตร  จํานวน 4  

ถัง ๆ  ละ  9,300  บาท  คุณสมบัติตาม

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  ราคาไม

รวมขาตั้งและคาติดตั้ง  (คุณสมบัติตามบัญชี

มาตรฐานครุภัณฑ)    

ขอโอนลด   37,200   บาท ขอโอนเพ่ิม   37,200   บาท 

ขอโอนลด   19,000    บาท ขอโอนเพ่ิม   19,000   บาท 
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 รายการท่ี  2 

รายการท่ีขอโอนลด รายการท่ีขอโอนเพ่ิม   

แผนงานบริหารท่ัวไป 

งานบริหารท่ัวไป  (สํานักปลัด) 

 

1.1 หมวดเงินเดือน  (ฝายการเมือง)   

1.1.2  ประเภทเงินคาตอบแทนของ

เลขานุการนายก อบต.  ตั้งไว  86,400 บาท    

งบประมาณคงเหลือ  86,400   บาท 

ขอโอนลด  19,000   บาท 

 

แผนงานบริหารท่ัวไป 

งานบริหารท่ัวไป  (สํานักปลัด) 

(ตั้งเปนรายการใหม) 

3.1.3   ครุภัณฑงานบานงานครัว 

 (1)   เครื่องตัดหญา   ตั้งไว    19,000    

บาท  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องตัดหญา

แบบขอแข็ง  จํานวน 2  เครื่อง ๆ  ละ  

9,500  บาท  คุณสมบัติ  เปนเครื่องตัดตัด

หญาแบบสายสะพาย  เครื่องยนตขนาดไม

นอยกวา  1.4  แรงมา  ปริมาตรกระบอก

สูบไมนอยกวา  30  ซีซี  พรอมใบมีด  

(คุณสมบัติตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ)    
 

  

ประธานสภา อบต. มีสมาชิกทานใดมีอภิปรายหรือไมครับ  ขอไดโปรดยกมือ  ถาไมมีสมาชิกอภิปราย      

ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ 

มติท่ีประชุม - เห็นชอบ 

 (เห็นชอบ  23 เสียง  ไมเห็นชอบ 0  เสียง  งดออกเสียง 2 เสียง) 

ประธานสภาอบต. 4.5  การพิจารณาขอนุมัติโครงการจายขาดเงินสะสมครั้งท่ี 1 ประจําปงบประมาณ  2563 

เชิญทานนายกครับ 

นายอนันต  สิทธิเสือ 

นายก อบต. 

เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ   และทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน   

     1. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองไผ หมูท่ี 1 สายบานนางติ๋ว - 

อางหนองไผ       

         โดยดําเนินการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 67.00 

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีกอสรางท้ังหมด 268.00 ตารางเมตร พรอมกลบไหลทางให

เรียบรอย ติดตั้งปายโครงการ 1 ปาย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด) แผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 

 งบประมาณ 140,000 บาท 
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       2. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองไผ หมูท่ี 1 สายบานนางบังอร-

บานนายสมพร 

         โดยดําเนินการขยายผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 1.00 เมตร ยาว 110.00 

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีกอสรางท้ังหมด 110.00 ตารางเมตร พรอมกลบไหลทางให

เรียบรอย และวางทอคอนกรีตเสริมเหล็กชั้น 3 ขนาด เสนผานศูนยกลาง 0.80 เมตร เพ่ิมอีก 1 

ทอน พรอมเทลีนเทดาดปากทอใหเรียบรอย  (รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด) แผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 

 งบประมาณ 60,000 บาท 
 

      3. โครงการซอมสรางถนนลาดยาง บานโนนกกราด หมูท่ี 2 สายถนนลาดยางบานนา-

บานโนนสระสามัคคี 

         โดยดําเนินการซอมสรางถนนลาดยาง ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 125.00 เมตร 

พรอมตีเสนจราจรใหเรียบรอย ติดตั้งปายโครงการ 1 ปาย (รายละเอียดตามแบบ อบต.

กําหนด) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 

 งบประมาณ 200,000 บาท 
 

       4. โครงการกอสรางถนนหินคลุก บานหนองหญาขาว หมูท่ี 3 สายบานนายพงษศักดิ์                                              

           โดยดําเนินการกอสรางถนนหินคลุก กวาง 4.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนาเฉลี่ย 

0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุก 120.00 ลูกบาศกเมตร พรอมเกรดเกลี่ยบดทับแนนผิวจราจรให

เรียบรอย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน

กอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 

 งบประมาณ 69,000 บาท 
 

     5. โครงการปรับปรุงระบบประปา บานหนองหญาขาว หมูท่ี 3 

         โดยดําเนินการวางทอเมนตจายน้ําใหม ใชทอพีวีซี ชั้น 8.5 ขนาดเสนผานศูนยกลาง 3 

นิ้ว วางเปนระยะทางท้ังสิ้น 952.00 เมตร พรอมกลบดินหลังทอใหเรียบรอย ติดตั้งปาย

โครงการ 1 ปาย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน

กอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 

                     งบประมาณ 160,000 บาท 
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        6. โครงการกอสรางถนนหินคลุกยกระดับ บานวะยาว หมูท่ี 4 สายบานวะยาว - บานสุข

สําราญ      

โดยดําเนินการกอสรางถนนหินคลุก กวาง 5.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนาเฉลี่ย 

0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุก 150.00 ลูกบาศกเมตร เสริมดินหนาเฉลี่ย 0.50 เมตร ปริมาตรดิน 

750.00 ลูกบาศกเมตร พรอมเกรดเกลี่ยบดทับแนนผิวจราจรใหเรียบรอย ติดตั้งปายโครงการ 

1 ปาย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง

โครงสรางพ้ืนฐาน 

                                               งบประมาณ 200,000 บาท 
 

      7. โครงการซอมสรางถนนลาดยาง บานลําบานใหม หมูท่ี 5 สายบานทางหลวงชนบท -

บานลําบานใหม 

โดยดําเนินการซอมสรางถนนลาดยาง ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร และ

รื้อทอเดิมออกวางทอคอนกรีต ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.80 เมตร ของเดิม 1 แถว 9 ทอน 

และทอใหมทอคอนกรีตเสริมเหล็กชั้น 3  ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.80 เมตร 1 แถว 9 ทอน 

พรอมเทลีนเทดาดปากทอใหเรียบรอย ตเีสนจราจรใหเรียบรอย ติดตั้งปายโครงการ 1 ปาย 

(รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง

โครงสรางพ้ืนฐาน 

                                        งบประมาณ 280,000 บาท 
 

      8. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบาน บานมอดินแดง หมูท่ี 6 

          โดยดําเนินการวางทอเมนตจายน้ํา ใชทอพีวีซี ชั้น 8.5 ขนาดเสนผานศูนยกลาง 2 นิ้ว 

วางเปนระยะทางท้ังสิ้น 2,358.00 เมตร พรอมตอทอแยก 60 หลัง ประตูน้ํา ขนาด 2 นิ้ว 9 

จุด และกลบดินหลังทอใหเรียบรอย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด) แผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 

                                          งบประมาณ 200,000 บาท 
 

      9. โครงการกอสรางถนนหินคลุก บานมอดินแดง หมูท่ี 6 สายสามแยกวัดปาบุญมี-บาน

นายสําเริง ชางสลัก 

          โดยดําเนินการกอสรางถนนหินคลุก กวาง 4.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร หนาเฉลี่ย 

0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุก 240.00 ลูกบาศกเมตร พรอมเกรดเกลี่ยบดทับแนนผิวจราจรให

เรียบรอย ติดตั้งปายโครงการ 1 ปาย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด) แผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 

                                            งบประมาณ 138,000 บาท 
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       10. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโศกรวก หมูท่ี 7 สายบานนาย

เสกสรร-บานนางประทวน 

 โดยดําเนินการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชวงท่ี 1 ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 

45.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีกอสรางท้ังหมด 182.00 ตารางเมตร พรอมกลบไหล

ทางใหเรียบรอย 

       กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชวงท่ี 2 ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 10.00 

เมตร หนา 0.15 เมตรพรอมหูชาง 4.00 ตารางเมตร หรือพ้ืนท่ีกอสรางท้ังหมด 54.00 ตาราง

เมตร พรอมกลบไหลทางใหเรียบรอย ติดตั้งปายโครงการ 1 ปาย (รายละเอียดตามแบบ อบต.

กําหนด) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 

                                         งบประมาณ 126,000 บาท  
 

11. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานดงลําใย หมูท่ี 8 สายบานนาย

อํานวย-บานวะยาว       

       โดยดําเนินการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 

85.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีกอสรางท้ังหมด 513.00 ตารางเมตร พรอมกลบไหล

ทางใหเรียบรอย ติดตั้งปายโครงการ 1 ปาย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด) แผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 

                                                    งบประมาณ 274,000 บาท 
 

12. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานซับชุมพล หมูท่ี 9 สายจากถนนทาง

หลวงชนบท-ไรนายบุญธรรม 

     โดยดําเนินการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 75.00 

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีกอสรางท้ังหมด 375.00 ตารางเมตร พรอมกลบไหลทางให

เรียบรอย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด) ติดตั้งปายโครงการ 1 ปาย แผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 

 งบประมาณ 200,000 บาท 
 

13. โครงการซอมแซมทอลอดถนน บานซับชุมพล หมูท่ี 9  

       โดยดําเนินการวางทอลอดถนนใหม วางทอคอนกรีตเสริมเหล็กชั้น 3 ขนาดเสนผาน

ศูนยกลาง 0.80 เมตรจํานวน 2 แถว แถวละ 7 ทอน พรอมยาแนวเทดาดปากทอใหเรียบรอย 

(รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง

โครงสรางพ้ืนฐาน 

 งบประมาณ 44,000 บาท 
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 14. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองหาน หมูท่ี 10 สายถนนลาดยาง-

คุมตีนเขา      

       โดยดําเนินการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 90.00 

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีกอสรางท้ังหมด 450.00 ตารางเมตร พรอมกลบไหลทางให

เรียบรอย ติดตั้งปายโครงการ 1 ปาย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด) แผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 

 งบประมาณ 243,000 บาท 
 

15. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองไผพัฒนา หมูท่ี 11 สายจากบาน

นายทองใส-บานบุญเริง 

       โดยดําเนินการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 80.00 

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีกอสรางท้ังหมด 400.00 ตารางเมตร พรอมกลบไหลทางให

เรียบรอย ติดตั้งปายโครงการ 1 ปาย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด) แผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 

 งบประมาณ 217,000 บาท 
 

16. โครงการกอสรางถนนหินคลุก บานทรัพยสมบูรณ หมูท่ี 12 สายบานทรัพยสมบูรณ-

บานมอดินแดง 

      โดยดําเนินการกอสรางถนนหินคลุก กวาง 5.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร หนาเฉลี่ย 

0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุก 350.00 ลูกบาศกเมตร พรอมเกรดเกลี่ยบดทับแนนผิวจราจรให

เรียบรอย ติดตั้งปายโครงการ 1 ปาย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด) แผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 

 งบประมาณ 200,000 บาท 
 

17. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานคลองดินดํา หมูท่ี13สายคุมคลองดินดํา       

     โดยดําเนินการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 100.00 

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีกอสรางท้ังหมด 500.00 ตารางเมตร พรอมกลบไหลทางให

เรียบรอย ติดตั้งปายโครงการ 1 ปาย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด) แผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 

 งบประมาณ 270,000 บาท 
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 18. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานคลองยางพัฒนา หมูท่ี 14 สายบาน

นายบัณฑิต โสภณวาณิชย       

โดยดําเนินการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 96.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีกอสรางท้ังหมด 480.00 ตารางเมตร พรอมกลบไหลทางให

เรียบรอย ติดตั้งปายโครงการ 1 ปาย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด) แผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 

 งบประมาณ 260,000 บาท 
 

19. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานคลองยางพัฒนา หมูท่ี 14 สายบาน

หนองหญาขาว-บานหนองแวง        

โดยดําเนินการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 52.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หูชาง 12.50 ตารางเมตร หรือพ้ืนท่ีกอสรางท้ังหมด 272.50 ตารางเมตร 

พรอมกลบไหลทางใหเรียบรอย ติดตั้งปายโครงการ 1 ปาย (รายละเอียดตามแบบ อบต.

กําหนด) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 

 งบประมาณ 149,000 บาท 
 

20. โครงการซอมสรางถนนลาดยาง บานโนนสระสามัคคี หมูท่ี 15 สายกลางหมูบาน 

       โดยดําเนินการซอมสรางถนนลาดยาง ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 184.00 เมตร 

พรอมตีเสนจราจรใหเรียบรอย ติดตั้งปายโครงการ 1 ปาย (รายละเอียดตามแบบ อบต.

กําหนด) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 

 งบประมาณ 294,000 บาท 

รวมงบประมาณท้ังหมด 3,724,000 บาท  ครับ 

ประธานสภา อบต. มีสมาชิกทานใดมีอภิปรายหรือไมครับ  ขอไดโปรดยกมือ  ถาไมมีสมาชิกอภิปราย      

ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ 

มติท่ีประชุม - เห็นชอบ 

 (เห็นชอบ  23 เสียง  ไมเห็นชอบ 0  เสียง  งดออกเสียง 2 เสียง) 

ประธานสภา อบต. ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 5 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืนๆ  

สมาชิกทานใดมีขอปรึกษาหารือหรือไมครับ ขอไดโปรดยกมือ ขอเชิญ นายวีระ  ขํามะลัง  

สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี  6  ครับ   

นายวีระ  ขํามะลัง 

สมาชิก อบต. หมูท่ี  6 

กราบเรียนประธานสภาท่ีเคารพ กระผมนายวีระ  ขํามะลัง  สมาชิก อบต. หมูท่ี 6  กระผมขอ

แจงการซอมไฟฟาสาธารณะของหมู 6 มีจํานวน 2 จุด  ฝากใหชางเขามาซอมแซมดวยครับ 
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นายพิชาติ จงชิดกลาง 

สมาชิก อบต.หมูท่ี 5 

กราบเรียนประธานสภาท่ีเคารพ กระผมนายพิชาติ  จงชิดกลาง   สมาชิก อบต. หมูท่ี 5  

ผมขอปรึกษาปญหาขาดแคลนน้ํา เราสามารถนํางบกลางมาใชไดหรือไมครับ ซ่ึงบานลําบานใหม  

หมูท่ี 5 มีบอบาดาลซ่ึงตอนนี้ชํารุดไมสามารถใชไดเราสามารถซอมแซมบอบาดาลไดหรือไมครับ  

ขอบคุณครับ 

นายอนันต  สิทธิเสือ 

นายก อบต. 

เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ   และทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  กระผมขอขอบคุณ

สมาชิกสภาอบต.ครับ กรณีไฟฟาสาธารณะชํารุดขอใหชางไฟฟาดําเนินการแกไขฝากใหทานทํา

หนังสือแจงทางองคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว ทางเราจะกําชับใหชางไฟฟารีบ

ดําเนินการ  กรณีหมู 5 เรื่องการขาดแคลนน้ําเปนสาธารณะภัยหรือภัยแลงสามารถนํางบกลาง

มาใชไดขอใหทานหนังสือรองทุกขมายังองคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว ครับ 

ประธานสภาอบต. มีสมาชิกทานใดจะซักถามอีกหรือไมครับ   ขอไดโปรดยกมือครับ   ถาไมมี 

วันนี้  ไดประชุมครบตามระเบียบวาระเรียบรอยแลว    ผมตองขอขอบคุณ 

ทานสมาชิกสภาอบต.  ทานนายกอบต.  ทานรองนายกอบต.เลขานุการนายกอบต.  ปลัดอบต.  

ผูอํานวยการกอง   หัวหนาสวนราชการ  และขาราชการทุกทาน  ท่ีไดเขารวมประชุม และรวม

สังเกตการณการประชุมสภาอบต.ในวันนี้   ขอปดการประชุมครับ 

เลิกประชุม   12.00  น. 

คณะกรรมการไดตรวจถูกตองแลว   เม่ือวันท่ี  9  ธันวาคม  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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นายพิชาติ จงชิดกลาง 
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สังเกตการณการประชุมสภาอบต.ในวันนี้   ขอปดการประชุมครับ 
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คณะกรรมการไดตรวจถูกตองแลว   เม่ือวันท่ี  9  ธันวาคม  พ.ศ.  2562 
 

 (ลงชื่อ)           กรรมการ 

             (นายพานิชย  ประเสริฐ) 

            สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 11    
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(ลงชื่อ)                    ผูจดบันทึกรายงานการประชุม     

              (นายธนกร  วีระเทศ)  

              เลขานุการสภา อบต.             
       

                 สภา อบต.ไดรับรองแลว    เม่ือวันท่ี                                           
       

                         (ลงชื่อ)                    ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว 
                                  (นายสมศักดิ์    แจมเรือน)    


