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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองไผ่ล้อม
สมัยวิสามัญสมัยที่ 1/๒๕62
วันที่ 1 มีนาคม 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

๒

นางเสาวภา งามนัก

รองประธานสภาฯ อบต.ฯ

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 6

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 9

๑๓

นายสามารถ สาทิพจันทร์

สมาชิกสภา อบต.ฯหมู่ที่ 10

๑๔

นายสุพชัย แสนศิริ

สมาชิกสภา อบต.ฯหมู่ที่ ๑๐

๑๕

นายศิริชัย บุญทูล

สมาชิกสภา อบต.ฯหมู่ที่ ๑๑

๑๖

นายประยงค์ เจือจันทร์

สมาชิกสภา อบต.ฯหมู่ที่ ๑๑

๑๗

นายบุญเต็ม แสงเพ็ชร

สมาชิกสภา อบต.ฯหมู่ที่ ๑๒
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18

นายสนม สุดาจันทร์

สมาชิกสภา อบต.ฯหมู่ที่ ๑๒

19

นายวิทิศ มั่นยืน

สมาชิกสภา อบต.ฯหมู่ที่ ๑๓

20

นายลพ วิยาสิงห์

สมาชิกสภา อบต.ฯหมู่ที่ 13

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

พ.จ.ต.สุนทร ผลเจริญ

๕

นายคม คงไพศาล

ผช.ผญบ. หมู่ที่ 7

๖

นายสาหยัน แสนรัมย์

ผช.ผญบ. หมู่ที่ 12

7

นายเสริฐ ชฎางาม

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4

8

นายพนม วิยาสิงห์

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5

9

นางโสภิต บุตรดี

รองปลัดฯ

10

นางสาวปรียานัฎ ชาญศรี

หน.สานักปลัด

11

นายวรรณชัย ยิ่งกล้า

นักวิเคราะห์ฯ

12

นายชยธร งามยิ่ง

ปลัด อบต.หนองไผ่ล้อม

ผช.จพง.พัฒนาชุมชน

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายพุทฒินันท์ บุญภา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองไผ่ล้อม
ได้กล่าวเปิดประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
1.1 เรื่องประกาศอาเภอสาโรงทาบเรียกประชุมสภา อบต.หนองไผ่ล้อม สมัยวิสามัญสมัยที่ 1/2562 นา
ประธานสภาฯ - ได้อ่านประกาศอาเภอสาโรงทาบ เรื่องเรียกประชุมสภา อบต.หนองไผ่ล้อม สมัยวิสามัญ
สมัยที่ 1/2562 และอาเภอสาโรงทาบ อนุ ญาตให้เปิดประชุม ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์
2562 ถึงวันที่ 6 มีนาคม 2562 มีกาหนด 10 วัน
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ที่ประชุมฯ

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 4/2561
ประธานฯ
- ได้ให้ที่ประชุมพิจารณาเอกสารรายงานการประชุมสภา อบต.หนองไผ่ล้อม สมัยสามัญ
สมัยที่ 4/2561 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2561 จากนั้นได้สอบถามที่ประชุมว่า มีข้อความ
ใดที่จะแก้ไขหรือไม่
ที่ประชุมฯ ไม่มีการแก้ไข
มติที่ประชุมฯ - มติรับรอง
จานวน 18 เสียง
- ไม่รับรอง
จานวน - เสียง
- งดออกเสียง
จานวน 2 เสียง
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1 เรื่องพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 4
ประธานฯ
- เชิญ นักวิเคราะห์ฯ ได้อธิบายรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ
นักวิเคราะห์ฯ - ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลหนองไผ่ล้อม ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองไผ่ล้อม เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน
2559 แล้วนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จะเสด็จทรงปฏิบัติราช
กรณียกิจในพื้นที่อาเภอสา โรงทาบ ในวันที่ 6 มีนาคม 2562 ณ กลุ่มทอสื่อกกบ้านหนอง
แคน หมู่ที่ 8 ตาบลหนองไผ่ล้อม อาเภอสาโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ เพื่อให้การรับเสด็จ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เป็ นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองไผ่ล้อม จึงได้จัดทาโครงการจัดงานพระราชพิธีในการรับ
เสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจาปีงบประมาณ พ .ศ. 2562
ขึ้น ประกอบกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แจ้งหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/
ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22/2 ในกรณี
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการตามพระราชดาริ งานราช
พิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย เป็นอานาจของผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองไผ่
ล้อม มีความจาเป็นที่จะต้องดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2564)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 โดยอาศัยอานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทา
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-

-

-

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2561 หมวด 4 ข้อ 22/2
วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 4
1. เพื่อให้การเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเป็นไปอย่างสมพระ
เกียรติ
2. เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่โดยส่วนรวมในการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนตามอานาจหน้าที่
3. เพื่อบรรจุโครงการพัฒนาให้ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)
4. เพื่อนาโครงการพัฒนาท้องถิ่นนาไปเป็นกรอบในการจัดทางบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม จึงนาเสนอโครงการฯ
เพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ดังนี้
1. โครงการวางท่อระบายน้า หมู่ที่ 8 บ้านหนองแคน เพื่อเตรียมพร้อมสาหรับ
เส้นทางสารองในการเสด็จพระราชกรณียกิจสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และเพื่อให้
ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย รายละเอียดโครงการ รื้อถอน
สะพาน คสล.เดิม และวางท่อระบายน้า คสล . ขนาด ศก. 1.00x1.00 ม. จานวน 2 จุด
จุดที่ 1 วางท่อ 6 แถว x 10 = 60 ท่อน จุดที่ 2 วางท่อ 2 แถว x 10 = 20 ท่อน
งบประมาณ 300,000 บาท (รายละเอียดตามแบบ อบต.หนองไผ่ล้อม กาหนด)
2. โครงการจัดงานพระราชพิธีในการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราช กุมารี เพื่อเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯทรงปฏิบัติพระราช
กรณียกิจในพื้นที่เป็นไปด้วยความปลอดภัยและสมพระเกียรติ งบประมาณ 750,000
บาท
3. โครงการเงินอุดหนุนสาหรับการดาเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆให้มี
ความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่ งบประมาณ 220,000 บาท
นาเสนอเพื่อให้สภาพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป
ประธานฯ ให้ที่ประชุมได้พิจารณาและอภิปราย
ที่ประชุมฯ ได้ให้ความว่า เนื่องจากเป็นเรื่องเร่งด่วนที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯจะเสด็จมาใน
พื้นที่ตาบลหนองไผ่ล้อม เป็นพระกรุณาอันหาที่สุดมิได้ เพื่อให้การรับเสด็จเป็นไปอย่างสม
พระเกียรติ สภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองไผ่ล้อม เห็นชอบร่างแผนฯตามที่เสนอ
เพิ่มเติมนี้
ประธานฯ ขอมติที่ประชุมฯพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2564)
เพิ่มเติมฉบับที่ 4
มติที่ประชุมฯ - เห็นชอบ 18 เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง
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- งดออกเสียง 2 เสียง
3.2 การใช้งบประมาณรายจ่ายจากเงินสะสม ปี พ.ศ. 2562
ประธานฯ เชิญคณะผู้บริหารได้ชี้แจงรายละเอียดในการขอใช้จ่ายเงินสะสม ปี พ.ศ. 2562
รองฯเกรียงไกร - เนื่องจาก นายกฯ มีภารกิจเร่งด่วนเดินทางไปต้อนรับผู้ว่ าฯในการเตรียมการรับเสด็จ จึง
มอบหมายให้ชี้แจงรายละเอียดแทน สาหรับความจาเป็น ด้วยสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จะเสด็จทรงปฏิบัติราชกรณียกิจ ในพื้นที่อาเภอ
สาโรงทาบ ในวันที่ 6 มีนาคม 2562 ณ กลุ่มทอสื่อกกบ้านหนองแคน หมู่ที่ 8 ตาบล
หนองไผ่ล้อม อาเภอสาโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ แต่เนื่องจากข้ อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองไผ่ล้อม ไม่ได้ตั้งจ่ายไว้ จึงมี
ความจาเป็นที่จะต้องขอใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินสะสม ปี พ.ศ. 2562 เพื่อให้
การรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเป็นไปอย่างสมพระเกียรติ
ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองไผ่ล้อม มียอดเงินสะสม ณ วันสิ้นปีงบประมาณ 30
ธันวาคม 2561 (หลังปิดบัญชี) 5,937,525.86 บาท โดยได้กันเงินสารองไว้กรณีฉุกเฉิน
และรายจ่ายประจาที่จาเป็นแล้ว จึงขออนุมัติจ่ายเงินสะสมครั้งนี้ เป็นเงิน 1,050,000
บาท เพื่อดาเนินการตาม โครงการ ดังนี้
1. โครงการวางท่อระบายน้า หมู่ที่ 8 บ้านหนองแคน เพื่อเตรียมพร้อมสาหรับ
เส้นทางสารองในการเสด็จพระราชกรณียกิจสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และเพื่อให้
ประชาชนมีเส้นทางสัญจร ไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย รายละเอียดโครงการ รื้อถอน
สะพาน คสล.เดิม และวางท่อระบายน้า คสล . ขนาด ศก. 1.00x1.00 ม. จานวน 2 จุด
จุดที่ 1 วางท่อ 6 แถว x 10 = 60 ท่อน จุดที่ 2 วางท่อ 2 แถว x 10 = 20 ท่อน
งบประมาณ 300,000 บาท (รายละเอียดตามแบบ อบต .หนองไผ่ล้อม กาหนด )
2. โครงการจัดงานพระราชพิธีในการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราช กุมารี เพื่อเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯทรงปฏิบัติพระราช
กรณียกิจในพื้นที่เป็นไปด้วยความปลอดภัยและสมพระเกียรติงบประมาณ 750,000 บาท
ประธานฯ ให้ที่ประชุมได้อภิปราย
ส.อบต.วัน เห็นชอบตามที่นาเสนอ เนื่องจากเป็นโครงการเร่งด่วนเพื่อเตรียมการรับเสด็จฯให้สมพระ
เกียรติพระองค์ท่าน ส่วนโครงการที่ 2 โครงการวางท่อระบายน้า หมู่ที่ 8 บ้านหนองแคน
เพื่อเตรียมพร้อมสาหรับเส้นทางสารองในการเสด็จพระราชกรณียกิจสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ และเพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจร ไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย
เห็นด้วยเพราะเป็นโครงการที่เชื่อมต่อกันระหว่างตาบล
ส.อบต.ประยงค์ - ได้อภิปรายว่า ในส่วนโครงการเตรียมการรับเสด็จฯเห็นด้วยอย่างยิ่ง ในส่วนโครงการที่ 2
โครงการวางท่อระบายน้า หมู่ที่ 8 บ้านหนองแคน นั้น ไม่เห็นด้วย เพราะจะจ่ายขาดให้แค่
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หมู่บ้านเดียว แต่ตาบลของเรา มี 11 หมู่บ้าน ทุกหมู่บ้านล้วนแล้วแต่ มีความจาเป็นเช่นกัน
ขอให้พิจารณาให้ทุกหมู่บ้านด้วย
- เรื่องการส่งหนังสือเชิญประชุม ไม่เป็นไปตามระเบียบฯไม่ครบ 3 วัน ขอให้ชี้แจงด้วย
ปลัด อบต. ได้ชี้แจงว่า ตามระเบียบฯว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น ได้ระบุไว้ชัดเจน กรณีเป็นเรื่อง
จาเป็นเร่งด่วน สามารถส่งหนังสือเชิญประชุมฯได้ภายใน 24 ชั่วโมง ท่านสามารถศึกษาดู
จากระเบียบฯได้
รองฯเกรียงไกร - เพิ่มเติมเรื่องการส่งหนังสือ ได้ดาเนินการถู กต้องตามระเบียบแล้ว ส่วนเรื่องโครงการวาง
ท่อระบายน้า หมู่ที่ 8 บ้านหนองแคน นั้น เป็นโครงการที่มีความจาเป็นเช่นกัน เนื่องจาก
เป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างตาบล และเป็นเส้นทางสารองสาหรับการถวายความปลอดภัย
พระองค์ท่าน จึงขอให้สภาฯได้พิจารณาด้วย
ส.อบต.ประดิษฐ์ - ได้อภิปรายว่า เห็นชอบตามที่นาเสนอ เพราะการที่สมเด็จพระเทพฯเสด็จมาในพื้นที่ตาบล
ของเราไม่ใช่ว่าจะมาได้ง่ายๆเป็นพระมหากรุณาอันล้นพ้นแล้ว และสภาฯน่าจะยินดีด้วย ขอ
สนับสนุน ตามที่นาเสนอ
ประธานฯ ขอมติที่ประชุมฯโครงการวางท่อระบายน้า หมู่ที่ 8 บ้านหนองแคน งบประมาณ
300,000 บาท
มติที่ประชุมฯ - อนุมัติ 18 เสียง
ไม่อนุมัติ 1 เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง
ประธานฯ ให้ที่ประชุมฯพิจารณาโครงการจัดงานพระราชพิธีในการรับเสด็จสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี งบประมาณ 750,000 บาท
ส.อบต.วัน
สาหรับโครงการดังกล่าว เห็นชอบ แต่การใช้จ่ายงบประมาณมากไปไหม ขอทราบ
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการดังกล่าวด้วย
รองฯเกรียงไกร - จากการได้สอบถาม อบต.ใกล้เคียง ทราบว่าการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการดังกล่าว
ต้องใช้งบประมาณเป็นหลักล้านบาทขึ้นไป อบต .หนองไผ่ล้อม ตั้งงบไว้ 750,000 บาท
คิดว่าน้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับ อบต.ข้างเคียง ขอให้สมาชิกฯทุกท่านลงพื้นที่ตรวจสอบ
ได้
ส.อบต.ปรดิษฐ์ - เห็นชอบตามที่นาเสนอ อบต.ข้างเคียงใช้งบประมาณเป็นหลักล้านจริง คิดว่าเหมาะสม
แล้ว และอาจจะไม่พอค่าใช้จ่ายด้วย
ส.อบต.ประยงค์ - ตั้งงบประมาณ 750,000 บาท เห็นชอบ และเหมาะสมแล้ว
ปลัดฯ สาหรับรายละเอียดการใช้จ่าย เช่น ผ้า วัสดุต่างๆ เหล็ก ธง การก่อสร้างลาดพระบาท
และการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ฯลฯ
ประธานฯ ขอมติที่ประชุมฯโครงการจัดงานพระราชพิธีในการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี งบประมาณ 750,000 บาท
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มติที่ประชุมฯ -

อนุมัติ 19 เสียง
ไม่อนุมัติ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง

ประธานฯ -

สั่งพักการประชุมฯเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน และนัดประชุมต่อช่วงเวลา 13.00 น.

-

เวลา 13.00 น.
ประธานฯ -

ได้เชิญสมาชิกสภาฯเข้าห้องประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
ประธานฯ ให้ที่ประชุมได้นาเสนอ
ส.อบต.วัน โครงการก่อสร้างต่างๆของบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 3 ขอให้ดาเนินการแก้ไขให้เป็นไปตาม
ระเบียบฯและเป็นไปตามแบบแปลนด้วย
ส.อบต.ลพ โครงการตามข้อบัญญัติปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของบ้านหนองคูพัฒนา หมู่ที่ 13
โครงการก่อสร้างรั้วรอ บหนองแต้ ช่างไปวัดรอบหนอง แต่ก่อสร้างไม่รอบหนอง ก็ไม่ทราบ
ว่าช่าง อบต.หนองไผ่ล้อม ไปวัดอย่างไร ทาไมเวลาดาเนินการถึงไม่รอบหนอง เป็นความ
ผิดพลาดที่มากด้วย การออกแบบก็ไม่มาตรฐานความสูงกับฐานบล็อกไม่สมดุลกัน
มาตรฐานของช่าง อบต .หนองไผ่ล้อม ไปไหนหมด แล้ วที่เหลือประมาณ 10-20 เมตร จะ
ทาอย่างไร ผู้รับจ้างไหนจะมาทาให้ เพราะไม่คุ้มค่ากับการลงทุน ขอให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ช่วยตรวจสอบการดาเนินการด้วย
รองฯเกรียงไกร - จะแจ้งกองช่างฯออกไปตรวจสอบเพื่อความถูกต้องต่อไป
ส.อบต.วิทิศ - บ้านหนองคูพัฒนา หมู่ที่ 13 มีปัญหาเร่งด่วนที่จะต้องแก้ไข สืบเนื่องจากที่ผ่านได้มีการ
ก่อสร้างรางระบายน้าภายในหมู่บ้าน แต่ดาเนินการได้ไม่ตลอดสายทาง จึงเป็นปัญหาน้า
ท่วมขังบริเวณจุดสิ้นสุดของรางระบายน้า ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน ของบประมาณ
แก้ไขปัญหาเร่งด่วนด้วย
ปลัดฯ แจ้งให้ทุกหมู่บ้านทราบ กรณีปัญหาความเดือดร้อนต่างๆขอให้ทาเป็นหนังสือแจ้งให้
อบต.หนองไผ่ล้อม ทราบด้วย เพื่อพิจารณาดาเนินการต่อไป
ส.อบต.สนม - เรื่องซ่อมแซมถนนคอนกรีต สายบ้านจังเกา – บ้านโสนน้อย ขอให้เร่งรีบดาเนินการด้วย
เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ส.อบต.สมัย - เรื่องโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านกระโพธิ์ หมู่ที่ 7 ดาเนินการแล้ว แต่มีปัญหา
น้ารั่วซึมอยู่ตลอดเวลา ขอให้แจ้งผู้ประกอบการไปแก้ไขให้ด้วย
เรื่องการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก ขอให้ได้มาตรฐานด้วย ขอให้เน้นคุณภาพ ไม่เน้น
ปริมาณ
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ส.อบต.ประยงค์ - รางระบายน้าบ้านโนนลี หมู่ที่ 11 สายไปห้วยไผ่ ไม่ตลอดสายยังขาดอยู่ 80 เมตร
บริเวณจุดทีส่ ิ้นสุดโครงการเป็นที่นาของชาวบ้าน แต่ทั้งนี้เจ้าของที่นาจะปิดกั้นไม่ให้น้าไหล
ผ่าน น้าไม่มีที่ระบายจะท่วมหมู่บ้าน ขอให้ดาเนินการแก้ไขให้ด้วย
ถนนคอนกรีตสายบ้านอดีตรองนายกฯสัญชัย สุขเลิศ ได้แจ้งนานแล้ว แต่ก็ยังไม่ได้รับการ
แก้ไข ขอให้เรียบดาเนินการแก้ไขให้ด้วย
รองฯเกรียงไกร - ชี้แจงเรื่องประปา บ้านกระโพธิ์ หมู่ที่ 7 แก้ไขแล้ว ถนนคอนกรีตบ้านจังเกา–บ้านโสน
น้อย รองบประมาณอยู่
ส.อบต.วัน เรื่องโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน ขอให้กาหนดให้ชัดเจนด้วย หลายๆปีแล้ว
ไม่ได้ดาเนินการทาให้เสียโอกาสในการศึกษาและเพิ่มพูนความรู้
รองฯเกรียงไกร - จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป
ประธานฯ สอบถามที่ประชุมฯ มีเรื่องที่นาเสนอเพิ่มเติมหรือไม่
ที่ประชุมฯ ไม่มีเสนอเพิ่ม
ประธานฯ กล่าวปิดประชุมฯ
ปิดประชุมเวลา 14.25 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

