
(ส ำเนำ) 
รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสอเพลอ 

ประชุม  สมัยสำมัญ  สมัยท่ี  2/2562 
วันที่  13 เดือน  มิถุนำยน  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 สุรเดช  ธรรมโหร  

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 วิเชียร  มาวิเศษ  

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 บุศยากรณ์  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  วงษ์หงษ์สา  

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 นางนิตยา  ตาน้อย ผู้อ านวยการกองคลัง นิตยา  ตาน้อย  

9 นางสาวสุพรรษา สายสมคุณ    หัวหน้าส านักปลัด สุพรรษา สายสมคุณ     

10 นางทัศนีย์  อินทรท านา นักวิชาการตรวจสอบภายใน ทัศนีย์  อินทรท านา  

11 นางสาววัชราภรณ์ ประทุมพงษ์ นักวิเคราะห์ฯ วัชราภรณ์ ประทุมพงษ์  

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

13 นางวารี  เหมะเทวัญ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ วารี  เหมะเทวัญ  

14 นายสมจิตร พิมพ์ศรี ผช.จนท.ธุรการ สมจิตร พิมพ์ศรี  

15 ร.ต.อ.ศาสตราพล  บุญหาญ รอง สว.ธร.สภ.กุมภวาปี ร.ต.อ.ศาสตรพล  บุญหาญ  

16 ร.ต.อ.สมบูรณ์ จันทรทิพย์ รอง สว.จร.สภ.กุมภวาปี ร.ต.อ.สมบูรณ์ จันทรทิพย ์  

17 ดต.ชัชวาลย์  โสประโคน ผ.บ.หมู่ (ป) สภ.กุมภวาปี ดต.ชัชวาลย์  โสประโคน  

18 นายสรายุทธ บรรณารักษาสัตย์ นายช่างโยธา สรายุทธ บรรณารักษาสัตย ์  

 

 

ผู้เข้ำประชุม  38 คน   

ขำดเข้ำประชุม  - คน 

ลำ   - คน   

ผู้เข้ำร่วมประชุม          18 คน 
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ระเบียบวำระท่ี 1  เรื่องประธำนแจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ 
ประธานสภาฯ  - นายสุรชาติ ขนันทอง ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ  

ยกตัวอย่างกิจกรรม จิตอาสา “เราท าความ ดี ด้วยหัวใจ” เมื่อวาน(12 มิถุนายน 2562) และ
เข้าประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงในวันนี้  

  - ทาง พ.ต.อ.ไพรวัลย์ ท้าวพรม ผู้ก ากับสถานีต ารวจภูธรกุมภวาปี ได้ส่งตัวแทนชี้แจง
ต่อที่ประชุม  

รอง สว.ธร.สภ.กุมภวาปี  - ร.ต.อ.ศาสตราพล  บุญหาญ ขอประสานโครงการผูกเสี่ยวเกี่ยวรัก ที่จะร่วมกับทาง
องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ ซึ่งจะมีทั้งกิจกรรมอบรมเรื่องยาเสพติดกับทางนักเรียน 
กิจกรรมแข่งกีฬาร่วมกับพนักงาน เจ้าหน้าที่ สมาชิกสภาฯ รวม 3 ประเภทกีฬา คือ ฟุตบอล 
วอลเล่ย์บอล เปตอง บริการตัดผม ส าหรับรายละเอียดกิจกรรมจะมีการผูกเสี่ยวโดยการจับคู่ผู้
ที่มี วัน หรือเดือน หรือปีเกิดเดียวกัน ซึ่งไม่จ ากัดเพศ  ส่วนรายละเอียดต่างๆจะประสานกับ
ทางผู้บริหารอีกครั้ง 

  - ขอประชาสัมพันธ์ผ้าป่าของทางสถานีต ารวจภูธรกุมภวาปี  เพ่ือช่วยเหลือเรื่องน้ า
ท่วม  ซึ่งทางโรงพักเป็นที่รองรับน้ าที่ไหลมาจากเขตพ้ืนที่การศึกษาเขต 2 โรงเรียนดงเมือง 
โรงเรียนเทพปัญญา ท าให้น้ าท่วมขังโดยรอบตามภาพที่ได้แจกทุกท่าน ซึ่งปัญหานี้เกิดขึ้นทุกปี 
รวมกว่า 10 ปีแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ทางสถานีต ารวจภูธรกุมภวาปีจึงได้หารือกับ  
รองเจ้าคณะจังหวัดในแก้ไขปัญหา โดยท่านได้แนะน าให้จัดท าเป็นผ้าป่า เพ่ือแก้ปัญหาอย่าง
เร่งด่วน ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 29 มิถุนายน 2562 ที่จะถึง เพ่ือน าดินมาถมให้ได้ระดับ และ
ก่อสร้างร่องระบายน้ า  

  - ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมวิ่งการกุศล “ก้าวคนละก้าว” จังหวัดอุดรธานี ซึ่งผ่าน
เส้นทางของอ าเภอกุมภวาปี โดยมีจัดพัก คือ รพ.สต.ผาสุก สมาคมชาวไร่อ้อย วิทยาลัยการ
อาชีพกุมภวาปี เทคโนโลยีอีสานเหนือ 

เลขานุการสภาฯ  - ว่าที่ร้อยโทกฤดากร อ่ึงสะกาว  ส าหรับเรื่องกิจกรรมผูกเสี่ยว ทางองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเสอเพลอจะประสานกับทางสถานีต ารวจภูธรกุมภวาปีอีกครั้งจึงจะแจ้ง วัน เวลา 
และสถานที่ให้สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบ 

  - ส าหรับกิจกรรมวิ่งการกุศล “ก้าวคนละก้าว” จังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 15 มิถุนายน 
2562 ส าหรับโรงพยาบาลในจังหวัดอุดรธานีที่จะได้รับบริจาค คือ โรงพยาบาลหนองหาน และ
โรงพยาบาลกุมภวาปี  

  - หนังสือขอความร่วมมือและประสานงานในเรื่องของให้ผู้น าหรือข้าราชการ สมาชิก
สภาฯ ผู้บริหาร ทั้งฝ่ายปกครองและท้องถิ่น ให้ปฏิบัติตัวเป็นตัวอย่างแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือ
ลูกบ้าน โดยเฉพาะ นโยบายของรัฐบาล ซึ่งปัจจุบันเป็นนโยบายเกี่ยวกับการรักษาความสะอาด
โดยเฉพาะ เป็นการสร้างจิตส านักให้กับตนเองหรือคนข้างเคียง ซึ่งทางองค์การบริหารส่ วน
ต าบลเสอเพลอได้จัดท าป้ายเพ่ือรณรงค์การท าความสะอาดจะติดตั้งทั้งทางบ้านหนองนาค า 
และวังหน้าผา  
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  - การเตรียมการเลือกตั้ง ห้วงนี้ได้แจ้งผู้ประสานงานแต่ละ อปท. และตรวจอุปกรณ์
เพ่ือใช้ในการเลือกตั้ง รายงาน กกต.จังหวัดอุดรธานีได้รับทราบ 

  - แจ้งภารกิจถ่ายโอน เช่น พรบ.โรงงาน พรบ.ที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง พรบ.ขุดดินถมดิน  
ยกตัวอย่าง หากมีการขุดดินหรือถมดินจะต้องมีการแจ้งขออนุญาตกับทางองค์การบริหารส่วน
ต าบลก่อนที่จะด าเนินการ  และขอแจ้งในปี 2563 จะมีการจัดเก็บระบบฐานภาษีใหม่ตาม 
พรบ.ที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง 

รองนายก อบต.  - นายสมเกียรติ สว่างโคกกรวด ขอแจ้งโครงการที่ที่ด าเนินการแล้วเสร็จ คือ โครงการ
ก่อสร้างฝายน้ าล้น หมู่ที่ 11 ส าหรับโครงการก่อสร้างถนน ร่องระบายน้ า ทั้งในข้อบัญญัติฯและ
จ่ายขาดสะสม ก าลังทยอยด าเนินการ  

รองนายก อบต.  - นางบุษบา วงษ์หงษ์สา ขอแจ้งเรื่องการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ความเป็นจริงต้องน าเข้าท่ีประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 เพ่ือให้สภาฯพิจารณา เนื่องจากโครงการ
มีจ านวนมากท าให้การประมาณการต่างๆไม่แล้วเสร็จ จึงจะมีการขอเปิดสมัยประชุมสมัย
วิสามัญอีกครั้ง เพ่ือพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  

ที่ประชุม   - รับทรำบ 
 
ระเบียบวำระท่ี  2   เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว 

 - รับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2562   13 มีนาคม 2562 
ประธานสภาฯ   - นายสุรชาติ ขนันทอง ขอให้สมาชิกทุกท่านได้ตรวจสอบดูส าเนารายงานการ 
   ประชุมครั้งก่อน ในคราวประชุมสภาฯ  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2562  13 มีนาคม 2562 
   ว่ามีข้อใด แก้ไขหรือไม่  
ที่ประชุม   - ได้ตรวจดูรายงานการประชุมแล้วไม่มีข้อใดขอแก้ไข 
มติที่ประชุม   - มีมติรับรองรายงานการประชุม 
ที่ปะชุม    - รับรอง 
 
เวลำ 10.30 น.  -พักเบรก- 
เวลำ  10.45 น.   - เริ่มประชุมเพื่อพิจำรณำต่อ 
 
ระเบียบวำระท่ี 3  กระทู้ถำม 
    -ไม่มี- 
 
ระเบียบวำระท่ี 4  เรื่องท่ีคณะกรรมกำรที่สภำท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจำรณำเสร็จแล้ว 
    -ไม่มี- 
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ระเบียบวำระท่ี 5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
    -ไม่มี- 
 
ระเบียบวำระท่ี 6  เรื่อง อ่ืนๆ   
    6.1.กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสขององค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) 
ประธานสภาฯ   - นายสุรชาติ ขนันทอง ขอเชิญเจ้าหน้าทีช่ี้แจงรายละเอียด 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน - นางทัศนีย์ อินทรท านา ขอแจ้งผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอได้รับ 
82.25 คะแนน เต็ม 100 คะแนน อยู่ในระดับ B ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่ให้
ความร่วมมือในการกรอกแบบสอบถามในปีที่ผ่านมา ส าหรับปี 2562 มีผู้ที่ท าแบบส ารวจแล้ว
จ านวนหนึ่ง หากผู้ใดไม่สะดวกที่จะกรอกในมือถือ สามารถไปกรอกได้ที่คอมพิวเตอร์ส านักงาน 
หมดเขต 15 มิถุนายน 2562 และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเช่นเคย 

 
    6.2.กำรประเมินหมู่บ้ำนช่อสะอำด 
ประธานสภาฯ   - นายสุรชาติ ขนันทอง ขอเชิญเจ้าหน้าทีช่ี้แจงรายละเอียด 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน - นางทัศนีย์ อินทรท านา ต าบลเสอเพลอได้รับคัดเลือกเป็นหมู่บ้านช่อสะอาดในปี 

2561 ซึ่ง 1 ใน 26 หมู่บ้านทั่วประเทศของ ต าบลเสอเพลออยู่ที่ บ้านวังหน้าผา หมู่ที่ 18 และปี 
2562 คณะกรรมการจากมูลนิธิต่อต้านการทุจริตได้ออกประเมินจ านวน 2 รอบแล้ว ซึ่งในภาค
อีสานมี 3 แห่ง ซึ่งบ้านวังหน้าผา หมู่ที่ 18 เป็นหนึ่งในนั้นที่ได้รับการประเมิน ซึ่งจะมีการ
คัดเลือกให้ไปรับโล่ห์รางวัล ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2562 จะมี 5 หมู่บ้านที่ได้รับรางวัล จาก 26 
หมู่บ้านที่เหลือจะได้รับเป็นเกียรติบัตร ประมาณปลายเดือนสิงหาคมจึงจะทราบผลการประเมิน 
ทั้งนีต้้องขอขอบคุณ ท่านสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 18 ท่านรองประธานสภาฯ นายฉัตรชัย จันทร์ศรี
เสาร์ และท่านทอม บ่อชน ที่ท่านเป็นก าลังหลักในการขับเคลื่อนภารกิจนี้  

  - ทางมูลนิธิต่อต้านการทุจริตได้ฝากประชาสัมพันธ์ หากหมู่บ้านใดต้องการจะเข้าร่วม
เป็นหมู่บ้านช่อสะอาดขอเรียนเชิญได้เลย 

 
    6.3.กำรประชุมหำรือแนวทำงกำรด ำเนินโครงกำรรณรงค์และป้องกันแก้ไข 
   โรคระบำด 
ประธานสภาฯ   - นายสุรชาติ ขนันทอง ขอเชิญเจ้าหน้าทีช่ี้แจงรายละเอียด 
หัวหน้าส านักปลัด  - นางสาวสุพรรษา  สายสมคุณ ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการ

ด าเนินโครงการรณรงค์และป้องกันแก้ไขโรคระบาด บ่ายวันนี้ เวลา 13.30 น. เพ่ือหารือ
แนวทางในการป้องกันและแก้ไขโรคระบาด การพ่นหมอกควัน การรณรงค์ป้องกันไข้เลือกออก 
ก าหนดสถานที่ รวมทั้งหารือแนวทางปฏิบัติ ซึ่งขณะนี้ทางโรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญได้
แจ้งว่ามีนักเรียนป่วยเป็นไข้เลือดออก จ านวน 3 ราย  
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รองปลัด อบต.  - นางลัดดาวัลย์ พาลาสี ตามที่ได้รับมอบหมายจากท่านปลัดให้เข้าร่วมประชุมแทนใน
โครงการสัมมนาประกาศเจตจ านงทางการเมืองต่อต้านการทุจริต ในวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ 
โรงแรมนภาลัย ซึ่งทาง กกต.จังหวัดอุดรธานี ได้ฝากเรื่องการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในช่วงปลายปีนี้ 
และฝากทางนักการเมืองให้รายงานทรัพย์สิน และฝากให้ศึกษากฎหมายชัดเจน   

 
เวลำ 12.00 น.  - พัก รับประทำนอำหำรกลำงวัน- 
เวลำ 13.00  น.  - เริ่มประชุมเพื่อพิจำรณำต่อ 
 
ประธานสภาฯ          - นายสุรชาติ  ขนันทอง ท่านใดมีเรื่องสอบถามคณะผู้บริหารเกี่ยวกับเรื่องต่างๆหรือไม่ 
ส.อบต. หมู่ที่ 6  - นายประยุทธ มีโค ขอแจ้งปัญหาของหมู่ที่ 6 เรื่องถนนเส้นหลักท่ีช ารุดขอสอบถามว่า

การก่อสร้างถนนที่ด าเนินการในงบประมาณ 2561 ได้สิ้นสุดประกันสัญญาหรือยัง ฝาก
ผู้บริหารตรวจสอบด้วย  

ส.อบต. หมู่ที่ 9  - นายอนงค์ เหง้าพรหมมินทร์ ฝากแจ้งให้ออกส ารวจร้านค้าที่จ าหน่ายแก๊ส เนื่องจาก
มีร้านค้าท่ีจ าหน่ายแก๊สเพ่ิมข้ึนหลายร้าน 

  - โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางหน้าร้านนพคุณค้าไม้ หมู่ที่ 1 งบประมาณ 80,000 
บาท ด าเนินการเสร็จแล้วหรือยังหรือหากด าเนินการเสร็จแล้วน่าจะได้ปริมาณงานที่มากกว่านี้  

เลขานุการสภาฯ  - ว่าที่ร้อยโทกฤดากร อ่ึงสะกาว  แจ้งให้ผู้อ านวยการกองคลังจัดท าแผนออกส ารวจ
เพ่ือจัดท าฐานภาษีต่อไป  

รองนายก อบต.  - นายสมเกียรติ สว่างโคกกรวด ขอชี้แจง หมู่ที่ 6 ถนนเส้นหลักที่ช ารุด ได้แจ้ง
ผู้รับเหมาแล้ว ทางผู้รับเหมาแจ้งว่าจะแก้ไขพร้อมกับโครงการก่อสร้างถนนไปโคกสว่าง 

  - ส าหรับโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางหน้าร้านนพคุณค้าไม้ หมู่ที่ 1  งานยังไม่แล้ว
เสร็จ เป็นการลาดน้ ายางยังไม่ได้ปูยาง  

นายก อบต.  - นายสมัย นครไพร ขอเพ่ิมเติมจากท่านรองสมเกียรติ สว่างโคกกรวด ในเรื่อง
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายหนองนาค า-วังหน้าผา เป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ทางอ าเภอ
ได้แจ้งเป็นหนังสือให้รายงานความช ารุดก่อนที่จะสิ้นสุดประกันสัญญา เพ่ือจะด าเนินการแก้ไข 
ทางองค์การบริหารต าบลเสอเพลอได้รายงานไปแล้ว โดยรายงานพ้ืนที่ หมู่ที่ 18 และหมู่ 6 
และทางผู้รับเหมาแจ้งว่าจะด าเนินการโครงการก่อสร้างถนนบ้านดงสามสิบไปโนนขี้เหล็กและ
โครงการก่อสร้างถนนบ้านสงเปลือยไปโคกสว่างก่อนจึงจะมาแก้ไขจุดที่รายงานไป ซึ่งจะสิ้นสุด 
28 กรกฎาคม 2562 

  - ส าหรับโครงการที่ประชาคมเข้ามาเพ่ือจัดท าแผนฯ ส่วนใหญ่จะเป็นโครงการก่อสร้าง
ร่องระบายน้ า  จึงฝากให้ค านึงถึงจุดสิ้นสุด เ พ่ือไม่ให้ เกิดการร้องเรียน เหมือนกับที่ 
ท่านเลขาสภาฯ แจ้งเรื่องการขุดดินถมดิน เพ่ือไม่ให้พ้ืนที่ข้างเคียงได้รับความเดือดร้อน 
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  - ขอเน้นย้ าในเรื่องความสะอาด ส าหรับต าบลของเรายังไม่ได้ 100% ส าหรับขยะเปียก
ทั้งต าบล บ้านที่ได้รับเกียรติบัตร คือ บ้านหนองนาค า หมู่ที่ 14 ด าเนินการเรื่องขยะเปียกได้ 
100% เพียงบ้านเดียว จึงขอหารือในเรื่องนี้กับทางท่านปลัดและหัวหน้าส านักปลัดอีกครั้งเพ่ือ
ด าเนินการ เพ่ือลดขยะต้นทาง 

ส.อบต. หมู่ที่ 10  - นางบุศยากรณ์ ข าศรีนวล โครงการก่อสร้างไหล่ทางแล้วเสร็จแล้ว ขอขอบคุณคณะ
ผู้บริหารในการเร่งด าเนินการ ขอฝากให้ตรวจสอบโครงการก่อสร้างถนนลูกรังจากหอประปาวัด
ป่าปานอุทิศ ระยะทาง 650 เมตร งบประมาณ 117,000 บาท และโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
จากวัดสามัคคีศรีสมพรไปคลองไส้ไก่ โนนขมิ้น ระยะทาง 850 เมตร 155,000 บาท ด าเนินการ
เสร็จแล้วแต่ลูกรังที่ลงเป็นดินเหนียวเมื่อฝนตกท าให้ถนนลื่นและเกิดอุบัติเหตุ 

เลขานุการสภาฯ  - ว่าที่ร้อยโทกฤดากร อ่ึงสะกาว ฝากทางกองช่างตรวจสอบด้วย   
ส.อบต. หมู่ที่ 7  - นายวิเชียร  สารพันธุ์ ขอติดตามเรื่องซ่อมไฟฟ้าสาธารณะช ารุด อยากทราบว่า

จัดล าดับอย่างไรและเกิดความล่าช้าด้วยเหตุใด และสอบถามการด าเนินการโครงการก่อสร้าง
ฝายโนนขมิ้นด าเนินการใกล้เสร็จหรือยัง 

ส.อบต. หมู่ที่ 6  - นางทองสุข ประสารศรี ขอแจ้งการช ารุดของถนนลูกรังวัดป่า นาพ่อทองอินทร์ แม่
บุตรดา แสงลี และเส้นหนองค าบาก เกิดหลุมท าให้น้ าขัง ขอความอนุเคราะห์หินหรือดินไปถม 

รองนายก อบต.  - นายสมเกียรติ สว่างโคกกรวด ส าหรับหมู่ที่ 10 ทางผู้บริหารและกองช่างได้ออก
ตรวจสอบแล้ว 3-4 ครั้ง จึงฝากให้สมาชิกสภาฯ ท าโครงการมาอีกครั้ง ส าหรับเรื่องการซ่อม
ไฟฟ้าสาธารณะช ารุดขณะนี้ก าลังส ารวจอุปกรณ์ เพ่ือออกด าเนินการซ่อมแซม เนื่องจาก
อุปกรณ์ไม่ครบ และโครงการโครงการก่อสร้างฝายโนนขมิ้นด าเนินการได้ 45% แล้ว และฝาก
กองช่างตรวจสอบห้วยค าบาก 

ส.อบต. หมู่ที่ 2  - นางสีนวล  ธรรมบุตร ฝากผู้บริหารจัดสรรงบประมาณก่อสร้างไหล่ทางถนนเส้น
หนองน้ ากิน หมู่ที่ 2 ด้วย เพื่อไม่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ  

ส.อบต. หมู่ที่ 18  - นายทอม บ่อชน ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอร่วมกับโรงเรียนผู้สูงอายุ
ไปศึกษาดูงานที่ อบต.เหล่าโพนค้อ เรื่องการน าขยะรีไซเคิลมาท าเป็นไม้กวาด  จึงอยากให้
ต าบลของเราจัดอบรมให้ความรู้กับประชาชนแต่ละหมู่บ้านเพ่ือเป็นการส่งเสริมอาชีพด้วย และ
ขอสอบถามเรื่องฌาปณกิจต าบลด้วย เนื่องจากชาวบ้านได้ฝากสอบถาม และได้มีการประชุม
ใหญค่ณะกรรมการหรือไม่ในการแก้ไขปัญหาการจ่ายล่าช้า 

รองนายก อบต.  - นางบุษบา วงษ์หงษ์สา ขอชี้แจ้งเรื่องฌาปณกิจต าบล เนื่องจากมีการลาออกจ านวน
มาก จากที่รับมา 528 ครอบครัว เหลือประมาณ 400 กว่าครัวเรือน ขอแจ้งปัญหาเนื่องจาก
บางหมู่บ้านไม่มีผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บ ยกตัวอย่าง หมู่ที่ 3 และที่ยังค้างส่งจะมี หมู่ 15  
หมู่ 3 หมู่ 4 หมู่ 14 หมู่ 7 จึงขอฝากสมาชิกสภาฯ ประชาสัมพันธ์ให้น าส่งด้วย ส าหรับการ
ประชุมใหญ่ไม่มีการประสานการประชุมเนื่องจากท่านส ารอง ทองใบก็ได้เสียชีวิตลง ท าให้ยัง
ไม่ได้ด าเนินการใดใด  
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ส.อบต. หมู่ที่ 11  - นายส ารวย ผ่านวงศ์ ขอขอบคุณทางสภาฯ ที่อนุมัติโครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น 
ส าหรับโครงสร้างแข็งแรง และขอแจ้งปัญหาเรื่องหูฝายเนื่องจากไม่รับดิน  

ประธานสภาฯ          - นายสุรชาติ  ขนันทอง ท่านใดมีเรื่องสอบถามคณะผู้บริหารเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ 
   หรือไม่ หรือมีเรื่องที่จะน าเสนอให้ที่ประชุมได้รับทราบอีกหรือไม่ หากไม่มีอะไรแล้วต้อง 
   ขอขอบคุณทางส่วนราชการทุกภาคส่วน ทั้งก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่  
   เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และขอปิดการประชุมสามัญ สมัยที่ 2/2562 ณ บัดนี้ 
ปิดประชุม  -  เวลำ  14.00  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 ผู้ รับรองรายงานการประชุม
       ( นายสุรชาติ   ขนันทอง )    
      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 

 


