รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองไผ่ล้อม
สมัยสามัญสมัยที่ 2/๒๕62
วันที่ 15 สิงหาคม ๒๕62
ณ ห้องประชุมสภา อบต.หนองไผ่ล้อม อาเภอสาโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
-----------------------เริ่มประชุมเวลา ๐๙.3๐ น.
จานวนสมาชิกสภาฯ ทั้งหมด ๒0 คน เข้าประชุม จานวน 20 คน ดังนี้
ที่
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
๑

นายพุทฒินันท์ บุญภา

ประธานสภา อบต.ฯ

2

นางเสาวภา งามนัก

๓

นายวัน บุราคร

สมาชิกสภา อบต.ฯหมู่ที่ 3

๔

นายไกรสร ภางาม

สมาชิกสภา อบต.ฯหมู่ที่ ๔

๕

นายสมพงษ์ บุราคร

สมาชิกสภา อบต.ฯหมู่ที่ ๔

๖

นายช้อย ทองนา

สมาชิกสภา อบต.ฯหมู่ที่ ๕

๗

นางสุรีย์ วิยาสิงห์

สมาชิกสภา อบต.ฯหมู่ที่ ๖

๘

นายประดิษฐ์ สันทาลุนัย

สมาชิกสภา อบต.ฯหมู่ที่ ๖

๙

นายพันธ์ หาผล

สมาชิกสภา อบต.ฯหมู่ที่ ๗

๑๐

นายสมัย วารี

สมาชิกสภา อบต.ฯหมู่ที่ ๗

๑๑

นายมานพ ชัยภา

สมาชิกสภา อบต.ฯหมู่ที่ ๘

๑๒

นายสวัสดิ์ ทาสิมมา

สมาชิกสภา อบต.ฯหมู่ที่ ๙

๑๓

นายสามารถ สาทิพจันทร์

สมาชิกสภา อบต.ฯหมู่ที่ ๑๐

๑๔

นายสุพชัย แสนศิริ

สมาชิกสภา อบต.ฯหมู่ที่ ๑๐

๑๕

นายศิริชัย บุญทูล

สมาชิกสภา อบต.ฯหมู่ที่ ๑๑

๑๖

นายประยงค์ เจือจันทร์

สมาชิกสภา อบต.ฯหมู่ที่ ๑๑

๑๗

นายสนม สุดาจันทร์

สมาชิกสภา อบต.ฯหมู่ที่ ๑๒

รองประธานสภา อบต.ฯ

๑๘

นายบุญเต็ม แสงเพ็ชร

สมาชิกสภา อบต.ฯหมู่ที่ 12

๑๙

นายวิทิศ มั่นยืน

สมาชิกสภา อบต.ฯหมู่ที่ ๑๓

20

นายลพ วิยาสิงห์

สมาชิกสภา อบต.ฯหมู่ที่ ๑๓

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้
ที่

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

๑

นายมานพ วิยาสิงห์

นายก อบต.หนองไผ่ล้อม

๒

นายเกรียงไกร สุรพงษ์พิวัฒนะ

รองนายก อบต.หนองไผ่ล้อม

๓

นายมั่นคง ภางาม

รองนายก อบต.หนองไผ่ล้อม

๔

นายไกรเชษฐ์ สันทาลุนัย

๕

นายสุนทร ผลเจริญ

ปลัด อบต.หนองไผ่ล้อม

๖

นายบุญเลิศ ไตรพรม

ผู้ใหญ่บ้าน ม.12

7

นายพิมพ์ บุราคร

ผู้ใหญ่บ้าน ม.11

8

นายวรรณชัย ยิ่งกล้า

9

นายพนม วิยาสิงห์

ผู้ใหญ่บ้าน ม.5

10

นางโสภิต บุตรดี

รองปลัด อบต.ฯ

11

น.ส.ปรียานัฏ ชาญศรี

หัวหน้าสานักปลัด

12

นางนันท์นภัส อูลาอูสเซน

13

นายสมคิด สุขเลิศ

14

นายธนกฤต ปรีชาดารงค์กุล

ผู้อานวยการกองคลัง

15

นายชยธร งามยิ่ง

ผช.จพง.พัฒนาชุมชน

เลขานุการนายก อบต.หนองไผ่ล้อม

นักวิเคราะห์นโยบายฯ

ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้ใหญ่บ้าน ม.9

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายพุทฒินันท์ บุญภา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองไผ่ล้อม
ได้กล่าวเปิดประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
ประธานฯ อ่านประกาศเรียกประชุมสภาฯสมัยสามัยสมัยที่ 2/2562 ระหว่างวันที่ 10 – 24
สิงหาคม 2562 รวม 15 วัน
ที่ประชุมฯ รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ไม่มี –
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1 เรื่องพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองไผ่ล้อม (วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ)
ประธานฯ เชิญนายก อบต. เสนอร่างข้อบัญญัติและชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ
นายกฯ บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองไผ่ล้อม จะได้เสนอร่าง
ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจาปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองไผ่ล้อมอีก
ครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลหนองไผ่ล้อม จึงขอ
ชี้แจงให้ท่านประธานฯและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการ
และแนวนโยบายดาเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้
1. สถานะการคลัง
- เงินฝากธนาคาร จานวน 22,489,462044 บาท
- เงินสะสม จานวน 4,363,876.86 บาท
เงินทุนสารองเงินสะสม จานวน 9,335,383.40 บาท
รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จานวน 10 โครงการ รวม
1,000,088.00 บาท
2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2562
รายรับจริง จานวน 46,902,208.30 บาท
รายจ่ายจริง จานวน 33,414,138.85 บาท
รายจ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จานวน
6,970,700.00 บาท
รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จานวน 1,584,849.00 บาท
ที่ประชุมฯ รับทราบ

ประธานฯ -

-

-

-

ให้ที่ประชุมฯพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และให้ที่ประชุมได้
อภิปราย
ส.อบต.ลพ ได้ท้วงติง เรื่องค่าวัสดุ (ค่าอาหารเสริมนม) หน้า 20 เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหาร
เสริมนม ของโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลหนองไผ่ล้อม ดูจากข้อมูลที่ระบุไว้ใน
ตามร่างข้อบัญญัติฯน่าจะไม่ถูกต้อง จานวนเด็กนักเรียน 48 คน ของโรงเรียนบ้านหนองคู
เพราะข้อเท็จจริงจานวนเด็กนักเรียนร้อยกว่าคน ขอให้ตรวจสอบและชี้แจงด้วย
ผอ.กองการ - ชี้แจงว่า ต้องขออภัยด้วยจริงๆแล้ว งบประมาณที่ระบุถูกต้องแล้ว เพียงแต่รายละเอียด
ศึกษา
จานวนเด็กนักเรียนสลับโรงกัน ขอให้ที่ประชุมฯได้แก้ไขตัวเลขด้วย ดังนี้ ร.ร.บ้านหนองหว้า
โพธิ์ไทร จานวน 183 คน ร.ร.บ้านหนองคูสะแบะ จานวน 154 คน ร.ร.บ้านหนอง
แคน จานวน 71 คน ร.ร.บ้านจังเอิดหนองแมว จานวน 48 คน ร.ร.บ้านจังเกา
จานวน 137 คน ร.ร.บ้านโนนลี จานวน 49 คน
ที่ประชุมฯ รับทราบ และแก้ไขตามที่แจ้ง
ส.อบต.สุพชัย - ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการก่อสร้างถนน (คสล) หมู่ที่ 10 บ้านจังเกา (หน้า
28) ให้ตัดไหล่ทางดินถมออก เนื่องจากสภาพถนนมีบริเวณที่จากัด
ส.อบต.วัน ได้อภิปรายว่า ตามร่างฯที่นาเสนอ ไม่เห็นด้วยอยู่ 2 โครงการ คือ
1. โครงการก่อสร้างถนน (คสล) เข้าสนามกีฬาอเนกประสงค์ระดับตาบลหนองไผ่
ล้อม ที่ตั้งอยู่บ้านโพธา หมู่ที่ 4
เนื่องจากสภาพความเป็นจริงยังไม่มีสนามที่เป็นรูปธรรม เห็นมีแต่สระน้า จึงไม่มีความ
จาเป็น ให้มีสนามก่อนค่อยดาเนินการ
2. โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมสาหรับพนักงานและเจ้าหน้าที่ อบต.
หนองไผ่ล้อม
ไม่มีประโยชน์อะไร ให้มาทาโครงการอื่นจะดีกว่า ที่ผ่านมาไปปีละ 2-3 ครั้ง ไม่รู้ไป
โครงการอะไรบ้าง เอางบประมาณส่วนนั้นไปพัฒนาด้านอื่นจะดีกว่า
นายกฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมฯ ว่า เรื่องโครงการก่อสร้างสนามกีฬาเปลี่ยนแปลงโครงการโดยสภาฯ
เนื่องจากสภาพพื้นที่ต่าจึงได้ขอเปลี่ย นแปลงเป็นขุดสระน้าแทน เพื่อนาดินมาถมที่บริเวณ
ที่จะก่อสร้างสนามกีฬาซึ่งถ้าหากใช้ดินจากแหล่งอื่นงบประมาณคงไม่เพียงพอ ในส่วน
ทางเข้าบริเวณก่อสร้างสนามกีฬาแคบมาก เพื่อความสะดวกในอนาคตจึงได้ขอความร่วมมือ
เจ้าของที่ดินข้างเคียงช่วยขยับขยายให้กว้างขึ้นเพื่ อการสัญจรที่สะดวก เป็นโครงการที่มี
ประโยชน์ต่อชุมชน
ส่วนโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ก็เป็นแนวทางการบริหารงานที่เป็นการพัฒนา
อีกด้านหนึ่งที่มีความจาเป็นจากที่ผ่านมาก็มีการตรวจมาตรฐานการบริหารงาน ซึ่งก็จะมี
คะแนนจากส่วนนี้ด้วย จึงเป็นโครงการที่มีความจาเป็นสาหรับการบริหารงานที่เน้นด้านการ
มีคุณธรรมและจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงาน
ส.อบต.วัน เรื่องสนามกีฬาอเนกประสงค์ ตั้งงบไว้แล้ว 700,000 บาท ทาไมไม่ดาเนินการให้แล้ว
เสร็จ เปลี่ยนแปลงไปขุดสระน้าทาไม ตั้ง 2 แห่ง

-

-

ส.อบต.สมพงษ์ - ได้อภิปรายว่า เรื่ องสระน้าที่มีอยู่ 2 แห่ง นั้น เป็นโครงการตามงบประมาณของหมู่บ้าน
1 โครงการ ในส่วนของสนามกีฬาอีก 1 โครงการ ในส่วนของการก่อสร้างถนน คสล.เข้า
สนามกีฬาอเนกประสงค์ เป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์สาหรับชาวบ้านโพธาและชาวตาบล
หนองไผ่ล้อม เห็นด้วยให้มีการก่อสร้างถนนเข้าสนามกีฬา แต่ที่สนามยังไม่เป็นรูปธรรม
เนื่องจากต้องใช้งบประมาณจานวนมาก จึงต้องค่อยเป็นค่อยไป
ส.อบต.วัน สนามกีฬางบประมาณ 700,000 บาท ไม่พอ ทาไมปีนี้ไม่ตั้งอีก แล้วไปขุดสระทาไม
นายกฯ การก่อสร้างต้องเริ่มจากฐานราก บริเวณที่ก่อสร้างเป็นที่ต่า จาเป็นต้องขุดสระเพื่อเอาดิน
ไปถมบริเวณสนามกีฬา ถ้าหากนาดินจากที่อื่นมาถมงบประมาณที่จากัดคงดาเนินการได้ไม่
มาก จึงขอเปลี่ยนแปลงโครงการมาขุดสระบางส่วนเพื่อนาดินมาถมตามที่ได้ดาเนินการแล้ว
นั้น
ส.อบต.วัน การดาเนินการตามโครงการฯที่ได้ทาสัญญาแล้วก็อยู่ที่ ผู้รับเหมาที่จะดาเนินการจะเอาดิน
ที่ไหนก็แล้วแต่ความสามารถของผู้ประกอบการที่จะดาเนินการไม่ได้เกี่ยวกับ อบต.
ปลัดฯ ชี้แจงที่ต้องทาขุดสระเพราะพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ต่า รายละเอียดในแบบแปลนการก่อสร้าง
ไม่มีถมดิน จึงมีความจาเป็นที่ได้เปลี่ยนแปลงเพื่อขุดสระตามที่สภาฯอนุมัติแล้วนั้น
เรื่องทาถนนเข้าสนามกีฬา เพื่อรองรับการใช้ประโยชน์ในอนาคต
ส.อบต.ประยงค์ - เรื่องงบประมาณปี 2563 โครงการก่อสร้างของหมู่บ้านโนนลี ไม่เป็นไปตามลาดับที่
ประชุมประชาคม เป็นเพราะสาเหตุอะไร ขอให้ชี้แจง
เรื่องโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเข้าสนามกีฬา ขอเสนอว่า ให้ดาเนินการทาถนนดิน
ก่อน อย่างน้อย 1 ปี และให้ล้อมรั้วให้รอบก่อนค่อยดาเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีต
ส.อบต.วิทิศ - เรื่องโครงการก่อสร้างสนามกีฬา ที่มีสระน้าถูกต้องแล้ว เพราะต้องปลูกต้นไม้รอบๆบริเวณ
สนามกีฬาเพื่อเกิดความร่มรื่น และล้อมรั้วให้รอบบริเวณไว้เพื่อไม่ให้วัวควายเข้าเหยียบ
ต้นไม้และทาความเสียหายให้สนามกีฬา
ส.อบต.สามารถ - โครงการฯตามร่างข้อบัญญัติ ของบ้านจังเกา หมู่ที่ 10 ทาไมงบประมาณน้อย ไม่เท่ากับ
หมู่บ้านอื่นเพราะสาเหตุอะไร ขอให้พิจารณาเพิ่มเติมให้ด้วย
ผอ.กองช่าง ที่งบประมาณน้อย เนื่องจากสภาพพื้นที่จากัดดาเนินการตามพื้นที่ ประมาณการตามราคา
กลางที่กาหนด ก็จะได้งบประมาณตามร่างข้อบัญญัติฯที่นาเสนอ ถ้าหากจะเพิ่มเติม
งบประมาณให้เท่ากับหมู่บ้านอื่นๆ ให้หมู่บ้านพิจารณาเส้นทางหรือสถานที่ในการ
ดาเนินการเพิ่มเติม
ปลัดฯ ชี้แจงเพิ่มเติมโครงการที่จะขอเพิ่มขอให้ตรวจสอบว่ามีในแผนหรือไม่ ถ้าหากไม่มีในแผนฯ
ก็ไม่สามารถดาเนินการได้ ถ้าหากมีในแผนฯสามารถขอแปรญัตติเพิ่มเติมโครงการฯในวาระ
ที่ 2 ได้
ประธานฯ สอบถามที่ประชุมฯมีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่
ที่ประชุมฯ ไม่มีอภิปรายเพิ่ม
ประธานฯ ขอมติที่ประชุมฯ
มติที่ประชุมฯ - รับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯ ด้วยคะแนนเสียง 19 เสียง

-

- รับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯ ด้วยคะแนนเสียง - เสียง
- งดออกเสียง 1 เสียง
3.2 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2563
ประธานฯ เชิญปลัด อบต.ชี้แจงระเบียบฯให้ที่ประชุมทราบ
ปลัดฯ ตามระเบียบฯการแต่งตั้งคณะ กรรมการแปรญัตติฯของสภาฯสามารถแต่งตั้งได้ไม่เกิน 7
คนแต่ไม่น้อยกว่า 3 คน ให้ที่ประชุมพิจารณาว่าจะแต่งตั้งกี่คน ขอให้ที่ประชุมลงมติ
ประธานฯ ขอมติที่ประชุมฯ
มติที่ประชุมฯ - เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ 7 คน จานวน - เสียง
เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ 3 คน จานวน 19 เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง
การแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติฯ
ประธานฯ ให้ที่ประชุมฯเสนอชื่อ
ที่ประชุมฯ ได้เสนอชื่อแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติดังนี้
คณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 1

3.2 เรื่องตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองไผ่ล้อม
ประธานฯ ตามที่ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองไผ่ล้อม ได้
ผ่านการพิจารณาจากสภาฯมาแล้ว 2 วาระ ในวาระนี้เป็นวาระที่ 3 ให้ที่ประชุมได้
พิจารณาเพื่อลงมติ และได้ขอมติที่ประชุมฯ
มติที่ประชุมฯ - อนุมัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติ 18 เสียง
ไม่อนุมัติฯ
- เสียง
งดออกเสียง
1 เสียง
ประธานฯ สั่งพักการประชุมฯ เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน
-

เวลา 13.00 น. ประธานสภาฯเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าประชุมต่อ และดาเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระต่อไป ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
ประธานฯ ให้ที่ประชุมได้นาเสนอ
ปลัดฯ เรื่องการรับเสด็จพระเทพฯ วันที่ 5 กันยายน 2561 ท่านใดประสงค์จะถวายสิ่งของ
ขอให้แจ้งความประสงค์ เพื่อรายงานอาเภอต่อไป
ส.อบต.สนม - กรณีเรื่องมีหนังสือเชิญกานัน/ผู้ใหญ่บ้าน มาร่วมประชุมสภาฯขอให้ประธานสภาฯได้ให้
เกียรติได้แสดงความคิดเห็นด้วย ไม่ใช่ปิดกั้นคงไม่ถูกต้อง

-

ประธานสภาฯ - ได้ชี้แจงว่า ได้ให้เกียรติทุกท่านแล้ว แต่เรื่องบางเรื่องไม่อนุญาตให้นาเสนอหรืออภิปราย
เนื่องจากไม่มีในระเบียบวาระการประชุม เช่น เรื่องการขอใช้จ่ายเงินทุนสารอง ได้ทาหน้าที่
ถูกต้องแล้ว
ส.อบต.วัน กรณีนี้ ฝากถึงคณะผู้บริหารขอให้เปิดกว้างบ้าง
- เรื่องโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน ถ้าหากไม่ดาเนินการ สภาฯจะขอดาเนินการ
เองจะได้หรือไม่
ปลัดฯ ชี้แจง กรณีศึกษาดูงานระเบียบฯปลีกย่อยเยอะแยะ การเก็บเอกสารเป็นเรื่องสาคัญ
สตง./ปปช.ตรวจสอบ การดาเนินงานขอให้เป็นเจ้าหน้าที่ฯเพื่อความถูกต้องและเป็นไปตาม
ระเบียบฯ
ส.อบต.ประดิษฐ์ - เรื่องงบประมาณโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน ปี พ.ศ. 2561 ตอนนี้ใกล้สิ้น
ปีงบประมาณแล้ว จะดาเนินการหรือไม่
นายกฯ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า หนังสือที่ส่งไปจังหวัดเกี่ยวกับการรับรองแบบแปลนของ
โครงการก่อสร้างฯตามข้อบัญญัติฯขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองไผ่ล้อม บัดนี้ทาง
สานักงานโยธาธิการจังหวัดสุรินทร์ได้มีหนังสือรับรองมาเรียบร้อยแล้ว และจะรีบ
ดาเนินการโครงการต่างๆของปีงบประมาณ 2561 อย่างเร่งด่วนต่อไป
เรื่องโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน หลังจากวันที่ 5 กันยายน 2561 ถึงจะเชิญ
ประชุมเพื่อพิจารณากาหนดวันให้ชัดเจนต่อไป
ส.อบต.ประยงค์ - เรื่องโครงการตามข้อบัญญัติฯขอให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จก่อน ค่อยว่ากันถึงเงินทุน
สารอง
เรื่องถนนลาดยางสายบ้านโนนลี-ตาบลตรึม ที่ชารุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ตามที่แจ้งขอให้
ซ่อมแซมแล้วนั้น หากเป็นไปได้ขอเป็นปูนซีแพคไปซ่อมแซมตามหลุมตามบ่อเพราะจะมี
ความคงทนถาวรกว่ากัน
นายกฯ เรื่องโครงการตามร่างขอใช้จ่ายเงินทุนสารอง ที่มีบางโครงการงบประมาณเหลื่อมล้า
มากกว่าโครงการอื่น เนื่องจากเป็นโครงการที่มีความจาเป็นและความสาคัญจริงๆ เกรงว่า
จะมีการร้องเรียนเพราะเป็นถนนสายสาคัญที่เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน จึงเห็น สมควรที่ต้อง
รีบดาเนินการอย่างเร่งด่วนต่อไป
ส.อบต.วัน ได้อภิปรายว่า ได้หารือไปยังผู้รู้และก็ได้รับคาตอบว่าเงินทุนสารองนี้เป็นเงินทุนก้อน
สุดท้าย ที่ อบต.หลายๆแห่งไม่กล้านาออกมาใช้ถ้าหากไม่มีความจาเป็นจริงๆ สารองไว้เป็น
งบฉุกเฉินจะดีกว่า
นายกฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ได้ดาเนินการตามระเบียบฯโดยได้กันเงินไว้อย่างถูกต้องแล้วครบถ้วน
แล้ว
เลขาฯนายกฯ - ขอให้พิจารณาเรื่องเงินทุนสารอง เพราะชาวบ้านหนองหว้าได้รับความเดือดร้อน
ส.อบต.สุพชัย - ถนนสายบ้านจังเกา – บ้านโนนลี สัญจรไม่ได้ขอให้พิจารณาซ่อมแซมด้วย
ส.อบต.ประยงค์ - เรื่องขอใช้จ่ายเงินทุนสารอง ขอให้หารือให้ชัดเจนก่อน (นอกรอบ) ว่าจะจัดสรร
งบประมาณให้แต่ละหมู่บ้านอย่างไร

นายกฯ -

ส.อบต.วิทิศ ประธานฯ ที่ประชุมฯ ประธานฯ -

เรื่องซ่อมแซมถนนที่แจ้งเข้ามาขอให้ทาหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรถูกต้องตามระเบียบฯ
ด้วย เพื่อพิจารณาซ่อมแซมต่อไป
สาหรับเรื่องขอใช้จ่ายเงินทุนสารองหากทุกท่านเห็นว่าไม่มีความสาคัญหรือไม่จาเป็น และ
ไม่เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนก็ไม่ต้องนาเข้าให้สภาพิจารณาก็ได้ แต่ถ้าหากท่านคิด
ว่าเกิดประโยชน์ก็ให้นาเข้าสภาฯเมื่อสภาพิจารณาแล้วจะต้องส่งเรื่องเข้าจังหวัด เพื่อให้ผู้ ว่า
ราชการจังหวัดสุรินทร์ พิจารณาอนุมัติ ไม่ใช่อานาจของสภาฯ
เรื่องขอใช้จ่ายเงินทุนสารอง กลัวเกิดปัญหาเรื่องการร้องเรียน
ให้ที่ประชุมนาเสนอเพิ่มเติม
ไม่มีเสนอเพิ่มอีก
กล่าวปิดประชุม
ปิดประชุมเวลา 14.40 น.
พ.จ.ต..........สุนทร ผลเจริญ..............ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(สุนทร ผลเจริญ)
เลขานุการสภา อบต.หนองไผ่ล้อม
ลงชื่อ......ประยงค์ เจือจันทร์..............ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายประยงค์ เจือจันทร์)
สมาชิกสภา อบต.หนองไผ่ล้อม หมู่ที่ 11
ลงชื่อ..........ช้อย ทองนา...............คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายช้อย ทองนา)
สมาชิกสภา อบต.หนองไผ่ล้อม หมู่ที่ 5
ลงชื่อ.........วัน บุราคร..................คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายวัน บุราคร)
สมาชิกสภา อบต.หนองไผ่ล้อม หมู่ที่ 3
ลงชื่อ......พุฒินันท์ บุญภา...............ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายพุทฒินันท์ บุญภา)
ประธานสภา อบต.หนองไผ่ล้อม

-

- นายสามารถ สาทิพจันทร์ ส.อบต.ฯหมู่ที่ 10 เสนอ นางสุรีย์ วิยาสิงห์ ส.อบต.ฯ หมู่ที่ 6
ผู้รับรอง 2 คน
1. นายประดิษฐ์ สันทาลุนัย ส.อบต.ฯ หมู่ที่ 6
2. นายมานพ ชัยภา ส.อบต.ฯ หมู่ที่ 8
มติที่ประชุมฯ - เลือกนางสุรีย์ วิยาสิงห์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ จานวน 19 เสียง
สมสา ไม่เลือก - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง
การกาหนดวันรับเรื่องการแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติ

ประธานฯ ปลัดฯ -

เชิญปลัดฯชี้แจงระเบียบให้ที่ประชุมทราบ
ชี้แจงว่า การรับเรื่องแปรญัตติฯของคณะกรรมการแปรญัตติฯจะต้องรับเรื่องก่อนการ
ประชุมฯอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ให้ที่ประชุมได้พิจารณากาหนดวันที่ ต่อไป
มติที่ประชุมฯ - กาหนดให้คณะกรรมการรับเรื่องแปรญัตติฯ ตั้งแต่วันที่ 16-18 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ในเวลาราชการ 08.30 – 16.30 น.
คณะกรรมการฯ - กาหนดประชุมพิจารณาเรื่องที่แปรญัตติในวันที่ 19 สิงหาคม 2562
ประธานฯ แจ้งนัดการประชุมสภาฯเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯในวาระที่ 2 ในวันที่ 22 สิงหาคม
2562 และสั่งพักการประชุมฯเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 น.
ประธานฯ เชิญสมาชิกฯเข้าห้องประชุม เพื่อประชุมในวาระต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
ส.อบต.สามารถ - เรื่องความลึกของหนองน้าบ้านจังเกา ที่เป็นโครงการขุดลอกของ อบต.หนองไผ่ล้อม อยู่
ในระหว่างดาเนินการ จากการตรวจสอบเบื้องต้นความลึกของหนองน้าไม่ได้ขนาดตามแบบ
แปลน ขอให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบและดาเนินการแก้ไขให้ได้ตามแบบฯด้วย
ส.อบต.ศิริชัย - เรื่องไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้านแจ้งเสีย 3 ครั้งแล้ว ยังไม่ดาเนินการแต่อย่างใด ขอให้แก้ไข
ให้ด้วยจานวน 6 หลอด
ส.อบต.วัน ยกตัวอย่างเรื่องการประชุมหลายๆครั้งที่ผ่านมา ที่เป็นปัญหาเดือดร้อนจริงๆกลับไม่
สามารถดาเนินการได้ เพราโหวดเสียงทีไรแพ้เสียงส่วนมากที่เป็นโครงการที่ยังไม่มีความ
จาเป็น
เรื่องโครงการศึกษาดูงาน ก่อนที่จะดาเนินการขอให้มีการประชุมฯหารือก่อนเพื่อกาหนด
สถานที่ด้วย
เรื่องโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่บ้านหนองหว้าอยากได้เพราะเป็นหมู่บ้านที่
ใหญ่ หากเป็นไปได้ขอให้ อบต.หนองไผ่ล้อม ดาเนินการของบจากกรมฯจัดตั้งให้ด้วย

1. นายสุพชัย แสนศิริ สมาชิกสภา อบต.หนองไผ่ล้อม หมู่ที่ 10 ผู้รับรอง นายมานพ
วิยาสิงห์ นายก อบต.หนองไผ่ลอ้ ม เสนอแปรญัตติเรือ่ ง

-

-

- ร่างเดิม งบกลาง เงินสารองจ่าย ที่ตั้งไว้ 168,997 บาท
โดยขอแปรญัตติปรับลดเงินสารองจ่าย ลดลง 40,000 บาท เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายบ้านจังเกา หมู่ที่ 10 ไปบ้านโนนลี หมู่ที่ 11 เป็นจานวน
เงิน 40,000 บาท โดยได้รับคารับรองจากนายก อบต.แล้ว
เชิญ นายสุพชัย แสนศิริ ได้ชี้แจงเหตุผล และอภิปราย

ส.อบต.สุพชัย -

ได้อภิปรายว่า เนื่องจากบ้านจังเกา เป็นหมู่บ้านใหญ่แต่ดูงบประมาณตามร่างข้อบัญญัติฯแล้วได้งบ
พัฒนาหมู่บ้านน้อยกว่าหมู่บ้านอื่นๆแต่หมู่บ้านมีปัญหาความจาเป็นเร่งด่วนที่ต้องดาเนินการแก้ไข
คือถนนสายบ้านจังเกา – บ้านโนนลี สภาพปัจจุบันถนนเป็นถนนลงหินคลุก สภาพถนนเสื่อมสภาพ
ตามการใช้งาน เป็นหลุมเป็นบ่อ หินคลุกหายหมด เหลือเป็นถนนดิน ช่วงฤดูฝนถนนลื่นการสั ญจร
ลาบากมาก เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงขอปรับลดเงินสารองจ่าย เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ตามที่
แจ้งรายละเอียดแล้วนั้น
ส.อบต.วัน เห็นชอบตามที่ขออภิปราย
ส.อบต.ประยงค์ - เห็นชอบตามที่เสนอ เพราะสภาพถนนเป็นหลุมเป็นบ่อมาก แต่ถ้าเอารถไปเกรดไม่เห็นด้วย แต่ที่
เสนอนี้ไปตั้งจ่ายทาโครงการใหม่ เห็นชอบด้วยอย่างยิ่ง
มติที่ประชุมฯ - เห็นชอบด้วยกับการแปรญัตติ 19 เสียง
ให้คงไว้ตามร่างเดิม - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง
ประธานฯ -

ส.อบต.วัน -

ผู้ขอแปรญัตติคนที่ 2 คือ
นายวัน บุราคร สมาชิกสภา อบต.หนองไผ่ล้อม หมู่ที่ 3 ผู้รับรองคนที่ 1 นายพุทฒินันท์
บุญภา สมาชิกสภา อบต.หนองไผ่ล้อม หมู่ที่ 9 ผู้รับรองคนที่ 2 นายสุพชัย แสนศิริ สมาชิก
สภา อบต.หนองไผ่ล้อม หมู่ที่ 10 เสนอแปรญัตติ 2 เรื่องดังนี้
1. ร่างเดิม โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม สาหรับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น อบต.หนอง
ไผ่ล้อม งบประมาณ 100,000 บาท
- โดยขอแปรญัตติตัดโครงการดังกล่าว ออกจากร่างข้อบัญญัติ ฯ
ได้ชี้แจงเหตุผลและอภิปรายว่า โครงการดังกล่าวตัดออกจากร่างข้อบัญญัติฯทั้งหมด เพราะไม่เกิด
ประโยชน์อะไร เห็นควรไปพัฒนาด้านอื่นๆที่ประชาชนได้รับประโยชน์ เช่น ประเพณีเข้าพรรษา
หรืองานบุญอื่นจะดีกว่าเยอะ ความรู้สึกของชาวบ้านเขาไม่เห็นด้วย ปีหนึ่งมีรถทัวร์เข้าออก อบต.
2-3 ครั้ง สิ้นเปลืองงบประมาณโดยเปล่าประโยชน์

