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รายงานการประชุม สภา สมัยสามัญ สมัยท่ี 1  

ครั้งท่ี 1/2557 

วันท่ี   3   เดือน กุมภาพันธ พ.ศ.2557 

 ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลหนองออ 

ผูมาประชุม 

ลําดับ ชื่อ – สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ เวลา 

1 นายอนงค  เหลาสุวรรณ ประธานสภาฯ อนงค  เหลาสุวรรณ 09.30 น. 

2 นายสน่ัน  สมวงค รองประธานสภา สน่ัน  สมวงค 09.30 น. 

3 นายคําพันธ  ชาวกระบุตร สมาชิก อบต. ม.4 คําพันธ   ชาวกระบุตร 09.30 น. 

4 นายวรากร  วรรณคีร ี สมาชิก อบต. ม.4 วรากร วรรณคีร ี 09.30 น. 

5 นายจํานง  จินดามน สมาชิก อบต. ม.5 จํานง  จินดามน 09.30 น. 

6 นายจําเนียร  นอยพรม สมาชิก อบต. ม.6 จําเนียร  นอยพรม 09.30 น. 

7 นายทองจันทร กองทรัพย สมาชิก อบต. ม.6 ทองจันทร  กองทรัพย 09.30 น. 

8 นายสวัสด์ิ  วงคพยัคฆ สมาชิก อบต. ม.7 สวัสด์ิ  วงคพยัคฆ 09.30 น. 

9 ด.ต.สุพล  พิมพสุด สมาชิก อบต. ม.7 สุพล  พิมพสุด 09.30 น. 

10 นายสมวงค  ชัยราช สมาชิก อบต. ม.8 สมวงค  ชัยราช 09.30 น. 

11 นายอํานวย  โพธ์ิทอง สมาชิก อบต. ม.9 อํานวย  โพธ์ิทอง 09.30 น. 

12 นายทองคํา  ยอดคีร ี สมาชิก อบต. ม.9 ทองคํา  ยอดคีร ี 09.30 น. 

13 นายคําสิงห  ไชยคุณ สมาชิก อบต. ม.10 คําสิงห  ไชยคุณ 09.30 น. 

14 นายบรรจง  เพียปลัด สมาชิก อบต. ม.10 บรรจงเพียปลัด 09.30 น. 

15 นายประดุง  อัตถาภูม ิ สมาชิก อบต. ม.11 ประดุง อัตถาภูม ิ 09.30 น. 

16 นางสุรดา  ปานชนะพงศ สมาชิก อบต. ม.11 สุรดา ปานชนะพงศ 09.30 น. 

17 พันจาตรีอภิชาติ  จันโทศร ี เลขานุการสภาฯ อภิชาติ  จันโทศร ี 09.30 น. 
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ผูเขารวมประชุม 

ลําดับ ชื่อ – สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ เวลา 

1 นางสงา  พิมพศร ี นายก อบต. สงา พิมพศร ี 09.30 น. 

2 นายสวาท  บุตรสีนอย รองนายก คนที่ 1 สวาท  บุตรสีนอย 09.30 น. 

3 นายสุพจน  ชินแสน รองนายก คนที่ 2 สุพจน ชินแสน 09.30 น. 

4 นายปญญา  สมสีดา เลขานุการนายก ปญญา สมสีดา 09.30 น. 

5 นางกัญญาณัฐ  ไชยราช รองปลัดอบต. กัญญาณัฐ  ไชยราช 09.30 น. 

6 นายนิตฐิวุฒิ  ภูสงา นักวิชาการศึกษา นิตฐิวุฒิ ภูสงา 09.30 น. 

7 นางแสงเพชร โยกระโทก จนท.วิเคราะหฯ แสงเพชร โยกระโทก 09.30 น. 

 

ผูมาประชุม จํานวน  17 คน ผูไมมาประชุม จํานวน   - คน 

ผูเขารวมประชุม จํานวน    7 คน ขอความ มีผูมาประชุมครบองคประชุม 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

ประธานสภา    กลาวเปดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1 /2557 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจงใหทราบ 

ประธานสภา มีเรื่องแจงใหทราบ 

1.1 ขอเชิญสมาชิกรวมงานโคแฟร ที่บานโนนสมบูรณ หมูที่ 6 ในวันที่ 4  กุมภาพันธ 2557 

เวลา  09.00 น. เปนตนไป 

1.2 งานกาชาดมะมวงแฟรอําเภอหนองวัวซอ ประจําป 2557 จัดข้ึนระหวางวันที่ 1-3 

มีนาคม  2557 

1.3 แจงการยายไปราชการของ คือ นายปญญา สาระกุล ผูชวยเจาหนาที่วิเคราะหนโยบาย   

และแผน  และ นางแสงเพชร โยกระโทก  เปนผูรับผิดชอบเกี่ยวกับงานกิจสภาฯ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 4ครั้งท่ี 1วันท่ี 4 ธันวาคม 2556 

ท่ีประชุม  รับรอง 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

ประธานสภาฯ พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องจายขาดเงินสะสม ขอมติในการเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจง ของสมาชิกหมู 9 

บานหนองแสง งบประมาณเทาเดิม 

ท่ีประชุม เห็นชอบ 10 เสียง 

  งดออกเสียง 6 เสียง   



3 
 

ส.อบต.ม.7 นายสวัสด์ิ  วงศพยัคฆ ในเรื่องซอมสรางถนน ซอยคําเบา ซึ่งเจาของพื้นที่ไมยินยอม ให

ดําเนินการ และใหซอมสรางถนนซอยโพนเพ็ก แทนเจาของพื้นที่เซ็นยินยอมใหดําเนินการทั้ง

สองฝงขางทาง ในงบประมาณเทาเดิม 

นายก อบต. เสนอ ส.อบต.หมู 4 นายคําพนัธ ชาวกระบุตร  ซึ่งมีพื้นที่คาบเกี่ยวใหไปเจรจาเคลียปญหาใน

โครงการที่ต้ังไว คอยนําเขาเสนอสภาฯ เพื่อพิจารณาโครงการ 

เลขาสภาฯ โครงการตาง ๆ ที่ยังไมไดทําสัญญากับผูรับเหมา หรือยังไมประกาศสอบราคาจาง สามารถ 

ยกเลิกโครงการได ซึ่งถนนในพื้นที่หมู 7 คงตองหารายละเอียด และประมาณการใหม และ

ยกเลิกสัญญาในเสนทางที่มีปญหากับผูรับเหมา  ซึ่งอาจจะถูกปรับหากผูรับเหมาใหยินยอม 

และใหสมาชิก หาขอสรุปคอยพิจารณา   

3.1 การจัดขบวนแหงานกาชาดมะมวงแฟรประจําป 2557 

ประธานสภาฯ เชิญทางบริหารช้ีแจงรายละเอียดเกียวกับงานกาชาดมะมวงแฟร ประจําป 2557 

รองปลัด เสนอในงานกาชาดมะมวงแฟรวันที่ 1-3 มีนาคม  2557  (ครั้งที่ 23) ณ บริเวณถนนดานหนา

ที่วาการอําเภอหนองวัวซอ โดยมีผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี  เปนประธานในพิธีเปดงาน ใน

ปน้ีทางฝายวิชาการ  อบต. หนองออ  จะจัดซุมจํารองพระราชดําริ หวยตาดขา และสําหรับ

ขบวนนางรํา เนนผาไหม หมี่ ขิด กําหนดแตละขบวนจํานวน  30-40 คน พรอมกัน ณ  

บริเวณถนนดานหนาหนองแวงอึมครึม สวนเรื่องนางรําในขบวนใหสมาชิกพิจารณาวา ปน้ีจะ

เปนหมูบานใดรับผิดชอบเรื่องขบวนฟอนรํา 

ประธานสภาฯ  ตามที่ทางสภาฯ ไดตกลงกันไววาหมูบานใดที่ชนะเลิศในการประกวดในงาน 

ประเพณีบุญบั้งไฟ  ในปที่ผานมาจะตองเปนตัวแทนจัดหานางรําเขารวมในงานกาชาดมะมวง

แฟรซึ่งเปนหมู  8 บานหนองแวงฮี ไดรับรางวัลชนะเลิศ 

ส.อบต.ม.5  นายจํานง  จินดามน   หมูบานที่ไดรับรางวัลชนะเลิศการประกวดงานประเพณีบุญบั้งไฟ 

จะตองจัดหานางรํางานมะมวงแฟร เปนอันวาบานหนองแวงฮี  หมู 8  เปนหมูบานที่จัดหา

นางรํา 

ท่ีประชุม รับทราบ 

ส.อบต.ม.9 นายอํานวย โพธ์ิทอง   ขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคาใชจายงบประมาณงานกาชาดมะมวง

แฟร ประจําป 2557  วางบประมาณเทาไร แจกแจงรายละเอียดดวย 

รองปลัด ในโครงการงานประจําป 2557  งบประมาณเบื้องตน ในแตละหมูบานใหแตละขบวน จํานวน 

15,000 บาท 

ประธานสภาฯ ตามมติที่ประชุม ตกลงใหหมู 8 บานหนองแวงฮี จัดหานางรํา 

ประธานสภาฯ ตอไปใหเจาหนาที่ช้ีแจงเกี่ยวกับโครงการฝกอบรมและศึกษาดุงานเพิ่มประสิทธิภาการบริหาร 

 3.2 โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ิมประสิทธภิาพการบริหารงาน ประจําป 2557  

จนท.วิเคราะหฯ ตามกําหนดการโครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน ใน 

ระหวางวันที่ 10-13 กุมภาพันธ 2557  ณ จังหวัดนครราชสีมา  ลงทะเบียนที่องคการบริหาร
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สวนตําบลหนองออ ออกเดินทางไป วังนํ้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับ

โครงการเศรษฐกิจพอเพียงผักปลอดสารพิษ สวนสุไกร วังนํ้าเขียว  และตอจากน้ันก็เดินทาง

ไปศึกษาดูงานที่เทศบาลตําบลหมูสี  อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสมีา  ศึกษางานเกี่ยวกับ

เรื่อง การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี และสักการะ สมเด็จพระพุฒาจารย (โต พรหมรังสื) ณ 

วัดโนนกุม อําเภอสีค้ิว จังหวัดนคราชสีมา  ใหสมาชิกสภาฯ จัดหาผูเขารวมโครงการศึกษาดู

งานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน  หมูบานละ 5  คน   

นายก อบต. ใหสมาชิกไปทุกคนเขารวมศึกษาดูงานครั้งน้ีดวย  และใหแจงความประสงค เขารวม

โครงการฯ ทราบในวันน้ีดวย 

เลขาสภาฯ ในการศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน ประจําป 2557 ไดเชิญวิทยากรจาก

สํานักงานการเกษตรอําเภอหนองวัวซอ คือ นายสะไกร พาดี  เจาพนักงานการเกษตรชํานาญ

งาน  และ  นางมยุรี  แปรงศรี  ทองถ่ินอําเภอหนองวัวซอ  งบประมาณในครั้งน้ี 349,000.- 

บาท 

ท่ีประชุม รับทราบ 

ประธานสภาฯ   งานกีฬาสัมพันธโนนอําเภอคัพ  ประจําป 2557  ใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของช้ีแจงรายละเอียด 

3.3 งานกีฬาสัมพันธโนนอําเภอคัพ  ประจําป 2557 

รองปลัด ช้ีแจงเกี่ยวกับกีฬาสัมพันธโนนอําเภอคัพ ในปน้ี  เทศบาลอูบมุง  เทศบาลโนนหวายและ 

เทศบาลกุดหมากไฟ  รวมกันเปนเจาภาพในการแขงขันกีฬาโนนอําเภอคัพ  

ประธานสภาฯ สมาชิกทานใดจะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม ถาไมมีขอมติที่ประชุม 

ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบเปนเอกฉันท 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ  

รองปลัด เกี่ยวกับอุปกรณกีฬา ใหหมูบานแตละหมูบาน  ไดเสนอความตองการอุปกรณกีฬาแตละ

ประเภท   เชน ฟุตบอล  ตะกรอ  วอลเลยบอล  เปตอง  แตละประเภทใหระบุจํานวน

งบประมาณหมูละ  10,000.- บาท 

 

 

 

ส.อบต.ม.5 นายจํานง  จินดามน  เสนอใหรีบดําเนินการโครงการซอมแซมเกรดถนน ในหมูบานทุก

หมูบาน 

ส.อบต.ม.6 นายจําเนียร  พรมนอย  ย่ืนเอกสารบัตรคนพิการ แลวทําไมไมดําเนินการ 

ส.อบต.ม.6 นายทองจันทร กองทรัพย  ไฟฟาโซลาเซล 

ส.อบต.ม.4 นายวรากร  วรรณคีรี   นํ้าประปา  หมู 4 บานคําหมากคูณ ตอนน้ีนํ้าไมไหล อยากใหทาง 

อบต.ใหเจาหนาที่ที่รับผิดชอบไปดูใหดวย 
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ส.อบต.ม.10  นายบรรจง  เพียปลัด   เรื่องถังขยะของชาวบาน หมู 10 บานโคกศรีแกว ถังขยะทดแทนถัง

ที่ชํารุด ติดตอเจาหนาที่แลวแตยังไมดําเนินใหเลย 

ส.อบต.ม.4 นายคําพันธ ชาวกระบุตร  สอบถามเกี่ยวกับแนวทางการต้ังงบประมาณ ให กับ รสทป. ที่

ดูแลรักษาปา  วามีงบประมาณหรือไม 

ประธานสภาฯ เชิญทานนายกช้ีแจงรายละเอียดใหสมาชิกทุกหมูบานไดทราบ 

นายก อบต. สําหรับโครงการตาง ๆ ทางบริหารจะเรงใหผูรับเหมาดําเนินการโดยเร็ว เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน  

- ประปา หมู 4 จะสงทางกองชางไปดูเพื่อแกไขปญหาและแจงไปยังผูรับเหมารีบดําเนินการ 

 - เรื่องถังขยะทดแทนถังขยะที่ชํารุด ใหติดตอโดยตรงกับเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ หากสงชาคง  

เปนเพราะรอรถ หากทานสะดวกใหเขามารับไดเลยใหแตหมายเลขถังก็ได 

 - เรื่องบัตรคนพิการ ไมทราบวาทานดําเนินการถึงข้ันตอนไหนแลว คือ ใหขอรับรับรองแพทย 

ใหย่ืนเอกสารโดยตรงกับพัฒนาชุมชนดําเนินการ 

 - เรื่องโครงการตาง ๆ ที่ทําสัญญาแลวจะเรงใหผูรับเหมาดําเนินการโดยเร็ว 

 - เรื่องโครงการของ รสทป. ทาง อบต. ต้ังไว เฉพาะของโครงการปองกันไฟปาใน แผนพัฒนา 

3 ป หาแนวทางสงเสริมและขอแจงสมาชิกทุกหมูบานทราบ  

นายก อบต.  โครงการกันไฟปาของ อบต.เชิญเขารวมกิจกรรม  ในวันที่ 6 กุมภาพันธ 2557  ที่วัดถํ้าเตา 

และวันที่ 7 กุมภาพันธ 2557  ที่วัดภูผาแดง เชิญรวมทําแนวกันไฟปารวมกัน 

ประธานสภาฯ มีทานใดจะเสนอเปนอยางอื่นอีกหรือไม ถาไมมีทานใดจะเสนอเปนอื่น ขอปดประชุม 

 

ปดประชุมเวลา 13.20 น.  

 

    พันจาตรี..........อภิชาติ  จันโทศร.ี....ผูบันทึกรายงานการประชุม 

                                                                     (อภิชาติ  จันโทศร)ี 

                                                   เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองออ 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

(ลงช่ือ)...นายสวัสด์ิ  วงศพยัคฆ......ประธานกรรมการ 

(นายสวัสด์ิ  วงศพยัคฆ) 

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองออ ม.7 

 

 

(ลงช่ือ)....นายประดุง  อัตถาภูม.ิ...กรรมการ 

(นายประดุง  อัตถาภูม)ิ 

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองออ ม.11 

 

(ลงช่ือ)....นางสุรดา  ปานชนะพงศ....กรรมการ 

(นางสุรดา  ปานชนะพงศ) 

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองออ ม.11 

 

สภาองคการบริหารสวนตําบลหนองออ   รับรองเมื่อวันท่ี    3  กุมภาพันธ  2557 

 

(ลงช่ือ).....นายอนงค  เหลาสุวรรณ.....ประธานที่ประชุม 

(นายอนงค  เหลาสุวรรณ) 

ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองออ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


