
 

รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว 

  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  ประจําป  2563  ครั้งท่ี 1 

วันท่ี   29  พฤษภาคม  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. นายสมพงษ  สุดจั นทึก  สมาชิกสภา อบต. ม. 3  

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. นายวีระ    ขํามะลัง   สมาชิกสภา อบต. ม. 6 

10. นางสมพร  ฆองโนนสูง  สมาชิกสภา อบต. ม. 6  

11. นางวารี  สุขประจบ       สมาชิกสภา อบต. ม. 8  

12. นายบัณฑิต  มิชชีฮา   สมาชิกสภา อบต. ม. 9 

13. นายชัชวาลย  ขอสีกลาง  สมาชิกสภา อบต. ม. 9  

14. นายสังวาลย  ชูใจ   สมาชิกสภา อบต. ม. 10 

  15. นางสาวยุภา  บุญจันทร        สมาชิกสภา อบต. ม. 10  

16.นายพานิชย  ประเสริฐ         สมาชิกสภา อบต. ม. 11 

17. นายบุญกอง  คะรํา   สมาชิกสภา อบต. ม. 11 

18.นายมานพ  เบิ่งขุนทด        สมาชิกสภา อบต. ม. 12  

19. นายสุวรรณ  บุญพันธ         สมาชิกสภา อบต. ม. 12  

20. นายวศัณย  เฟองสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต. ม. 13 

21. นายประวัติ  พรมบุตร         สมาชิกสภา อบต. ม. 14  

  22. นายเสียน  เลื่อนกระโทก  สมาชิกสภา อบต. ม. 15  

  23 . นายธนกร  วีระเทศ   เลขานุการสภา อบต. 
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ผูไมมาประชุม 

1. นายสดุดี  ศรีสุวรรณ รองประธานสภา อบต.   ลาประชุม 

2. นายหาญ    ชาคม  สมาชิกสภา อบต. ม. 2   ลาประชุม 

3. นายวันชัย ศรีบุญเรือง สมาชิกสภา อบต. ม. 7  ลาประชุม 

4. นางชุติมา บัวแกว  สมาชิกสภา อบต. ม. 7   ลาประชุม 

5. นายสมคิด วิเศษรอด       สมาชิกสภา อบต. ม. 8  ลาประชุม 

6. นางสาวรัตติญาพรหล่ําจันทึก    สมาชิกสภา อบต. ม. 15 ลาประชุม 

 

ผูเขารวมประชุม 

1.  นายอนันต  สิทธิเสือ   นายก อบต.  

  2.  นายสมานมิตร คึงจันทึก   รองนายก อบต.  

3.  นายพิชิต  เจกจันทึก  รองนายก อบต. 

 4.  นายสมบัติ  ละภักดี   ผูอํานวยการกองชาง  

  5 .  นางสาวจิดาภา     พงษพิมาย  รักษาการ ผอ.กองการศึกษา 

  6.  นายนพนคร  ศิริสวัสดิ์   หัวหนาสํานักปลัด  

  7. นางสาวเพ็ญศรี       ดรอินทร  ผอ.สงเสริมสุขภาพตําบลหนองหญาขาว  

  

    ผูเขาประชุม     จํานวน  23 คน 

ผูไมมาประชุม  จํานวน   6คน 

ผูเขารวมประชุม  จํานวน   7  คน 

     

เริ่มประชุม เวลา     10.00    น.  
 

         โดย  นายธนกร  วีระเทศ  เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาวกราบเรียน

ทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาวท่ีเคารพ บัดนี้  ไดเวลานัดประชุมแลว  สมาชิกไดมา

ครบองคประชุม ขอกราบเรียนเชิญทานประธานสภาฯ  ไดกรุณาจุดธูป เทียน  บูชาพระรัตนตรัย  และ

ดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุมตอไป   กราบเรียนเชิญครับ 

 

ประธานสภา อบต. วันนี้เปนการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2

ประจาํป  2563 ครั้งท่ี  1   ผมขอเขาระเบียบวาระเลยนะครับ   

 ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

องคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาวมีพนักงานจางใหม  จํานวน  2  ทาน  ทานท่ี  1)  

นางสาวธัญวรัตน  พอดี  ตําแหนง  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ ทานท่ี  2)  นางสาวอังคณา บูชา  

ตําแหนง  คนงานท่ัวไป  ครับ 
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ประธานสภา อบต. ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี  2 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนอง

หญาขาว  สมัยสามัญ สมัยแรกประจําป 2563  ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2563 

สมาชิกทานใดจะแกไขคําหรือขอความท่ีไดกลาวไว   ขอไดโปรดยกมือครับ    

ถาไมมีสมาชิกทานใดขอแกไข   ผมจะขอมติในท่ีประชุมนะครับ     

 

มติท่ีประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว   

สมัยสามัญ  สมัยแรกประจําป 2563  ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 28  กุมภาพันธ  2563(เห็นชอบ  

21 เสียง  ไมเห็นชอบ 0  เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง) 

 

ประธานสภา อบต. ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 3 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง  ติดตามผลการประชุมครั้งท่ีผานมา 

สมาชิกทานใดจะสอบถามผลการประชุมครั้งท่ีผานมาขอไดโปรดยกมือครับ    

ถาไมมีผมจะเขาสูระเบียบวาระตอไปครับ 

 

ประธานสภา อบต.  ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 4 

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

เพ่ิมเติมฉบับท่ี  1 ขององคการบริหารสวนตําบลนหนองหญาขาวขอเชิญทานนายก 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) องคการบริหารสวนตําบลหนอง

หญาขาวไดดําเนินการออกประชาคมตําบลเพ่ือรวบรวมโครงการท่ีประชาชนเสนอ   และนํามา

จัดรางแผนพัฒนา  5  ป  (2561 – 2565)  เพ่ิมเติมฉบับท่ี  1  และผานความเห็นชอบจากท่ี

ประชุมประชาคมระดับตําบลแลวนั้น  บัดนี้องคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาวไดจัดทํา

รางแผนพัฒนา  5  ป  (2561 -2565)  เพ่ิมเติมฉบับท่ี  1  เสร็จเรียบรอย  โอกาสนี้จึงขอ

นําเสนอรางแผนพัฒนาฉบับดังกลาวใหแกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว

พิจารณา  รายละเอียดตามเอกสารท่ีไดแจกใหสมาชิกทุกทานแลว 

ประธานสภา อบต. มีสมาชิกทานใดมีอภิปรายหรือไมครับ  ขอไดโปรดยกมือ  ถาไมมีสมาชิกอภิปราย      

ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ 

มติท่ีประชุม        เห็นชอบ 

(เห็นชอบ  23 เสียง  ไมเห็นชอบ 0  เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง) 
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ประธานสภา อบต.  ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 4 

ระเบียบวาระท่ี  4.2  เรื่องการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย ประจําป 2563 (หมวดคา

ครุภัณฑ  ขอเชิญทานนายก ครับ 

นายอนันต  สิทธิเสือ 

นายก อบต. 

เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ   และทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน 

การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป  2563 หมวดคาครุภัณฑ   

รายการท่ี  1 

รายการท่ีขอโอนลด รายการท่ีขอโอนเพ่ิม   

แผนงานบริหารท่ัวไป 

งานบริหารท่ัวไป(สํานักปลัด) 

ประเภทคาวัสดุ 

2.1.17  ประเภทวัสดุอ่ืน  ตั้งไว  

100,000  บาท 

คงเหลือ   100,000   บาท 

ขอโอนลด  8,200   บาท 

แผนงานบริหารท่ัวไป 

งานบริหารท่ัวไป(สํานักปลัด) 

คาครุภัณฑ 

(ตั้งเปนรายการใหม) 

3.1.3   ครุภัณฑการเกษตร 

(1)  เครื่องสูบน้ํา  ตั้งไว  8,200  บาท 

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องสูบน้ํา จํานวน  1  

เครื่อง  คุณสมบัติ  เปนเครื่องสูบน้ําแบบหอย

โขง  ใชเครื่องยนตเบนซิน  สูบน้ําไดไมนอยกวา  

1,000  ลิตรตอนาที  ขนาดไมนอยกวา  5  

แรงมา  หรือขนาดปริมาตรกระบอกสูบไมนอย

กวา  160  ซีซ  ขนาดทอสงไมนอยกวา  3  นิ้ว  

(75  มิลลิเมตร)  สงน้ําไดสูงไมนอยกวา  9  

เมตร  หรือประมาณ  30  ฟุต  อุปกรณ

ประกอบของเครื่องสูบน้ําและของเครื่องยนต

ตองมีครบชุด  พรอมท่ีจะใชงานได  (คุณสมบัติ

ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ) 

 
 

 รวมโอนลด  8,200บาท รวมโอนเพ่ิม 8,200บาท 
 

  

ประธานสภา อบต. มีสมาชิกทานใดมีอภิปรายหรือไมครับ  ขอไดโปรดยกมือ  ขอเชิญนายชัชวาลยขอสีกลาง  

สมาชิก อบต.หมูท่ี 9 

นายชัชวาลยขอสีกลาง  

สมาชิก อบต. หมูท่ี  9 

กราบเรียนทานประธานสภาอบต.ท่ีเคารพ  กระผมนายชัชวาลยขอสีกลาง  สมาชิก อบต. 

หมูท่ี 9ผมขอสอบถามเรื่องการโอนลด ประเภทวัสดุอ่ืน คาจัดซ้ือถังขยะถาไมเพียงพอเรา

สามารถเพ่ิมไดหรือไมครับ 
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นายอนันต  สิทธิเสือ 

นายก อบต. 

เรียนทานประธานท่ีเคารพ  และทานสมาชิกสภาทุกทาน ตองตอบขอซักถามในการโอนลด

งบประมาณการจัดซ้ือถังขยะงบประมาณเพียงพอครับ  แตถามีความจําเปนตองการเพ่ิมเติม

เราสามารถโอนเพ่ิมไดครับ ขอบคุณครับ                                        

ประธานสภา อบต. มีสมาชิกทานใดมีอภิปรายหรือไมครับ  ขอไดโปรดยกมือ  ถาไมมีสมาชิกอภิปราย      

ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ 

มติท่ีประชุม        เห็นชอบ 

(เห็นชอบ  21 เสียง  ไมเห็นชอบ 0  เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง) 

ประธานสภา อบต.  ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 4 

4.3การขออนุมัติเปล่ียนแปลงโครงการและคําช้ีแจงขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ 2563 

นายอนันต  สิทธิเสือ 

นายก อบต. 

เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ   และทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน 

การขอเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป  2563 

 

ขอความเดิม ขอเปล่ียนเปน 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

    งานบริหารงานคลัง  หมวดคาครุภัณฑ

สํานักงาน 

  (4) เกาอ้ีสํานักงาน 

    เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเกาอ้ีสํานักงาน 

จํานวน 1 ตัว  โดยมีคุณลักษณะดังนี้  เปน

เกาอ้ีสํานักงานบุหนัง  แขนเกาอ้ีเหล็กดัด

ชุบโครเมียม แกนปรับระดับสูง – ต่ําได ขา

อลูมิเนียมขัดเงา  ขนาดไมนอยกวา 

64x71x93-105ซม. (กวาง x ลึกx สูง) 

เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี 

มท0808.2/ว1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 

2558 เปนไปตามแผนพัฒนา 5 ป (พ.ศ. 

2561 – 2565 หนาท่ี 8-3 ลําดับท่ี 12 

 

งบประมาณท้ังส้ิน   5,000  บาท 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

   งานบริหารงานคลัง  หมวดคา

ครุภัณฑสํานักงาน 

  (4) เกาอ้ีสํานักงาน 

    เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเกาอ้ีสํานักงาน 

จํานวน 1 ตัว  โดยมีคุณลักษณะดังนี้  

เปนเกาอ้ีสํานักงานบุหนัง  แขนเกาอ้ี

เหล็กดัดชุบโครเมียม แกนปรับระดับสูง – 

ต่ําได ขาอลูมิเนียมขัดเงา  ขนาดไมนอย

กวา 60x70x90-105ซม. (กวาง x ลึกx 

สูง) เปนไปตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทยท่ี มท0808.2/ว1134 

ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เปนไปตาม

แผนพัฒนา 5 ป (พ.ศ. 2561 – 2565 

หนาท่ี 8-3 ลําดับท่ี 12 

งบประมาณท้ังส้ิน   5,000  บาท 

ประธานสภา อบต. มีสมาชิกทานใดมีอภิปรายหรือไมครับ  ขอไดโปรดยกมือ  ถาไมมีสมาชิกอภิปราย      

ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ 

มติท่ีประชุม        เห็นชอบ 

(เห็นชอบ  21 เสียง  ไมเห็นชอบ 0  เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง) 
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ประธานสภาอบต. ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 4 

4.4การขออนุมัติจายขาดเงินสะสม  ครั้งท่ี  2  ประจําปงบประมาณ  2563 

นายอนันต  สิทธิเสือ 

นายก อบต. 

เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ   และทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน 

โครงการจัดซ้ือรถยนตบรรทุกน้ําดับเพลิงอเนกประสงคองคการบริหารสวนตําบลหนองหญา

ขาว 

                โดยดําเนินการจัดซ้ือรถยนตบรรทุกน้ําดับเพลิงอเนกประสงค   จํานวน  1   คัน  

คุณสมบัติ   เปนรถยนตบรรทุกน้ําดับเพลิงอเนกประสงค  ตัวรถชนิด  10  ลอ  2   เพลา  ลอ

หนาเดี่ยว  ลอหลังคู  ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนตดีเซล  6  สูบ  4  จังหวะ  มีกําลังแรงมาสูงสุด

ไมนอยกวา  300แรงมา  ตอนหนาเปนเกงสามารถบรรจุพนักงานไดไมนอยกวา  3  คน  (รวม

พนักงานขับรถ)  พรอมเครื่องปรับอากาศ  ถังน้ํามันเชื้อเพลิงมีความจุไมนอยกวา  200  ลิตร  

ตอนทายติดตั้งถังบรรจุน้ํา  มีปริมาตรความจุไมนอยกวา  12,000ลิตร  พรอมติดตั้งสเปรย

บารดานทายสําหรับพรมถนน  มีทอดูด – ทอสงน้ํา  แทนปนฉีดน้ํา  เพ่ือใชในการบริการ

สาธารณประโยชน  มีระบบสัญญาณไฟตาง ๆ  ตามท่ีกรมการขนสงทางบกกําหนด  และตาม

ความจําเปนในการปฏิบัติงาน  ตัวรถ  เครื่องสูบน้ํา  และอุปกรณทุกชนิดเปนของใหมไมเคย

ใชงานมากอน(คุณลักษณะรายละเอียดเพ่ิมเติมไดแนบมาพรอมเอกสารนี้แลว) 

งบประมาณ  5,000,000   บาท 

 

ประธานสภา อบต. มีสมาชิกทานใดมีอภิปรายหรือไมครับ  ขอไดโปรดยกมือ  ถาไมมีสมาชิกอภิปราย      

ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ 

มติท่ีประชุม        เห็นชอบ 

(เห็นชอบ  21 เสียง  ไมเห็นชอบ 0  เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง) 

ประธานสภา อบต. มีสมาชิกเสนอแตงตั้งคณะกรรมการตัวแทนฝายสภาในการจัดซ้ือรถยนตบรรทุกน้ําดับเพลิง

อเนกประสงค มีหนาท่ีใหคําแนะนําเก่ียวกับการกําหนดคุณลักษณะของรถยนตบรรทุกน้ํา

ดับเพลิงอเนกประสงคเพ่ือใหทางองคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาวไดประโยชนสูงสุด

คุมคากับงบประมาณขอใหสมาชิกสภาเสนอคณะกรรมการ ครับ 

นายชัชวาลยขอสีกลาง  

สมาชิก อบต. หมูท่ี  9 

กราบเรียนทานประธานสภาอบต.ท่ีเคารพ  กระผมนายชัชวาลยขอสีกลาง  สมาชิก อบต. 

หมูท่ี 9ผมขอเสนอ  นายวีระ  ขํามะลัง  สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 6 

 

นายพิชาติ  จงชิดกลาง 

สมาชิก อบต.หมูท่ี 5 

รับรอง 

นายสุรศักดิ์  เพียซาย 

สมาชิก อบต.หมูท่ี 11 

รับรอง 

นายพานิชยประเสรฐิ 

สมาชิก อบต.หมูท่ี 11 

กราบเรียนทานประธานสภาอบต.ท่ีเคารพ  กระผมนายพานิชยประเสริฐสมาชิก อบต. 

หมูท่ี 11ผมขอเสนอ  นายวศัณย  เฟองสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 13 
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นางวารี  สุขประจบ กราบเรียนทานประธานสภาอบต. ท่ีเคารพ ดิฉันนางวารี  สุขประจบ  สมาชิก อบต. หมูท่ี 8 

ขอเสนอ นายพานิชย  ประเสริฐ  สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 11 

นายวีระ  ขํามะลัง 

สมาชิก อบต.หมูท่ี 6 

รับรอง 

นายสุนันท  เพียซาย 

สมาชิก อบต.หมูท่ี 11 

รับรอง 

ประธานสภาอบต. ผูรับรองถูกตอง  มีสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนหรือไมครับ  ถาไมมีผมถือวาตามท่ีเสนอ

เลยนะครับ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติแตงตั้งคณะกรรมการตัวแทนฝายสภาในการจัดซ้ือรถรถยนตบรรทุกน้ํา

ดับเพลิงอเนกประสงคดังนี้ 

1.นายวีระ  ขํามะลัง  สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 6 

2.นายวศัณย  เฟองสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 13 

3. นายพานิชย  ประเสริฐ  สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 11 

 

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. เรื่องโรคติดตอรายแรง โรคโควิด 19มีกิจกรรมในตําบลโดยให อสม. เคาะประตูบาน

แจงขาวประชาสัมพันธใหชาวบาน   การกักตัวผูท่ีเดินทางมาจากตางจังหวัด  ในการ

จัดงานศพใหทาง อสม. วัดไขกอนเขางาน  สวมใสหนากากอนามัยทุกทาน 

2. โรคไขเลือดออก จังหวัดนครราชสีมามีผูปวย  1,037  ราย  เปนลําดับท่ี 6  เสียชีวิต 

จํานวน 2 ราย ท่ีอําเภอสีค้ิว 1 ราย  อําเภอโนนสูง  1  ราย 

3. กิจกรรมสีค้ิวเมืองสะอาดไดฝากให อสม.ทําควบคูกับโครงการโควิด 19   จะมีการพน

หมอกควันภายในตําบลหนองหญาขาว 

4. เรื่องการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาไดให อสม. ดําเนินการแลว 

5. เรื่องการฉีดวัคซีนไขหวัดใหญทางเราได 550 คน กลุมเปาหมายเรามี 7 โรคเรื้อรัง 

6. ประชาสัมพันธวันท่ี 31 พฤษภาคม  2563  เปนวันงดสูบบุหรี่  ถาทานใดมีความ

ประสงคเลิกใหมาปรึกษาทางโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองไผไดคะ  ก็ขอ

ฝากเรื่องประชาสัมพันธไวแคนี้ ขอบคุณคะ 
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ประธานสภาอบต. สมาชิกทานใดมีขอปรึกษาหารือหรือไมครับ ขอไดโปรดยกมือ ขอเชิญ นายพิชาติ  จงชิดกลาง  

สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี  5  ครับ 

นายพิชาติ จงชิดกลาง 

สมาชิก อบต. หมูท่ี  5 

กราบเรียนประธานสภาท่ีเคารพ กระผมนายพิชาติ  จงชิดกลาง   สมาชิก อบต. หมูท่ี 5 

ผมขอสอบถามเรื่องการขอถังขยะ  มีชาวบานแจงขอถังขยะผมขอสอบถามเรื่องการจัดซ้ือไดมี

การดําเนินการจัดซ้ือหรือไมครับ  อีกเรื่องการซอมแซมถนนทางอบต.มียางมะตอยใชสําหรับ

ซอมแซมหรือไมครับ 

นางสุวรรณ  บุญพันธ 

สมาชิก อบต. หมูท่ี 12 

กราบเรียนประธานสภาท่ีเคารพ ดิฉันนางสุวรรณ  บุญพันธ สมาชิก อบต. หมูท่ี 12  ขอ

สอบถามเรื่องถังขยะชํารุดสามารถนําถังไปเปลี่ยนไดหรือไมคะ 

นายประเทือง ลอมไธสง 

สมาชิก อบต. หมูท่ี 1 

กราบเรียนประธานสภาท่ีเคารพ กระผมนายประเทือง  ลอมไธสง สมาชิก อบต. หมูท่ี 1  ขอ

ฝากคณะผูบริหารเรื่องการเก็บขยะเนื่องจากมีจํานวนถังขยะเพ่ิมข้ึนทําใหไมสามารถเก็บขยะได

ทันทําใหปริมาณขยะลนถัง จึงขอใหคณะผูบริหารหาวิธีแกไขปญหานี้ดวยครับ 

นายอนันต  สิทธิเสือ 

นายก อบต. 

เรียนทานประธานท่ีเคารพ  และทานสมาชิกสภาทุกทานผมขอตอบในการจัดซ้ือถังขยะทาง

อบต. จะจัดซ้ือครั้งละ 100 ใบ ครับ  สวนเรื่องถังขยะท่ีชํารุดรบกวนเช็คจํานวน เพราะทาง

เจาหนาท่ีตองนําถังขยะชํารุดกลับครับ   สวนการเก็บขยะซ่ึงเราไดพบปญหาในการจัดเก็บ

เนื่องจากวันหยุด  ผมกําลังปรึกษาหารือกับเจาหนาท่ีวาจะรับพนักงานเพ่ิมเพ่ือจะทําการเก็บ

ขยะทุกวัน  ขอบคุณครบั 

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  1มิถุนายน  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  1  มิถุนายน  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)   ประธานสภา องคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว 
 (นายสมศักดิ์ แจมเรือน) 


