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 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองน้ำใส 
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี ๒๕62 

วันอังคารที่  17  ธันวาคม  2562  เวลา  10.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองน้ำใส 

ผู้เข้าประชุม 
๑. นายปราณี  ข้อสว่าง  ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายชัชชัย  ควรฟุ้ง  รองประธานสภาเทศบาล 
๓. นายถาวร  ศรีวิเศษ  สมาชิกสภาเทศบาล 
๔. นายชาตรี  อินทร์ประดิษฐ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
๕. นายสมส่วน  เสรีสิริพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
๖. นายประดิษฐ์  ปานทอง สมาชิกสภาเทศบาล 
๗. นายสุทิน  พิผ่วนนอก สมาชิกสภาเทศบาล 
๘. นางสาวแสงจันทร์ พวงชมพู สมาชิกสภาเทศบาล 
๙. นายไสว   สุดหา  สมาชิกสภาเทศบาล  
๑๐. นางดาวรุ้ง  มืมขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๑. นายประเสริฐ  พวงชมพู สมาชิกสภาเทศบาล 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
  

1. นายวิเชียร  อยู่รักษาสิทธิ์ ปลัดเทศบาล 
2. ว่าที่ร้อยตรีทองเหม ชำนิสูงเนิน หัวหน้าสำนักปลัด 
3. นางพรพรรณ  สุทธิสา  ผู้อำนวยการคลัง 
4. นายสุกรีย์  ศุภมงคล ผู้อำนวยการกองช่าง 
5. นายณรงค์ฤทธิ์  บุญสุข  นิติกร 
6.  นางเนตรนภา  พรมพันธ์ใจ หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
7. นางศิริวรรณ  ด้วงคำจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
8. สิบเอกหญิงพิมพ์แสง อรชุน  นักประชาสัมพันธ์ 
9. นางสาวจตรลัดดา  คงเพียร  นักวิชาการศึกษา 
10.นางสาวฐราภัทร  ตั้งธีรภัทร นักพัฒนาชุมชน 
8. นางสาววรรณิษา  เสรีสิริพันธ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
9.นางคะนึง   น้อมจันทึก พนักงานจ้างทั่วไป 
10.นายกิตติชัย  ปรีอารมย์ พนักงานจ้างทั่วไป 
11.นางสาววรรณวรางค์ กุลเกตุ  ประชาชน 
12.นายชวินนันท ์  กันต์กุลคณากร ประชาชน 
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 เปิดประชุม   เวลา  10.00 น. 
เมื่อที่ประชุมมาพร้อมแล้วนายปราณี  ข้อสว่าง  ประธานสภาเทศบาล

ตำบลหนองน้ำใส จึงดำเนินการเปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑    เรื่องท่ีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

    -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองน้ำใส สมัยวิสามัญ      
สมัยที่ 1  ประจำปี 2562  วันที่  30  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕62   

นายปราณี  ข้อสว่าง     ตามท่ีฝ่ายเลขานุการสภาเทศบาลหนองน้ำใส ได้ดำเนินการส่งรายงาน 
(ประธานสภาฯ)   การประชุมพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น  มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะขอ   

แก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ 
 

มติที่ประชุม   มตริับรอง 10      เสียง 

   ไม่รับรอง   - เสียง 

   งดออกเสียง   1      เสียง   

   (องค์ประชุม 11 เสียง)   

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่อง ญัตติขอแก้ไขคำอธิบายโครงการจ่ายขาดครั้งที่ 2 

นายสุกรีย์ ศุภมงคล    เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมขอ 
(ปลัดเทศบาล)  เปลี่ยนแปลงรายละเอียดคำชี้แจงโครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 8 บ้านโนน

กระถิน เป็น บ้านโนนกระถินศรีประทาน    
มติที่ประชุม   มตอินุมัติ 10      เสียง 

   ไมอ่นุมัติ    - เสียง 

   งดออกเสียง   1      เสียง   

   (องค์ประชุม 11 เสียง)   

ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่อง การขอชี้แจงอำเภอภูกระโดน 
นายพิทักษ์  ห้อยไธสง    เรียนประธานที่เคารพ และสมาชิกสภาทุกท่าน กระผมขอชี้แจงการ 
(กำนัน)  ขอตั ้งอำเภอภูกระโดน ตำบลหนองน้ำใส มีประชากร 13,092 คน มีพื ้นที่    

ทั้งหมด 101 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ห่างอำเภอสีคิ้วโดยประมาณ 30 กิโลเมตร 
  การทำอาชีพของประชาชนร้อยละ 90 เกษตรกร ร้อยละ 8 ทำอาชีพค้าขาย และ

อ่ืน ๆ ร้อยละ 2  ซึ่งรายได้ของประชาชนนี้เป็นรายได้จากพืชผลทางเกษตรจะขายได้
ปีละ 1 ครั้ง เช่น การทำไร่อ้อย มันสำปะหลัง และข้าวนาปี การทำเกษตรนี้ต้อง
อาศัยปัจจัยธรรมชาติ(น้ำฝน) เมื่อรายได้เป็นปีการออมการประหยัดของคนในชมุชน
ย่อมมีมากขึ้น  

    ดังนั้นการไปติดต่อภาระกิจทางราชการนั้นต้องอาศัยเวลาจะต้องเตรียมตัว
แต่เช้ามืดเพื่อไปขึ้นรถโดยสารประจำทาง(สองแถว)หากลืมเอกสารฉบับใดฉบับหนึ่ง
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ต้องกลับมาเอาที่บ้านรอรถไปกลับเวลาการทำงานของราชการก็หมดไปในวันนั้นและ
ต้องรอเริ่มใหม่วันต่อไป 

    การเข้ารับการรักษาจากทางโรงพยาบาลประจำอำเภอนั้นก็เป็นไปด้วย
ความไม่สะดวกด้วยระยะทางที่ห่างไกล คือผู้ป่วยฉุกเฉินจากที่ผู้ป่วยน่าจะถึงมือคุณ
หมอในระยะเวลาที่ปลอดภัย แต่ต้องมาเสียใจกับคำที่ว่า คุณมาถึงโรงพยาบาลชา้ไป 
ทางตำบลหนองน้ำใสก็มีจุดให้บริการด้านการเจ็บป่วยของคนในชุมชนคือ รพ.สต.
หนองน้ำใส แต่มีเครื่องมือที่จำเป็นนั้นยังไม่ครบครัน โดยสรุปปัญหาที่ได้อ้างอิงมา
ข้างต้นนั้นคือระยะทางที่อยู่ห่างไกลจากตัวอำเภอสีคิ้วจึงเป็นการไม่สะดวกที่แก้ไข
ปัญหาที่เกิดข้ึนกับคนในชุมชนได้ทันท่วงที 

    การขอตั้งก่ิงอำเภอมี 3 ตำบล 49 หมู่บ้าน ประกอบด้วย ตำบลหนองน้ำใส 
18 หมู่บ้าน ตำบลดอนเมือง 16 หมู่บ้าน ตำบลหนองหญ้าขาว 15 หมู่บ้าน ใช้ชื่อ
ว่า กิ่งอำเภอ ภูกระโดน   

      
ที่ประชุม   มตเิห็นชอบให้ตั้งอำเภอ 10      เสียง 

   ไมอ่นุมัติ     - เสียง 

   งดออกเสียง    1       เสียง   

   (องค์ประชุม 11 เสียง)   

 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนประจำปี 2562 
ที่ประชุม   - ทราบ –  
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง การขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า มาตรา 54 
นายชวินนันท์ กันต์กุลคณากร  เรียนประธานสภา และสมาชิกสภาที่เคารพ กระผมขออนุญาตเข้า 
 ทำประโยชน์ในเขตป่าไม้เพ่ือทำสวนเกษตรแบบผสมผสานและทำสวนน้ำตก และ 
 แหล่งท่องเที่ยวบริเวณบ้านสง่าพัฒนา และจัดเป็นพื้นที่สำหรับจำหน่ายผลผลิต

ประจำตำบลหนองน้ำใส สร้างรายได้ สร้างอาชีพได้ ชุมชนตำบลหนองน้ำใส มีพ้ืนที่ 
8 ไร่ 3 งาน จึงได้นำเสนอขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลหนองน้ำใส เพ่ือ
จะได้ดำเนินการขออนุญาตต่อกรมป่าไม้ต่อไป 

ที่ประชุม   มตเิห็นชอบ   8       เสียง 

   ไมอ่นุมัติ     - เสียง 

   งดออกเสียง    3       เสียง   

   (องค์ประชุม 11 เสียง)   
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง อ่ืน ๆ (ถ้ามี)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
ที่ประชุม   - ไม่มี –  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
  

ปิดประชุม   เวลา  12.00  น.   

 

 

 

(ลงชื่อ)     นายณรงค์ฤทธิ์   บุญสุข ผู้จดรายงานการประชุม 
                 นายณรงค์ฤทธิ์   บุญสุข  

            
 
 
 

    (ลงชื่อ)      นายปราณี  ข้อสว่าง     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
         นายปราณี  ข้อสว่าง       

     ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองน้ำใส  
 

 

 


