
-ส าเนา- 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ สมัยวสิามัญที่ 1 คร้ังท่ี 1 ประจ าปี   ๒๕62 

วันพฤหัสบดีที่  4  เมษายน  2562 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมือง 

ผู้มาประชุม 

ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ หมายเหตุ 

1 นายประธานยศ ประสมพืช ปธ.สภาฯ ประธานยศ ประสมพืช  

2 นายสุกรี  แสงคอ้ม รอง ปธ.สภาฯ สุกรี  แสงค้อม  

3 นายสมหวัง  อว้นทา ส.อบต.ม. 1 สมหวัง  อว้นทา  

4 น.ส.วรรณเพ็ล  เวียนเป๊ะ ส.อบต.ม. 5 วรรณเพ็ล  เวียนเป๊ะ  

5 นายประเวศ  คงทวี ส.อบต.ม. 6 ประเวศ  คงทวี  

6 นายวุฒิชัย  พระเวียงค า  ส.อบต.ม.6 วุฒิชัย  พระเวียงค า  

7 นางวันเพ็ญ  นามมูลน้อย ส.อบต.ม. 15 วันเพ็ญ  นามมูลน้อย  

8 นายวิเชียร  ศรีบุญ ส.อบต.ม. 8 วิเชยีร  ศรีบุญ  

9 นายสถิต  สาวิกัลย์ ส.อบต.ม. 11 สถิต  สาวิกัลย์  

10 นายส าราญ  สาปิตตา ส.อบต.ม.12 ส าราญ  สาปิตตา  

11 น.ส.อุบล  แสนจันทร์ ส.อบต.ม.13 อุบล  แสนจันทร์  

12 นายประเสริฐ  ทองบุญมา ส.อบต.ม.2 ประเสริฐ ทองบุญมา  

13 นายหมาน  โคตรโสภา ส.อบต.ม.4 หมาน  โคตรโสภา  

14 นายค ารณ  เย็นรักษา ส.อบต.ม. 5 ค ารณ  เย็นรักษา  

15 นางส าราญ  มาริชิน ส.อบต.ม. 13 ส าราญ  มาริชิน  

16 นายเฉลิมพล  กลางวิชัย ส.อบต.ม. 7 เฉลิมพล  กลางวิชัย  

17 นายทรงยศ  มุขอาษา ส.อบต.ม. 3 ทรงยศ  มุขอาษา  

18 นายเสถียร  แสนศรี ส.อบต.ม. 15 เสถียร  แสนศรี  

19 นายหนูแดง  ลุนพุฒ ส.อบต.ม.14 หนูแดง  ลุนพุฒ  

20 นายนาวิน  สรวลเส ส.อบต.ม. 8 นาวิน  สรวลเส  

21 นายดอน  สุธรรมลติร ส.อบต.ม. 10 ดอน  สุธรรมลิตร  

22 นางหนูเล็ก  ชัยสงค์ ส.อบต.ม.10 หนูเล็ก  ชัยสงค์  

๒3 นางวงเดอืน  ศรพีันลม ส.อบต.ม.  11 วงเดือน  ศรพีันลม  

24 นายชาติ  สรเสส ส.อบต.ม. 14 ชาติ  สรเสส  

25 นางวีระ  ทุมรักษ์ ส.อบต.ม. 12 วีระ  ทุมรักษ์  

26 นายจันทิมา  พันเดช ส.อบต.ม.9 จันทิมา  พันเดช  

27     



ผู้ไม่มาประชุม 

ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1 นางปัญจา  มารมณ์ ส.อบต.ม.9 ลากิจธุระ 

2    

3    

4    
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายทรัพย์ทวี  ศรีมุงคุณ นายก อบต. ทรัพย์ทวี  ศรีมุงคุณ  

๒ นายสนั่น  อศูรย์ รองนายก อบต. สนั่น  อศูรย์  

3 นายอุดร  ยอดตา รองนายก อบต. อุดร  ยอดตา  

4 นายธนกฤต  กองจันทร์ดี เลขาฯนายก อบต. ธนกฤต  กองจันทร์ดี  

5 นายรุ่งเรอืง  ธนปราชญ์เปรื่อง ปลัด อบต. รุ่งเรือง ธนปราชญ์เปรื่อง  

6 ว่าที่ ร.ต.สุทัศน์  ทานุมา รองปลัด  อบต. สุทัศน ์ ทานุมา  

7 นางสุรยิา  อ าพะวา หัวหนา้ส านักปลัด สุริยา  อ าพะวา  

8 นายสุรวิทย์ เทียนค า นักวิเคราะหฯ์ สุรวิทย์ เทียนค า  

9 นายยุทธวี  ค าทะริ นายช่างโยธาฯ ยุทธวี  ค าทะริ  

10 นางสาวพิกุล  เนาว์แสง ผอ.กองการศกึษาฯ พิกุล  เนาว์แสง  

11 นายอาคมสัน  กันสีชา ผอ.กองการศกึษา อาคมสัน  กันสีชา  

12 น.ส.ณัฐปภาดา  อาสาสะนา ผช.นักวิเคราะหฯ์ ณัฐปภาดา  อาสาสะนา  

13 นายจักรพงษ์  ศรีเศษพิมพ์ ผช.นักวิชาการเกษตร จักรพงษ์  ศรีเศษพิมพ์  

     

     

 

 

 

 

 



-ส าเนา- 

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมือง  

สมัยสามัญประจ าปี 2562  สมัยวสิามัญ สมัยที่ 1  คร้ังท่ี 1  ประจ าปี 2562 

วันพฤหัสบดีที่ 4  เดือนเมษายน  พ.ศ.2562 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมือง 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.  

เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมือง และผู้เข้าร่วมประชุม เข้าที่ประชุมแล้ว  

นายประธานยศ  ประสมพืช ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมือง ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม

กล่าวน าบูชาพระรัตนตรัย ณ แท่นบูชาพระรัตนตรัย  และได้กล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

โนนเมอืง ตามล าดับต่อไป 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายประธานยศ ประสมพืช  วันนีเ้ป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมอืง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  

ประธานสภาฯ  ประจ าปี 2562 โดยมีเรื่องจะด าเนินการประชุมพิจารณา ตามระเบียบวาระการ

ประชุม ที่ส่งไปให้ท่านสมาชิกแล้ว เลขานุการสภาฯ ได้ด าเนินการตรวจเช็คจ านวน

สมาชิกแล้วม ีนางปัญจา  มารมณ ์ส.อบต.ม. 9 ลากิจธุระ     

ที่ประชุมสภาฯ รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งผ่านมา 

นายประธานยศ ประสมพืช ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมอืง ได้มกีารประชุมสภาองค์การบริหาร 

ประธานสภาฯ ส่วนต าบลโนนเมือง  สมัยสามัญประจ าปี  2562 สมัยสามัญที่  1 ครั้งที่  1 

ประจ าปี 2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์  2562 ณ  ห้องประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมือง  ซึ่งเลขาฯ อบต.โนนเมือง ส าเนาแจกให้สมาชิก

สภาฯ อบต. ทุกท่านแล้ว ขอให้ทุกท่านตรวจรายงานการประชุมด้วยครับ  หากมี

ข้อความใดจะแก้ไขเพิ่มเติม  ก็เสนอต่อที่ประชุม   

ที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่แล้ว 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

นายประธานยศ ประสมพืช มีเรื่องจะเสนอพิจารณากัน โดยจะมีเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง ได้เข้ามาอธิบาย

ประธานสภาฯ  และชีแ้จงตามล าดับ ขอให้ด าเนินการตอ่ไป ครับ     

  

 

 



 3.1 ญัตติการเพิ่มแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
 

นายรุ่งเรอืง ธนปราชญ์เปรื่อง ชีแ้จงถึงหลักการและเหตุผล แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)กรณี  

ปลัด อบต. เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 ซึ่งในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หมายความว่า แผนพัฒนาของ อบต. 

ก าหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชีวัด เป้าหมายและกลยุทธ์ โดย

สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล และครั้งนี ้

อบต.โนนเมือง มคีวามจ าเป็นที่จะเพิ่มเติมครุภัณฑ์ที่มีความเป็นที่ใช้งาน เพื่อให้การ

บริการประชาชนมปีระสิทธิภาพมากขึน้ และมีความจ าเป็นที่จะก่อสร้าง ต่อเติมห้อง

เก็บเอกสารของกองคลัง เพื่อจัดหาพืน้ที่เก็บรักษาแฟ้มเอกสารต่างๆ ให้เป็นระเบียบ 

เพื่อการตรวจค้นและหาข้อมูลได้สะดวก ส าหรับขั้นตอนการเพิ่มเติม และเสนอให้

สภาพิจารณา มีดังนี ้

 1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนา

ท้องถิ่นสี่ปี ที่เพิ่มเติม พร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่น 

  2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา

ท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเตมิ เพื่อเสนอผูบ้ริหารท้องถิ่น 

  3) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมและ

ประกาศใชแ้ผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติม 

  เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล ให้

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมต่อสภา อบต. เพื่อให้

ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจงึพิจารณา อนุมัต ิและประกาศใชต้่อไป 

นายสุรวิทย์ เทียนค า ขอเรียนชี้แจงเพิ่มเติมตอ่ไป ในร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ส าเนาแจกแล้วนัน้ ในหน้าที่ 

นักวิเคราะห์  1 แผนงานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์

อ่านบัตรอเนกประสงค์ ด าเนินจัดซื้อเพื่อสะดวกต่อการท างาน อาศัยตามหนังสือ 

ด่วนที่สุด ที่ นภ 0023.3/ว2241 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง การ

ยกเลิกส าเนาเอกสาร(ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประชาชน) ตามที่จังหวัด

แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่อนุมัติ  อนุญาต ออกใบอนุญาต           

จดทะเบียนหรอืรับจดแจง้ ด าเนนิการพิจารณายกเลิกส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนา

บัตรประจ าตัวประชาชน ในกระบวนงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปฏิบัติ

ตามค าสั่งของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และแจ้งให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ หลังจากที่ได้รับหนังสือฉบับ

ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมือง จึ งได้ด าเนินการบรรจุเข้าเป็น

แผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจะได้ด าเนินการจัดซื้อได้ตามระเบียบ ในขั้นตอนการจัดท า

แผนของคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผน และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 



ได้จัดท าเสนอเข้าสู่สภา ในวันนี้ปรากฏตามข้อที่ 1 ในร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.

2561 – 2564) กรณีเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) 

  ในล าดับที่ 2 แผนบริหารงานคลัง หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพื่อขยายห้องเก็บ

เอกสารของกองคลัง เพราะมีพื้นที่คับแคบ จึงเสนอขอขยายอาคาร ตั้งไว้ จ านวน 3 

แสนบาท จงึเสนอให้พิจารณาตามล าดับต่อไปครับ 

นายประธานยศ ประสมพืช มีท่านใดจะซักถาม หรอื อภปิรายหรือไม่ 

ประธานสภาฯ  

นายประเวศ คงทวี หอ้งกองคลัง ที่จะต่อเตมิ จะด าเนนิในส่วนใดของอาคารเพราะมีพื้นที่ด้านหลัง มี 

ส.อบต.ม.6 ลานจอดรถ และถนน 

ว่าที่ ร.ต.สุทัศน์ ทานุมา ขอชีแ้จงแทนกองคลัง ว่าได้เสนอขอขยายห้องการท างานในกองคลัง ด้านการตอ่ 

รองปลัด อบต. เติมอาคาร เป็นห้องเก็บเอกสาร หลักฐานต่างๆ ต่อเติมข้างๆ ห้องของผมส าหรับไว้

เก็บเอกสารต่างๆ ที่เอาไว้รักษา เก็บให้ส่วนราชการตรวจสอบ ตามระยะเวลา ส่วน

ใหญ่จะเป็นฎีกาต่างๆ โดยใช้งบประมาณ 300,000 บาท ตามการประมาณการ

ของช่างที่จะด าเนนิการตอ่ไป 

นายประธานยศ ประสมพืช ขอมตทิี่ประชุม ครับ 

ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม 1. มตทิี่ประชุม จ านวน 18  เสียง 

  2. ไม่เห็นชอบ จ านวน -     เสียง 

  3. ไม่ออกเสียง จ านวน 8    เสียง 

  4. ไม่มา จ านวน 1    เสียง 

    รวม  27  เสียง 

 สรุป เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564) กรณีเพิ่มเติม (ฉบับที่ 

3 ) มติเป็นเอกฉันท์ 
 

 3.2 ญัตติ ข้อบัญญัติการลดหย่อนภาษีบ ารุงท้องที่ 

ว่าที่ ร.ต.สุทัศน์ ทานุมา ในญัตตินีค้รับ ขอช้ีแจงว่า ได้มกีฎหมายออกมาบังคับใช้ ในเรื่องของ พรบ.ภาษีที่ดิน 

รองปลัด อบต.  และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประกาศใช้ในเดือนมีนาคมนี้ กฎหมายฉบับดังกล่าว 

    ได้ยกเลิกกฎหมายเดิม ภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ.2508 ซึ่งที่กองคลังเสนอมานั้น เป็น 

    ฉบับที่ใชต้ามกฎหมายฉบับเดิม แต่กฎหมายฉบับใหม่ ไม่ได้ใหอ้ านาจในการเก็บภาษี

    ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง จ าเป็นต้องใช้กฎหมายใหม ่มาบังคับใช้ในกรณีองค์กร 

    ปกครองท้องถิ่น ดังนัน้ จงึขอถอนญัตติ ออกจากการประชุมในวันนี้ ครับ 

ที่ประชุมสภาฯ  รับทราบ   

 

      



ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องอื่นๆ 

นายประธานยศ  ประสมพชื มที่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรอืไม่   

ประธานสภาฯ 

นายทรัพย์ทวี ศรมีุงคุณ มีงานประชาสัมพันธ์ วัดป่าโนนเมือง จัดท าผ้าป่าขึ้นในวันที่ 14 นี้  หาทุนสมทบ

นายก อบต.   การก่อสร้างกิจการต่างๆ ในวัด เช่น ศาลาการเปรียญ เร่งรัดจัดท าสิ่งอ านวย

    ความสะดวกกับญาตโิยม มีการก่อสร้างธรรม ขอความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ 

    จะมีซองผ้าป่ามาแจกสมาชิก ตามล าดับแล้วแต่ก าลังศรัทธา มีการแสดงต่างๆ ให้

    ชมกันภายในบริเวณงาน 

    ส าหรับงานที่ สภา อบต. ด าเนนิการในวันนี ้ก็เพื่อประโยชนใ์นการบริการ 

    ประชาชนในพื้นที่ การตอ่เติมอาคารใหเ้กิดประโยชน์ใช้สอย มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

นายนาวิน  สรวลเส  จะขอเรียนถาม งานสงกรานต์จะด าเนนิการอย่างไร 

ส.อบต.ม.8  

ว่าที่ร.ต.สุทัศน์ ทานุมา ชีแ้จงครา่วๆ ปันยิ้ม สร้างสุข ผูสู้งอายุ ประจ าปี 2562 จะเป็นการจัดท าโครงการ

รองปลัดฯ   ก่อนวันสงกรานต์ เพราะในวันที่ 13 เมษายน 2562 ชุมชน หมู่บ้านจะมีพิธีหรือ

    งานภายใน อบต.จึงจัดท าโครงการดังกล่าวในวันที่ 10 เมษายน 2562 ณ โดม

    โรงเรียนบ้านโนนเมือง จะมีกิจกรรมประกวดเทพีผู้สูงอายุ การแสดงกิจกรรม

    ต่างๆ มีของช าร่วย ของรางวัล ให้กับผู้สูงอายุ ก าหนดการจะแจ้งทางหนังสือถึง

    ทุกหมู่บ้านครับ 

นายทรัพย์ทวี ศรมีุงคุณ ได้ปรับเปลี่ยนโครงการให้เกิดความเหมาะสมกับภารกิจหน้าที่ครับ จึงจัดงานใน

นายก อบต.   วันที่ 10 เมษายน และที่ส าคัญอีก คือ วันที่ 11 เมษายน จะเป็นการเปิดจุดตรวจ 

    ให้มีการปฏิบัติจริง และลดจุดลงให้เหมาะสมจริงๆ เป็นนโยบายจากนายอ าเภอ 

    จากจังหวัด ที่จะมีบุคลากรมาปฏิบัติหน้าที่ ในการบริการประชาชนด้วยความตั้งใจ 

    การซักซ้อมจะได้ประชุมอีกต่อไป 

นางวันเพ็ญ นามมูลนอ้ย ขอเรียนถามท่านนายก.ว่า ถนนนาอา่งทอง – ภูพระ ไปถึงไหนแลว้ ด้วย   

ส.อบต.ม.15  งบประมาณ 6 ล้านกว่าบาท ได้ด าเนินการไปอย่างไรแล้วค่ะ 

นายทรัพย์ทวี ศรมีุงคุณ เราได้งบอุดหนุนเฉพาะกิจ ด าเนนิการหลายโครงการ ได้จัดท า DLTV ซึ่งได้ 

นายก อบต.   เบิกจ่ายไปแล้ว และมีงบให้จัดท าถนนลาดยาง หว้ยโจด อยู่ระหว่างการด าเนินการ 

    เพื่อด าเนินการจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจไปแล้ว คงจะด าเนินการตามเงินจ่ายขาด

    เงินสะสมต่อไป ขอให้ผู้อ านวยการกองคลังมาอธิบาย 



น.ส.พิกุล เนาวแ์สง  ขอชีแ้จงงบต่างๆ ที่ท าอยู่นัน้ ในงบอุดหนุนเฉพาะกิจ เราได้มา 3 โครงการ คือ 

ผอ.กองคลัง   1. DLTV ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เบิกจ่ายไปแล้ว 

    2. อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท าสัญญาแล้ว 

    3. ถนนลาดยาง จ านวน 9.7 ล้าน โนนม่วง – หว้ยโจด  

    จึงจ าเป็นจะรีบด าเนินการให้ทันตามห้วงที่รัฐจัดสรรมา คือภายในระยะเดือน

    มีนาคม การจัดท าก็จะเข้าระบบออนไลน์ ผา่นระบบจัดซื้อ จัดจา้งแบบ 

    คอมพิวเตอร์ กองคลังจึงด าเนินการจัดท างานจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจก่อน 

    ส าหรับเงินจ่ายขาดจากเงินสะสม จะได้จัดท าหลังจากนี้และสามารถขยายเวลา

    การเบิกจ่ายออไปได้ ทุกงานจะจัดท าในระบบ เชน่ การค านวณราคา การ 

    ออกแบบ จากทางช่าง การเข้าจัดการในขณะนีจ้ะเข้าสู้ระบบต่างๆ เพื่อเป็นไปตาม

    มาตรฐานการจัดซือ้-จัดจา้ง ภาครัฐ ณ ปัจจุบัน 

นายทรัพย์ทวี ศรมีุงคุณ การค านวณราคาของช่าง จ าเป็นต้องใช้ความรูค้วามสามารถเพิ่มขึ้นในการ 

นายก อบต.   ออกแบบประมาณราคา ให้ถูกต้องตาม สตง.ก าหนด และได้ด าเนินการเป็นไป 

    เรียบร้อยแลว้ อยู่ในขั้นตอนประกาศซือ้-จา้ง ตามงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

    ขอเสนองบประมาณที่จะซ่อมแซมตามงบของ อบต. คือสายโนนมว่ง-หว้ยโจด ใน 

    ส่วนงบประมาณของผู้บริหาร ลงหนิคลุก 5-6 หมื่น จะน าไปจัดท าถนนสวยหนา้  

    อบต. โดยงบประมาณเท่าเดิม เป็นไปตามนโยบาย คือ คูคลองสวย ถนนสวย  

    หอ้งน้ าสะอาด ของเราน่าจะเป็นถนนหน้า อบต.สวย  

ที่ประชุมสภาฯ  รับทราบ เห็นชอบให้ด าเนินการจัดท าถนนสวย ปรับปรุงบริเวณสถานที่หนา้ อบต. 

    โนนเมอืง ตามงบประมาณที่เปลี่ยนแปลง จากโครงการซ่อมแซมถนนสายโนนม่วง-

    หว้ยโจด งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ มตเิป็นเอกฉันท์ 

นายวุฒิชัย พระเวียงค า ถนนหินคลุกด าเนินการแล้ว การเกรดเกลี่ยไม่เรียบร้อย เสนอให้มกีารตรวจสอบ 

ส.อบต.ม.6   ด้วยครับ ตา้งค า-โนนผักหวาน พร้อมลงท่อ 1 จุด มีหินคลุกเต็มขา้งทาง ขอให้ 

    เกลี่ยใหเ้รียบร้อยด้วยครับ 

นายประเวศ คงทวี   ผมได้เข้าไปดูแล้ว เป็นการเกลี่ยหนิลงขา้งทาง ขอให้น าเอามาภายในถนนจะได้เกิด 

ส.อบต.ม.6   ประโยชน์ จะมีอยู่ขา้งทางร่องถนนมากกว่า ขอเสนอว่า มีคนมาเสนอขอท างานที่มี 

    รายอื่นหรือไม ่และมีผู้ใหญ่บ้านมาร่วมตรวจงานด้วยหรอืไม่ 

นางส าราญ มาริชิน  สอบถามเงนิจา่ยขาดว่า ได้ผู้รับจ้างหรอืไม่ 

ส.อบต.ม.13  



นายทรงยศ มุขอาษา  สอบถามงบประมาณโครงการซ่อมถนนไหล่ทาง ที่มนี้อย งบน้อย จะด าเนนิการแล้ว 

ส.อบต.ม.3   หรอืยังครับ 

นายค ารณ เย็นรักษา  งบประมาณจา่ยขาดของหมู่ 5 การท ารอ่งน้ าด าเนนิการไม่สวยงาม การระบายน้ า 

ส.อบต.ม.5   ไม่สะดวก ท่อ ราง ร่องน้ า ไม่เข้ากันเรียบร้อยดี สูงๆ ต่ าๆ คาดว่าจะระบายน้ าไม่ดี  

    ในเรื่องการเกรดเกลี่ยหินคลุก ให้ท าให้เรียบร้อยด้วย 

นางวันเพ็ญ นามมูลนอ้ย สอบถามซ่อมแซมประปาหอถังสูง ว่าด าเนนิการไปถึงไหนแล้ว ขอฝากให้เร่งรีบด้วย 

ส.อบต.ม.15  และถ้ามีการจา้งผู้รับเหมาแล้ว ขอให้ท าเต็มที่และมีประสิทธิภาพด้วย 

นายดอน สุธรรมลติร ถนนลาดยางทับ คสล. ด าเนนิการอย่างไรแล้วขอให้เรง่ดว้ยครับ 

ส.อบต.ม.10 

นายทรัพย์ทวี ศรมีุงคุณ ขอตอบค าถาม ตามงบประมาณของหมู่ที่ 3 ที่มีงบประมาณน้อยจะน าไปรวมกับ

นายก อบต.   โครงการอื่นๆ แล้วตกลงจา้งผู้รับจ้างมาด าเนินการต่อไป ส าหรับการตรวจงาน จะ 

    ใช้ผู้ใหญ่บ้าน ประชาคม มาร่วมตามความจ าเป็นและความเหมาะสม จะม ี 

    คณะกรรมการหลายรูปแบบ ปรับเปลี่ยนตามงานและโครงการหรอืตามความ 

    เหมาะสม และระเบียบการจัดซือ้ จัดจา้ง ได้ปรับเปลี่ยนไป ตามกฎหมายที่ออกมา 

    ใหม่ เพื่อการบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพและการจะแก้ไขโครงการใหเ้สนอ 

    ปัญหาเข้ามา เพื่อจะได้แก้ไขเพิ่มเติม ทุกๆโครงการน้ันอยู่ระหว่างด าเนินการ จะ 

    เป็นไปให้ตรงตามแผนและก าหนดไว้ในบางโครงการ มีข้อจ ากัดของวัตถุประสงค์ ที่

    ผูร้ับจ้างไม่สามารถจะมาลงงานได้ก่อสร้างได้ เพราะมีคา่ต้นทุนสูง หลายๆ หจก.  

    ติดขัดในการจะมาท างานเพราะเราตั้งงบประมาณน้อย ไม่คุ้มจะมาลงทุน จงึเป็น 

    ปัญหาหนึ่ง ผมขอเพิ่มเติมแจง้การสอบราคา ขอใช้เงนิเหลือจ่ายตามเงนิอุดหนุน 

    เฉพาะกิจ มีเงินเหลอืจา่ยจะสง่เสนอขอไปที่จังหวัดภายในวันที่ 29 มีนาคม นี ้ 

    อาจจะเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการโครงการ ได้โครงการเพิ่มเติมขึน้ 

นายค ารณ เย็นรักษา  การลงงานไม่ได้บอกล่วงหน้า จงึเสนอให้แจ้งเจ้าของพื้นที่ด้วย และรวมถึง 

ส.อบต.ม.5   คณะกรรมการ งานที่ด าเนินการพบว่า ผูร้ับจ้างไม่อยากจะมาท างานให้เพราะงาน 

    น้อย ค่าแรงสูง วัสดุก็สูง ไม่มีศักยภาพจะท างาน เป็นเพราะเราตั้งงบประมาณน้อย 

    ไม่คุ้มคา่การจะมาลงทุน 

นายประเวศ คงทวี  สอบถามถนน คสล.ม.6 ระยะ 30 เมตร ไปถึงไหน ได้ด าเนินการหรอืยังและใน 

ส.อบต.ม.6   คราวประชุมครั้งต่อไป ถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงโครงการ ขอให้เสนอมาที่ประชุมเลย

    ครับ 



นายประธานยศ ประสมพืช ตามที่มีการเสนอเรื่องมาหารือ และพิจารณารวมถึงเรื่องอื่นๆ แล้วในคราวประชุม 

ประธานสภาฯ  ครั้งต่อไป หากสมาชิกท่านใดมีเรื่องจะเสนอขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง โครงการ หรือ

    เรื่องอื่นๆ จะแก้ไข ขอให้พิจารณาเสนอมาใหผู้บ้ริหารและสภา อบต.พิจารณาครับ 

    ส าหรับวันนี ้ขอขอบคุณ ส.อบต. ทุกท่านที่เข้ามาร่วมประชุมในวันนี้และเมื่อหมด 

    วาระการประชุมแลว้ เสนอปิดประชุมครับ 

 ประธานสภาฯ กล่าวปิดประชุม เวลา 15.00 น. 

 

   คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 

 

(ลงช่ือ)         ประเวศ  คงทวี           ประธานกรรมการตรวจรายงานฯ 

               (นายประเวศ  คงทวี) 

                  ส.อบต หมู่ ๖ 

 

(ลงช่ือ)        วงเดือน  ศรพีันลม           กรรมการตรวจรายงานฯ 

             (นางวงเดอืน  ศรีพันลม) 

                       ส.อบต หมู่๑๑ 

 

(ลงช่ือ)          ทรงยศ  มุขอาษา             กรรมการตรวจรายงานฯ 

               (นายทรงยศ  มุขอาษา) 

                    ส.อบต หมู ่๓ 

 

(ลงช่ือ)     รุ่งเรือง  ธนปราชญ์เปรื่อง      ผู้จดบันทึกรายงานการประชุมฯ 

          (นายรุ่งเรือง  ธนปราชญ์เปรื่อง) 

          เลขานุการสภา อบต.โนนเมือง 

 

(ลงช่ือ)        ประธานยศ   ประสมพืช      ผู้ตรวจรายงานการประชุมฯ 

            (นายประธานยศ   ประสมพืช) 

             ประธาน สภา อบต.โนนเมือง 


