
 

 

รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว 

  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2  ประจําป  2562  ครั้งท่ี 1 

วันท่ี   24  พฤษภาคม  2562    เวลา   10.00   น. 

ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว 

………………………..…. 

ผูมาประชุม 

  1.  นายสมศักดิ์    แจมเรือน  ประธานสภา อบต. 

2.  นายประเทือง  ลอมไธสง  สมาชิกสภา อบต. ม. 1 

3.  นายหาญ     ชาคม   สมาชิกสภา อบต. ม. 2 

4.  นายไสว  กลาสูงเนิน      สมาชิกสภา อบต. ม. 2 

5.  นางสุนันท  เพียซาย   สมาชิกสภา อบต. ม. 4 

  6.  นายพิจิตร  เท่ียงจันทึก      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. 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. นายประวัต ิ  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. นายสมพงษ สุดจันทึก สมาชิกสภา อบต. ม. 3  ลาประชุม 

2. นายวีระ   ขํามะลัง  สมาชิกสภา อบต. ม. 6  ลาประชุม 

3. นางสาวยุภา บุญจันทร       สมาชิกสภา อบต. ม. 10  ลาประชุม 

4. นายสดุดี  ศรีสุวรรณ      รองประธานสภา อบต. ม. 13       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  

   9.  นายธีรวงศ    มีชื่น   หัวหนาแผนกอาชีวอนามัยฯ 

  10. นายไพบูลย  เศวตโศภิณ  วิศวกรอาวุโส 

  11. นายทวีศักดิ์  อังคณาวรรณวิภา ผจก.บจก.เคบีเอส เพาวเวอร  

  12.นายวิทยา  คูโคกกรวด  เจาพนักงานสาธารณสุข   
     

    ผูเขาประชุม     จํานวน  25  คน 

ผูไมมาประชุม  จํานวน   4  คน 

ผูเขารวมประชุม  จํานวน 12  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  2562  ครั้งท่ี  1   ผมขอเขาระเบียบวาระเลยนะครับ   

 ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

- 

ประธานสภา อบต. ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี  2 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนอง

หญาขาว 
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ประธานสภา อบต. สมัยสามัญ 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  23  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  การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย  ประจําป  2562 

(หมวดคาครุภัณฑ)  ขอเชิญทานนายก ครับ 

นายอนันต  สิทธิเสือ 

นายก อบต. 

  กราบเรียนทานประธานท่ีเคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน   

การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป  2562  หมวดคาครุภัณฑ   

รายการที่ขอโอนลด รายการที่ขอโอนเพิม่   

แผนงานการศกึษา 

งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบัการศกึษา 

 

คาวสัด ุ

 2.1.12  ประเภทวสัดกุอสราง 

ตั้งไว 300,000 บาท    

         งบประมาณคงแหลือ 180,000 บาท 

          ขอโอนลด  118,000  บาท 

                                    

แผนงานบรหิารทัว่ไป 

งานบรหิารทัว่ไป  (สาํนกัปลดั) 

(ตัง้เปนรายการใหม) 

3.1.6   ครภุณัฑการเกษตร    

 (1) เครื่องพนหมอกควนั  ตั้งไว 118,000 

บาท  เพื่อจายเปนคาจดัซื้อเครือ่งพนหมอก

ควนั  จาํนวน  2  เคร่ือง  เคร่ือง 59,000  

บาท  โดยมีคุณลักษณะดังนี้  ปริมาณการฉีด

พนน้าํยาไมนอยกวา  40  ลิตร  ตอชั่วโมง  ถัง

บรรจุน้ํายาไมนอยกวา 6 ลิตร กําลังเคร่ืองยนต

ไมนอยกวา 25 แรงมา    (คุณสมบัติตามบัญชี

มาตรฐานครุภัณฑ)   เปนไปตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว1134 ลง

วันที่ 9 มิถุนายน 2558 เปนไปตามแผนพฒันา 

4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 

ขอโอนลด  118,000   บาท ขอโอนเพิม่   118,000   บาท 

เหตุผลในการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการ : เนื่องจากเคร่ืองพนหมอกควันที่ใชไดมีเพียงเคร่ือง

เดียว ไมเพียงพอตอความจําเปนในการใหบริการประชาชน  
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ประธานสภา อบต. มีสมาชิกทานใดมีอภิปรายหรือไมครับ  ขอไดโปรดยกมือ  ขอเชิญ นายชัชวาลย  ขอสีกลาง  

สมาชิกสภาอบต. หมู 9  ครับ 

นายชัชวาลย ขอสีกลาง  

สมาชิก อบต. หมู  9 

กราบเรียนประธานสภาท่ีเคารพ  กระผมนายชัชวาลย  ขอสีกลาง  สมาชิกสภาอบต. หมู 9 ผม

ขอสอบถามการโอนงบประมาณรายจายประจําป  2562  หมวดคาครุภัณฑ  วาในขอบัญญัติ

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผมอานแลวไมพบรายการคาวัสดุ

กอสรางกองการศึกษา 300,000  บาท  จึงอยากใหชี้แจงดวยครับ   

ประธานสภา อบต. ขอเชิญนายธนกร  วีระเทศ  ชี้แจงครับ 

นายธนกร  วีระเทศ 

เลขานุการสภาฯ 

เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ   และทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  กระผมนายธนกร  

วีระเทศ  กระผมขอเรียนวาคาวัสดุกอสรางของกองการศึกษาท่ีไมปรากฏในขอบัญญัติ

งบประมาณรายจาย พ.ศ. 2562 นั้น  เนื่องจากทางนายกอบต.หนองหญาขาวไดโอน

งบประมาณเพ่ิมเติมรายการดังกลาวตั้งเปนรายการใหมภายหลังจากขอบัญญัติฯ ไดประกาศใช

ไปแลว  ท้ังนี้ทางอบต.หนองหญาขาวจะไดแจงคาใชจายตางๆ ท่ีทานนายกไดอนุมัติใหโอน

งบประมาณเพ่ิมเติมตั้งจายเปนรายการใหมใหทานสมาชิกไดทราบในครั้งตอไปครับ 

ประธานสภา อบต. มีสมาชิกทานใดมีอภิปรายหรือไมครับ  ขอไดโปรดยกมือ  ถาไมมีสมาชิกอภิปราย      

ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ 

มติท่ีประชุม        เห็นชอบ 

(เห็นชอบ  23 เสียง  ไมเห็นชอบ 0  เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง) 

ประธานสภา อบต.  ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 4.2  

ระเบียบวาระท่ี  4.2  เรื่อง การขอเปล่ียนแปลงโครงการจายขาดเงินสะสม ครั้งท่ี 1/2562 

ประจาํปงบประมาณ 2562 อนุมัติเม่ือวันท่ี 28  กุมภาพันธ  2562  ขอเชิญทานนายก ครับ 

นายอนันต  สิทธิเสือ 

นายก อบต. 

เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ   และทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน การขอเปลี่ยนแปลง

โครงการจายขาดเงินสะสม ครั้งท่ี 1/2562    ประจําปงบประมาณ 2562 อนุมัติเม่ือวันท่ี 28 

กุมภาพันธ 2562 

ขอความเดิม ขอเปลี่ยนแปลง 

โครงการขุดลอกสระประปา  

บานโนนกราด หมูท่ี2                                   

โดยดําเนินการขุดลอกสระประปา กวาง 

87.00 เมตร ยาว 78.00 เมตร ลึกลงอีกเฉลี่ย 

0.65 เมตร ปริมาณดินขุดไมนอยกวา 4,285 ลบ.

ม. พรอมแตงขอบสระใหเรียบรอย และรื้อทอเดมิ

ขนาด ø1.00 เมตรท้ังหมด 8 ทอน วางใหมแลว

เทลีนเทดาดใหเรยีบรอย ตดิตั้งปายโครงการ 1 

ปาย (รายละเอียดตามแบบท่ี อบต.กําหนด)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง

โครงสรางพ้ืนฐาน                       

        งบประมาณ  200,000 บาท 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย

ถนนลาดยางบานนา - บานโนนสระสามัคคี หมู

ท่ี 15    บานโนนกราด หมูท่ี 2  

           โดยดําเนินการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก กวาง 5.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีกอสรางท้ังหมด 375.00 

ตารางเมตรพรอมกลบไหลทางใหเรียบรอย ติดตั้ง

ปายโครงการ 1 ปายเรียบรอย (รายละเอียดตาม

แบบท่ี อบต.กําหนด)แผนงานอุตสาหกรรมและ

การโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 

                     งบประมาณ  200,000 บาท 
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ประธานสภา อบต. มีสมาชิกทานใดมีอภิปรายหรือไมครับ  ขอไดโปรดยกมือ  ถาไมมีสมาชิกอภิปราย      

ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ 

มติท่ีประชุม        เห็นชอบ 

(เห็นชอบ  23 เสียง  ไมเห็นชอบ 0  เสียง  งดออก 1 เสียง) 

 

ประธานสภา อบต.  ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 4.3  

4.3  การขอความเห็นชอบการกอสรางโครงการโรงไฟฟาชีวมวล  บริษัท เคบีเอส เพาเวอร 

จํากัด  ขอเชิญทานนายกครับ 

นายอนันต  สิทธิเสือ 

นายก อบต. 

เรียนทานประธานท่ีเคารพ  และทานสมาชิกสภาทุกทาน ตามท่ีบริษัท เคบีเอส เพาเวอรจํากัด 

ไดมีหนังสือขออนุญาตกอสรางโครงการโรงไฟฟาชีวมวล ตําบลหนองหญาขาว  อําเภอสีค้ิว 

จังหวัดนครราชสีมา ท้ังนี้บริษัทฯไดจัดเตรียมเอกสารขออนุญาตกอสรางอาคารโรงงาน  ใหแก

องคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว ซ่ึงตามข้ันตอนตองผานการประชุมสภาเพ่ือทราบ

และเห็นชอบตามมติของสภาทองถ่ิน  โดยมีรายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบมาพรอมนี้   

จํานวน 1 ชุด ครับ 

ประธานสภา อบต. ผมขอเชิญตัวแทนบริษัท เคบีเอส เพาเวอรจํากัด  ครับ 
นายทวีศักด์ิ อังคณาวรรณวิภา 

ผจก. บจก. เคบีเอส เพาเวอร 
เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ   และทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทานครับ  

กระผมนายทวีศักดิ์  อังคณาวรรณวิภา  ผูจัดการโครงการโรงไฟฟาชีวมวล บริษัท เคบีเอส 

เพาเวอร จํากัด  ขอแจงใหท่ีประชุมทราบ เรื่อง การขออนุญาตกอสรางอาคารภายในโครงการ

โรงไฟฟาชีวมวล  ตามท่ีสํานักงานนโยบายและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม(สผ) ได

เห็นชอบรายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการโรงไฟฟาชีวมวลเปนท่ีเรียบรอยแลว  

ทางโครงการฯ ตองยื่นเอกสารไปท่ีคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน(กกพ) เพ่ือพิจารณา

อนุมัติการกอสรางอาคารซ่ึงจะมีหนังสือสอบถามพรอมเอกสารแนบมายังองคการบริหารสวน

ตําบลหนองหญาขาว เพ่ือตรวจสอบความถูกตองและตอบกลับไปยังคณะกรรมการกํากับ

กิจการพลังงาน  เพ่ือพิจารณาอนุมัติการกอสรางอาคารภายในโครงการ ดังนั้นทางโครงการฯ

จึงขอเรียนแจงใหท่ีประชุมรับทราบการขอใบอนุญาตกอสรางอาคาร โดยทางบริษัทฯ มี

เอกสารชี้แจงรายละเอียดในการดําเนินการโครงการฯ  ตามเอกสารท่ีแนบมาครับ 

ประธานสภา อบต. มีสมาชิกทานใดมีอภิปรายหรือไมครับ  ขอไดโปรดยกมือ  ขอเชิญ นายบัณฑิต  มิชชีฮา  

สมาชิกสภาอบต. หมู 9  ครับ 

นายบัณฑิต  มิชชีฮา 

สมาชิก อบต. หมู  9 

กราบเรียนประธานสภาท่ีเคารพ  กระผมนายบัณฑิต  มิชชีฮา  สมาชิกสภาอบต. หมู 9  

ผมขอสอบถามโครงการโรงไฟฟาชีวมวลท่ีจะขออนุญาตกอสรางมีก่ีท่ีครับ  และอยูในข้ันตอน

ไหนครับ  การขออนุญาตกับหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของไดรับอนุญาตแลวมีหนวยงานใดบาง  

ขอซักถามสุดทายคือ อนาคตตอไปในพ้ืนท่ีเกรงวาจะมีผลกระทบจากโครงการโรงไฟฟาชีวมวล  

เก่ียวกับคุณภาพน้ําฝนท่ีชุมชนใชอุปโภค – บริโภค  อยากฝากใหทางโรงงานตองเฝาระวังเรื่อง

คุณภาพน้ําฝนครับ 
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นายทวีศักด์ิ อังคณาวรรณวิภา 

ผจก. บจก. เคบีเอส เพาเวอร 
เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ   และทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทานครับ  โรงไฟฟาชีว

มวลจะมีโรงงานเดียว  โดยโรงไฟฟาชีวมวลท่ีกําลังดําเนินการขออยูนี้ จะเปนแหลงกําเนิด

ไฟฟาและไอน้ําจายใหกับโรงงานน้ําตาลตอไป  ซ่ึงขณะนี้ท่ีกําลังปรับพ้ืนท่ีอยูจะเปนในสวนของ

โรงงานน้ําตาล  โดยในสวนของโรงไฟฟาชีวมวลยังไมไดดําเนินการใดๆในพ้ืนท่ีกอสรางท้ังสิ้น  

ขณะนี้อยูในชวงดําเนินการยื่นหนังสือขออนุญาตกอสรางอาคารไปท่ีคณะกรรมการกํากับ

กิจการพลังงาน (กกพ.) โดยทาง กกพ.จะมีหนังสือสอบถามพรอมเอกสารแนบมายัง องคการ

บริหารสวนตําบลหนองหญาขาว เพ่ือตรวจสอบความถูกตองแลวตอบกลับไปยัง กกพ.   

เอกสารท่ีสงใหกับทางสมาชิก อบต. เปนเอกสารท่ีไดรับความเห็นชอบแลว  โดยจะประกอบไป

ดวยหนังสือแจงผลพิจารณาเห็นชอบรายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) จาก

สํานักงานนโยบายแผนและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม  หนังสือการตรวจสอบใชประโยชนท่ีดินโครงการโรงไฟฟาชีวมวล  จาก

สํานักงานโยธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา  รายงานสรุปความคิดเห็นกิจกรรมการ

ประชุมยอย  และสําเนารายงานบันทึกชี้แจงรายละเอียดแผนการดําเนินงานของโครงการ  

แตละหมูบานในพ้ืนท่ีรัศมีรอบโครงการท้ัง 6 หมูบาน 

นายธีรวงศ  มีชื่น 

หน.แผนกอาชีวอนามัย 

เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ   และทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทานครับ  สวนท่ีทาน

สมาชิกกังวลเรื่องผลกระทบดานสิ่งแวดลอมคุณภาพน้ําฝน  ตามมาตรการรายงานวิเคราะห

ผลกระทบสิ่งแวดลอม  ไดมีการกําหนดมาตรการไวเก่ียวกับดานคุณภาพอากาศท่ีทาง

โครงการฯ ไดสัญญาไวกับทางสํานักงานนโยบายและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม วา

จะดําเนินการปองกันและลดผลกระทบดานคุณภาพอากาศไมใหเกิดผลกระทบกับชุมชน  ซ่ึง

ตามท่ีกําหนดไวทางโครงการจะติดตั้งระบบบําบัดอากาศแบบมัลติไซโคลนตออนุกรมกับระบบ

บําบัดอากาศแบบไฟฟาสถิต (ESP)  ซ่ึงเปนระบบท่ีดีท่ีสุด ณ ปจจุบัน  โดยมีประสิทธิภาพใน

การบําบัดมากกวา 99% ท้ังหมดนี้ไดผานความเห็นชอบจากทางสํานักงานนโยบายแผนและ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  สําหรับคุณภาพน้ําฝนทางโครงการฯ ไดมีการเก็บน้ําฝน

เพ่ือตรวจวัดคุณภาพน้ําฝน  โดยคาท่ีทําการตรวจวัดไดแก  คาพีเอช คาซัลเฟอรไดออกไซด  

และคาไนโตรเจนไดออกซ  ซ่ึงเปนคาท่ีบงชี้คุณภาพน้ําฝน  ซ่ึงคาเหลานี้ไดมีการสงขอมูลใหกับ

ทางสํานักงานนโยบายและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกอนท่ีโครงการฯ จะเริ่ม

ดําเนินการกอสรางตอไป  เพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐาน และมีการติดตามตรวจสอบและรายงานสงให

สํานักงานนโยบายและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.)  ทุกๆ 6 เดือน ตามรอบ

รายงาน ทําใหม่ันใจไดวาทางโครงการจะตองดูแลและตรวจสอบการทํางานของระบบบําบัด

มลพิษอากาศเปนประจํา  เพ่ือไมใหมีผลกระทบตอชุมชน  ถือเปนสิ่งท่ีทางโครงการตองยึดถือ

ปฏิบัติ 

ประธานสภา อบต. มีสมาชิกทานใดมีอภิปรายหรือไมครับ  ขอไดโปรดยกมือ  ขอเชิญ นายชัชวาลย  ขอสีกลาง  

สมาชิกสภาอบต. หมู 9  ครับ 
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นายชัชวาลย ขอสีกลาง  

สมาชิก อบต. หมู  9 

กราบเรียนประธานสภาท่ีเคารพ  กระผมนายชัชวาลย  ขอสีกลาง  สมาชิกสภาอบต. หมู 9 ผม

ขอสอบถามในกรณีท่ีโครงการโรงไฟฟาชีวมวลสรางเสร็จแลว  สามารถจายไฟฟาใหถนน 

สาธารณะในหมูบานหรือพ้ืนท่ีใกลเคียงโรงงานไดหรือไม  และสามารถชวยเรื่องจัดหาหลอดไฟ

ท่ีใชพลังงานแสงอาทิตยสําหรับใหแสงสวางบนถนนสาธารณะ  ในกรณีท่ีระบบจายไฟฟาเดิม

บนทองถนนมีปญหา  เชน บริเวณทางแยกซับชุมพลเพ่ือปองกันและลดอุบัติเหตุในชวงเวลา

กลางคืน  และโรงงานน้ําตาลท่ีทําการขุดบอเก็บน้ํา  ขณะนี้เม่ือทําการสูบน้ําเต็มบอแลว  

สามารถใหชาวบานท่ีใกลเคียงใชน้ําจากบอนี้รวมกันไดหรือไมครับ  เพ่ือเปนการบรรเทาความ

เดือดรอนในการขาดแคลนน้ําชวงหนาแลงครับ   

ประธานสภา อบต.  ขอเชิญตัวแทนโรงไฟฟาชีวมวลตอบขอซักถามครับ 
นายทวีศักด์ิ อังคณาวรรณวิภา 

ผจก. บจก. เคบีเอส เพาเวอร 
เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ   และทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทานครับ  ผมขอตอบขอ

ซักถามประเด็นแรก โรงไฟฟาชีวมวลไมสามารถจายกระแสไฟฟาใหถนนสาธารณะประโยชนได

เนื่องจากการท่ีโรงไฟฟาชีวมวลจะทําเรื่องจายไฟฟาใหใครตองแจงใหกับทาง กกพ. ทราบ วา

จะจายระบบไฟฟาใหใคร  ซ่ึงปจจุบันทางโครงการไดแจงวาจะจายใหกับโรงงานน้ําตาลทราย

ในเครือเทานั้น  การท่ีจะจายไฟฟาใหสาธารณะนั้น จะเปนสวนของการไฟฟาสวนภูมิภาคซ่ึง

เปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจเปนผูดูแล  หากการไฟฟาสวนภูมิภาคมีนโยบายรับซ้ือไฟฟาจาก

โครงการฯ จึงจะสามารถจายไฟยอนกลับเขาในชุมชนได  โดยผานระบบจําหนายของการไฟฟา

สวนภูมิภาค ท้ังนี้ถาสามารถขายไฟฟาของโครงการใหกฟภ.ไดตามท่ีไดกลาวไวจะมีผลดีกับ

ชุมชนคือแรงดันไฟฟาไมตกลดปญหากับเครื่องใชไฟฟาท่ีมีโอกาสเสียหายจากไฟฟา

แรงดันไฟฟาตกได 

นายไพบูลย เศวตโศภิณ 

วิศวกรอาวุโส 

เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ   และทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทานครับ กระผมนาย

ไพบูลย เศวตโศภิณ  ผมขอตอบขอซักถามในประเด็นท่ีสอง ทางโรงงานน้ําตาลไดทําประชาคม

ไปแลวเก่ียวกับเรื่องน้ําใชใหกับชุมชน  โดยจะแบงน้ําจากบอน้ําดิบโครงการใหกับชุมชน

ใกลเคียงไดแก บานมอดินแดง หมูท่ี 6 และบานหนองหาน หมูท่ี 10  ในชวงฤดูแลง  เพ่ือใช

สําหรับเปนน้ําอุปโภคและบริโภค แตไมใชเพ่ือการเกษตรท้ังนี้จะมีน้ําอีกประเภทหนึ่งท่ีสามารถ

ใหกับชุมชนเพ่ือทําการเกษตรได  แตมีความยุงยากในการทําเอกสารเพ่ือขออนุญาตกับทาง

อุตสาหกรรมกอนนําออกจากโรงงาน  ซ่ึงทางอุตสาหกรรมกําหนดไววาน้ําท่ีผานการบําบัดแลว

ของโรงงาน หามปลอยออกสูสาธารณะ  แตก็มีบางปท่ีเกิดปญหาในฤดูแลงมาก  ทางอุตสาหกร

รมไดมีหนังสือขอความอนุเคราะหใชน้ําดังกลาว  เพ่ือบรรเทาและลดปญหาความเสียหายของ

พืชผลจากการขาดแคลนน้ํา  เชน โรงงานน้ําตาลครบุรีเคยมีทางชุมชนมาขอ ท้ังนี้ทางชุมชนตอง

นํารถมาบรรทุกเอง เปนตน ครับ 

ประธานสภา อบต. มีสมาชิกทานใดมีอภิปรายอีกหรือไมครับ  ขอไดโปรดยกมือ  ขอเชิญ นายบัณฑิต  มิชชีฮา  

สมาชิกสภาอบต. หมู 9  ครับ 
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นายบัณฑิต  มิชชีฮา 

สมาชิก อบต. หมู  9 

กราบเรียนประธานสภาท่ีเคารพ  กระผมนายบัณฑิต  มิชชีฮา  สมาชิกสภาอบต. หมู 9  

ผมขอเสนออยากใหทางโครงการปฏิบัติตามท่ีไดเสนอไวในรายงานมาตรการฯ และชวยดูแล

ชุมชน โดยเฉพาะผูสูงอายุตั้งแต 60 ปข้ึนไป  เก่ียวกับเรื่องน้ําใชในการอุปโภค – บริโภค ใน

พ้ืนท่ี 4-5 หมูบาน  เปนงบประมาณในการชวยเหลือตอไปครับ 

ประธานสภา อบต.  ขอเชิญตัวแทนโรงไฟฟาชีวมวลตอบขอซักถามครับ 
นายทวีศักด์ิ อังคณาวรรณวิภา 

ผจก. บจก. เคบีเอส เพาเวอร 
เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ   และทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทานครับ  ผมขอตอบขอ

ซักถามโดยตามมาตรการแลวโครงการโรงไฟฟาชีวมวลจะมีปองกันท่ีระบุไวใน EIA ซ่ึงตอง

ปฏิบัติตามไมใหการดําเนินงานของโครงการสงผลกระทบตอชุมชน  แหลงน้ําสาธารณะและ

แหลงน้ําอ่ืนๆ ตามท่ีทานสมาชิกไดเสนอแนะมานั้น  ในสวนของผมเองไมสามารถอนุมัติได  แต

จะมีชองทางหนึ่งท่ีสามารถทําไดหลังจากท่ีโรงไฟฟาชีวมวลเปดดําเนินการแลว  ซ่ึงมีกฎหมาย

เก่ียวกับกองทุนรอบโรงไฟฟา  โดยทางโรงงานจะเปนผูจายเงินเขากองทุนฯ ตรงนี้จะมี

งบประมาณท่ีจะนํามาใชพัฒนาหรือดูแลชุมชนได  ซ่ึงจะมีการแตงตั้งในสวนของ

คณะกรรมการกองทุนฯ ระหวาง ภาครัฐ ภาคประชาชน  และภาคเอกชน ข้ึนตรงนี้นาจะเปน

เวทีท่ีจะนําเสนอได  ตามท่ีทานสมาชิกเสนอมาครับ 

ประธานสภา อบต. มีสมาชิกทานใดมีอภิปรายอีกหรือไมครับ  ขอไดโปรดยกมือ  ขอเชิญ นายวศัณย เฟองสูงเนิน 

สมาชิกสภาอบต. หมู 13  ครับ 

นายวศัณย เฟองสูงเนิน 

สมาชิก อบต. หมู  13 

กราบเรียนประธานสภาท่ีเคารพ  กระผมนายวศัณย เฟองสูงเนิน  สมาชิกสภาอบต. หมู 13 

ผมขอเสนอตามท่ีไดทําประชาคมโครงการโรงไฟฟาชีวมวลในแตละหมูบานแลว  และสง

เอกสารวาระประชุมเก่ียวกับการชี้แจงแผนดําเนินการของโรงไฟฟาชีวมวลใหแตละหมูบาน

ทราบ ประกอบดวย หมู 1, หมู 6, หมู 9, หมู 10, หมู 11  และหมู 12  โดยมติท่ีประชุม

รับทราบ ไมคัดคาน และเห็นชอบ  ซ่ึงมี 6 หมูบานท่ีมีโอกาสไดรับผลกระทบ  แลวนั้น  ท้ังนี้

ทางโครงการไดมาขอมติจากสภาอบต. ซ่ึงในท่ีประชุมมีจํานวน 15 หมูบาน  จึงขอใหทาง

โครงการจัดชี้แจงในคนในชุมชนท้ัง 15 หมูบาน รับทราบดวยอีกครั้งกอนสรางโรงงาน ครับ 

ประธานสภา อบต. มีสมาชิกทานใดมีอภิปรายหรือไมครับ  ขอไดโปรดยกมือ  ถาไมมีสมาชิกอภิปราย      

ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ 

มติท่ีประชุม        เห็นชอบ 

(เห็นชอบ  23 เสียง  ไมเห็นชอบ 0  เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง) 

ประธานสภา อบต. ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 5 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืนๆ  

วันนี้ไดรับเกียรติหัวหนาสวนราชการมารวมประชุมสภาดวย นายวิทยา  คูโคกกรวด 

ขอเชิญครับ   
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นายวิทยา  คูโคกกรวด

ตัวแทน.รพ.สต.หนองไผ 

กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ  นายวิทยา  คูโคกกรวด วันนี้ผมมีเรื่องท่ีจะแจงการ

ดําเนินงาน  และจะมีกิจกรรม โครงการตางๆ ใหทราบดังนี้ครับ 

1. เรื่องโรคไขเลือดออก ตั้งแตเดือนมกราคมถึงปจจุบัน   จํานวน  15  ราย 

2. เรื่องการคัดกรองมะเร็งทอน้ําดี  ท้ังหมด 48 ราย  สงตอ 3 ราย  นัดตรวจ 10 ราย 

เปาหมายอายุ 40-70 ป  

3. เจาะเลือดนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ทุกโรงเรียน  เพ่ือคนหาโรคภาระโลหิตจาง 

และใหยาเสริมธาตุเหล็กไอโอดีน 

4. ไดมีการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบา   จํานวน  2,460  ตัว รวมสุนขั  แมว ครับ 

ประธานสภา อบต. ตอไปสมาชิกทานใดจะมีขอซักถาม  ปรึกษาหารือหรือไมครับ  ขอไดโปรดยก  

ขอเชิญ นายพิชาติ  จงชิดกลาง   สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี  5  ครับ 

นายพิชาต ิจงชิดกลาง 

สมาชิก อบต. หมูท่ี  5 

กราบเรียนประธานสภาท่ีเคารพ กระผมนายพิชาติ  จงชิดกลาง   สมาชิก อบต. หมูท่ี 5  

ผมขอสอบถามเรื่องโครงการจายขาดเงินสะสมไดดําเนินการหรือยังครับ  เพราะตอนนี้ถนน

ชําระเสียหายมากครับ   และขอบคุณในการซอมแซมไฟฟาแสงสวางไดดําเนินการซอมได

รวดเร็วข้ึนหลังจากท่ีไดซ้ือรถกระเชาครับ 

นายบัณฑิต  มิชชีฮา 

สมาชิก อบต. หมู  9 

กราบเรียนประธานสภาท่ีเคารพ  กระผมนายบัณฑิต  มิชชีฮา  สมาชิกสภาอบต. หมู 9  

ผมสอบถามเรื่องไฟทางสาธารณะของทางหลวงชนบทไดแจงซอมนานแตยังไมมาซอมเลยครับ

ผมขอฝากผูบริหารติดตามเรื่องนี้ดวยครับ 

นายอนันต  สิทธิเสือ 

นายก อบต. 

เรียนทานประธานท่ีเคารพ  และทานสมาชิกสภาทุกทาน  ผมขอตอบขอซักถามเรื่องโครงการ

จายขาดในการซอมแซมถนนชํารุด  เดี๋ยวผมจะใหผูอํานวยการกองชางเรงดําเนินการใหครับ  

และสวนในการซอมแซมไฟทางสาธารณะของทางหลวงชนบททางเราก็ทําหนังสือและประสาน

ไปทางหลวงก็แจงเราวาจะดําเนินซอมแซมให เดี๋ยวผมใหผูอํานวยการกองชางติดตามใหครับ 

ประธานสภา อบต. มีสมาชิกทานใดมีอภิปรายอีกหรือไมครับ  ขอไดโปรดยกมือ  ขอเชิญ นายวศัณย เฟองสูงเนิน 

สมาชิกสภาอบต. หมู 13  ครับ 

นายวศัณย เฟองสูงเนิน 

สมาชิก อบต. หมู  13 

กราบเรียนประธานสภาท่ีเคารพ  กระผมนายวศัณย เฟองสูงเนิน  สมาชิกสภาอบต. หมู 13 

ผมขอสอบถามโครงการของหมู 13 ไดดําเนินการถึงข้ันตอนไหนครับ 

นายอนันต  สิทธิเสือ 

นายก อบต. 

เรียนทานประธานท่ีเคารพ  และทานสมาชิกสภาทุกทาน ตองขอขอบคุณสมาชิกสภา อบต. 

ทุกทาน  อยูในระหวางทําสัญญาครับเดี๋ยวจะใหเจาหนาท่ีเรงดําเนินการใหครับ 

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.  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  7  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)      


