
 
 
 

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 
ครั้งที่  2/2562 

วันที่  14  เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 
 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อ 

ผู้มาประชุม 
ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ เวลา 

1 นายอนงค์  เหลาสุวรรณ ประธานสภาฯ อนงค์  เหลาสุวรรณ 09.30 น. 
2 นายสนั่น  สมวงค์ รองประธานสภา สนั่น  สมวงค์ 09.30 น. 
3 นายค าพันธ์  ชาวกระบุตร สมาชิก อบต. ม.4 ค าพันธ์   ชาวกระบุตร 09.30 น. 
4 นายจ านง  จินดามน สมาชิก อบต. ม.5 จ านง  จินดามน 09.30 น. 
5 นายทองจันทร์ กองทรัพย์ สมาชิก อบต. ม.6 ทองจันทร์  กองทรัพย์ 09.30 น. 
6 ด.ต.สุพล  พิมพ์สุด สมาชิก อบต. ม.7 สุพล  พิมพ์สุด 09.30 น. 
7 นายสวัสด์  วงค์พยัคฆ์ สมาชิก อบต. ม.7 สวัสด์  วงค์พยัคฆ์ 09.30 น. 
8 นายสมวงค์  ชัยราช สมาชิก อบต. ม.8 สมวงค์  ชัยราช 09.30 น. 
9 นายอ านวย  โพธิ์ทอง สมาชิก อบต. ม.9 อ านวย  โพธิ์ทอง 09.30 น. 

10 นายทองค า  ยอดคีรี สมาชิก อบต. ม.9 ทองค า  ยอดคีรี 09.30 น. 
11 นายค าสิงห์  ไชยคุณ สมาชิก อบต. ม.10 ค าสิงห์  ไชยคุณ 09.30 น. 
12 นายบรรจง  เพียปลัด สมาชิก อบต. ม.10 บรรจงเพียปลัด 09.30 น. 
13 นายประดุง  อัตถาภูมิ สมาชิก อบต. ม.11 ประดุง อัตถาภูมิ 09.30 น. 
14 นางสุรดา  ปานชนะพงศ์ สมาชิก อบต. ม.11 สุรดา ปานชนะพงศ์ 09.30 น. 
15 พันจ่าตรีอภิชาติ  จันโทศรี เลขานุการสภาฯ อภิชาติ  จันโทศรี 09.30 น. 

     
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ เวลา 

1 นางสง่า  พิมพ์ศรี นายก อบต. สง่า  พิมพ์ศรี 09.30 น. 
2 นายสวาท  บุตรสีน้อย รองนายก คนที่ 1 สวาท  บุตรสีน้อย 09.30 น. 
3 นายปัญญา  สมสีดา เลขานุการนายก ปัญญา  สมสีดา 09.30 น. 
4 นายปัญญา  สาระกุล นักวิเคราะห์ฯ ปัญญา  สาระกุล 09.30 น. 
5 นางแสงเพชร  โยกระโทก จนท.วิเคราะห์ฯ แสงเพชร  โยกระโทก 09.30 น. 
6 นางสาวสาวิตรี เจตปัญจา ผช.จนท.วิเคราะห์ฯ สาวิตรี  เจตปัญจา 09.30 น. 

 
 
 
 
 

2/ผู้มาประชุม... 
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ผู้มาประชุม จ านวน  15  คน 
ผู้ลาประชุม จ านวน   -  คน   
ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน  6  คน 
ข้อความ   มีผู้มาประชุมครบองค์ประชุม 
 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
ประธานสภาฯ    กล่าวเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1/2562 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
ประธานสภาฯ 1. แจ้งการย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่ของพัฒนาการอ าเภอหนองวัวซอ นายสนิท  อินทร์สิทธิ  
  จากอ าเภอสร้างคอม  มาอ าเภอหนองวัวซอ   
  2. ขอเชิญร่วมประชุมสภาต าบลหนองอ้อสัญจร ประจ าเดือนมิถุนายน  2562 ในวันอังคาร   
  ที่ 18 มิถุนายน  2562  เวลา  09.00 น.  ณ ศาลาประชาคมบ้านแสงบูรพา หมู่ 11       
ที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งที่ 1/2562  
  วันที่ 13  มีนาคม  2562  
ที่ประชุม รับรอง 
ระเบียบวาระท่ี 3  เสนอเพื่อพิจารณา  

3.1  ญัตติพิจารณาทบทวน ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)    
เลขานุการสภาฯ ให้ท่านสมาชิกทุกท่านตรวจสอบเอกสารของแต่ละหมู่บ้าน 
ส.อบต. ม.4 นายค าพันธ์  ชาวกระมุด   
 1. ขอเพ่ิมโครงการก่อสร้าง คสล. เชื่อมจากถนนขึ้นอ่างไปบ่อขยะ กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 

1,500 เมตร 
  2. แก้ไขรายละเอียดโครงการ ข้อที่ 6 หน้า 2 จากเดิมก่อสร้างถนนลงลูกรังเส้นกลางบ้าน 

เชื่อมบ้านนางทองเลี่ยม  เป็น  ต่อเติม คสล. กลางหมู่บ้าน เชื่อมบ้านนางทองเลี่ยม 
ส.อบต. ม. 5  นายจ านง  จินดามน   
 โครงการของ หมู่ 5 มีครบทุกโครงการ ขอผ่านการพิจารณา 
ส.อบต. ม. 6  นายทองจันทร์  กองทรัพย์   
 โครงการของ หมู่ 6 มีความครอบคลุมทุกโครงการที่เสนอขอผ่านการพิจารณา 
ส.อบต. ม. 7  นายสวัสดิ์  วงค์พยัคฆ์   
 โครงการในแผนครบถ้วนสมบูรณ์ดี ไม่มีข้อบกพร่อง แต่จะขอเพ่ิมหอกระจ่ายข่าวภายใน

หมู่บ้าน 
ที่ประชุม รับทราบและผ่านการพิจารณาในญัตตินี้ 

 

 3.2  ญัตติพิจารณาเกี่ยวกับการขอจัดตั้งวัดกุสลธโรวนาราม  
ประธานสภาฯ วัดกุสลธโรวนาราม ขอให้ทางสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อ  ให้ความเห็นชอบใน

การใช้ที่ดินเพ่ือประกอบการจัดตั้งวัดกุสลธโรวนาราม  ซึ่งพ้ืนที่ที่ขอใช้อยู่ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองอ้อ  ให้สภาพิจารณา           

ส.อบต. ม.7 ที่ดินดังกล่าวอยู่ในเขตป่าสงวนกรมป่าไม้ และพ้ืนที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล             
หนองอ้อ  ซึ่งทางวัดกุสลธโรวนารามขอให้รับรองให้   

ประธานสภาฯ ขอมติสภาให้รับรองการใช้ที่ดินประกอบการจัดตั้งวัดดังกล่าว 
ที่ประชุม  มีมตริับรอง 12 เสียง 

3./ส.อบต. ม. 11... 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ  
ส.อบต. ม.7 สอบถามเรื่องน้ าประปา ประชาชนในพ้ืนที่ร้องเรียนว่ามีน้ าใช้อุปโภค บริโภคไม่เพียงพอ จึง

ขอให้ทาง อบต.หนองอ้อได้ไปตรวจสอบ   
นายก อบต. ได้มีการน างบประมาณลงไปเพ่ือด าเนินการแล้ว 
ส.อบต. ม.10 แจ้งเรื่องถนนซอยภิบาลขันธ์ ที่เกิดการช ารุดเสียหายเป็นหลุ่มเป็นบ่อ ซึ่งเป็นการยากล าบาก

ได้ในการเดินทางสัญจรไปมาของผู้ที่ ใช้ถนน  จึงของให้ทาง อบต.หนองอ้อ  ได้ลงพ้ืนที่ไป
ตรวจสอบเพื่อแก้ไขปรับปรุงด้วย   

นายก อบต. ได้แจ้งทางกองช่างเพื่อลงพื้นที่ไปตรวจสอบเป็นการเรียบร้อยแล้ว   
ประธานสภาฯ มีใครจะเสนออะไรอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน

ขอปิดการประชุมในวันนี้เพียงเท่านี้ 
เลิกประชุมเวลา 12.30  น. 
 
 

                            พันจ่าตรี                          ผู้จดบันทึกการประชุม 
                                           (อภิชาติ  จันโทศรี)    

                         เลขานุการสภา อบต.หนองอ้อ  
 

 
 

            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
             (นายอนงค์  เหลาสุวรรณ) 

             ประธานสภา อบต.หนองอ้อ 
 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   

                                            ประธาน 
                    (นายสวสัดิ์  วงค์พยัคฆ์) 
                 สมาชิกสภา อบต.หนองอ้อ  หมู่ที่ 7 
 
 
 

                                กรรมการ 
                 (นายประดุง  อัตถาภูมิ) 

                สมาชิกสภา อบต.หนองอ้อ หมู่ที่ 11 
 
 
 
 

4./กรรมการ 
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                              กรรมการ 
              (นางสุรดา  ปานชนะพงศ์) 

              สมาชิกสภา อบต.หนองอ้อ หมู่ที่ 11 
 
 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อ   รับรองเม่ือวันที่    
 
 
 

                                     ประธานที่ประชุม 
             (นายอนงค์  เหลาสุวรรณ) 

             ประธานสภา อบต.หนองอ้อ 
 

 


