รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองไผ่ล้อม
สมัยสามัญสมัยที่ 4/๒๕62
วันที่ 26 ธันวาคม ๒๕62
ณ ห้องประชุมสภา อบต.หนองไผ่ล้อม อาเภอสาโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
-----------------------เริ่มประชุมเวลา ๐๙.3๐ น.
จานวนสมาชิกสภาฯ ทั้งหมด ๒1 คน เข้าประชุม จานวน 20 คน ดังนี้
ที่
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
๑

นายพุทฒินันท์ บุญภา

ประธานสภา อบต.ฯ

๒

นางเสาวภา งามนัก

๓

นายวัน บุราคร

สมาชิกสภา อบต.ฯหมู่ที่ 3

๔

นายไกรสร ภางาม

สมาชิกสภา อบต.ฯหมู่ที่ ๔

๕

นายสมพงษ์ บุราคร

สมาชิกสภา อบต.ฯหมู่ที่ ๔

๖

นายพนม วิยาสิงห์

สมาชิกสภา อบต.ฯหมู่ที่ ๕

๗

นายช้อย ทองนา

สมาชิกสภา อบต.ฯหมู่ที่ 5

๘

นางสุรีย์ วิยาสิงห์

สมาชิกสภา อบต.ฯหมู่ที่ ๖

๙

นายประดิษฐ์ สันทาลุนัย

สมาชิกสภา อบต.ฯหมู่ที่ ๖

๑๐

นายพันธ์ หาผล

สมาชิกสภา อบต.ฯหมู่ที่ ๗

๑๑

นายสมัย วารี

สมาชิกสภา อบต.ฯหมู่ที่ ๗

๑๒

นายมานพ ชัยภา

สมาชิกสภา อบต.ฯหมู่ที่ ๘

๑๓

นายสามารถ สาทิพจันทร์

สมาชิกสภา อบต.ฯหมู่ที่ ๑๐

๑๔

นายสุพชัย แสนศิริ

สมาชิกสภา อบต.ฯหมู่ที่ ๑๐

๑๕

นายศิริชัย บุญทูล

สมาชิกสภา อบต.ฯหมู่ที่ 11

16

นายประยงค์ เจือจันทร์

สมาชิกสภา อบต.ฯหมู่ที่ ๑๑

17

นายบุญเต็ม แสงเพ็ชร

สมาชิกสภา อบต.ฯหมู่ที่ ๑๒

รองประธานฯ

18

นายสนม สุดาจันทร์

สมาชิกสภา อบต.ฯหมู่ที่ ๑๒

19

นายวิทิศ มั่นยืน

สมาชิกสภา อบต.ฯหมู่ที่ ๑๓

20

นายลพ วิยาสิงห์

สมาชิกสภา อบต.ฯหมู่ที่ ๑๓

ลาประชุม จานวน 1 คน
1
นายสวัสดิ์ ทาสิมมา
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้
ที่

ชื่อ-สกุล

สมาชิกสภา อบต.ฯหมู่ที่ 9
ตาแหน่ง

๑

นายมานพ วิยาสิงห์

นายก อบต.หนองไผ่ล้อม

๒

นายเกรียงไกร สุรพงษ์พิวัฒนะ

รองนายก อบต.หนองไผ่ล้อม

๓

นายมั่นคง ภางาม

รองนายก อบต.หนองไผ่ล้อม

๔

พ.จ.ต.สุนทร ผลเจริญ

๕

นายสมคิด สุขเมือง

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9

๖

นายทรงศักดิ์ สุขเลิศ

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7

๗

นายบุญเลิศ ไตรพรม

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12

8

นายบุญเยี่ยม ปานทอง

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12

9

นายวัน บุญทัน

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10

10

นายเสริฐ ชฎางาม

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4

11

นายไพรวัลย์ วิวาสุข

ผช.ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5

12

นายสุรางค์ วันโสภา

ผช.ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6

13

นายวรรณชัย ยิ่งกล้า

นักวิเคราะห์นโยบายฯ

14

นายปรีชา คะหาญ

ผู้ช่วยช่างโยธา

15

น.ส.บุหงา สันทาลุนัย

ผช.จพง.จัดเก็บรายได้

16

น.ส.วรรณพร เจริญวัชรวิทย์

ผช.จนท.ธุรการกองคลัง

ปลัด อบต.หนองไผ่ล้อม

17

น.ส.นวลนภา แรงจบ

ผช.จนท.บันทึกข้อมูลกองคลัง

18

น.ส.ณัฐพร จันทร์คืน

นักทรัพยากรบุคคล

19

น.ส.พูนทรัพย์ สันทาลุนัย

ผช.จพง.ธุรการ

20

น.ส.ศิริรัตน์ สันทาลุนัย

ผช.จนท.บันทึกข้อมูล

21

นายชยธร งามยิ่ง

ผช.จพง.พัฒนาชุมชน

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายพุทฒินันท์ บุญภา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองไผ่ล้อม
ได้กล่าวเปิดประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
1.1 เรื่องประกาศเรียกประชุมสภา อบต.หนองไผ่ล้อม สมัยสามัญสมัยที่ 4/2562
ประธานฯ อ่านประกาศเรียกประชุมสภา อบต.หนองไผ่ล้อม สมัยสามัญสมัยที่ 4/2562 ลงวันที่
13 ธันวาคม 2562 กาหนดวันเริ่มประชุมตั้งแต่วันที่ 15 – 29 ธันวาคม 2562
ที่ประชุมฯ รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ไม่มี –
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
๓.1 เรื่องรายงานผลการปฏิบัติงาน นายก อบต.ตามนโยบายการบริหารงานราชการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕62
ประธานฯ เชิญนายก อบต.ได้นาเสนอต่อที่ประชุมฯ
นายกฯ จากนโยบายการบริหารราชการของนายก อบต.หนองไผ่ล้อม ที่ได้แถลงต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองไผ่ล้อม ในการประชุมครั้งแรก เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2556 นโยบายการพัฒนาของ
ผู้บริหารท้องถิ่น ได้กาหนดนโยบายการพัฒนาไว้ 3 ประการ ดังนี้
1. นโยบายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
2. นโยบายส่งเสริมด้านการเกษตร และพัฒนารายได้ของเกษตรกร กลุ่มอาชีพ

3. นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและด้านสังคม
สาหรับผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองไผ่ล้อม ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 นั้น รายละเอียดต่างๆให้สมาชิกได้พิจารณาในรูปเล่มตามเอกสารที่ นาส่งพร้อมหนังสือประชุมฯ ให้เป็น
หน้าๆไป
ที่ประชุมฯ รับทราบ

3.2 เรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้ องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประธานฯ เชิญ จนท.วิเคราะห์ฯ นาเสนอและชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ
จนท.วิเคราะห์ฯ - ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ .ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒน
า เป็นผู้ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่ง
คณะกรรมการจะต้องดาเนินการกาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดาเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บ ริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
- สาหรับรายละเอียดการติดตามฯ ให้สมาชิกฯทุกท่านได้ศึ กษาและพิจารณาเอกสารจาก
หน้าที่ 28-53 ซึ่งจะมีรายละเอียด แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบประเมินผล
การดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ แบบสารวจความพึงพอใจของประชาชน
ที่ประชุมฯ รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 เรื่องการพิจารณาซ่อมแซมถนนสายบ้านโนนลี – บ้านจังเกา
ประธานฯ ตามที่ นายประยงค์ เจือจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองไผ่ล้อม หมู่ที่
11 บ้านโนนลี ขอเสนอญัตติเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบล หนองไผ่ล้อมพิจารณา เหตุผล เนื่องจากสภาพเดิม
ของถนนเป็นถนนดินลงหินคลุก ช่วงฤดูฝนที่ผ่านมามีการสัญจรและขนผลผลิตทางการเกษตร ทาให้ถนนเสียหายเป็น
หลุมเป็นบ่อ และมีหลุมลึกเป็นบางแห่ง ทาให้การสัญจรเป็นไปด้วยความยากลาบาก เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจร จึงขอให้สภาฯพิจารณาต่อไป
ส.อบต.ประยงค์ - ได้อภิปรายและให้เหตุผลว่า เนื่องจากชาวบ้านโนนลี และบ้านใกล้เคียงได้รับความ
เดือดร้อนจากการสัญจรเส้นทางสายดังกล่าว สภาพเดิมถนนเป็นถนนลงหินคลุก ปัจจุบันถนนเสื่อมสภาพเป็นหลุม
เป็นบ่อ หินคลุกหายหมดคงเหลือเป็นถนนดิน ไม่ทราบว่าหินหายไปไหนหมด ช่วงฤดูฝนตกน้าท่วมขัง รถวิ่งผ่านเป็น
สาเหตุให้ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ชาวบ้านที่สัญจรได้รับความเดือดร้อน ที่ผ่านมาจ่ายขาดเงินสะสมซื้อหินคลุก งบ
400,000 บาท เอาไปลงไหนหมด ไม่เห็นปรับปรุงซ่อมแซมให้ เอาไปซ่อมแซมเส้นใดไม่ทราบ
นายกฯ เรื่องหินคลุกงบ 400,000 เป็นโครงการที่ปรับปรุงซ่อมแซมภาพรวมทั้งตาบล เส้นทางที่
มีความเดือดร้อนและมีความจาเป็นเร่งด่วน จึงไม่ได้ดาเนินการให้แล้วเสร็จเป็นเส้นทาง แต่พิจารณาซ่อมแซมบางจุดที่
จาเป็นและต้องครอบคลุมทั้ง 11 หมู่บ้าน เส้นทางสายบ้านโนนลี – บ้านจังเกา ช่วงฤดูนี้คิดว่ายังพอใช้ได้อยู่ เพราะยัง
ไม่ถึงหน้าฝน
ส.อบต.วัน งบประมาณ 400,000 บาท ซ่อมแซมทั้งตาบล บางหมู่บ้านไม่ได้ ไม่ทั่วถึง ไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ เช่น บ้านหนองหว้า ไม่ได้ซ่อมแซม ไม่ทราบว่าเพราะเหตุอะไร

นายกฯ ที่ไม่ไ ด้ดาเนินการให้บ้านหนองหว้า เนื่องจากบ้านหนองหว้าไม่มีหนังสือแจ้งให้ซ่อมแซม
หรือปรับปรุงถนน จะดาเนินการเฉพาะหมู่บ้านที่ได้แจ้งปัญหาความเดือดร้อนเข้ามา ในส่วนที่เสนอญัตติเข้ามานี้
ขอรับไว้พิจารณาต่อไป
ส.อบต.ประยงค์ - ของบกลางไปซ่อมแซมจะได้หรือไม่ เนื่องจากใน ข้อบัญญัติฯปี พ .ศ. 2563 ไม่ได้ตั้ง
โครงการไว้
นายกฯ งบประมาณที่ตั้งไว้ 700,000 บาท คือรวมทุกโครงการ เช่น สาธารณภัยต่างๆ ต้อง
พิจารณาต่อไป
ที่ประชุมฯ รับทราบ
ประธานฯ เวลา 12.00 น. สั่งพักการประชุมฯ เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน และนัดที่ประชุมเข้า
ประชุมฯ (ต่อ) เวลา 13.00 น.
เวลา 13.00 น. ประธานสภาฯ เชิญสมาชิกสภาฯทุกท่านเข้าห้องประชุมฯ และ
ดาเนินการประชุมฯ (ต่อ) ดังนี้
4.2 เรื่องการกาหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองไผ่ล้อม สมัยสามัญประจาปี พ.ศ.
2563
ประธานฯ ให้ที่ประชุมนาเสนอ และอภิปราย
ที่ประชุมฯ มีความเห็นว่า ให้กาหนดสมัยประชุมสภาฯเหมือนเช่นสมัยประชุมปี พ.ศ.2562
มติที่ประชุมฯ - มีมติด้วยคะแนนเสียง 19 เสียง กาหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนอง
ไผ่ล้อม สมัยสามัญประจาปี พ.ศ. 2562 จานวน 4 สมัย ดังนี้
- สมัยสามัญสมัยที่ 1 ระหว่างวันที่ 13-28 กุมภาพันธ์ 2563
สมัยสามัญสมัยที่ 2 ระหว่างวันที่ 15-29 มิถุนายน 2563
สมัยสามัญสมัยที่ 3 ระหว่างวันที่ 10-25 สิงหาคม 2563
สมัยสามัญสมัยที่ 4 ระหว่างวันที่ 15-29 ธันวาคม 2563
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
ส.อบต.วัน เรื่องโครงการวางท่อส่งน้า บ้านหนองหว้า ม.3 (หนองพุ่ม) เป็นเรื่องเร่งด่วนขอให้รีบ
ดาเนินการให้ด่วนๆด้วย เพราะน้าในหนองหว้าลดลงมากแล้ว
นายกฯ ใจจริงอยากจะขุดลอกหนองหว้า เพื่อแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านอย่างยั่งยืน
ส.อบต.วัน โครงการนี้ต้องทา เพราะสภาฯอนุมัติแล้ว เงินมีแล้วทาไมไม่ทา
นายกฯ ไม่ได้ว่าไม่ทา แต่ขอให้ชะลอไว้ก่อน เพื่อดูความเหมาะสม
ส.อบต.ประยงค์ - โครงการปี 2562 ดาเนินการแล้วกี่โครงการ และยังไม่ดาเนินการกี่โครงการ ขอให้ชี้แจง
ให้ที่ประชุมทราบด้วย

เรื่องจุดตรวจช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 มีรายละเอียดการดาเนินการเช่นไร ให้แจ้งที่
ประชุมทราบด้วย
ปลัดฯ ขอแจ้งให้ทุกหมู่บ้านทราบ ให้ดาเนินการเช่นที่เคยปฏิบัติมา และในการปฏิบัติหน้าที่ให้
แต่งกายชุดเครื่องแบบเต็มยศด้วย
นายกฯ ขอชี้แจงเรื่องโครงการต่างๆปีงบประมาณ 2562 ได้ดาเนินการเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์
แล้ว คงเหลือเพียง 3-4 โครงการที่ยังไม่ทาการเบิกจ่าย
ส.อบต.ลพ เรื่องไฟฟ้าสาธารณภายในหมู่บ้านหนองคูพัฒนา ได้แจ้งเรื่องมาเกือบปีแล้ว แต่ยังไม่เห็นมี
การดาเนินการซ่อมแซมแต่อย่างใด
เรื่องรถปรับเกรดถนน แจ้งขอให้เกรดถนนสายหนึ่ง แต่ไปเกรดอีกสายที่ไม่ได้แจ้ง และ
เกรดไม่ได้มาตรฐานไม่เป็นหลังเต่า แต่เป็นหลังเป็ด ตรงกลางต่า น้าท่วมขัง
ส.อบต.วัน การลงงานของผู้ประกอบการ ขอให้แจ้งผู้นาชุมชน ส.อบต.ทราบด้วย
นายกฯ ได้แจ้งให้ทราบทุกครั้งแล้ว แต่บางครั้งท่านอาจไม่อยู่ท่านเลยไม่ทราบ
ส.อบต.มานพ - เรื่องเงินกองทุนสวัสดิการชุมชนที่ยังค้างจ่ายอยู่ จะดาเนินการจ่ายให้หรือไม่ อย่างไร
สมาชิกฯฝากถามมา
นายกฯ เรื่องเงินสวัสดิการ มีเรื่องร้องเรียนยังไม่จบ กองทุนฯไม่เข้มแข็งพอ คงเดินต่อไม่ได้
ผู้ใหญ่บ้าน ม.9 - เรื่องการซ่อมแซมถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ บ้านจังเอิด หมู่ที่ 9 จะดาเนินการเช่นไร ตอน
ไหน ทางหมู่บ้านพร้อมที่จะดาเนินการในวันพรุ่งนี้ (27 ธ.ค. 62) ของบประมาณจาก อบต.เพื่อซ่อมแซมด้วย
นายกฯ หมู่บ้านพร้อม อบต.ฯจะแจ้งให้รถน้าไปช่วยอานวยความสะดวกในการซ่อมแซมต่อไป
ส.อบต.วิทิศ - โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง บ้านหนองคู ม.5 และหมู่ 13 มีปัญหาเรื่องน้าไม่เพียงพอ
แน่นอน ขอให้ อบต.หนองไผ่ล้อม เตรียมพร้อมแก้ไขปัญหาให้ด้วย ซึ่งหากมีงบประมาณขอ
งบประมาณขุดลอกหนองใหญ่ให้ด้วย
นายกฯ ได้เตรียมพร้อมแล้ว ขอให้ทุกท่านสบายใจได้
ประธานฯ สอบถามที่ประชุมฯ มีเรื่องที่นาเสนอเพิ่มเติมหรือไม่
ที่ประชุมฯ ไม่มี
ประธานฯ กล่าวปิดประชุมฯ
ปิดประชุมเวลา 14.35 น.

ลงชื่อ.............สุนทร ผลเจริญ..................ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายสุนทร ผลเจริญ)
เลขานุการสภา อบต.หนองไผ่ล้อม
ลงชื่อ............ช้อย ทองนา........................คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายช้อย ทองนา)

ลงชื่อ.............วัน บุราคร.......................คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายวัน บุราคร)
ลงชื่อ...........ประยงค์ เจือจันทร์.............ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายประยงค์ เจือจันทร์)

สภา อบต.หนองไผ่ล้อม รับรองรายงานการประชุมสภาฯแล้ว เมื่อ..................................................

ลงชื่อ.........พุฒินันท์ บุญภา....................ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายพุฒินันท์ บุญภา)
ประธานสภา อบต.หนองไผ่ล้อม

