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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองไผ่ล้อม
สมัยวิสามัญสมัยที่ 2/๒๕62
วันที่ 29 มีนาคม ๒๕62
ณ ห้องประชุมสภา อบต.หนองไผ่ล้อม อาเภอสาโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
-----------------------เริ่มประชุมเวลา ๐๙.3๐ น.
จานวนสมาชิกสภาฯ ทั้งหมด ๒0 คน เข้าประชุม จานวน 18 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

นายบุญเต็ม แสงเพ็ชร

สมาชิกสภา อบต.ฯหมู่ที่ ๑๒

๑๗

นายสนม สุดาจันทร์

สมาชิกสภา อบต.ฯหมู่ที่ ๑๒

18

นายลพ วิยาสิงห์

สมาชิกสภา อบต.ฯหมู่ที่ 13
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รายชื่อผู้ขาดประชุม ดังนี้
ที่

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

๑

นายประยงค์ เจือจันทร์

สมาชิกสภา อบต.ฯหมู่ที่ ๑๑

๒

นายวิทิศ มั่นยืน

สมาชิกสภา อบต.ฯหมู่ที่ ๑3

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

พ.จ.ต.สุนทร ผลเจริญ

ปลัด อบต.หนองไผ่ล้อม

๖

นายธนาพล คงมั่น

กานันตาบลหนองไผ่ล้อม

7

นายเนียม สันทาลุนัย

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6

8

นายสาหยัน แสนรัมย์

ผช.ผญ.บ้านโสนน้อย หมู่ที่ 12

9

นายประจวบ ภางาม

ผช.ผญ.บ้านจังเกา หมู่ที่ 10

10

นายวรรณชัย ยิ่งกล้า

นักวิเคราะห์นโยบายฯ

11

นายชยธร งามยิ่ง

ผช.จพง.พัฒนาชุมชน

เลขานุการนายกฯ

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายพุทฒินันท์ บุญภา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองไผ่ล้อม
ได้กล่าวเปิดประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
1.1 เรื่องประกาศอาเภอสาโรงทาบเรียกประชุมสภา อบต.หนองไผ่ล้อม สมัยวิสามัญสมัยที่ 2/2562
ประธานสภาฯ - ได้อ่านประกาศอาเภอสาโรงทาบ เรื่องเรียกประชุมสภา อบต.หนองไผ่ล้อม สมัยวิสามัญ
สมัยที่ 2/2562 และอาเภอสาโรงทาบ อนุญาตให้เปิดประชุม ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม
2562 เป็นต้นไป มีกาหนด 15 วัน
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ที่ประชุมฯ

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 1/2562
ประธานฯ
- ได้ให้ที่ประชุมพิจารณาเอกสารรายงานการประชุมสภา อบต.หนองไผ่ล้อม สมัยวิสามัญ
สมัยที่ 1/2562 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562 จากนั้นได้สอบถามที่ประชุมว่า มีข้อความ
ใดที่จะแก้ไขหรือไม่
ที่ประชุมฯ ไม่มีการแก้ไข
มติที่ประชุมฯ - มติรับรอง
จานวน 17 เสียง
- ไม่รับรอง
จานวน - เสียง
- งดออกเสียง
จานวน 1 เสียง
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1 เรื่องพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 5
ประธานฯ เชิญนายกฯชี้แจงเหตุผลและความจาเป็น
นายกฯ ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลหนองไผ่ล้อม ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2562-2564) ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองไผ่ล้อม เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน
2559 แล้วนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ อนุมัติ อนุญาต รับจดทะเบียน หรือรับ
จดแจ้ง ปฏิบัติตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 ลงวันที่ 4
เมษายน 2560 ข้อที่ 17 และแนวทางปฏิบัติในการยกเลิกสาเนาเอกสาร (สาเนาทะเบียน
บ้านและสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน) และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดซื้อ
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ให้แล้วเสร็จภายในเดือน
มีนาคม 2562 จึงมีความจาเป็นที่จะต้องเพิ่มเติมบัญชีครุภัณฑ์ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้
1. แผนงานบริหารทั่วไป หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดหา
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จานวน 4 เครื่องๆละ 700
บาท (รายละเอียดตามร่างแผนฯที่แนบท้าย)
นักวิเคราะห์ฯ - ได้อธิบายเพิ่มเติมถึงวัตถุประสงค์ของการจัดทาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 25612564) เพิ่มเติมฉบับที่ 5 ดังนี้
1. เพื่อดาเนินการตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560
ลงวันที่ 4 เมษายน 2560 ข้อที่ 17
2. เพื่ออานวยความสะดวกในการให้บริการแก่ประชาชนในการปฏิบัติตามหน้าที่
3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่
สาหรับบัญชีครุภัณฑ์ที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ รายละเอียดดังนี้
แผนงานบริหารงานทั่วไป หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
วัตถุประสงค์เพื่อจัดหาอุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) สาหรับ
งานสานักงาน เป้าหมายอุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)
จานวน 4 เครื่องๆละ 700 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่
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กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกาหนด ดังนี้ สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตร
แบบอเนกประสงค์ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้ มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อย
กว่า 4.8 MHZ สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได้ สามารถใช้กับ
บัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ที่ใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 5 volts,3 volts
1.8 volts ได้เป็นอย่างน้อย งบประมาณ 2,800 บาท
ประธานฯ ให้ที่ประชุมอภิปราย
ที่ประชุมฯ เห็นชอบตามร่างฯที่นาเสนอ
ประธานฯ ขอมติที่ประชุมฯ
มติที่ประชุมฯ - เห็นชอบ 17 เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง
- งดออกเสียง 1 เสียง
3.2 เรื่องพิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
ประธานฯ เชิญนายกชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม
นายกฯ ด้วยบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 3 ได้มีหนังสือถึง อบต.หนองไผ่ล้อม เนื่องจากได้รับความ
เดือดร้อนเรื่องน้าสาหรับอุปโภค บริโภค สาเหตุเนื่องจากระบบประปาหมู่บ้านเสื่อมสภาพ
จากการใช้งานมานาน ทาให้ระบบการส่งน้าไม่สะดวก เสียบ่อยๆ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนดังกล่าว ชาวบ้านหนองหว้าได้ร้องขอให้เปลี่ยนแปลงโครงการตาม
ข้อบัญญัติ รายละเอียด ดังนี้
1. โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 3 บ้านหนองหว้า เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง
ถนนดินลงหินคลุก (สายหนองพุ่ม – ตลาด) ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 1,200
เมตร หนาเฉลี่ย 0.08 เมตร ตามแบบ อบต.กาหนด งบประมาณ 300,000 บาท ขอโอน
เปลี่ยนแปลงโครงการไปตั้งจ่ายเป็นโครงการใหม่ “โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านหนองหว้า เพื่อปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถังสูง
งบประมาณ 300,000 บาท”
ประธานฯ ให้ที่ประชุมอภิปราย
ส.อบต.วัน ได้อภิปรายว่า เป็นความจาเป็นและความเดือด ร้อนของชาวบ้านหนองหว้า ระบบประปา
ใช้มานานชารุด โดยมติประชาคมหมู่บ้าน เห็นชอบให้ปรับปรุ งระบบประปาหมู่บ้าน ขอให้
ทีป่ ระชุมพิจารณา
นายกฯ เป็นความจาเป็นของหมู่บ้าน ขอฝากสมาชิกพิจารณา
ประธานฯ ขอมติที่ประชุมฯ
มติที่ประชุมฯ - อนุมัติ 17 เสียง
ไม่อนุมัติ - เสียง
- งดออกเสียง 1 เสียง
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ประธานฯ -

สั่งพักการประชุมฯเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน และนัดประชุมต่อช่วงเวลา 13.00 น.

เวลา 13.00 น. ประธานฯได้เชิญสมาชิกสภาฯเข้าห้องประชุมและดาเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระต่อไป ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
ประธานฯ ให้ที่ประชุมได้นาเสนอ
ส.อบต.วัน เรื่องโครงการที่เปลี่ยนแปลงตามวาระที่ผ่านมา โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน
หนองหว้า ขอให้รีบดาเนินการเร่งด่วนด้วย เนื่องจากชาวบ้านหนองหว้าได้รับความ
เดือดร้อนจริงๆ
ส.อบต.สนม - เรื่องถนนคอนกรีต สายบ้านโสนน้อย – บ้านจังเกา พื้นผิวจราจรชารุด เกิดอุบัติเหตุ
บ่อยครั้ง เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ขอให้เร่งดาเนินการซ่อมแซมด่วนด้วย
ส.อบต.ลพ เรื่องท่อระบายน้าออกจากหมู่บ้าน เนื่องจากไม่มีทางระบายน้า น้าท่วมขังหมู่บ้านช่วย
หาทางแก้ไขให้ด้วย
ถนนคอนกรีตสายบ้านหนองคูพัฒนา – บ้านไทร ที่ได้ดาเนินการแล้วเสร็จเมื่อไม่กี่วันที่
ผ่านมานี้ เกิดรอยร้าว คาดว่าการดาเนินการไม่ได้ตามมาตรฐานขอให้ช่วยตรวจสอบด้วย
โครงการรั้วรอบหนองแต้ ทาไมดาเนินการก่อสร้างไม่รอบหนองแต้ เพราะสาเหตุใด
ผิดพลาดตรงไหน ช่าง อบต.ได้ลงพื้นที่ไปวัดขนาดกว้างยาวหรือไม่ ขอให้ชี้แจงด้วย
นายกฯ โครงการประปา หมู่ที่ 3 จะรีบดาเนินการให้
ถนนคอนกรีต บ้านโสนน้อย – บ้านจังเกา รอดูความชัดเจนของงบประมาณ และ
รายละเอียดของพื้นที่ชารุดเสียหาย
ส.อบต.วัน เสนอแนะ ถนนสายบ้านจังเกา – บ้านโสนน้อย ซ่อมแซมคงไม่ได้เพราะดูจากสภาพถนน
แล้วพื้นผิวชารุดเสียหายมาก เห็นควรก่อสร้างใหม่เลย
ส.อบต.สมพงษ์ - เรื่องน้าท่วมขังถนนลาดยางช่วงฤดูฝน สาเหตุเนื่องจากไม่มีรางระบายน้า และรางระบาย
น้าอุดตัน แจ้งทาง อบต.ช่วยแก้ไขปัญหา และดาเนินการก่อสร้างรางระบายน้าให้ด้วย
ส.อบต.สามารถ - เรื่องโครงการก่อสร้างรางระบายน้า หมู่ที่ 10 ขอให้ชะลอเรื่องการดาเนินการตาม
โครงการไว้ก่อน เนื่องจากทางหมู่บ้านมีปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วน อาจจะมีการขอ
เปลี่ยนแปลงโครงการ
นายกฯ จะแจ้งพัสดุ และกองช่าง ดาเนินการชะลอเรื่ องให้ต่อไป
ส.อบต.สมัย - โครงการต่างๆที่ได้ดาเนินงานของบ้านกระโพธิ์ หมู่ที่ 7 เช่น ถนนคอนกรีต รางระบายน้า
ขอให้ช่วยตรวจสอบให้ดีด้วย ก่อนที่จะตรวจรับงาน งานส่วนมากไม่ได้มาตรฐาน ขอเอา
แบบคุณภาพหน่อย ไม่เอาปริมาณ
ส.อบต.สมพงษ์ - ขอให้เร่งดาเนินการโครงการตามข้อบัญญัติฯของบ้านโพธาให้ด้วย
นายกฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านหนองหว้า – บ้านหนอง
แคน ได้ทาสัญญาแล้ว และโครงการต่างๆของทุกหมู่บ้านกาลังเร่งดาเนินการด้วยเช่นกัน
ส.อบต.วัน เรื่องวางท่อระบายน้า (สายลาดยางบ้านหนองแคน) จะดาเนินการเสร็จทันก่อน
ถนนลาดยางหรือไม่
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กานัน -

ปลัดฯ -

ส.อบต.สมัย -

นายกฯ ประธานฯ ที่ประชุมฯ ประธานฯ -

ได้แสดงความคิดเห็น เรื่องโครงการวางท่อระบายน้าบ้านหนองแคน ว่าไม่เห็นด้วยที่จะ
วางท่อเพียงแค่ 6 แถว ไม่น่าจะรับแรงไหลของน้าอยู่ จะเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ยั่งยืน เป็น
การแก้ปัญหาที่ไม่ถูกต้องตามสภาพความเป็นจริง ปัญหาดังกล่าวจะไม่จบสิ้น ขอให้ขยาย
สะพานออก หรือ ก่อสร้าง สะพานใหม่
ได้ชี้แจงเพิ่มเติม เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัย ถ้าหากจะก่อสร้างเป็นสะพานคงไม่มี
งบประมาณเพียงพอที่จะดาเนินการได้ เพราะต้องใช้งบประมาณเป็นล้า นบาท เพื่อให้ถนน
สวยงามและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้สัญจร จึงได้จัดทาเป็นโครงการวางท่อ
ระบายน้าตามงบประมาณและศักยภาพของ อบต.ที่สามารถทาได้
ได้เสนอแนะเพิ่มเติม เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยจริงๆ รบกวนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องช่วย
ดาเนินการหาแนวกั้นสะพานให้มีสัญลักษณ์ที่สามารถมองเห็นชัดเจน เพื่อความปลอดภัย
ต่อไป
จะพิจารณาหาทางออก และแก้ไขตามความเหมาะสมต่อไป
สอบถามที่ประชุมฯ มีเรื่องที่นาเสนอเพิ่มเติมหรือไม่
ไม่มีเสนอเพิ่ม
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.....................................................ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายประยงค์ เจือจันทร์)

สภา อบต.หนองไผ่ล้อม รับรองรายงานการประชุมสภาฯแล้ว เมื่อ..................................................
ลงชื่อ...........พุฒินันท์ บุญภา...............ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายพุฒินันท์ บุญภา)
ประธานสภา อบต.หนองไผ่ล้อม
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