
(ส ำเนำ) 
รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสอเพลอ 

ประชุม  สมัยสำมัญ  สมัยท่ี 1/2562 
วันที่  26  เดือน  กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลำ  09.00  น. 
ณ   ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสอเพลอ 

ผู้เข้ำประชุม 

ล ำดับ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

1 นายสุรชาติ ขนันทอง   ประธานสภา ฯ สุรชาติ ขนันทอง    

2 นายฉัตรชัย  จันทร์ศรีเสาร์ รองประธาน ฯ ฉัตรชัย  จันทร์ศรีเสาร์  

3 ว่าที่ร้อยโทกฤดากร  อึ่งสะกาว ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ กฤดากร  อึ่งสะกาว  

4 นายอุรุพงษ์  ดอนชาติ สมาชิกสภา อบต. ม.1 อุรุพงษ์  ดอนชาติ  

5 นายสายทอง  สุวรรณภักดี สมาชิกสภา อบต. ม.1 สายทอง  สุวรรณภักดี  

6 นางสีนวล  ธรรมบุตร สมาชิกสภา อบต.ม.2 สีนวล  ธรรมบุตร  

7 ร.ต.ต.สุรเดช  ธรรมโหร สมาชิกสภา อบต. ม.2 - ลา 

8 นายถวิล  อินทะโสม สมาชิกสภา อบต.ม.3 ถวิล  อินทะโสม  

9 นางพวงเพชร  แสงดี สมาชิกสภา อบต. ม.4 พวงเพชร  แสงดี  

10 นางสาวนิตติยา  อุ้ยอ้ัง สมาชิกสภา อบต. ม.4 นิตติยา  อุ้ยอ้ัง  

11 นายวิเชียร  มาวิเศษ สมาชิกสภา อบต. ม.5 - ลา 

12 นายประยุทธ  มีโค สมาชิกสภา อบต. ม.6 ประยุทธ  มีโค  

13 นางทองสุข  ประสารศรี สมาชิกสภา อบต.ม.6 ทองสุข  ประสารศรี  

14 นายวิเชียร  สารพันธุ ์ สมาชิกสภา อบต. ม.7 วิเชียร  สารพันธุ์  

15 นายสุดตา  ฤทธิ์วาปี สมาชิกสภา อบต. ม.7 สุดตา  ฤทธิ์วาปี  

16 นายสมจิตร  มูลตลาด สมาชิกสภา อบต. ม.8 สมจิตร  มูลตลาด  

17 นางปทุมวัน  ศิริเลี้ยง สมาชิกสภา อบต. ม.8 ปทุมวัน  ศิริเลี้ยง  

18 นายอนงค์  เหง้าพรหมมินทร์ สมาชิกสภา อบต. ม.9 อนงค์  เหง้าพรหมมินทร์  

19 นายพิทักษ์  สุวรรณภักดี สมาชิกสภา อบต. ม.9 พิทักษ์  สุวรรณภักดี  

20 นายอดุลย์  ทอกบุญมา สมาชิกสภา อบต.ม.10 อดุลย์  ทอกบุญมา  

21 นางบุศยากรณ์  ข าศรีนวล สมาชิกสภา อบต. ม.10 บุศยากรณ ์ ข าศรีนวล  

22 นายส ารวย  ผ่านวงศ์ สมาชิกสภา อบต. ม.11 ส ารวย  ผ่านวงศ ์  

23 นางสาวณัฐธิดา  แสนพันนา สมาชิกสภา อบต. ม.11 ณัฐธิดา  แสนพันนา  

24 นายสุนทร  วงศ์เสน สมาชิกสภา อบต. ม.12 สุนทร  วงศ์เสน  
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ล ำดับ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

25 นายอุทัย  วงศ์เสน สมาชิกสภา อบต. ม.12 อุทัย  วงศ์เสน  

26 นางมลิจันทร์  พงษ์ประเทศ สมาชิกสภา อบต. ม.13 มลิจันทร์  พงษ์ประเทศ  

27 นายสมภาร  แสงลี สมาชิกสภา อบต. ม.13 สมภาร  แสงลี  

28 นายสมหมาย  พรมโคตร สมาชิกสภา อบต. ม.14 สมหมาย  พรมโคตร  

29 นายรักพงษ์  ไชยสาส์น สมาชิกสภา อบต. ม.14 รักพงษ์  ไชยสาส์น  

30 นายพงษ์ปณัช  ทรัพย์บูรณศรี สมาชิกสภา อบต. ม.15 พงษ์ปณชั  ทรัพย์บูรณศรี  

31 นายสนิท  บุญคุ้ม สมาชิกสภา อบต. ม.15 สนิท  บุญคุ้ม  

32 นายเกียรติศักดิ์  บุตตะกุล สมาชิกสภา อบต. ม.16 เกียรติศักดิ์  บุตตะกุล  

33 นายบุญถม  เอกตาแสง สมาชิกสภา อบต. ม.16 บุญถม  เอกตาแสง  

34 นายทวีศักดิ์  ถาพร สมาชิกสภา อบต. ม.17 ทวีศักดิ์  ถาพร  

35 นางวิชุดา  สุดหอม สมาชิกสภา อบต. ม.17 วิชุดา  สุดหอม  

36 นายทอม  บ่อชน สมาชิกสภา อบต. ม.18 ทอม  บ่อชน  

37 นายประสิทธ์  ฤทธิ์วาปี สมาชิกสภา อบต. ม.19 ประสิทธ์  ฤทธิ์วาปี  

38 นายสมร  สุวรรณภักดี สมาชิกสภา อบต. ม.19 สมร  สุวรรณภักดี  

 
ผู้เข้ำร่วมประชุม 
 
ล ำดับ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

1 นายสมัย    นครไพร นายก อบต.  สมัย    นครไพร  

2 นางบุษบา  วงษ์หงษ์สา รองนายก อบต. บุษบา  วงษห์งษ์สา  

3 นายสมเกียรติ  สวา่งโคกกรวด รองนายก อบต.  สมเกียรติ  สว่างโคกกรวด  

4 นายศุภชัย    นิตย์ภักดี เลขานุการ  นายก อบต. ศุภชัย   นิตย์ภักดี  

5 นายศิริ  ใจด า ผู้ทรงคุณวุฒิ ศิริ  ใจด า  

6 นางลัดดาวัลย์ พาลาสี รองปลัด อบต. ลัดดาวัลย์ พาลาสี  

7 นายเกรียงไกร  จุลทองภิพัฒน์ ผู้อ านวยการกองช่าง เกรียงไกร  จุลทองภิพัฒน ์  

8 นางสาวสุพรรษา สายสมคุณ    หัวหน้าส านักปลัด สุพรรษา สายสมคุณ     

9 นายค าพันธ์ กะวิกุล ผู้อ านวยการกองสวัสดิการฯ ค าพันธ์ กะวิกุล  

10 นางสาววัชราภรณ์ ประทุมพงษ์ นักวิเคราะห์ฯ วัชราภรณ์ ประทุมพงษ์  

11 นางสาวกัญญนันท์ จันทรากุลนนท์ เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน กัญญนันท์ จนัทรากุลนนท์  
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ล ำดับ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

12 นางวารี  เหมะเทวัญ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ วารี  เหมะเทวัญ  

13 นางสาววิชุฎา วงษ์หงษ์สา ผช.จนท.วิเคราะห์ฯ   วิชุฎา  วงษ์หงษ์สา  

14 นายสมจิตร พิมพ์ศรี ผช.จนท.ธุรการ สมจิตร พิมพ์ศรี  

 
 
 

ผู้เข้ำประชุม          36 คน 
ลำ   2 คน 
ขำดเข้ำประชุม  - คน 
ผู้เข้ำร่วมประชุม          14 คน 
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เริ่มประชุมเวลำ  09.00 น. 
ประธานสภาฯ   - เ มื่ อ ถึ ง เ ว ล า ป ร ะ ชุ ม  น า ย สุ ร ช า ติ  ข นั น ท อ ง  ป ร ะ ธ า น ส ภ า แ จ้ ง ใ ห้  

ว่าที่ร้อยโทกฤดากร อ่ึงสะกาว เลขานุการสภาท้องถิ่นตรวจรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ว่าครบ
องค์ประชุมหรือไม่  เมื่อครบองค์ประชุมก็เข้าห้องประชุม ประธานสภาท้องถิ่นจุดธูปเทียน
บูชาพระรัตนตรัยและกล่าวสวดมนต์  ไหว้พระพร้อมกัน  ประธานสภาท้องถิ่นตรวจรายชื่อ
อีกครั้งว่าครบองค์ประชุมและด าเนินการประชุม สมัยสามัญสมัยที่ 1/2562  ดังต่อไปนี้ 

 
ระเบียบวำระท่ี 1  เรื่องประธำนแจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ 
ประธานสภาฯ  - นายสุรชาติ ขนันทอง ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร ผู้อ านวยการกอง 

หัวหน้าส่วน ทุกท่าน ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ และเข้าประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงในวันนี้  
  - แจ้งเรื่องการแต่งกายในการเข้าประชุมให้เรียบร้อย 
  - ฝากทางหัวหน้าส านักปลัดที่ย้ายมาใหม่ เรื่องการจัดท าท าเนียบของประธานสภาฯ 

และสมาชิกสภาฯ ฝากแจ้งให้ทางสมาชิกสภาฯ ส่งรูปให้ทางงานบุคลากรหรือหัวหน้าส านัก
ปลัด 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน - นางสาววัชราภรณ์ ประทุมพงษ์ ขอแจ้งประกาศใช้ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-

2564) แก้ไข ฉบับที่ 5 (ครั้งที่ 5/2562) จึงขอแจ้งสภาฯ เพ่ือทราบ ตามระเบียบฯ ที่ก าหนดไว้ 
ข้อ 21  การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น ประกอบหนังสือ ที่ มท 
0810.3/ว6046  ลงวันที่  19 ตุลาคม 2561 ข้อ 5 ยกเลิกข้อความในหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 ข้อ 4 การ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ.256–2564 ) ไปสู่การปฏิบัติและให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน “ 
ข้อ 4 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ.2561-2564 )  ไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณ งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  และ
งบประมาณจากเงินสะสม โดยน าโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปจัดท า
งบประมาณตามปีที่ก าหนดไว้ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความจ าเป็นและเพ่ือแก้ไข
ปัญหาในการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน ให้เป็นอ านาจของผู้บริหาร
ท้องถิ่นในการแก้ไขปีที่จะด าเนินการตามโครงการพัฒนาที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มี
ความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ” (รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกสมาชิกทุก
ท่านแล้ว)  ซึ่งตามระเบียบแผนฯ กรณีผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศใช้แผนฯที่แก้ไขแล้ว ให้แจ้ง
สภา องค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือทราบตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

ที่ประชุม  - รับทรำบ 
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เลขานุการสภาฯ  - ว่าที่ร้อยโทกฤดากร อ่ึงสะกาว  แจ้งการส ารวจข้อมูลสุนัขและแมว เพ่ือเป็น
ฐานข้อมูลในการจัดซื้อวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ประจ าปี 2562 ฝากทางสมาชิกสภาฯ ติดตาม
และส ารวจข้อมูลน าส่งกองการเกษตร เพ่ือจะได้ด าเนินการจัดหาวัคซีนต่อไป 
 - ส าหรับประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จ านวน  

 4 ฉบับ เชิญนักวิชาการตรวจสอบภายในแจ้งต่อสภาฯ 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน - นางทัศนีย์ อินทรท านา ขอน าแจ้งประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตแห่งชาติ ทั้ง 4 ฉบับ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 ฝากสมาชิกสภาฯ ได้
น าไปศึกษา และได้สอบถามไปยังส านักงาน ป.ป.ช. จังหวัดอุดรธานีแล้วส่วนของ อบต.ยังไม่
ต้องด าเนินการใดใดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การยื่นบัญชีทรัพย์สิน และหลักเกณฑ์การยื่นบัญชี 
การก าหนดต าแหน่งผู้บริหาร ที่ต้องยื่นบัญชี ส่วนที่ต้องยื่นคือเทศบาล ส าหรับ อบต. จะได้
ยื่นเฉพาะนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

เลขานุการสภาฯ  - ว่าที่ร้อยโทกฤดากร อ่ึงสะกาว  เพ่ิมเติมส าหรับข้าราชการตั้งแต่ระดับซี 9 ก็ต้อง
ยื่นบัญชีทรัพย์สิน  

นายก อบต.  - นายสมัย นครไพร แนะน าพนักงานส่วนต าบลโอน(ย้าย) จากองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าจ าปา อ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม คือ นางสาวสุพรรษา สายสมคุณ ต าแหน่ง 
หัวหน้าส านักปลัด 

  - สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ได้เกิดเพลิงไหม้บ้านนางราตรี ศรี
เพชร บ้านดงสามสิบ หมู่ที่ 12 ต าบลเสอเพลอ ซึ่งทางคณะกรรมการศูนย์อ านวยการป้องกัน
อุบัติภัยได้ร่วมกันประชุมเพ่ือให้ความช่วยเหลือที่องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 
ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ หัวหน้าส านักปลัด และกรรมการจาก
อ าเภอกุมภวาปี โดยมีมิติช่วยเหลือเป็นเงินสดจ านวน 32,000 บาท และต้องรอประกาศ
จ านวน 15 วันจึงจะสามารถด าเนินการได้ 

  - ส าหรับเรื่องจ่ายขาดเงินสะสม 2562 จะขอเปิดประชุมวิสามัญ ในห้วงวันที่ 1 -15 
มีนาคม 2562 

  - ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ทุกท่านร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพ่ือถวายพระพรชัยมงคล
และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร 
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 
2562  ในวันพฤหัสบดีที่ 28  กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 09.00 น.  ณ.วัดสุวรรณนาราม บ้าน
โคกศรีส าราญ หมู่ที่ 8  

รองนายก อบต.  - นายสมเกียรติ สว่างโคกกรวด แจ้งการด าเนินการโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
ก่อสร้างถนนลาดยางบ้านโนนขี้เหล็ก-บ้านดงสามสิบ ถนนลาดยางบ้านสงเปลือยไปโคกสว่าง
และสนามกีฬาก าลังด าเนินการ  

ที่ประชุม   - รับทรำบ 
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ระเบียบวำระท่ี  2   เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว 
 - รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2561   30 ตุลาคม 2561 

ประธานสภาฯ   - นายสุรชาติ ขนันทอง ขอให้สมาชิกทุกท่านได้ตรวจสอบดูส าเนารายงานการ 
   ประชุมครั้งก่อน ในคราวประชุมสมัยสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2561 ในวันที่ 30 ตุลาคม 2561 
   ว่ามีข้อใด แก้ไขหรือไม่  
ที่ประชุม   - ได้ตรวจดูรายงานการประชุมแล้วไม่มีข้อใดขอแก้ไข 
มติที่ประชุม   - มีมติรับรองรายงานการประชุม 
ที่ปะชุม    - รับรอง 
 
ระเบียบวำระท่ี 3  กระทู้ถำม 
    -ไม่มี- 
 
ระเบียบวำระท่ี 4  เรื่องท่ีคณะกรรมกำรที่สภำท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจำรณำเสร็จแล้ว 
    -ไม่มี- 
 
เวลำ 10.30 น.  -พักเบรก- 
เวลำ  10.45 น.   - เริ่มประชุมเพื่อพิจำรณำต่อ 
 
ระเบียบวำระท่ี 5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
    5.1.เพื่อพิจำรณำเห็นชอบ กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำย  
   ประจ ำปีงบประมำณ 2562 จ ำนวน 2 รำยกำร 
ประธานสภาฯ   - นายสุรชาติ ขนันทอง ขอเชิญ ท่านเลขานุการสภาฯ /ท่านปลัด องค์การบริหาร
   ส่วนต าบลเสอเพลอ  ตลอดจนเจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
   งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2562 

นายก อบต.  - นายสมัย นครไพร (ตามแบบเสนอญัตติ) ข้าพเจ้า นายสมัย  นครไพร นายก 
   องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  และ คณะบริหาร ได้ตรวจสอบข้อบัญญัติงบประมาณ
   รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2562  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   งานก่อสร้าง 
   โครงสร้างพ้ืนฐาน  งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ง 
   สาธารณูปโภค  โครงการก่อสร้างถนน คสล.  ค าชี้แจงงบประมาณผิดตกบางรายการ  จึงขอ
   แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2562  ตามการแก้ไข
   เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  ข้อ 29  โดยการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง  
   งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ หรือ
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   เปลี่ยนแปลงสถานที่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  จึ งของอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลง 
   ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายตามรายการ  ดังนี้           
              ข้อควำมเดิม 

    โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนศรีสมพร ตั้งไว้ 282,000 บาท  
   เพ่ือก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนศรีสมพร จากถนนข้างก าแพงวัดสามัคคี 
   ศรีสมพร ไป เมรุ  ขนาดกว้าง  4.00 ม.  หนาเฉลี่ย 0.15 ม.  ยาว 122 ม.  ไหล่ทางลูกรัง
   ข้างละ 0.00-0.50 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 488 ตร.ม. พร้อมวางท่อ
   ระบายน้ า คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  จ านวน 8.00 ท่อน  (ทั้งนี้ก่อสร้างตามแบบของ
   กรมทางหลวงชนบท แบบเลขที่ ทถ-2-203)  (ทั้งนี้ก่อสร้างตามแบบของ อบต. เสอเพลอ
   ก าหนด)    (ตาม พรบ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต า พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
   ถึงฉบับที่  6  พ.ศ.2552) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี   (2561 -2564) แก้ ไข เ พ่ิม/ 
   เปลี่ยนแปลง ฉ.1  (ครั้งที่ 1/2560) หน้า 73 ล าดับ 53  

   ข้อควำมใหม่ 
              โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนศรีสมพร ตั้งไว้ 282,000 บาท  
   เพ่ือก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนศรีสมพร จากถนนข้างก าแพงวัดสามัคคี 
   ศรีสมพร ไป เมรุ  ขนาดกว้าง   4.00 ม.  หนาเฉลี่ย 0.15 ม.  ยาว 122 ม.  ไหล่ทางลูกรัง
   ข้างละ  0.00-0.50 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 488 ตร.ม. พร้อมวางท่อ
   ระบายน้ า คสล. ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง ขนำด 0.40 ม. จ านวน 8.00 ท่อน (ทั้งนี้ก่อสร้าง
   ตามแบบของ อบต. เสอเพลอก าหนด)  (ตาม พรบ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
   พ.ศ.2537   และแก้ไขเพ่ิมเติม  ถึงฉบับที่ 6   พ.ศ.2552) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   
   (2561-2564) แก้ไข เพ่ิม/เปลี่ยนแปลง ฉ.1  (ครั้งที่ 1/2560) หน้า 73   ล าดับ 53 
           ข้อควำมเดิม 
              โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.17  ตั้งไว้ 500,000 บาท  เพ่ือก่อสร้างถนน คสล.
 ภายในหมู่บ้าน      ม.17 จากบ้านนางสดใส  ชูพรหมวงศ์ – บ้านนายชม โคตรสีด า ขนาด
 กว้าง 5.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.      ยาว  184.00 ม.  ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50  
 เมตร  หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 920 ตร.ม.  (ทั้งนี้ก่อสร้างตามแบบของกรม
 ทางหลวงชนบท แบบเลขที่ ทถ-2-203) (ตาม พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหาร   ส่วนต า 
 พ.ศ. 2537  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  6 พ.ศ.2552) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
 (2561-2564) แก้ไข เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉ.3 (ครั้งที่ 3/2561) หน้า 9 ล าดับ 4           
               ข้อควำมใหม่ 
               โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.17  ตั้งไว้ 500,000 บาท  เพ่ือก่อสร้างถนน คสล.
  ภายในหมู่บ้าน ม.17 จากบ้านนางสดใส  ชูพรหมวงศ์ – บ้านนายชม โคตรสีด า ขนาดกว้าง 
  5.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.  ยาว  184.00 ม.  ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50  เมตร หรือมีพ้ืนที่
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  ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 920 ตร.ม.   (ทั้งนี้ก่อสร้ำงตำมแบบของ อบต.เสอเพลอ 
  ก ำหนด) (ตาม พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  และ แก้ไขเพ่ิมเติม
  ถึงฉบับที่  6  พ.ศ.2552) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (2561-2564) แก้ไขเพ่ิมเติม/ 
  เปลี่ยนแปลง  ฉ.3 (ครั้งที่ 3/2561) หน้า 9 ล าดับ 4 

เลขานุการสภาฯ   - ว่าที่ร้อยโทกฤดากร อ่ึงสะกาว  ขอชี้แจงเพ่ิมเติม เนื่องจากอาจมีสมาชิกสภาฯ 
   สงสัยว่าปริมาตร สถานที่ งบประมาณ คุณลักษณะ เปลี่ยนแปลงหรือไม่ ซึ่งต้องเกี่ยวกับว่า
   ผู้ใดเป็นผู้ขอแจ้งว่าเปลี่ยนแปลง เดิมเป็นแบบของ กรมทางหลวงชนบท เปลี่ยนแปลงเป็น
   ตามแบบ อบต.เสอเพลอเท่านั้น และเป็นค าชี้แจงเกี่ยวกับแบบที่ใช้ซึ่งเป็นอ านาจของผู้บริหาร
   ในการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง อาจจะมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการยื่นญัตติเพ่ือเสนอต่อ
   สภาฯ จะท าการแก้ไขเอง  
ประธานสภาฯ   - นายสุรชาติ ขนันทอง มีท่านใดจะสอบถามหรือไม ่
ส.อบต. หมู่ที่ 17   - นายทวีศักดิ์ ถาพร ตามรูปแบบของบ้านโคกศรีส าราญ หมู่ที่ 17 ในส่วนโครงการนี้ 
   ยังขาดท่อประมาณ 8 ท่อน ตามหลักแล้วถนนเส้นหลักกับถนนเส้นรอง น่าจะมีท่อเชื่อม หาก
   มีการก่อสร้างรางระบายน้ าในอนาคตเพ่ือเชื่อมต่อระหว่างถนน เพ่ือจะไม่เกิดปัญหาในการ
   ทุบถนน จึงขอแก้ไขเพ่ิมเติมในส่วนนี้ได้หรือไม่ 
ประธานสภาฯ   - นายสุรชาติ ขนันทอง หากเป็นอ านาจของผู้บริหารในการเปลี่ยนแปลงให้ 
   ด าเนินการแก้ไข 
ผู้อ านวยการกองช่าง  - นายเกรียงไกร จุลทองภิพัฒน์ ในส่วนของโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 17 
   เดิมมีท่ออยู่แล้ว 
ส.อบต. หมู่ที่ 17   - นายทวีศักดิ์ ถาพร ขอแจ้งว่าไม่มีท่อ 
ประธานสภาฯ   - นายสุรชาติ ขนันทอง ขอเสนอให้ตรวจสอบให้ละเอียด หากจะขอเปลี่ยนแปลงเป็น
   อ านาจของท่านนายกอยู่แล้วไม่น่าจะมีปัญหาอะไร 
ส.อบต. หมู่ที่ 18   - นายทอม บ่อชน ส าหรับเรื่องการก่อสร้างถนน คสล. ในส่วนนี้เป็นโครงการใน 
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562 หากจะมีการแก้ไขเพ่ิมเติมขอ  
   สอบถามให้สภาพิจารณาควรท ารายละเอียดให้ชัดเจน และขอสอบถามว่าก่อสร้างตามแบบ
   ของกรมทางหลวงชนบทไม่ได้หรืออย่างไร 
เลขานุการสภาฯ   - ว่าที่ร้อยโทกฤดากร อ่ึงสะกาว  หากจะแก้ไขจะได้หรือไม ่ท่าน ผอ.กองช่าง 
ผู้อ านวยการกองช่าง  - นายเกรียงไกร จุลทองภิพัฒน์ หากจะแก้ไขสามารถแก้ไขได้เนื่องจากราคาน้ ามัน
   ลดลงจากท่ีตั้งไว้ และหากจะเพ่ิมท่อก็เพ่ิมใน BOQ   
เลขานุการสภาฯ   - ว่าที่ร้อยโทกฤดากร อ่ึงสะกาว ขอเพ่ิมเติมในส่วนที่สอบถามว่าเหตุใดจึงใช้แบบของ
กรมทาง   หลวงชนบทไม่ได้ แบบที่ใช้มี 2 แบบ คือแบบของกรมทางหลวงชนบทและแบบของ อบต.  
   เสอเพลอ ในกรณีงานโครงสร้างพ้ืนฐาน ที่คงทน ถาวร จะต้องมีการรับรองจากวิศวกร ซึ่ง
   ตามแบบของ อบต.เสอเพลอ มีวิศวกรรับรองเป็นที่เรียบร้อยตามข้อกฎหมายก าหนด หากจะ
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   น าแบบของส่วนราชการอ่ืนมาใช้เนื้องานอาจจะมีความแตกต่างกัน สรุป ข้อ 5.1 คือให้ผ่าน
   เนื่องจากเป็นอ านาจของผู้บริหาร 
ที่ประชุม   - รับทรำบ 
ประธานสภาฯ   - นายสุรชาติ ขนันทอง ต่อไปข้อ 5.2  
 
เวลำ 12.00 น.  - พัก รับประทำนอำหำรกลำงวัน- 
เวลำ 13.00  น.  - เริ่มประชุมเพื่อพิจำรณำต่อ 
 
    5.2.เพื่อพิจำรณำ ร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2564) ที่เพิ่มเติม/ 
   เปลี่ยนแปลง  
ประธานสภาฯ  -นายสุรชาติ ขนันทอง ขอเชิญ ท่านเลขานุการสภาฯ /ท่านปลัด องค์การบริหารส่วน

ต าบลเสอเพลอ  ตลอดจนเจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียดร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2564) ที่เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง  

นายก อบต.  - นายสมัย นครไพร  (ตามแบบเสนอญัตติ)  อ้างถึงหนังสือ ที่ มท 0810.3/ว 6046  
ลงวันที่  19  ตุลาคม  2561  เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ               
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  และ เพ่ือ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง   (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2561   

    ข้าพเจ้านายสมัย  นครไพร  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  จึงขอเสนอ
   ญัตติต่อ  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ เ พ่ือทราบ/พิจารณาเห็นชอบ  
   ร่าง แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ที่ เ พ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ดังกล่าว  
   เพ่ือประโยชน์ของประชาชน รวมถึงแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในเขตพ้ืนที่  
   รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ และถ้าผ่านสภาองค์การบริหารส่วนต าบลได้ 
   เห็นชอบแล้ว คณะผู้บริหารจะได้พิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ตามระเบียบขั้นตอนต่อไป  
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายฯ     - นางสาววิชุฎา  วงษ์หงส์สา ขอแจ้งรายละเอียดตามเอกสารร่างแผนพัฒนาฯที่
   เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ทั้ง 3 ร่าง (รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกสมาชิกทุกท่านแล้ว)   
                     - ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม ฉ.4 (ครั้งที่ 4/2562)  

รบ.ข้อ 22         
                       - ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เปลี่ยนแปลง ฉ.4(ครั้งที่ 4/2562) 
   รบ. ข้อ 22/1    
                      - ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2564)  เปลี่ยนแปลง ฉ.1 (ครั้งที่ 1/2562)  
   รบ.ข้อ 22/2                                                             
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นักวิเคราะห์นโยบายฯ  - นางสาววัชราภรณ์  ประทุมพงษ์  ขอชี้แจงเพ่ิมเติม  ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  ( พ.ศ. 
   2561-2564 )  เพ่ิมเติม ฉ.4  (ครั้งที่ 4/2562)  ข้อ 22         
  กรณีนี้ เป็นการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาฯ โครงการใหม่ จ านวน  29  โครงการ/รายการ   
   กองช่าง  (ผ.01 = 19  โครงการ , ผ.05 = 7  โครงการ ) 
   ส านักปลัด/งานสาธารณสุข  ( ผ.05 = 1  โครงการ ) 
   ส านักปลัด/งานสาธารณสุข  ( ผ.08 = 1  รายการ )  

  ส านักปลัด/งานรักษาความสงบภายใน   ( ผ.08 = 1 รายการ ) 
 -ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 (ครั้งท่ี 4/2562)  
ข้อ 22/1  จ านวน  8  โครงการ/รายการ     

 - กองช่าง  ( ผ.01 = 6 โครงการ) เปลี่ยนแปลงสาระส าคัญ 
 - กองคลัง ( ผ.01 = 1 โครงการ ) ขอเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญชื่อ โครงการ

ส ารวจและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจ าปี 2562 ฯ เปลี่ยนแปลง
ชื่อโครงการเพ่ือให้สอดคล้องกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และปรับเปลี่ยน
วัตถุประสงค์ตามเอกสารที่ทุกท่านได้รับ โดยอ านาจในการเปลี่ยนแปลงจะเริ่มจาก
คณะกรรมการพัฒนาฯ  

 - ส านักปลัด  ( ผ.08 = 1  รายการ )  ครุภัณฑ์รายการพัดลมที่ได้ตั้งไว้อยู่
แล้ว ขอเปลี่ยนขนาดจาก 36 นิ้ว เป็น 25 นิ้ว 

    - ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 4 (ครั้งที่ 4/2562)  
   เป็นอ านาจ ข้อ 22/2   จ านวน 1 โครงการ  
     กองการศึกษา(ผ.01=1 โครงการ ในส่วนของอ าเภอกุมภวาปีขออุดหนุนมา 
   ซึ่งมีในแผนฯอยู่แล้ว แต่กองการศึกษาได้ตั้งไว้ 12,000 บาท ทางอ าเภอขออุดหนุนมา  
   20,000 บาท ซึ่งเข้าหลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ซึ่งเป็นอ านาจของทาง
   ผู้บริหารและน าเข้าสู่สภาฯเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ  
ประธานสภาฯ  - นายสุรชาติ ขนันทอง มีท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามหรือไม่  
ส.อบต. หมู่ที่ 6   - นายประยุทธ มีโค ขอสอบถามโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า หมู่ที่ 6 ตามร่าง

แผนฯ ระบุระยะทาง 300 เมตร งบประมาณ 15,000 บาท ไม่ทราบว่างบประมาณผิดหรือ
ระยะทางผิด ตามที่ได้เคยสอบถามทางกองช่าง หากงบประมาณ 1 แสนบาท จะได้ระยะทาง
ประมาณ 95 เมตร  

ผู้อ านวยการกองช่าง   - นายเกรียงไกร จุลทองภิพัฒน์ ส าหรับโครงการของบ้านสวนมอญ หมู่ที่ 6 เป็น
โครงการขุดลอกคลองข้างละ 150 เมตร เป็นการขุดลอกดินไม่ใช่โครงการก่อสร้างร่องระบาย
น้ า  
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ส.อบต. หมู่ที่ 16   - นายเกียรติศักดิ์ บุตะกุล ขอแก้ไขโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้าน 
นางดารา  บุญหล้า แก้ไขเป็นจากบ้านนางนาวา บัวนาค ล าดับที่ 4 หน้า 8 ผ.07 เนื่องจาก
ไม่ใช่บ้านนางดารา 

ส.อบต. หมู่ที่ 6   - นายประยุทธ มีโค ขอเปลี่ยนแปลงโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า หมู่ที่ 6 
ประธานสภาฯ   - นายสุรชาติ ขนันทอง ต้องสอบถามเจ้าหน้าที่แผนฯ ว่ามีโครงการก่อสร้างร่อง

ระบายน้ า หมู่ที่ 6 หรือไม่ 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ   - นางสาววัชราภรณ์  ประทุมพงษ์ ต้องตรวจสอบอีกครั้ง 
ส.อบต. หมู่ที่ 2   - นางสีนวล ธรรมบุตร ขอเสนอให้ตรวจสอบอีกครั้ง หากไม่มีโครงการในแผนฯ จะ

กลายเป็นว่าต้องเข้าสู่กระบวนการของแผนใหม่ ซึ่งจะท าให้เกิดความล่าช้าต่อการใช้จ่าย
งบประมาณ  

ส.อบต. หมู่ที่ 6   - นายประยุทธ มีโค ตามที่ได้ตรวจสอบตามโครงการที่ได้เสนอมา เป็นโครงการ 
ขุดลอกจริงต้องขออภัยสมาชิกสภาฯทุกท่าน แต่โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าหมู่ที่ 6 มีใน
แผนฯ จึงขอให้ทางสภาฯพิจารณาให้ด้วย 

นักวิเคราะห์นโยบายฯ   - นางสาววัชราภรณ์  ประทุมพงษ์ ชี้แจงโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าหมู่ที่ 6 มีใน
แผนฯ แต่ไม่ตรงช่องปี หากจะย้ายปีจะเป็นอ านาจของนายก อบต. แต่ติดที่งบประมาณที่ตั้ง
ไว้ 15,000 บาท ซึ่งท าให้เกิดปัญหา จึงเรียนสภาฯเพ่ือพิจารณา 

ประธานสภาฯ   - นายสุรชาติ ขนันทอง ท่านสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 จะรองบประมาณ 2563 หรือไม่ 
เนื่องจากงบประมาณได้จัดสรรไปแต่ละหมู่บ้านแล้วตามแผนฯ และได้ผ่านขบวนการตาม
ขั้นตอนมาแล้ว 

ส.อบต. หมู่ที่ 6   - นายประยุทธ มีโค หากจะใช้งบประมาณ 15,000 คงจะด าเนินการอะไรไม่ได้มาก 
จึงขอตัดงบประมาณส่วนนี้เลย และจะแจ้งชาวบ้านอีกครั้ง 

ประธานสภาฯ   - นายสุรชาติ ขนันทอง หากท่านตัดงบประมาณส่วนนี้ ทางชาวบ้านจะรับฟังหรือไม่ 
รองนายก อบต.   - นางบุษบา วงษ์หงษ์สา ขอเพ่ิมเติมเกี่ยวกับร่างแผนฯ  ที่เสนอเพ่ือพิจารณาได้ผ่าน

กระบวนการต่างๆมา และผ่านคณะกรรมการมา 3 คณะแล้ว  หากไม่ต้องการงบประมาณใน
ส่วนนี้ก็ไม่เป็นไร แต่ยังคงโครงการไว้เช่นเคย ส่วนงบประมาณที่จะจ่ายขาดเงินสะสมหากท่าน
จะเปลี่ยนโครงการที่มีในแผนฯ ให้หารือกับฝ่ายบริหารอีกครั้งเพ่ือพิจาณางบประมาณ   

ประธานสภาฯ   - นายสุรชาติ ขนันทอง เป็นที่น่าเห็นใจ หมู่ที่ 6 เนื่องจากได้รับผลกระทบหากมีฝน
ตกจ านวนมากท าให้น้ าไหลทะลักถนน ฝากผู้บริหารพิจารณางบประมาณอีกครั้ง 

นักวิเคราะห์นโยบายฯ   - นางสาววัชราภรณ์  ประทุมพงษ์ ในส่วนของโครงการขุดลอก งบประมาณ 15,000 
บาท สามารถตัดได้เลย เนื่องจากมีอยู่ใน แผนฯ ฉ. 1 ตามท่านประยุทธ มีโค เสนอแล้วแต่ที่
ประชุมว่าจะคงไว้ หรือ ตัดออก 

เลขานุการสภาฯ   - ว่าที่ร้อยโทกฤดากร อ่ึงสะกาว  จะตรวจสอบงบประมาณให้อีกครั้ง แล้วจะเสนอ
ฝ่ายบริหารเพื่อพิจารณาอีกครั้ง 
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ส.อบต. หมู่ที่ 6   - นางทองสุข ประสารศรี งบประมาณ 15,000 บาท โครงการบุดลอกดิน ขอ
เปลี่ยนแปลงเป็นโครงการหินลูกรังได้หรือไม่ 

ประธานสภาฯ   - นายสุรชาติ ขนันทอง ตามที่ท่านเลขาสภาฯ แจ้ง ว่าจะตรวจสอบงบประมาณ จึง
อยากให้สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 6 ทั้ง 2 ท่านหารือกันว่าจะใช้โครงการใด 

ส.อบต. หมู่ที่ 2   - นางสีนวล ธรรมบุตร ขออนุญาตท่านสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 โครงการที่อยู่ในแผนฯ 
ก็ให้คงไว้ซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์ในอนาคต ส าหรับเรื่องร่องระบายน้ าทางท่านปลัด อบต.  
ก็ได้น าเรียนแล้วว่าจะตรวจสอบงบประมาณให้อีกครั้ง จึงเสนอให้สภาฯพิจารณาแผนฯไปก่อน 

ที่ประชุม   - ใหค้งไว ้
ประธานสภาฯ   - นายสุรชาติ ขนันทอง มีท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ทีป่ระชุม   - ไม่มีข้อสงสัย- 
ประธานสภาฯ   - นายสุรชาติ ขนันทอง หากไม่มีท่านใดสงสัยหรือสอบถามเพ่ิมเติม จะถือว่าสภาฯ
   ให้ความเห็นชอบ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ที่เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ทั้ง 3 
   ร่ำง 
ที่ประชุม   - เห็นชอบ 

- สรุป เห็นชอบ ร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2564) ที่ เพิ่มเติม/ 
เปลี่ยนแปลง ทั้ง 3 ร่ำง 

 
เวลำ 14.30 น.  - พักเบรก - 
เวลำ  14.45 น.  - เริ่มประชุมเพื่อพิจำรณำต่อ 
 
ระเบียบวำระท่ี 6  เรื่อง อ่ืนๆ   
    6.1.รำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 
ประธานสภาฯ   - นายสุรชาติ ขนันทอง ขอเชิญผู้บริหารชี้แจงรายละเอียด 
นายก อบต.   - นายสมัย นครไพร ขอมอบนางบุษบา วงษ์หงษ์สา รองนายกอบต.รายงานต่อสภาฯ 
รองนายก อบต.   - นางบุษบา วงษ์หงษ์สา ขอรายงานผลการปฏิบัติราชการ ดังนี้ 

 ตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2560  มาตรา 253 ในการ
ด าเนินงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูลและ
รายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ  รวมตลอดทั้งที่มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมี
ส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมาย และพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6)  พ.ศ. 2552  มาตรา 58  
, 58/5  วรรค 5 และ วรรค 6 บัญญัติไว้ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล จัดท ารายงาน
แสดงผลการปฏิบัติงาน  ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้  ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็น
ประจ าทุกปี  ค าแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและรายงานแสดงผลการ
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ปฏิบัติงานตามนโยบาย ให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลด้วย  
จึงรายงานผลการปฏิบัติงานที่ด าเนินงานในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  ในรอบ
ปีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ   
ในการประชุมสภาสมัย สามัญ สมัยที่ 1/2562  ในวันนี้ ตามที่ได้แถลงนโยบายไว้ ทั้งสิ้น  
8 ด้าน ดังนี้   (ตามรูปแบบการน าเสนอ Power point)  
 1.ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม/การคุ้มครองดูแลบ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม 
 2. นโยบายด้านส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม/การนันทนาการและการ

 กีฬา 
 3. นโยบายด้านความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน/
การป้องกันยาเสพติด 
 4. นโยบายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 5. นโยบายด้านการส่งเสริมการประกอบอาชีพ 

     6. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 7. นโยบายด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ 
 8. นโยบายอื่น ๆ  

    โดยองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   ประจ าปีงบประมาณ  2561 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ่ายขาด 
   เงินสะสม  เงินอุดหนุเฉพาะกิจ ที่ได้ด าเนินการจ านวน 158 โครงการ สามารถจ าแนก 
   ตามนโยบาย ที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ ได้ดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ โครงกำรที่ด ำเนินกำรจริง 
1. ด้านการสง่เสริมคุณภาพชวีิตและสิ่งแวดล้อม/การคุ้มครอง

ดูแล บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
17 

2. นโยบายดา้นส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม/การ
นันทนาการและการกีฬา 

21 

3. นโยบายดา้นความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน/การป้องกันยาเสพติด 

3 

4. นโยบายดา้นการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 
5. นโยบายดา้นการส่งเสริมการประกอบอาชีพ 4 
6. นโยบายดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน 25+33=58 
7. นโยบายดา้นการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ 20 
8. นโยบายอื่น ๆ 2 
9. ครุภัณฑ์ 31+1=32 

รวม 158 
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    รวมโครงการที่ด าเนินการไดท้ั้งสิ้น    158   โครงการ 
 โดยเล่มสรุป ผลการด าเนินงาน  ดังกล่าว  จะเก็บไว้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การ

 บริหารส่วนต าบลเสอเพลอ และเว็ปไซต์องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 
ประธานสภาฯ  - นายสุรชาติ ขนันทอง ขอบคุณคณะผู้บริหารที่ได้รายงานผลการปฏิบัติราชการให้

สภาฯได้รับทราบและปิดประกาศให้ประชาชนได้รับทราบ มีท่านใดสงสัยหรือจะสอบถาม
เกี่ยวกับรายงานผลการปฏิบัติราชการหรือไม่ 

ที่ประชุม   - ไม่มี - 
ที่ประชุม  - รับทรำบ – 
ประธานสภาฯ          - นายสุรชาติ  ขนันทอง ท่านใดมีเรื่องสอบถามคณะผู้บริหารเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ

หรือไม่  
ส.อบต. หมู่ที่ 6  - นางทองสุข ประสารศรี ขอหารือผู้บริหารเนื่องจากบ้านสวนมอญ หมู่ที่ 6 มี

ครอบครัวผู้ยากไร้ ชื่อนายบุญเลิศ ศรีประภา ต้องการความช่วยเหลือเนื่องจากได้อาศัยอยู่กับ
พ่ีสาว และถูกพ่ีสาวไล่ออกมาอยู่ข้างนอกบ้าน และที่อยู่อาศัยก็ผุฟัง ซึ่งชาวบ้านได้ร่วมกันเอา
ไม้ สังกะสีมาท าเป็นที่พักชั่วคราวและไม่คงทน ถาวร หากฝนตกก็ไม่สามารถที่จะบังฝนได้ อีก
ทั้งมีลูกเล็กที่ต้องเลี้ยงดู และตนเองต้องไปท างานต่างจังหวัด ฝากผู้บริหารพิจารณาด้วย 

  - ขอประชาสัมพันธ์โครงการขุดสระน้ า 2,500 บาท ครบแล้ว จ านวน 7 บ่ ซึ่งมีบ้าน
โนนสวรรค์ 1 บ่อ บ้านดงสามสิบ 1 บ่อ บ้านสงเปลือย 5 บ่อ หากมีท่านใดสนใจให้เตรียม
เอกสารไว้ หากมีโครงการมาอีกน่าจะเป็นช่วงเดือนเมษายนจะน าเรียนสภาฯให้ทราบอีกครั้ง 

ส.อบต. หมู่ที่ 6  - นายประยุทธ มีโค ตามที่มีหนังสือจาก อบต.เสอเพลอ เรื่องที่ไม่ช าระค่าเก็บขยะ 
ซึ่งหมู่ที่ 6 มี 2 ราย คือนายบัวเรียน  ทาสี และนางทองสุข มาวิเศษ ที่ไม่ช าระค่าเก็บขยะ  ได้
หารือกับทางผู้ใหญ่บ้านแล้วทางผู้ใหญ่บ้านยังไม่ได้แจ้งทางลูกบ้าน จึงขอหารือฝ่ายบริหารว่า
จะขอคืนถังขยะหรือไม่ หรือจะด าเนินการอย่างไร   

นายก อบต.  - นายสมัย นครไพร ได้ออกหนังสือแจ้งไปแล้วหากไม่ช าระเงินให้ส่งคืนถังขยะ  
ส าหรับเรื่องบ้านผู้ยากไร้ทางกองสวัสดิการจะประสานกับทางจังหวัดให้ออกส ารวจอีกครั้ง 
และทาง อบต.ได้มีโครงการซ่อมบ้านผู้ยากไร้จ านวนหลายหลังไม่ทราบว่าบ้านนายบุญเลิศ ศรี
ประภา อยู่ในโครงการหรือไม ่

  - เรื่องการทิ้งขยะตามที่ได้ออกส ารวจกับเจ้าหน้าที่ ได้มีการน าขยะไปทิ้งที่ป่าชุมชน
บ้านทองอินทร์ ทางผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้หารือกันว่าจะก าจัดอย่างไร หรือจะท าเป็นจิต
อาสาร่วมกับบ้านทองอินทร์ในการจัดเก็บ หรืออาจจะจ้างเหมารถแม็คโครฝังกลบเลย ในเรื่อง
ขยะเป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งต้องรายงานเรื่องขยะถึงเดือนละ 2 ครั้ง แต่ก็ไม่ได้รับความร่วมมือที่
ดีจากทั้งส านักงาน ผู้น าชุมชน และประชาชน หากจะด าเนินการแค่ส านักงานแล้วทาง
หมู่บ้านจะท าอย่างไร จึงขอฝากทุกท่านให้ร่วมมือกัน และมีนโยบายลดถังขยะ ซึ่งเป็นโอกาส
ที่ดีหากท่านใดไม่ช าระค่าเก็บขยะ ก็ให้คืนถังขยะ   
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ประธานสภาฯ          - นายสุรชาติ  ขนันทอง ฝากทางสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 ให้ติดต่อที่กองสวัสดิการฯ 
เพ่ือจะได้หารือและแก้ไขปัญหาต่อไป 

รองนายก อบต.  - นางบุษบา วงษ์หงษ์สา ขอเพ่ิมเติมเกี่ยวกับบ้านผู้ยากไร้ ช่วงนี้กองสวัสดิการฯ 
ก าลังส ารวจบ้านผู้ยากไร้ฝากทางสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 ให้ติดต่อที่กองสวัสดิการฯ 
 - ขอประชาสัมพันธ์โครงการเต้นแอโรบิค วันที่ 19 มีนาคม 2562 ซึ่งได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณจากกองทุน สปสช. จ านวน 145,000 บาท สนับสนุนหมู่บ้านละ 4,000 
บาท ค่าอาหารอีกหมู่บ้านละ 500 บาท รวม 4,500 บาท ส าหรับรางวัลที่ 1 จะได้รับเงิน
รางวัล 5,000 บาท รางวัลที่ 2 4,000 บาท รางวัลที่ 3 3,000 บาท และมีรางวัลขวัญใจ 
2,000 บาท และมีรางวัล ชมเชย ทีมละ 500 บาท ฝากประชาสัมพันธ์สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน
ได้เข้าร่วมกิจกรรม 

ประธานสภาฯ          - นายสุรชาติ  ขนันทอง ท่านใดมีเรื่องสอบถามคณะผู้บริหารเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ 
   หรือไม่ หรือมีเรื่องที่จะน าเสนอให้ที่ประชุมได้รับทราบอีกหรือไม่  หากไม่มีอะไรแล้วต้อง 
   ขอขอบคุณทางส่วนราชการทุกภาคส่วน ทั้งก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่  
   เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และขอปิดการประชุมสามัญ สมัยที่ 1/2562 ณ บัดนี้ 
ปิดประชุม  -  เวลำ  16.00  น. 
 

 ว่าที่ร้อยโท  กฤดากร  อึ่งสะกาว ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
    (กฤดากร  อึ่งสะกาว) 

   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 
     คณะกรรมกำรตรวจรำยงำน 
 
ลงชื่อ    สีนวล  ธรรมบุตร ผู้ตรวจ 

 ( นางสีนวล  ธรรมบุตร ) 
 

ลงชื่อ       ทวีศักดิ์ ถาพร ผู้ตรวจ 
   ( นายทวีศักดิ์ ถาพร ) 
 
ลงชื่อ       ทอม บ่อชน ผู้ตรวจ 
    ( นายทอม บ่อชน)  
 
      ( ลงชื่อ )    สุรชาติ   ขนันทอง ผู้รับรองรายงานการประชุม
       ( นายสุรชาติ   ขนันทอง )    
      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 


