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รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองไผลอม
สมัยวิสามัญสมัยที่ 3/๒๕62
วันที่ 14 มิถุนายน ๒๕62
ณ หองประชุมสภา อบต.หนองไผลอม อําเภอสําโรงทาบ จังหวัดสุรินทร
-----------------------เริ่มประชุมเวลา ๐๙.3๐ น.
จํานวนสมาชิกสภาฯ ทั้งหมด ๒0 คน เขาประชุม จํานวน 17 คน ดังนี้
ที่
ชื่อ-สกุล
ตําแหนง
๑

นายพุทฒินันท บุญภา

ประธานสภา อบต.ฯ

๒

นางเสาวภา งามนัก

รองประธานสภาฯ อบต.ฯ

๓

นายวัน บุราคร

สมาชิกสภา อบต.ฯหมูที่ 3

๔

นายไกรสร ภางาม

สมาชิกสภา อบต.ฯหมูที่ ๔

๕

นายสมพงษ บุราคร

สมาชิกสภา อบต.ฯหมูที่ ๔

๖

นายชอย ทองนํา

สมาชิกสภา อบต.ฯหมูที่ ๕

๗

นางสุรีย วิยาสิงห

สมาชิกสภา อบต.ฯหมูที่ ๖

๘

นายพันธ หาผล

สมาชิกสภา อบต.ฯหมูที่ ๗

๙

นายสมัย วารี

สมาชิกสภา อบต.ฯหมูที่ ๗

๑๐

นายมานพ ชัยภา

สมาชิกสภา อบต.ฯหมูที่ ๘

๑๑

นายสามารถ สาทิพจันทร

สมาชิกสภา อบต.ฯหมูที่ 10

๑๒

นายสุพชัย แสนศิริ

สมาชิกสภา อบต.ฯหมูที่ ๑๐

๑๓

นายประยงค เจือจันทร

สมาชิกสภา อบต.ฯหมูที่ ๑๑

๑๔

นายบุญเต็ม แสงเพ็ชร

สมาชิกสภา อบต.ฯหมูที่ ๑๒

๑๕

นายสนม สุดาจันทร

สมาชิกสภา อบต.ฯหมูที่ ๑๒

๑๖

นายวิทิศ มั่นยืน

สมาชิกสภา อบต.ฯหมูที่ 13

๑๗

นายลพ วิยาสิงห

สมาชิกสภา อบต.ฯหมูที่ 13
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รายชื่อผูลาประชุม ดังนี้
ที่

ชื่อ-สกุล

ตําแหนง

๑

นายประดิษฐ สันทาลุนัย

สมาชิกสภา อบต.ฯหมูที่ 6

2

นายสวัสดิ์ ทาสิมมา

สมาชิกสภา อบต.ฯหมูที่ 9

3

นายศิรชิ ัย บุญทูล

สมาชิกสภา อบต.ฯหมูที่ 11

รายชื่อผูเขารวมประชุม ดังนี้
ที่

ชื่อ-สกุล

ตําแหนง

๑

นายมานพ วิยาสิงห

นายก อบต.หนองไผลอม

๒

นายเกรียงไกร สุรพงษพิวัฒนะ

๓

นายไกรเชษฐ สันทาลุนัย

๔

พ.จ.ต.สุนทร ผลเจริญ

ปลัด อบต.หนองไผลอม

๕

นายประจวบ ภางาม

ผช.ผญบ.หมูที่ 10

๖

นายบุญเลิศ ไตรพรม

ผูใหญบาน หมูที่ 12

7

นายพนม วิยาสิงห

ผูใหญบาน หมูที่ 5

8

นายเนียม สันทาลุนัย

ผูใหญบาน หมูที่ 6

9

นายเสริฐ ชฎางาม

ผูใหญบาน หมูที่ 4

10

นางโสภิต บุตรดี

รองปลัดฯ

11

นายวรรณชัย ยิ่งกลา

นักวิเคราะหนโยบายฯ

12

นายชยธร งามยิ่ง

ผช.จพง.พัฒนาชุมชน

รองนายก อบต.หนองไผลอม
เลขานุการนายกฯ

เมื่อที่ประชุมพรอมแลว นายพุทฒินันท บุญภา ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองไผลอม
ไดกลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจงใหทราบ
1.1 เรื่องประกาศอําเภอสําโรงทาบเรียกประชุมสภา อบต.หนองไผลอม สมัยวิสามัญสมัยที่ 3/2562
ประธานสภาฯ - ไดอานประกาศอําเภอสําโรงทาบ เรื่องเรียกประชุมสภา อบต.หนองไผลอม สมัยวิสามัญ
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ที่ประชุมฯ

สมัยที่ 3/2562 และอําเภอสําโรงทาบ อนุญาตใหเปดประชุม ตั้งแตวันที่ 10 มิถุนายน
2562 เปนตนไป มีกําหนด 15 วัน
- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว
เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 2/2562 ลว. 29 มี.ค. 62
ประธานฯ
- แจงใหที่ประชุมทราบ วา เอกสารยังไมเรียบรอย จะนําเขาที่ประชุมในคราวถัดไป
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1 เรื่องพิจารณารางแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของ อบต.หนองไผลอม
ประธานฯ
- เชิญนายกฯนําเสนอรางแผนฯตอที่ประชุมฯ
นายกฯ
- องคการบริหารสวนตําบลหนองไผลอม มีความจําเปนเรงดวนที่จะตองเรียกประชุมสภาฯ
เพื่อพิจารณาทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น ตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่องซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยอาศัยอํานาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2548 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ขอ 5 กําหนดระยะเวลาแผนพัฒนา
ทองถิ่นเปนระยะเวลาหาป (พ.ศ. 2561-2565) และใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นถือ
ปฏิบัติตามแนวทางที่กําหนด ทั้งนี้ใหดําเนินการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 25612565) ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2562 จึงขอนําเสนอรางแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของ อบต.หนองไผลอม ใหที่ประชุมพิจารณา รายละเอียด
ตามรางแผนที่นําสงพรอมหนังสือเชิญประชุมฯ
นักวิเคราะหฯ - ไดชี้แจงเพิ่มเติม ตามที่ อบต.หนองไผลอม ไดออกประชุมประชาคมหมูบานในการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของ อบต.หนองไผลอม บัดนี้ กระบวนการจัดทํา
แผนฯไดรวบรวมขอมูลปญหาและความตองการของหมูบาน ทั้ง 11 หมูบาน จัดทําเปนราง
แผนฯเสร็จสมบูรณแลวเปนรูปเลม และไดนําสงใหสมาชิกสภาฯทุกทานไดพิจารณา ซึ่ง
โครงการตางๆของแตละหมูบานที่ผานการประชุมประชาคมหมูบาน ขอใหสมาชิกทุกทาน
ไดดูรายละเอียดและพิจารณาเปนขอๆไป ถาหากวามีขอผิดพลาดขอใหแจงในที่ประชุมเพื่อ
พิจารณาแกไขตอไป
ประธานฯ
- ใหที่ประชุมฯอภิปราย
ส.อบต.ประยงค - โครงการของหมูบานโนนลี ตามมติการประชุมประชาคมหมูบาน โครงการลําดับที่ 1 คือ
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตสายจากหมูบาน – โรงเรียนบานโนนลี แตไมมีในแผน
เนื่องจากสาเหตุอะไร
ปลัดฯ
- ชี้แจงขอเท็จจริงวา เนื่องจากโรงเรียนสังกัดหนวยงานของ สพฐ. ในการที่จะดําเนินการ
ใดๆที่มิใชพื้นที่หรือความรับผิดชอบของ อบต. จะตองขออนุญาต หรือหนวยงานนั้นรองให
ชวยดําเนินการจึงจะสามารถดําเนินการได ตองเปนตามขั้นตอนและเปนไปตามระเบียบฯ
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นายกฯ

- ไดอธิบายเพิ่มเติมวา ขอใหแจงทางโรงเรียนบานโนนลี ใหดําเนินการทําหนังสือถึงเขต
พื้นที่การศึกษาที่เปนตนสังกัด เพื่อขออนุญาตดําเนินการกอสรางภายในพื้นที่ของโรงเรียน
ที่ประชุมฯ
- ไมมีอภิปรายเพิ่ม
ประธานฯ
- ขอมติที่ประชุมฯ
มติที่ประชุมฯ - มีมติเห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของ อบต.หนองไผลอม ดวย
คะแนนเสียง ดังนี้
- มีมติเห็นชอบ 14 เสียง
- ไมเห็นชอบ - เสียง
- งดออกเสียง 3 เสียง
3.2 เรื่องพิจารณาโอนงบประมาณไปตั้งจายรายการใหม
ประธานฯ
- เชิญนายกฯนําเสนอและชี้แจงรายละเอียดใหที่ประชุมทราบ
นายกฯ
- ตามที่จังหวัดสุรินทร ไดแจงใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตพื้นที่ ที่มีหนาที่อนุมัติ
อนุญาต ออกใบอนุญาต รับจดทะเบียน รับจดแจง หรือรับแจง ปฏิบัติตามคําสั่งหัวหนา
คณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 21/2560 ลงวันที่ 4 เมษายน 2560 ขอที่ 17 และ
แนวทางปฏิบัติในการยกเลิกสําเนาเอกสาร (สําเนาทะเบียนบานและสําเนาบัตรประชาชน)
และใหนายอําเภอกํากับดูแล และกําชับใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ จัดซื้อ
อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (smart card) ใหแลวเสร็จภายในเดือนมิถุนายน
1562 ตามหนังสือจังหวัดสุรินทร ที่ สร 0023.3/ว 2931 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2562
เพื่อใหเปนไปตามคําสั่งหัวหนาคณะ คสช. จึงมีความจําเปนที่จะตองโอนงบประมาณ ดังนี้
1) ขอโอนจากแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน รายการโครงการจัดประชุมประชาคม
ทองถิ่นระดับหมูบานและตําบล ตั้งไว 30,000 บาท ขอโอน 2,800 บาท ไปตั้งจาย
รายการใหม รายละเอียด ดังนี้
- หมวดครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร รายการอุปกรณอานบัตรแบบ
อเนกประสงค (smart card) งบประมาณ 2,800 บาท ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.
2561-2564)เพิ่มเติมฉบับที่ 5 หนาที่ 4 ลําดับที่ 2
ประธานฯ
- ใหที่ประชุมฯอภิปราย
ความเห็นที่ประชุมฯ
- เห็นชอบตามที่เสนอขอโอนไปตั้งจายตามรายการใหม
ประธานฯ
- ขอมติที่ประชุมฯ
มติที่ประชุมฯ - มีมติอนุมัติใหไปตั้งจายรายการใหม หมวดครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
รายการอุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (smart card) งบประมาณ 2,800 บาท ดวย
คะแนนเสียง ดังนี้
- มีมติอนุมัติ 16 เสียง
- ไมอนุมัติ - เสียง
- งดออกเสียง 1 เสียง
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3.3 เรื่องพิจารณาเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงโครงการใชจายเงินสะสมประจําป 2562
ประธานฯ
- เชิญนายกฯนําเสนอและชี้แจงรายละเอียดใหที่ประชุมทราบ
นายกฯ
- ตามที่สภาองคการบริหารสวนตําบลหนองไผลอม ไดมีมติที่ประชุมฯเมื่อวันที่ 1 มีนาคม
2562 อนุมัติใหใชจายเงินสะสม ประจําป 2562 โครงการวางทอระบายน้ํา หมูที่ 8 บาน
หนองแคน เพื่อเตรียมพรอมสําหรับเสนทางสํารองในการเสด็จพระราชกรณียกิจสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ และเพื่อใหประชาชนมีเสนทางสัญจร ไปมาสะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย รายละเอียดโครงการ
- รื้อถอนสะพาน คสล.เดิม และวางทอระบายน้ํา คสล. ขนาด ศก. 1.00x1.00
ม. จํานวน 2 จุด จุดที่ 1 วางทอ 6 แถว x 10 = 60 ทอน จุดที่ 2 วางทอ 2 แถว x 10
= 20 ทอน งบประมาณ 300,000 บาท (รายละเอียดตามแบบ อบต.หนองไผลอม
กําหนด) เพื่อใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริงของพื้นที่
- ขอเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงเปน “โครงการวางทอระบายน้ํา ปริมาณงาน วางทอ
ระบายน้ําขนาด 1.00x1.00 เมตร จํานวน 54 ทอน พรอมเทคอนกรีตปากทอ
สถานที่กอสราง หมูที่ 8 บานหนองแคน งบประมาณ 300,000 บาท” (รายละเอียดตาม
แบบ อบต.หนองไผลอม กําหนด)
- เนื่องจากสภาพถนนปจจุบันบริเวณสะพานเปนทางแคบเปนรูปคอขวด เปนอันตราย
สําหรับผูใชรถใชถนน เพื่อเปนการปองกันเหตุอันอาจเกิดขึ้นได จึงขอใหที่ประชุมพิจารณา
ประธานฯ
- ใหที่ประชุมฯอภิปราย
ส.อบต.วัน
- โครงการดังกลาวประชุมผานมาแลว แตทําไมไมดําเนินการจะนํามาใหสภาพิจารณาอีก
ทําไม เพราะสภาอนุมัติไปแลว ไมใชเรื่องเรงดวน เสนอเปนบล็อกคอนเวิรด ใหรอ
ดําเนินการในปถัดไป ใหที่ประชุมพิจารณา
นายกฯ
- ไดชี้แจงเพิ่มเติมวา ไดไปรวมประชุมประชาคมกับชาวบานหนองแคน โดยชาวบานยินดี
และเห็นชอบ เพื่อแกไขปญหาดังกลาว
ส.อบต.วัน
- โครงการถนนหินคลุก ใหรอ 2-3 ป ยังรอได ใหรอปถัดไปไดไหม เพราะใหโอกาส
ดําเนินการแลว แตจะมาขอเปลี่ยนแปลงโครงการอีก
ส.อบต.มานพ - ขอขอบคุณทุกทานที่ชวยผลักดัน ชาวบานยินดีมีถนนที่สวยงาม แตสะพานแคบไม
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน เพื่อเปนการแกไขปญหาขอใหที่ประชุมชวยพิจารณาดวย
ส.อบต.วิทิศ - มีความเปนหวงเรื่องการไหลของน้ํา เสนอขอใหขยายสะพานออกจะดีกวาไหม ถาสราง
เปนบล็อกคอนเวิรดมีปญหาตามมาแนนอน
นายกฯ
- ไดอธิบายเพิ่มเติมวา เนื่องจากสภาพสะพานชํารุดเสียหายตามอายุการใชงาน ไมสามารถ
ตอเติมได ถาหากจะกอสรางใหม งบประมาณตองเปนหลักลานขึ้น หมูบานอื่นๆคงไมยอม
แนนอน เพื่อแกไขปญหาดังกลาวใหชาวบานมีความปลอดภัยในการใชรถใชถนน ดวย
งบประมาณที่จํากัด ใหที่ประชุมพิจารณา
ปลัดฯ
- ชี้แจงเพิ่มเติม ที่ผานมาสภาฯไดอนุมัติแลว แตที่ขอเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงก็ตองนําเสนอ
สภาฯ เพราะเปนอํานาจของสภาฯที่จะพิจารณาอนุมัติ
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ประธานฯ
มติที่ประชุมฯ

ประธานฯ

- ขอมติที่ประชุมฯ
มีมติใหเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงโครงการใชจายเงินสะสมประจําป 2562 “โครงการวางทอ
ระบายน้ํา ปริมาณงาน วางทอระบายน้ําขนาด 1.00x1.00 เมตร จํานวน 54 ทอน พรอม
เทคอนกรีตปากทอสถานที่กอสราง หมูที่ 8 บานหนองแคน งบประมาณ
300,000 บาท” (รายละเอียดตามแบบ อบต.หนองไผลอม กําหนด) ดวยคะแนนเสียง
ดังนี้
- มีมติอนุมัติ 12 เสียง
- ไมอนุมัติ 2 เสียง
- งดออกเสียง 3 เสียง
- สั่งพักการประชุมฯเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน และนัดประชุมตอชวงเวลา 13.00 น.
- เวลา 13.00 น. ประธานฯไดเชิญสมาชิกสภาฯเขาหองประชุมและดําเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระตอไป ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
ประธานฯ
- ใหที่ประชุมไดนําเสนอ
ส.อบต.ประยงค - เรื่องถนนลาดยางสายบานโนนลี – บานตรึม มีอุบัติเหตุบอยครั้ง รีบดําเนินการซอมแซม
ใหดวย
- ถนนคอนกรีตสายบานโนนลี – หวยไผ รับปากวาจะดําเนินการจนบัดนี้ยังไมมีการ
ดําเนินการใดๆ ใหรีบเรงดําเนินการใหดวย
- การดําเนินการที่ผานมา โครงการซอมแซมถนนสายบานโนนลี – บานจังเกา เห็น
ดําเนินการเปนจุดๆทําไมไมตลอดสาย ขอใหชี้แจง
ส.อบต.สมัย - โครงการตามขอบัญญัติ ป พ.ศ. 2562 บานกระโพธิ์ หมูที่ 7 จะดําเนินการใหตอนไหน
นายกฯ
- ลาดยางโนนลี จะพิจารณาซอมแซมใหเพื่อแกไขปญหาใหชาวบานตอไป
- หมูที่ 7 ก็เชนกัน กําลังเรงดําเนินการ
ส.อบต.สนม - ถนนคอนกรีต ม.10 – ม.12 ที่ชํารุดเสียหายมาก ไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
- ไฟฟาสาธารณะภายในหมูบานเสีย
- โครงการศึกษาดูงานจะไดไปไหม
- ทุกโครงการที่เสนอขอใหรีบดําเนินการซอมแซมใหและชี้แจงใหรับทราบดวย
ผูใหญบาน ม.6 - ถนนสายบานไทร – บานหนองหวา ชวงที่เปนลาดยาง สภาพลาดยางเสื่อมสภาพขอใหรีบ
ดําเนินการซอมแซมใหดวย เพื่อใหชาวบานไดรับความสะดวกสบายในการสัญจร ขืนปลอย
ไวอาจมีการรองเรียนได เพราะเปนยุคสมัยที่สื่อมีความกาวหนาล้ําสมัยดวยความเปนหวง
ส.อบต.ลพ
- รางระบายน้ํา ม.13 ไมมีที่ระบาย ไมสามารถดําเนินการได ขอใหทานนายกฯชวยไป
เจรจาและอธิบายใหเจาของที่เขาใจดวย
นายกฯ
- รางระบายน้ําหมูที่ 13 ไดไปเจรจาแลว แตทุกคนในชุมชนตองชวยกันเจรจาอธิบายให
เจาของที่เขาใจดวยเชนกัน ใหมีความเสียสละเพื่อสวนรวมดวย
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- บานไทร ลาดยางชํารุด ใหที่ประชุมชวยกันพิจารณาไมทราบวาจะซอมแซมอยางไร เห็น
แตจะสรางใหมเพราะชํารุดเสียหายมาก
- ทุกโครงการที่นําเสนอจะพิจารณาซอมแซมและดําเนินการแกไขตอไป
- โครงการศึกษาดูงาน รอความพรอมของหลายๆฝายอยู
ส.อบต.สุพชัย - หารือเรื่องหนองน้ําบานจังเกา ไมมีน้ํา ขอความอนุเคราะหชวยขุดลอกใหดวย
นายกฯ
- ขุดลอกหนองน้ํา รอประกาศใชแผนฉบับนี้ ก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงและดําเนินการตอไป
ส.อบต.วัน
- โครงการของหมูที่ 10 ที่จะขุดลอกหนองน้ํา ขอใหคดิ ใหดีเพราะเปนชวงหนาฝนจะ
ดําเนินการไดลําบาก
ส.อบต.สมพงษ - รางระบายน้ํา ม.4 ปงบ 62 เรงดําเนินการใหดวย เขาสูชวงฤดูฝนแลว
ส.อบต.ประยงค - ปรับปรุงถนนหินคลุกบานโนนลี – บานจังเกา ถาจะปรับเกรดขอใหพิจารณาดําเนินการ
ชวงที่เหมาะสมดวย
- การจัดเก็บภาษีรถเกี่ยว แตละปไดเทาไหรขอใหชี้แจงใหทราบดวย
ประธานฯ
- สอบถามที่ประชุมฯ มีทานใดจะอภิปรายและนําเสนอเพิ่มหรือไม
ที่ประชุมฯ
- ไมมีอภิปรายและนําเสนอเพิ่ม
ประธานฯ
- กลาวปดประชุม
ปดประชุมเวลา 14.35 น.
ลงชื่อ............สุนทร ผลเจริญ.............ผูบันทึกรายงานการประชุม
(นายสุนทร ผลเจริญ)
เลขานุการสภา อบต.หนองไผลอม
ลงชื่อ.........ประยงค เจือจันทร...........ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายประยงค เจือจันทร)
ลงชื่อ.........ชอย ทองนํา.....................คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายชอย ทองนํา)
ลงชื่อ........วัน บุราคร........................คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายวัน บุราคร)
สภา อบต.หนองไผลอม รับรองรายงานการประชุมสภาฯแลว เมื่อ..................................................
ลงชื่อ........พุฒินันท บุญภา................ผูร ับรองรายงานการประชุม
(นายพุฒินันท บุญภา)
ประธานสภา อบต.หนองไผลอม
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รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองไผลอม
สมัยวิสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/๒๕62
วันที่ 24 มิถุนายน ๒๕62
ณ หองประชุมสภา อบต.หนองไผลอม อําเภอสําโรงทาบ จังหวัดสุรินทร
-----------------------เริ่มประชุมเวลา ๐๙.3๐ น.
จํานวนสมาชิกสภาฯ ทั้งหมด ๒0 คน เขาประชุม จํานวน 19 คน ดังนี้
ที่
ชื่อ-สกุล
ตําแหนง
๑

นายพุทฒินันท บุญภา

ประธานสภา อบต.ฯ

๒

นายวัน บุราคร

สมาชิกสภา อบต.ฯหมูที่ 3

๓

นายไกรสร ภางาม

สมาชิกสภา อบต.ฯหมูที่ ๔

๔

นายสมพงษ บุราคร

สมาชิกสภา อบต.ฯหมูที่ ๔

๕

นายชอย ทองนํา

สมาชิกสภา อบต.ฯหมูที่ ๕

๖

นางสุรีย วิยาสิงห

สมาชิกสภา อบต.ฯหมูที่ ๖

๗

นายประดิษฐ สันทาลุนัย

สมาชิกสภา อบต.ฯหมูที่ ๖

๘

นายพันธ หาผล

สมาชิกสภา อบต.ฯหมูที่ ๗

๙

นายสมัย วารี

สมาชิกสภา อบต.ฯหมูที่ ๗

๑๐

นายมานพ ชัยภา

สมาชิกสภา อบต.ฯหมูที่ ๘

๑๑

นายสวัสดิ์ ทาสิมมา

สมาชิกสภา อบต.ฯหมูที่ 9

๑๒

นายสามารถ สาทิพจันทร

สมาชิกสภา อบต.ฯหมูที่ 10

๑๓

นายสุพชัย แสนศิริ

สมาชิกสภา อบต.ฯหมูที่ ๑๐

๑๔

นายศิริชัย บุญทูล

สมาชิกสภา อบต.ฯหมูที่ ๑๑

๑๕

นายประยงค เจือจันทร

สมาชิกสภา อบต.ฯหมูที่ ๑๑

๑๖

นายบุญเต็ม แสงเพ็ชร

สมาชิกสภา อบต.ฯหมูที่ ๑๒

17

นายสนม สุดาจันทร

สมาชิกสภา อบต.ฯหมูที่ ๑๒

๑8

นายวิทิศ มั่นยืน

สมาชิกสภา อบต.ฯหมูที่ 13

9

19

นายลพ วิยาสิงห

รายชื่อผูลาประชุม ดังนี้
ที่
๑

ชื่อ-สกุล

นางเสาวภา งามนัก

รายชื่อผูเขารวมประชุม ดังนี้
ที่

ชื่อ-สกุล

สมาชิกสภา อบต.ฯหมูที่ 13

ตําแหนง
รองประธานสภาฯ

ตําแหนง

๑

นายมานพ วิยาสิงห

นายก อบต.หนองไผลอม

๒

นายเกรียงไกร สุรพงษพิวัฒนะ

รองนายก อบต.หนองไผลอม

๓

นายมั่นคง ภางาม

รองนายก อบต.หนองไผลอม

๔

นายไกรเชษฐ สันทาลุนัย

๕

พ.จ.ต.สุนทร ผลเจริญ

๖

นางเพิ่ม เลิศล้ํา

7

นายเสริฐ ชฎางาม

ผูใหญบาน หมูที่ 4

8

นายสมคิด สุขเมือง

ผูใหญบานจังเอิด หมูที่ 9

9

นายพนม วิยาสิงห

ผูใหญบาน หมูที่ 5

10

นายชยธร งามยิ่ง

ผช.จพง.พัฒนาชุมชน

เลขานุการนายกฯ
ปลัด อบต.หนองไผลอม
ผช.ผูใหญบานโสนนอย หมูที่ 12

เมื่อที่ประชุมพรอมแลว นายพุทฒินันท บุญภา ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองไผลอม
ไดกลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจงใหทราบ
- ไมมี ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว
เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 2/2562 ลว. 29 มี.ค. 62
ประธานฯ
- ใหที่ประชุมพิจารณาตามเอกสารรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนอง
ไผลอม สมัยวิสามัญสมัยที่ 2/2562 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 ถาหากมีขอความใดจะ
แกไขขอใหแจงในที่ประชุมฯ
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ที่ประชุมฯ
- ไมมีการแกไข
มติที่ประชมฯ - รับรองดวยคะแนนเสียงที่เปนเอกฉันท
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1 เรื่องพิจารณาเปลี่ยนแปลงโครงการในขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป พ.ศ.
2562 อบต.หนองไผลอม
ประธานฯ
- เชิญนายกฯ นําเสนอตอที่ประชุม และชี้แจงเหตุผลใหที่ประชุมทราบ
นายกฯ
- ไดชี้แจงเหตุผลวา ดวยไดรับหนังสือรองขอความชวยเหลือจากบานจังเกา หมูที่ 10 วา
ไดรับความเดือดรอนเนื่องจากไมมีน้ําสําหรับอุปโภค บริโภค สาเหตุมาจากหนองน้ําบานจัง
เกา ไมมีน้ําสําหรับใชผลิตประปาของหมูบาน ชาวบานจังเกา จํานวน 240 หลังคาเรือน
ไดรับความเดือดรอน และไดประชุมประชาคมหมูบานโดยมีมติใหเปลี่ยนแปลงโครงการตาม
ขอบัญญัติของ อบต.หนองไผลอม ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 คือ โครงการรางระบายน้ํา
ภายในหมูบาน หมูที่ 10 บานจังเกา โดยขอเปลี่ยนแปลงไปตั้งจายเปนโครงการใหมเปน
โครงการขุดลอกหนองน้ําบานจังเกา แทน เพื่อเปนการแกไขปญหาความเดือดรอนดังกลาว
จึงนําเสนอญัตติเรื่องพิจารณาเปลี่ยนแปลงโครงการฯ ตอที่ประชุมฯ รายละเอียดดังนี้
- เดิม โครงการกอสรางรางระบายน้ําภายในหมูบาน หมูที่ 10 บานจังเกา เพื่อจายเปน
คากอสรางรางระบายน้ําชวงที่ 1 รางระบายน้ํา คสล. (ตัวU) ขนาด 0.50 x 0.50 เมตร
ยาว 134 เมตร ชวงที่ 2 รางระบายน้ํา คสล. (ตัวU) ขนาด 0.80 x 0.50 เมตร ยาว 86
เมตร รวมระยะทาง 326 เมตร งบประมาณ 400,000 บาท ตามแบบ อบต.กําหนด
- ขอเปลี่ยนแปลงโครงการไปตั้งจายเปนโครงการใหม “โครงการขุดลอกสระเก็บน้ํา
(หนองน้ําบานจังเกา) หมูที่ 10 ขนาดกวาง 127 เมตร ยาว 30 เมตร ลึก 2.50 เมตร
(ตามแบบ อบต.กําหนด) งบประมาณ 400,000 บาท”
ประธานฯ
- ใหที่ประชุมฯอภิปราย
ส.อบต.สุพชัย - ไดอภิปรายวา หนองน้ําบานจังเกาขาดแคลนน้ําจนมองเห็นผิวพื้นดินดานลาง สาเหตุจาก
หนองน้ําตื้นเขินไมสามารถกักเก็บน้ําใหเพียงพอตอความตองการของชาวบานได อีกสาเหตุ
หนึ่งมาจากฝนทิ้งชวงปริมาณน้ําจึงลดลง ทําใหชาวบานไดรับความเดือดรอนเรื่องน้ําสําหรับ
อุปโภค บริโภค จึงมีความจําเปนที่จะตองขอเปลี่ยนแปลงโครงการจากรางระบายน้ําเปน
โครงการขุดลอกหนองน้ําแทน เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนใหชาวบาน จึงขอความ
กรุณาทุกทานชวยพิจารณาดวย
ส.อบต.วัน
- เสนอแนะวา ชวงนี้เปนชวงฤดูฝนการขุดลอกอาจไมไดมาตรฐานและสวยงาม เห็นใจ
ชาวบานจังเกาที่ไดรับความเดือดรอนแตทั้งนี้ตองดูชวงเวลาการขุดลอกใหเหมาะสมดวย
กลัววาเริ่มขุดลอกฝนก็เริ่มตกจะเปนปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน ฝากพิจารณาดวย
ความหวังดี
ส.อบต.ประยงค - ไดอภิปรายวา งานทุกงานที่ดําเนินการจะมาตรฐานหรือไมนั้น ขึ้นอยูกับความเอาใจใส
ของชางผูควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจการจาง ขนาดโครงการบานโนนลีที่เพิ่ง
ดําเนินการเสร็จมาเมื่อไมนานก็ยังชํารุดแลว
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ส.อบต.วัน

- ฝากเรื่องนี้ถึงทานนายกฯแจงผูมีสวนเกี่ยวของควบคุมดูแลใหเปนไปตามแบบแปลนและ
ไดมาตรฐานดวย
นายกฯ
- การทํางานยอมมีปญหาและอุปสรรค ไดกําชับผูมีสวนเกี่ยวของดูแลอยางเขมงวดดวย
ส.อบต.สมพงษ - เห็นชอบตามที่หมูบานจังเกาเสนอ เพราะมองเห็นสภาพปญหาความเดือดรอนของ
ชาวบานจังเกา ใหสมาชิกฯทุกทานชวยพิจารณาอนุมัติดวย
ประธานฯ
- ขอมติที่ประชุมฯ
มติที่ประชุมฯ - มีมติเห็นชอบอนุมัติใหเปลี่ยนแปลงโครงการไปตั้งจายเปนโครงการใหม “โครงการขุดลอก
หนองน้ําบานจังเกา หมูที่ 10 ขนาดกวาง 30 เมตร ยาว 127 เมตร ลึก 2.50 เมตร
(ตามแบบ อบต.กําหนด) งบประมาณ 400,000 บาท” ดวยคะแนนเสียงดังนี้
- มีมติเห็นชอบ 17 เสียง
- ไมเห็นชอบ - เสียง
- งดออกเสียง 1 เสียง
- ไมอยูในที่ประชุม 1 คน
ประธานฯ

- สั่งพักการประชุมฯเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน และนัดประชุมตอชวงเวลา 13.00 น.
- เวลา 13.00 น. ประธานฯไดเชิญสมาชิกสภาฯเขาหองประชุมและดําเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระตอไป ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
ประธานฯ
- ใหที่ประชุมไดนําเสนอ
ส.อบต.วัน
- เรื่องโครงการกอสรางระบบประปาหมูบานหนองหวา ม.3 ยังไมเห็นดําเนินการใดๆเลย
ชาเพราะสาเหตุอะไรขอใหชี้แจงและรีบดําเนินการดวย
- เรื่องการมาทํางานของพนักงาน สังเกตเห็นวาพนักงานบางคนไมมาทํางานหรือมาบางไม
มาบาง เดือนหนึ่งเห็นมา 3-4 ครั้งก็มแี ตรับเงินเดือนเต็ม ฝากถึงทานนายกฯพิจารณาบอก
กลาวตักเตือนดวยเพราะเปนขาราชการมาทํางานกินเงินเดือนที่เปนภาษีของพี่นอง
ประชาชน ราชการเสียหาย อีกอยางใหเห็นใจคนอื่นดวยที่เขามาทํางานทุกวันดวย
นายกฯ
- เรื่องโครงการประปาบานหนองหวา ที่ยังไมสามารถดําเนินการไดเนื่องจากเอกสารยังไม
เรียบรอยคือยังขาดผูรับรองแบบ อีกไมนานคงไดดําเนินการ
- เรื่องการมาทํางานของพนักงาน ไดพูดคุยแจงพนักงานทุกคนแลว และทุกครั้งที่มีการ
ประชุม อยูที่ดุลยพินิจของบุคคลวาจะมีจิตใตสํานึกถึงความรับผิดชอบหรือไม
ส.อบต.วัน
- ฝากถึงนายกฯใหใชอํานาจเด็ดขาดใหเปนไปตามระเบียบฯมีการกลาวตักเตือน หรือระบุ
โทษใหชัดเจนดวย
ส.อบต.ประยงค - เรื่องถนนลาดยางสายบานโนนลี – ต.ตรึม เกิดอุบัติเหตุบอยครั้ง เนื่องจากถนนเปนหลุม
เปนบอ ขอใหรีบดําเนินการซอมแซมใหดวย
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นายกฯ

- การใชงบประมาณตางๆจะตองผานสภาฯถาหากวาหลายๆหมูบานมีปญหาเรื่องถนน
หนทางหรือเรื่องอื่น ใหทําเปนหนังสือแจงเขามาดวย เพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป
ส.อบต.ประยงค - ทําหนังสือมาเปนเดือนแลว โดยฝากมากับรองนายกฯเกรียงไกร รอแลวรอเลาก็ไมมีวี่แวว
วาจะมาดําเนินการให
ส.อบต.วิทิศ - เรื่องเครื่องขยายเสียงของหมูบานชํารุด ไมสามารถประชาสัมพันธขาวสารใหชาวบานได
ฝากถึงทานนายกฯพิจารณาสนับสนุนงบประมาณซอมแซมใหดวย
ส.อบต.ศิริชัย - เรื่องโครงการพัฒนาหมูบาน ขอความอนุเคราะหชวยดําเนินการดวยเพราะเปนชวงหนา
ฝนปญหาภายในชุมชนมากมาย เชน รางระบายน้ําอุดตัน น้ําทวมขัง ถนนเปนหลุมเปนบอ
- เรื่องโครงการติดตั้งกลองวงจรปด ที่เปนนโยบายในการดําเนินงานของทานนายกฯ จน
บัดนี้ก็ไมเห็นมีวี่แวววาจะดําเนินการ
- เรื่องโครงการศึกษาดูงาน ถามบอยครั้งแลวก็ไมดําเนินการเพราะสาเหตุอะไร ทั้งที่ก็
รับปากทุกครั้งที่สอบถาม ขอใหชี้แจงดวย
- เรื่องโครงการขุดลอกหนองจอ ตอนนี้ก็ยังไมไดขุดลอก รับปากวาจะเรียบดําเนินการแตก็
เงียบไป พูดแลวทําไมไดก็ไมตองไมพูด
ปลัดฯ
- เรื่องหอกระจายขาวหมูบาน ขอใหพิจารณาใชงบประมาณของหมูบานไปกอน เพราะถา
หากรองบประมาณของ อบต.กลัววาจะชาเนื่องจากมีองคประกอบหลายอยางเชน ใน
แผนพัฒนาฯ และงบประมาณ ขอทําความเขาใจใหทุกทานรับทราบ
นายกฯ
- อธิบายเพิ่มเติมเรื่องการขุดลอกหนองจอ ไดทําสัญญาแลวแตผูรับเหมายังไมมาดําเนินการ
ก็ไมรูจะทําอยางไร ก็คงตองรอตอไป
ส.อบต.สมพงษ - กลาวขอบคุณ ส.อบต.ศิริชัย ที่นําเสนอเรื่องกลองวงจรปด วาเปนเรื่องที่ดีชุมชนได
ประโยชนหลายดาน ขอใหรีบดําเนินการ
นายกฯ
- เรื่องโครงการติดตั้งกลองวงจรปด ไมมีในแผนพัฒนาของ อบต. จึงไมสามารถดําเนินการ
ได ยึดตามมติการประชุมประชาคมหมูบาน
ส.อบต.ศิริชัย - กลองวงจรปด เปนนโยบายของทานเองในการหาเสียง แตทานวาจะทําก็ยังเงียบกริบไมมี
การดําเนินการใดๆทั้งสิ้น
ส.อบต.วัน
- โครงการศึกษาดูงานรีบเรงดําเนินการดวย
- โครงการประปา บานหนองแคน หมูที่ 8 ดําเนินการแกไขปญหาใหชาวบานดวย ไมใช
สรางใหเปนอนุสาวรีย
ส.อบต.ประยงค - โครงการติดตั้งกลองวงจรปด ในคราวสมัยประชุมปที่ผานมาแลว ปนั้นสภาฯไมรับราง
และไดมีการเปลี่ยนแปลงไปทําโครงการอื่นๆ
ส.อบต.สนม - ตามที่นายกฯแถลงนโยบายในการบริหารงานเรื่องกลองวงจรปด ยังจําไดวาโอนไป
ชวยเหลือวาตภัย ในปนั้นมีผูประสบเหตุวาตภัยเปนจํานวนมาก ถาหากเปนไปไดก็อยากให
มีการดําเนินการเพราะเปนโครงการที่ดีชุมชนไดประโยชน
นายกฯ
- ทุกโครงการที่นําเสนอรับไวเพื่อพิจารณาดําเนินการใหสอดคลองตามสภาพพื้นที่และ
ความเปนจริง
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ประธานฯ
ที่ประชุมฯ
ประธานฯ

- สอบถามที่ประชุมฯ มีทานใดจะอภิปรายและนําเสนอเพิ่มหรือไม
- ไมมีอภิปรายและนําเสนอเพิ่ม
- กลาวปดประชุม

ปดประชุมเวลา 14.12 น.
ลงชื่อ..........สุนทร ผลเจริญ................ผูบันทึกรายงานการประชุม
(นายสุนทร ผลเจริญ)
เลขานุการสภา อบต.หนองไผลอม
ลงชื่อ.......ประยงค เจือจันทร..............ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายประยงค เจือจันทร)
ลงชื่อ........ชอย ทองนํา...................คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายชอย ทองนํา)
ลงชื่อ.........วัน บุราคร....................คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายวัน บุราคร)
สภา อบต.หนองไผลอม รับรองรายงานการประชุมสภาฯแลว เมื่อ..................................................
ลงชื่อ........พุฒินันท บุญภา..............ผูรับรองรายงานการประชุม
(นายพุฒินันท บุญภา)
ประธานสภา อบต.หนองไผลอม
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