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บันทึกประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนยอ 
สมัยสำมัญ สมัยท่ี 1 ครั้งที่ 1 

ประจ ำปี 2561 
วันพฤหัสบดีที่ 1  กุมภำพันธ์  2561 
ณ  ห้องประชุม อบต.โนนยอ  ชั้น ๒ 

 
ล ำดับ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

1 นายชม  สวนแก้ว ประธานสภา  อบต. ชม  สวนแก้ว  
2 นางทิพย์สุคนธ์  กอกลาง รองประธานสภา  อบต. ทิพย์สุคนธ์  กอกลาง  
3 นายรัฐพงศ์  พิมพ์จันทร์ ส. อบต.  ม.1 รัฐพงษ์  พิมพ์จันทร์  
4 นางสาวณัฐพร  พ่ึงน ้า ส. อบต.  ม.2 ณัฐพร  พ่ึงน ้า  
5 นายล้าดวน  โอษฐ์สู ส. อบต.  ม.3 ล้าดวน  โอษฐ์ส ู  
6 นายทองค้า  เตาะไธสง ส. อบต.  ม.3 ทองค้า  เตาะไธสง  
7 นายสมัย นามต้นทอง ส. อบต.  ม.4 สมัย นามต้นทอง  
8 นายแล   พวงสมบัติ ส. อบต.  ม.5 แล  พวงสมบัติ  
9 นายประเสริฐ  พูนมั่น ส. อบต.  ม.5 ประเสริฐ  พูนมั่น          

10 นายชูชาติ  ประพล ส. อบต.  ม.6 ชูชาติ  ประพล  
11 นางสังวาลย์   ปืนโก ส. อบต.  ม.6 สังวาลย์   ปืนโก  
12 นางสาวประครอง  จอดนอก ส. อบต.  ม.6 - ไม่มา 
13 นายนวม  โตสนั่น ส. อบต.  ม.7 นวม  โตสนั่น  
14 นายไหล  จันทีนอก ส. อบต.  ม.8 ไหล  จันทีนอก  
15 นายศุปชัย  ศรีนนทา ส. อบต.  ม.8 ศุปชัย  ศรีนนทา  
16 นายสมหมาย  รวดเร็ว ส. อบต.  ม.9 สมหมาย  รวดร็ว  
17 นางรอบ  เชื อบัณฑิต ส. อบต.  ม.10 รอบ  เชื อบัณฑิต  
18 นางอนงค์  เสนาบูรณ์ ส. อบต.  ม.10 อนงค์  เสนาบูรณ์  

 
รำยช่ือผู้ไม่มำประชุม 
 
                   1. นางสาวประคอง  จอดนอก 
  
 
 
 
 
 
 

/รายชื่อ 
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รำยช่ือผู้เข้ำร่วมประชุม 
ล้าดับ ชื่อ – สกุล ต้าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นางเพ็ญศรี  จ้อยนุแสง ปลัด อบต.โนนยอ เพ็ญศรี  จ้อยนุแสง  
2 นายยงยุทธ  ศรีจันทร์ ผอ. กองช่าง ยงยุทธ  ศรีจัทร์  
3 นางกัญญ์วรา  พระภูจ้านงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กัญญ์วรา  พระภูจ้านงค์  

 

- เมื่อที่ประชุมพร้อมเลขาให้สัญญาณสมาชิกนั่งประจ้าที่ 
- ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และที่ประชุมสวดมนต์ไหว้พระพร้อมกัน  
- ประธานกลับมานั่งประจ้าที่ ประธานสภากลา่วเปิดประชุมและประชุมตามระเบียบวาระดังนี  

ระเบียบวำระท่ี ๑:    เรื่องประธำนแจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ 
๑.๑ ประกาศองค์การบริหารส่วนต้าบลโนนยอ เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลโนน
ยอ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ้าปี  2561 
        อาศัยอ้านาจตามพระราชบัญญัติสภาต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบล พ.ศ.2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับปัจจุบัน (ฉบับที่6) พ.ศ.2552 มาตรา 53 และตามมติที่ประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต้าบลโนนยอ สมยัสามัญ สมัยที่ 1 ครั งที่1 ประจ้าปี 2560 เมื่อวันพุธที่ 1 เดือน 
กุมภาพันธ์ 2560 จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลโนนยอ สมัยสามัญ สมัยที่1 
ประจ้าปี 2561 ตั งแต่วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2561 เปน็เวลา 15 วัน 
๑.๒  ขอความร่วมมือให้จัดตั งและสมัครเป็นสมาชิก “ชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทยระดับจังหวัด
นครราชสีมา”   
ตามท่ีอ้าเภอได้ประสานให้นายก อบต. ผู้ช่วยผู้บริหาร ที่ปรึกษา เลขานุการ ข้าราชการ พนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ที่เป็นสุภาพสตรีรวมถึงภริยาผู้บริหาร ผู้ช่วยผบูริหาร ที่ปรึกษาฯ เลขานุการ สมาชิก
สภาท้องถิ่น พนักงานและลูกจ้างสังกัด อปท. โดยมีค่าสมัครสมาชิกสามัญตลอดชีพ 500 บาท 
(ช้าระครั งเดียว) หรือรายปี 100 บาท (ช้าระทุกปี) หลักฐานที่สมัครประกอบด้วย รูปถ่าย ขนาด 1 
นิ ว จ้านวน 2 รูป ส้าเนาบัตรประจ้าตัวข้าราชการ หรือส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน จ้านวน 1 
ฉบับ ส้าเนาทะเบียนบ้าน จ้านวน 1 ฉบับ โดยรวบรวมส่งให้จังหวัดภายใน 15 ก.พ. 61 โดย
เป้าหมายให้แห่งละ 10 ท่าน จึงเชิญชวนสมาชิกสภา อบต. โนนยอที่เป็นสุภาพสตรี และเชิญชวน
สมาชิกสภาให้ภริยาสมัครชมรมฯตามแจ้ง 

 

ที่ประชุม    :     รับทราบ 
 

ระเบียบวำระท่ี ๒  : เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลโนนยอสมัยวิสามัญ สมัยที ่1 ครั งที่ 
๑ ประจ้าปี ๒561 ลงวันที่ 19  มกราคม   2561 
 

ที่ประชุม      : รับรอง 
 

ระเบียบวำระท่ี  ๓ : เรื่องรายงานการติดตามแผนพัฒนาไตรมาศท่ี 3 และไตรมาสที่ 4 ประจ้าปีงบประมาณ 2560 
ขององค์การบริหารส่วนต้าบลโนนยอ 
ประธำนสภำ  :  ด้วยผมได้รับญัตติจากปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.โนนยอ ได้รายงานผลการติดตามผล

ด้าเนินงานไตรมาสที่ 3,4 ประจ้าปี 2560 เชิญท่านปลัดชี แจงต่อสภาครับ 
/ปลัดอบต. 
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ปลัด อบต.       :    เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ดิฉันนางเพ็ญศรี  จ้อยนุแสง ปลัดอบต.โนนยอ ปฏิบัติหน้าที่

นายกอบต.โนนยอ ขอรายงานผลการปฏิบัติติดตามผลการด้าเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.
2560-2562 จากการติดตามแผนดังกล่าวเป็นการติดตามยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน
ต้าบลโนนยอภายใต้แผนพัฒนาสามปี โดยต้องก้าหนดระยะเวลาติดตามทุก 3 เดือน โดยนายกคน
เก่าได้รายงานไปแล้วไตรมาสที่1 และ 2 ครั งนี เป็นรายงาน 6 เดือนครึ่งปีหลัง โดยผลสรุปการ
รายงานดังนี  
ไตรมำสที่ 3 (เม.ย.60-มิ.ย.60) 
๑ . ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื นฐาน   
จ้านวนโครงการทั งหมด   97  โครงการ   
จ้านวนโครงการที่แล้วเสร็จ  จ้านวน 3  โครงการ คิดเป็นร้อยละได้  3.09  ของโครงการทั งหมด   
จ้านวนโครงการที่ยังไม่ได้เนินการ  94 โครงการ คิดเป็นร้อยละได้  96.71  ของโครงการทั งหมด   
๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร    
จ้านวนโครงการทั งหมด  26  โครงการ    
โครงการที่แล้วเสร็จไม่มี   
จ้านวนโครงการที่ยังไม่ได้ด้าเนินการ  26 โครงการ คิดเป็นร้อยละได้ 100 ของโครงการทั งหมด  
 ๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    
จ้านวนโครงการทั งหมด  21  โครงการ    
โครงการที่แล้วเสร็จไม่มี 
จ้านวนโครงการที่ยังไม่ได้ด้าเนินการ 21 โครงการ คิดเป็นร้อยละได้  100  ของโครงการทั งหมด   
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข  
จ้านวนโครงการทั งหมด 5 โครงการ    
จ้านวนโครงการที่แล้วเสร็จไม่ม ี
จ้านวนโครงการที่ยังไม่ได้ด้าเนินการ  5  โครงการ คิดเป็นร้อยละได้  100 ของโครงการทั งหมด   
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม   
จ้านวนโครงการทั งหมด  10 โครงการ   
จ้านวนโครงการที่แล้วเสร็จ  จ้านวน 1  โครงการ  คิดเป็นร้อยละได้  10.00 ของโครงการทั งหมด
จ้านวนโครงการที่ยังไม่ได้ด้าเนินการ  9  โครงการ คิดเป็นร้อยละได้ 90.00 ของโครงการทั งหมด   
6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
จ้านวนโครงการทั งหมด   3  โครงการ    
จ้านวนโครงการที่แล้วเสร็จไม่มี   
จ้านวนโครงการที่ยังไม่ได้ด้าเนินการ 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละได้  100  ของโครงการทั งหมด   
7.  ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
จ้านวนโครงการทั งหมด  4 โครงการ    
จ้านวนโครงการที่แล้วเสร็จไม่จ้านวน 1 โครงการคิดเป็นร้อยละได้25.00ของจ้านวนโครงการทั งหมด 
จ้านวนโครงการที่ยังไม่ได้ด้าเนินการ 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละได้   75.00 ของโครงการทั งหมด   
8.  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ   
จ้านวนโครงการทั งหมด  17 โครงการจ้านวนโครงการที่แล้วเสร็จจ้านวน  1  โครงการ  คิดเป็นร้อย
ละได้  5.88  ของโครงการทั งหมดจ้านวนโครงการที่ยังไม่ได้ด้าเนินการ 16 โครงการ คิดเป็นร้อย
ละได้94.12  ของโครงการทั งหมด 

/การเบิกจ่าย.. 
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กำรเบิกจ่ำยไตรมำสประจ ำปี   2560 ไตรมำสที่ 3  

 

ยุทธศาสตร์ 
งบปกติ เงินสะสม รวม 

จ้านวนเงิน ร้อยละ จ้านวนเงิน ร้อยละ จ้านวนเงิน ร้อยละ 

1.  ด้านโครงสร้างพื นฐาน 284,500.00 0.20 - - 284,500.00 
0.20 

 
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
การเกษตร 

 
- - - - - - 

3.  การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรมการกีฬา 

และนันทนาการ 
576,400.00 0.41 - - 576,400.00 0.41 

 
4.  การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
 

- - - - - - 

 
5.  การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม 
 

2,239,500.00 1.62 - - 2,239,500.00 1.62 

6.  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 
- 
 

- - - 
 
- 
 

- 

7.  ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต
ทรัพย์สิน 
 

5,520.00 0.003 - - 5,520.00 0.003 

8.การบริหารราชการให้มี 
ประสิทธิภาพและคุณภาพ 

 
30,000.00 

 
0.02 - - 

 
30,000.00 

 
0.02 

รวม 3,135,920.00 2.26 - - 3,135,920.00 2.26 

 
 
                                                                
 
 
 
 
 

/การเบิกจ่าย... 
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กำรเบิกจ่ำยไตรมำสที่  4  (ก.ค.60 – ก.ย.60) 

ยุทธศำสตร์ 
วัน/เดือน/ 

ปี 
รำยกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ จ ำนวนเงิน 

1.  ด้านโครงสร้างพื นฐาน 

 
ก.ค.60 

 
ก.ย.60 
ก.ย.60 
ก.ย.60 

 
โครงการก่อสร้างถนน  บ้านกระพี   ม. 4 
 
อุดหนุนไฟฟ้าชุมพวง ขยายเขตไฟฟ้า ม.4 
อุดหนุนไฟฟ้าชุมพวง ขยายเขตไฟฟ้า ม. 5 
อุดหนุนไฟฟ้าชุมพวง ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง ม. 2 
 
 

 
262,500.00 

 
43,774.77 
90,896.50 

112,344.65 
 

รวม   509,515.92 

 
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
การเกษตร 
 

 
ก.ย. 60 

 
โครงการปลูกดาวเรือง 

 

23,330.00 
 

รวม   23,330.00 

3.  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรมการกีฬาและ
นันทนาการ 

 
ก.ย.60 

 
 
 
 

ก.ย.60 
ก.ย.60 

 
ก.ย.60 

 

 
จัดซื ออาหารเสริม(นม)  
    -ศพด.ประดู ่
    -โรงเรียนบ้านยางวิทยา 
    -โรงเรียนบ้านโนนยอ 
 
จ้างเหมาประกอบอาหาร ศพด.ประดู่ 
อุดหนุนจ้างเหมาประกอบอาหาร  
โรงเรียนบ้านโนนยอ 
อุดหนุนจ้างเหมาประกอบอาหาร  
โรงเรียนบ้านยางวิทยา 
 
 

 
70,386.26 

 
 
 
 

90,000.00 
239,000.00 

 
217,000.00    

 

รวม   616,386.26 

4.  การพัฒนาด้านสาธารณสุข - - 

 
 
 
- 
 
 
 

รวม - - - 
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ยุทธศำสตร์ 
วัน/เดือน/

ปี 
รำยกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ จ ำนวนเงิน 

5.  การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม 

ก.ค.60 
ก.ค..60 
ก.ค.60 
ก.ค.60 

 
 

ส.ค.60 
ส.ค.60 
ส.ค.60 
ส.ค.60 

 
 

ก.ย.60 
ก.ย.60 
ก.ย.60 
ก.ย.60 

เบี ยยังชีพผู้สูงอายุ 
เบี ยยังชีพผู้พิการ 
เบี ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
โครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ   
ผู้ยากไร  ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนทั่วไป 
 
เบี ยยังชีพผู้สูงอายุ 
เบี ยยังชีพผู้พิการ 
เบี ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
โครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ   
ผู้ยากไร  ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนทั่วไป 
 
เบี ยยังชีพผู้สูงอายุ 
เบี ยยังชีพผู้พิการ 
เบี ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
โครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ   
ผู้ยากไร  ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนทั่วไป 
 

526,100.00 
180,800.00 

3,500.00 
3,600.00 

 
 

522,200.00 
179,200.00 

3,500.00 
3,600.00 

 
 

519,700.00 
184,000.00 

3,500.00 
32,400.00 

 

รวม   2,162,100.00 

6.  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

- - - 

รวม - - - 
7.  ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต
ทรัพย์สิน 
 

 
ก.ย. 60 

โครงการจัดตั งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 

 
2,640.00 

รวม   2,640.00 
 
 
8.การบริหารราชการให้มี 
ประสิทธิภาพและคุณภาพ 

 
ก.ค. 60 
ก.ค.60 

 
ก.ย.60 
ก.ย.60 
ก.ย.60 
ก.ย.60 

 
จัดซื อเครื่องพิมพ์(กองช่าง) 
โครงการส่งเสริมคุณธรรมน้าจรรยาบุคลากร  
 
อุดหนุนกิจการประปา 
จัดซื อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์,เครื่องพิมพ์(กองสวัสดิการฯ)

จัดซื อครุภัณฑ์ ตู้นิรภัย,เครือ่งคอมพวิเตอร์,เครื่องพมิพ์(กองการศึกษาฯ) 

จัดซื อครุภัณฑ์เทปวัดระยะ  (กองช่าง) 
 

 
9,000.00 

10,105.00 
 

300,000.00 
29,800.00 
16,900.00 

1,500.00 

รวม   367,305.00 
รวมทั้งสิ้น   3,681,277.18 
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จากตารางข้างต้นดิฉันสรุปสั นๆให้รับทราบเบื องต้นส่วนรายละเอียดเพ่ิมเติมให้สมาชิกตรวจสอบ

จากเอกสารที่แจกให้ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมค่ะ 
ประธำนสภำฯ : เรียนสมาชิกทุกท่านตามท่ีท่านปลัดได้ชี แจงนั นท่านใดมีข้อสงสัยเพ่ิมเติมหรือไม่อย่างไร เชิญสอบถามครับ 

นำยไหล  จันทีนอก  : เรียนท่านประธานสภา ผมขอสอบถามครับว่าโครงการที่รายงานติดตามแผนที่ท่านปลัดชี แจงนั น ถือว่า
ร้อยละท่ีด้าเนินได้ตามแผนต่้ามากเป็นเพราะเหตุใด พวกท่านท้าอะไรกันอยู่ครับ 

นำยนวม  โตสนั่น  : ตามท่ีท่านได้สรุปผลการติดตามแผนร้อยละผลการด้าเนินการเทียบจากโครงการในแผนครับ ผมเข้าใจอยู่ 
ปลัด อบต.  : เรียนท่านประธานและสมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉันขอเรียนชี แจงตามที่ท่านสมาชิกสอบถามว่าร้อยละผล

การด้าเนินงานท้าไมถึงต่้า เหตุผลก็มาจากการน้าโครงการมาบรรจุในแผนไว้เยอะมากและการได้มาซึ่ง
โครงการต่างๆน้ามาจากประชาคมหมู่บ้าน ผ่านคณะกรรมการจัดท้าร่าง คณะกรรมการพัฒนาต้าบล 
ผ่านมติสภาให้ความเห็นชอบแล้วเสนอนายกอบต.เพ่ือประกาศใช้ ปัญหาการบรรจุโครงการลงในแผน 
3 ปี ขององค์การบริหารส่วนต้าบลโนนยอ ดิฉันเคยชี แจงต่อคณะกรรมการทุกคณะ แม้แต่สภาก็ชี แจง
ทุกครั งก่อนมีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาต้าบลสามปีขององค์การบริหารส่วนต้าบลโนนยอว่าหากเรา
บรรจุโครงการไว้เยอะเกินงบประมาณที่จะสามารถพัฒนาได้ เวลาติดตามผลแผนฯจะท้าให้ร้อยละ
ความส้าเร็จต่้ามาก แต่ที่ประชุมยืนยันที่จะคงไว้เพราะให้เหตุผลว่า หากจะจัดสรรงบจ่ายขาดหรือ
ขอรับอุดหนุนหน่วยงานอื่นจะไม่มีในแผนฯก็จะท้าให้ไม่สามารถแก้ปัญหาของประชาชนได้ 

นำงกัญญ์วรำ พระภูจ ำนงค์ : ค่ะ ดิฉันนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานแผนพัฒนานั นก็เคยชี แจง
ปัญหาการน้าบรรจุโครงการที่มีจ้านวนมากเกินไปมันจะวัดไม่ได้ เมื่อมีการตรวจมาตรฐานการปฏิบัติ
ราชการ จะท้าให้มาตรฐานข้อนี ไม่ผ่านเกณฑ์ ซึ่งอบต.โนนยอก็จะตกข้อนี ทุกปี 

นำยนวม  โตสนั่น : ครับ ผมสมาชิกหมู่ที่ 7 ขอสอบถามเพ่ิมเติมว่าโครงการติดตามแผนฯ เราไม่ได้คะแนนจะส่งผลกับใคร 
อะไร อย่างไร 

ปลัดอบต.  :  เรียนท่านประธาน ตามที่เรารับตรวจมาตรฐานปฏิบัติราชการประจ้าปี (LPA) ที่ผ่านมาก็ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานทั ง 5 ด้าน เพียงแต่ข้อนี เราไม่ได้คะแนนค่ะ 

ประธำนสภำฯ : ครับตามที่สอบถามเพ่ิมเติมแล้วนั นมีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือไม่ครับ 
 

ที่ประชุม  :    รับทราบ 
 
ระเบียบวำระท่ี 4  : เรื่องอ่ืนๆ 

นำยนวม  โตสนั่น : เรียนท่านปลัดปฏิบัติหน้าที่นายกครับ ผมอยากติดตามโครงการสปก.เส้นที่1 , 2 ปรับเกรดถนนในเขต
ต้าบลโนนยอและเส้นบ้านเขว้าหมู่ 6 เส้นโนนเขว้า – หนองอ้อ สภาพเดิมน ้าไหลหลาก ถนนเป็นน ้า
เซาะต่้า ถนนลื่นไม่สามารถไปมาได้ ท้าให้ชาวบ้านเดือดร้อน อยากให้แก้ไขด่วน 

นำยไหล จันทีนอก : เส้นทางตัวยูสาย 2 ที่ผ่านการจ่ายขาดเงินสะสมต้องแก้ไขใหม่ ให้ดูจุดที่สงสัยให้แก้ไขปริมาณงานให้
เหมาะสม 

นำยชม  สวนแก้ว : ครับโครงการที่เราอนุมัติไว้ ถ้าไม่ส้าคัญก็ลดปรับลงให้เหมาะสมกับพื นที่และให้วงเงินและประหยัด
เป็นประโยชน์ต่อราชการสูงสุด 

นำยยงยุทธ์  ศรีจันทร์ : เรียนท่านสมาชิกทราบผมผอ.กองช่าง ได้เคยพูดคุยกับประธานสภาฯและสมาชิกหลายท่าน เบื องต้นว่า
อยากท้าถนนคอนกรีต คสล.และเสริมดินท้าร่องน ้า ถ้าสภาอนุมัติไว้ในหลักการ กองช่างจะออกส้ารวจ
ใหม่และขอความร่วมมือสมาชิกร่วมส้ารวจ ส่วนสาย 2 มีปัญหาเราท้าบล็อกคอนเวิร์คที่สภาอนุมัติไว้
แล้ว แต่ก็แก้ปัญหาไม่จบ ถ้าใส่ท่อก็จะไปเพ่ิมเส้นทางให้น ้าไหลลอดท้าให้มีปัญหาว่าจะมีปัญหากับ
ชาวบ้านอีก ผมเคยปรึกษากองช่างและสปก.จังหวัดนครราชสีมา ว่าถ้าเราเพ่ิมจุดและจะท้าร่องเป็นทาง
น ้าน่าจะประหยัดโดยวิธีการท้าฝายน ้าถ้าน ้ามากก็ให้ไหลผ่านและรถวิ่งได้ 

/ประธำนสภำ... 
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ประธำนสภำฯ : ครับถ้าโครงการท้าแล้วเกิดปัญหากับชาวบ้าน มันก็แก้ยากโดยเฉพาะคนที่เป็นพื นที่รองรับน ้าด้านล่างจะ
เดือดร้อนที่สุด 

นำยไหล จันทีนอก : ครับจะท้าอย่างไรก็ท้าครับ ขอให้ชาวบ้านสัญจรไปมาสะดวก 
ผอ.กองช่ำง : ครับการออกแบบฯส้าคัญครับต้องแก้ปัญหาได้จริง ถึงจะคุ้มค่ากับประโยชน์และเม็ดเงิน ต้องดูดีๆไม่ใช่

ว่าจะท้าพอผ่านๆไปครับ 
นำงทิพย์สุคนธ์  กอกลำง : ถ้าเราท้าเป็นฝายน ้าล้นก็จะมีช่วงที่ทางอบต.ไปปิดทางน ้า ท้าให้น ้าไหลมาทางเดียว ถ้าเราท้าฝายได้น ้า

จะไหลลงหลายทางจะเฉลี่ยน ้าท้าให้ลดความแรงของน ้าลงสู่ที่ดินของเกษตรกร 
ผอ.กองช่ำง : เส้นที่พวกเราคุยสภาพเดิมเป็นถนน ถ้าเราเปลี่ยนไปท้าฝายแล้วปล่อยน ้าให้ไหลก็จะเป็นการเปลี่ยน

สภาพถนนให้เป็นคลองส่งน ้ากลายๆ เป็นการเปลี่ยนสภาพเดิมซึ่งถ้าเปลี่ยนสปก.ก็จะไม่อนุญาต 
ประธำนสภำฯ : ครับแล้วโครงการที่เราจะขอปรับเกรดถนนให้ราษฎรไปมาสะดวก โดยแต่ละหมู่ได้ท้าหนังสือให้อบต.

ไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนถึงไหนแล้ว อยากให้เร่งด้าเนินการครับ ส่วนหมู่ที่ 9 ต้อง
ถมหลุมด้วยก่อนปรับเกรด 

ผอ.กองช่ำง : ครับได้รับหนังสือแล้วครับ จะเร่งด้าเนินการ 
ประธำนสภำฯ : หากไม่มีผู้ใดเสนอเพ่ิมเติม ผมขอปิดประชุม 

 
เลิกประชุม เวลำ  12.00 น. 

 
ลงชื่อ   เพ็ญศรี   จ้อยนุแสง ผู้จดบันทึกการประชุม 

(นางเพ็ญศรี   จ้อยนุแสง) 
เลขานุการสภาฯ 

 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

  1.       ลงชื่อ  รัฐพงศ์   พิมพ์จันทร์     
                      (นายรัฐพงศ์   พิมพ์จันทร์) 

  2.     ลงชื่อ   ประคอง   จอดนอก                                                 รับรองถูกต้อง 

                    (นางสาวประคอง  จอดนอก)                                             ลงชื่อ     ชม     สวนแก้ว 

           3.     ลงชื่อ   สมัย       นามต้นทอง                                              (นายชม      สวนแก้ว) 

                    (นายสมัย    นามต้นทอง)                                                       ประธานสภาฯ 
 


