๑

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี พ.ศ.2559
ครั้งที่ 1
วันศุกร์ ที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕9
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ
ผู้มาประชุม
ลาดับ

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

๑. นายทองใบ พุดชู ประธานสภา ฯ ทองใบ พุดชู
๒. นางประภาศรี งามสง่า รองประธานสภาฯ
๓. นายบุญเพ็ง จันทร์ล้า สมาชิก อบต.หมู่ ๑
๔. นายประสิทธิ์ บุญมาก สมาชิก อบต.หมู่ ๑ ประสิทธิ์ บุญมาก
๕. นายวิระศักดิ์ ภูมะลา สมาชิก อบต.หมู่ ๒
๖. นางสาวบังอร คงแถลง สมาชิก อบต.หมู่ ๒ บังอร คงแถลง
๗. นางสาวแจ้ง ประทุมแก้ว สมาชิก อบต.หมู่ ๓
๘. นางวิลัย ดาศรี สมาชิก อบต.หมู่ ๓
๙. นายอนุวัฒน์ มาลีหวล สมาชิก อบต.หมู่ ๔
๑๐. นายประยงค์ นาดี สมาชิก อบต.หมู่ ๔
๑๑. นายบุญชู อเนกดี สมาชิก อบต.หมู่ ๕
๑๒. นายเอ็ด โคกแก้ว สมาชิก อบต.หมู่ ๕
๑๓. นางสาวสุวรรณา คาดีวี สมาชิก อบต.หมู่ ๖
๑๔. นายบุญจันทร์ แสวงสุข สมาชิก อบต.หมู่ ๖
๑๕. นายเหรียญ บุญมี สมาชิก อบต.หมู่ ๗
๑๖. นายสถิตพงษ์ ครองสัตย์ สมาชิก อบต.หมู่ ๘
๑๗. นายสมหมาย มียิ่ง สมาชิก อบต.หมู่ ๘
๑๘. นายเชิด สุขสนิท สมาชิก อบต.หมู่ ๙ เชิด สุขสนิท
๑๙. นายสมบูรณ์ งามเลิศ สมาชิก อบต.หมู่ ๙
๒๐. นางพรรณทิภา อยู่เย็น สมาชิก อบต.หมู่ ๑๐
๒๑. นายนพรัตน์ เงางาม สมาชิก อบต.หมู่ ๑๐ นพรัตน์ เงางาม
๒๒. นายวิโรจน์ แสนสุด สมาชิก อบต.หมู่ ๑๑
๒๓. นายสุวัฒน์ ยิ้มดี เลขานุการสภาฯ

ประภาศรี งามสง่า
บุญเพ็ง จันทร์ล้า
วิระศักดิ์ ภูมะลา
แจ้ง ประทุมแก้ว
วิลัย ดาศรี
อนุวัฒน์ มาลีหวล
ประยงค์ นาดี
บุญชู อเนกดี
เอ็ด โคกแก้ว
สุวรรณา คาดีวี
-ลาป่วยเหรียญ บุญมี
สถิตพงษ์ ครองสัตย์
สมหมาย มียิ่ง
สมบูรณ์ งามเลิศ
พรรณทิภา อยู่เย็น
วิโรจน์ แสนสุด
สุวัฒน์ ยิ้มดี

๒

ผู้ไม่มาประชุม – ไม่มี
ผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับ

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง ลายมือชื่อ

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

นายสามารถ ครองสัตย์
นายก อบต. สามารถ ครองสัตย์
นายปฏิวัติ สระแก้ว รองนายก อบต.
ปฏิวัติ
นายสุจิน พรมตวง รองนายก อบต.
นางสมใจ ณ.เชียงใหม่ เลขานุการนายก อบต. สมใจ ณ.เชียงใหม่
นายสมเกียรติ สาระ หัวหน้าสานักงานปลัด สมเกียรติ สาระ
นายบุญมี จาปาจีน ผอ.กองช่าง บุญมี จาปาจีน
๗. นางชนันท์กานต์ ชนะทะเล
จนท.วิเคราะห์ฯ
๘. นางสาวอนุธิดา นิยมวัน นักวิชาการเงินและบัญชี อนุธิดา นิยมวัน
๙. นางสาวจุฬาลักษณ์ อินทร์แป้น ผู้ช่วย จนท.วิเคราะห์ ฯ

สระแก้ว
สุจิน พรมตวง

ชนันท์กานต์ ชนะทะเล
จุฬาลักษณ์ อินทร์แป้น

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1
ประจาปี ๒๕๕9
วันที่ 16 มีนาคม ๒๕๕9 เวลา 09.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ
----------------------------------------------------------ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม
1.โครงการขุดลอกลาห้วยบุหวาย ปากบนกว้าง 15 เมตร ปากล่างกว้าง 9 เมตร ลึก 3 เมตร ยาว 460 เมตร งบประมาณ
500,000 บาท
2.โครงการขุดลอกหนองตานัน ปากบนกว้าง 33 เมตร ยาว 35 เมตร ปากล่างกว้าง 27 เมตร ยาว 29 เมตรลึก 3 เมตร
งบประมาณ 164,900 บาท
3.โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนสุข หมู่ที่ 9 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 193 เมตร หนา 0.15 เมตร งบประมาณ
500,000 บาท
4.โครงการขุดลอกหนองนางแคบ ปากบนกว้าง 31 เมตร ยาว 164 เมตร ปากล่างกว้าง 23 เมตร ยาว 158 เมตร ลึก 3
เมตร งบประมาณ 469,000 บาท
5.โครงการ ก่อสร้างฝาย คสล. จานวน 2 จุดๆละ 350
,000 บาท งบประมาณ 700,000 บาท
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

๓

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ประธานสภาฯ
แจ้งประชาสัมพันธ์งานวันท้องถิ่นไทย ตั้งแต่วันที่ 17-20 มีนาคม 2559 ณ สวน
(นายทองใบ พุดชู) สุขภาพ (สวนใหม่) อาเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เดินขบวนพาเหรดในวันที่ 18
มีนาคม เวลา 13.00 น.เริ่มขบวนบริเวณ หน้าเทศบาลเมืองสุรินทร์ไปสิ้นสุดที่ ลาน
กิจกรรม บริเวณสวนใหม่ในงานมีการจัดแสดงสินค้าของแต่ละตาบลในเขตพื้นที่
จังหวัดสุรินทร์ จึงขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
ที่ประชุม:
-รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
(ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ.2559 )
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม สมัย
สามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ.2559 เมื่อ
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 โดยไม่มีการแก้ไข เป็นเอกฉันท์ จานวน 21 เสียง

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
ประธานสภาฯ การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ.2559 ในวันที่ 16
(นายทองใบ พุดชู) มีนาคม 2559 ในครั้งนี้ เพื่อพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมและข้อราชการอื่นๆ ในการ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของพี่น้องประชาชนชาวตาบลหนองอียอ จึงได้
เรียกประชุมในครั้งนี้
ที่ประชุม:
-รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม
ประธานสภาฯ ระเบียบของการจ่ายขาดเงินสะสมขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตา
(นายทองใบ พุดชู) บลหนองอียอแจ้งแก่ที่ประชุมทราบครับ
เลขานุการสภาฯ สาหรับการพิจารณาการจ่ายขาดเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งนี้
(นายสุวัฒน์ ยิ้มดี) ในการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม อาศัยอานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2548 ข้อ 89 ความว่า “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจใช้จ่ายเงินสะสมได้
โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

๔

(1) ให้กระทาได้เฉพาะกิจการ ซึ่งอยู่ภายใต้อานาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชน และสังคม หรือกิจการที่เป็น
การเพิ่มพูนรายได้ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทาเพื่อบาบัด
ความเดือนร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายกาหนด
(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว
(3) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ดาเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่
ดาเนินการภายในระยะเวลาที่กาหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป
ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะ
จ่ายค่าใช้จ่ายประจา และกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายเงิน
สะสมให้คานึงถึงฐานะการคลัง และเสถียรภาพในระยะยาว”
ที่ประชุม - รับทราบ
นายกฯ
ด้วยเห็นว่าขณะนี้เกษตรกรในพื้นที่ตาบลหนองอียอประสบกับปัญหาภัยแล้ง การ
(นายสามารถ ครองสัตย์) ขาดแคลนน้าเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคเป็นพื้นที่กว้าง ซึ่งการทาการเกษตรใน
ประเทศไทยรวมทั้งตาบลหนองอียอของเราเอง ส่วนใหญ่ต้องอาศัยพึ่งพาธรรมชาติ
และมีความเสี่ยงต่อการแปรปรวนของดินฟ้าอากาศ เช่น ประสบภาวะฝนแล้ง น้า
ท่วม อันเป็นเหตุการณ์อยู่เหนือการควบคุมหรือป้องกันได้ การพัฒนาแหล่งน้าขนาด
เล็ก ซึ่งชุมชนในพื้นที่สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน เช่น การขุดลอกหนองน้า และ
ปรับปรุงแหล่งน้าธรรมชาติ สาหรับให้มีน้าเพื่อประกอบอาชีพทาการเกษตร ด้วย
เหตุผลดังกล่าว จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีพัฒนาปรับปรุงแหล่งน้าภายใน
ตาบลหนองอียอรวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้าและระบายน้าตามแหล่ง
น้าต่างๆ เนื่องจากในสภาพปัจจุบันแหล่งน้าตามธรรมชาติในตาบลมีสภาพตื้นเขิน มี
เศษวัชพืชและเศษสิ่งของต่างๆ ทาให้ไม่สามารถกักเก็บน้าไว้ได้มาก เพื่อช่วยลด
ปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร ให้มีน้าเพียงพอสาหรับทา
การเกษตร และทางหมู่บ้านขอให้ดาเนินการก่อสร้างถนนสายที่ ประชาชนใช้สัญจร
และได้รับความเดือดร้อน เกรงว่าจะได้รับความไม่สะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม
ด้วยราษฎรในเขตพื้นที่บ้านโนนสุข หมู่ที่ 9 ได้รับความเดือดร้อนอย่างมากจาก
การสัญจรไปมาที่ไม่ได้รับความสะดวกปลอดภัย ได้เสนอความต้องการให้ช่วย
แก้ปัญหาเป็นการด่วนในการประชาคมหมู่บ้าน เนื่องจากสภาพถนนเป็นถนน
หินคลุก เป็นหลุ มเป็นบ่อขนาดใหญ่ ประกอบกับในปีนี้ฤดูแล้งยาวนานสภาพถนนมี
ฝุ่นละอองจานวนมากซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพแก่เด็ก ผู้สูงอายุและประชาชน
ทั่วไปเป็นอย่างมากและเมื่อช่วงฤดูฝนน้าได้กัดเซาะถนนทาให้ถนนได้รับความ
เสียหาย ทาให้ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนและสะพานสัญจรไปมาด้วยความยากลาบาก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งฤดูฝนราษฎรจะได้รับความเดือดร้อนเมื่อมีฝนตกหนัก

๕

ทาให้มองไม่เห็นหลุมบ่อที่มีอยู่ ซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อผู้ที่จาเป็นต้องใช้เส้นทาง
ดังกล่าว เช่นเด็กนักเรียนไปโรงเรียนหรือผู้สูงอายุต้องไปโรงพยาบาลในการดูแลรักษา
สุขภาพตลอดจนเจ็บป่วยอย่างกะทันหัน นอกจากที่กล่าวมาแล้วยังใช้ในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาดไม่สะดวกรวดเร็ว จากสภาพปัญหาดังกล่าว
ทางคณะผู้บริหารเห็นสมควรเร่งดาเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน เพื่อประโยชน์แก่
ราษฎรในด้านการคมนาคม การขนส่ง และ ความปลอดภัยในการสัญจรไปมาเป็น
การสร้างสาธารณูปโภคโครงการพืนฐานเพื
้
่อนาไปสู่การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ จึง
ขอนาเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมเพื่อขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ตามโครงการที่ กองช่างได้
ประมาณราคาในเอกสารที่ได้แจกจ่ายให้กับที่ประชุมแล้ว ดังต่อไปนี้
1. ยอดเงินสะสมที่สามารถใช้ได้ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
จานวน 7,848,178.54
บาท

2.
2.
2.
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2. โครงการที่จะดาเนินการขอจ่ายขาดเงินสะสม มีดังนี้
2.1.โครงการขุดลอกลาห้วยบุหวาย ปากบนกว้าง 15 เมตร ปากล่างกว้าง
9 เมตร ลึก 3 เมตร ยาว 460 เมตร งบประมาณ 500,000 บาท
2.2.โครงการขุดลอกหนองตานัน ปากบนกว้าง 33 เมตร ยาว 35 เมตร
ปากล่างกว้าง 27 เมตร ยาว 29 เมตรลึก 3 เมตรงบประมาณ 164,900 บาท
3.โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนสุข หมู่ที่ 9 ขนาดกว้าง 5 เมตร
ยาว 193 เมตร หนา 0.15 เมตร งบประมาณ 499,000 บาท
4.โครงการขุดลอกหนองนางแคบ ปากบนกว้าง 31 เมตร ยาว 164
เมตร ปากล่างกว้าง 23 เมตร ยาว 158 เมตร ลึก 3 เมตร งบประมาณ
487,000 บาท
5.โครงการ ก่อสร้างฝาย คสล. กั้นลาห้วยไผ่ บ้านหนองอียอ หมู่ที่ 1
กว้าง 3 ม. ยาว 13 ม. สูง 2 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จานวน 1
ป้าย งบประมาณ 350,000 บาท
2.6.โครงการ ก่อสร้างฝาย คสล. กั้นลาห้วยไผ่ บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 2
กว้าง 3 ม. ยาว 13 ม. สูง 2 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จานวน 1
ป้าย งบประมาณ 350,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 6 โครงการ เป็นจานวนเงิน 2,350,900 บาท (สองล้านสามแสน
ห้าหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน)
นายสมหมาย มียิ่ง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 และนายเหรียญ บุญมี สมาชิกสภาฯ หมู่ที่
เป็นผู้รับรอง

๖

ประธานสภาฯ
(นายทองใบ พุดชู)

เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ
และเพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ
จึงขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาอนุมัติ จ่ายขาดเงินสะสม เป็นจานวนเงิน
2,350,900 บาท (สองล้านสามแสนห้าหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน)
เพื่อดาเนินการตามโครงการต่าง ๆ ที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ
ได้ชี้แจงแล้วข้างต้น ขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา มีผู้ใดจะขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือจะเสนอ อะไรหรือไม่

ที่ประชุม - ไม่มี
ประธานสภา ฯ ถ้าไม่มีผู้ใดแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือเสนออะไรอีก ผมขอมติที่ประชุมในกา
ร
(นายทองใบ พุดชู)
พิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตาม
รายละเอียดโครงการที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ขอมติที่ประชุมครับ
มติที่ประชุม
มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการต่าง ๆ ข้างต้น จานวนทั้งสิ้น 6 โครงการเป็น
จานวนเงิน 2,350,900 บาท (สองล้านสามแสนห้าหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน)
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
ประธานสภาฯ
สมาชิกท่านใดมีข้อราชการเสนอเพิ่มเติมหรือไม่
(นายทองใบ พุดชู)
นายก อบต. แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุและวันครอบครัวขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลหนองอียอ จะจัดขึ้นวัน ศุกร์ ที่ 8 เมษายน ณ.โรงเรียนหนองอียอวิทยาจึง
อยากให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านช่วยประชาสัมพันธ์ให้พ่อแม่พี่น้องชาวตาบลหนองอี
ยอได้ทราบและเข้าร่วมกิจกรรม
ที่ประชุม: รับทราบ
ประธานสภาฯ
สมาชิกท่านใดเสนอเพิ่มเติมหรือไม่
(นายทองใบ พุดชู)
ที่ประชุม: -ไม่มี
-นายบุญเพ็ง จันทร์ล้า สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 เสนอให้ปิดการประชุม โดยมี นาย
ประสิทธิ์ บุญมาก สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 และนาวิระศักดิ์ ภูมะลา สมาชิกสภาฯ หมู่
ที่ 2 เป็นผู้รับรอง
ประธานสภาฯ กล่าวขอบคุณสมาชิกฯและขอปิดการประชุม
(นายทองใบ พุดชู)
ปิดการประชุมเวลา ๑3.20 น.
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ลงชื่อ ......สุวัฒน์ ยิ้มดี...... ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายสุวัฒน์ ยิ้มดี)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ
ลงชื่อ ......เหรียญ บุญมี..... ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายเหรียญ บุญมี)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ
ลงชื่อ ......ประภาศรี งามสง่า...... ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางประภาศรี งามสง่า)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ
ลงชื่อ ......พรรณทิภา อยู่เย็น...... ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางพรรณทิภา อยู่เย็น)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ
ลงชื่อ ...... ทองใบ พุดชู...... ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(

นายทองใบ พุดชู)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ

