
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาหลง 
สมัยสามัญ  สมัยท่ีสี่  ครั้งท่ี 1/2560 
วันที่  2  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2560   

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาหลง 
********************* 

 
เร่ิมประชุม      เวลา 09.30 น. 
 

ระเบียบวาระที่  1  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ     
 

นายสุนี (ประธานสภาฯ)  ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาหลงให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ท่านนายอ าเภอพิบูลมังสา
หารไดอ้นุมัติ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 และองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาหลงไดป้ระกาศใช้
ข้อบัญญัติงบฯ วันที่  26  กันยายน  2560  และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ เมื่อวันที่  27 
กันยายน  2560  

 

ที่ประชุม         รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 

นายสุนี(ประธานสภาฯ) สมัยสามัญ  สมัยที่สาม  ครั้งที่ 2/2560  เมื่อวันที่  10  สิงหาคม  2560 
 

นายสาคร (ส.อบต.ม.6) ผมขอแก้ไขบรรทัดที่ 2 หน้า 4 จากนายโฮม  นนท์ศิริ เป็น นางโฮม  นนท์ศิริ 
 

ที่ประชุม         ให้แก้ไขและรับรองเป็นเอกฉันท์ 
 

นายสุนี(ประธานสภาฯ) สมัยสามัญ สมัยที่สาม  ครั้งที่ 3/2560  เมื่อวันที่  15   สิงหาคม  2560 
 

นายสาคร(ส.อบต.ม.6)ผมขอแก้ไขบรรทัดที่ 1  หน้า 3  ผมเป็น ส.อบต.ม.6 ขอแก้ไขจาก ส.อบต.ม.5 เป็น ส.อบต. ม.6  
 

ที่ประชุม         ให้แก้ไขและรับรองเป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  ญัตติเสนอเพื่อทราบ 
 

                3.1  การประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจ าปี พ.ศ. 2560  
 

นายสุนี(ประธานสภาฯ) ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาหลง  ได้ก าหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สี่  
ประจ าปี พ.ศ. 2560  ไว้ในระหว่างวันที่ 1 – 15  ตุลาคม  2560  นั้น อาศัยอ านาจตามในมาตรา 
54 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง 
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 และระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  ข้อ 22 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
โนนกาหลง  จึงเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่สี่  ตั้งแต่วันที่ 1 - 15  ตุลาคม  2560 สมาชิก 
หรือผู้บริหาร และประชาชนที่สนใจ มีเรื่องที่จะเสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาหลง
พิจารณา  ให้เสนอมาได้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
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นายทุเรียน(ส.อบต.ม.2) ผมอยากให้ไปด าเนินการซ่อมแซมถนนลูกรังซอยวัดพลาญฮัง สาย ม.2 เชื่อม ม.5 เส้นพลาญ

ฮัง  ถนนช ารุดเป็นหลุมเป็นบ่อ  ประชาชนสัญจรไปมาล าบาก  พระสงฆ์ออกไปบิณฑบาตก็ล าบาก  
ถนนต่ ากว่าที่นา ขอเสนอโครงการ 1 เส้น 

 

นายแพง(นายกอบต.) เรื่องซ่อมแซมถนนผมได้ท าเรื่องของบไปท่ี อบจ. เพื่อของบพิเศษมาด าเนินการซ่อมแซมถนน จะ
ได้เส้นทางระยะทางยาวขึ้น  มีเส้นทางสายพลาญฮัง  เส้นทางถนนสาย ม.2 เชื่อมบ้านราษฏร์เจริญ  
ต าบลอ่างศิลา เส้นทางถนนเข้าหมู่บ้าน ม.1 บ้านโนนกาหลง ได้เสนอของบเข้าไป ทาง อบจ. จะส่งช่าง 
ออกมาส ารวจและประมาณการความเป็นไปได้อีกที 

 

ที่ประชุม         รับทราบ 
 

นายสุนี(ประธานสภาฯ) มีท่านใดจะเสนอเรื่องใดอีกหรือไม่ 
 

ที่ประชุม         ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตติอ่ืนๆ 
 

นายสุนี(ประธานสภาฯ) ท่านสมาชิกสภามีท่านใดจะกระทู้ถามคณะผู้บริหารหรือไม่ 
 

นายทุเรียน(ส.อบต.ม.2) เรื่องไฟแสงสว่าง ม.2 ท าไมยังไม่ด าเนินการ ที ของ ม.5 และ ม.6 ท าไมด าเนินการแล้ว 
 

นายอุดม(ส.อบต.ม.5) เรื่องโคมไฟ ม.5 จ านวน 3 จุด อยากได้ไปไว้ที่ใหม่ 
 

นายสาคร(ส.อบต.ม.6) เรื่องไฟ ช่างไปซ่อมไฟแล้วถอดเอามาเลยอยากให้เอากลับไปคืน ม.6  เห็นบอกว่าจะเอามาลอง
ไฟ  แล้วก็หายไปเลยจนทุกวันนี้ก็ยังไม่เอามาคืนให้  แค่ไฟหลอดเดียว ดับเฉยๆ 

 

นายทุเรียน(ส.อบต.2)  เรื่องงบจ่ายขาดเงินสะสม ในบันทึกเลขานุการไม่เห็นลงบันทึกว่ามีเกรดบดอัด ผลสุดท้ายมีแต่
เกรดเกลี่ยเรียบอย่างเดียว ตกลงกันไว้กับ ผอ.กองช่าง ในปริมาณงานกลับมีแต่เกรดเกลี่ยเรียบอย่าง
เดียว บดไม่มี  ถนนสูง ชาวบ้านบ่น สาเหตุใดครับ ถ้าไม่มีบดก็จะเป็นหลุมเป็นบ่อเหมือนเดิม ซ่อมแซม
ถนน 5 เส้นทางจ านวนเงินเท่านี้ ท าไมไม่มีบด ในบันทึกก็ไม่มี 

 

นายอุดม(ส.อบต.ม.5) เรื่องไฟฟ้าประปาช่างไฟฟ้ามารื้อไป ใช้ไฟในบ้านอันตราย มีสายดับแล้วขอให้ช่างไปต่อให้ด้วย 
 

นายสุนี(ประธานสภาฯ)ท่านสมาชิกสภามีท่านใดจะกระทู้ถามคณะผู้บริหารหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอให้ท่านนายกหรือผู้ที่
เกี่ยวข้องได้ชี้แจงให้สมาชิกสภาทราบ 

 

นายแพง(นายก อบต.) เรื่องไฟฟ้างบ ปี 2559 ของ ม.2 ด าเนินการไปแล้วไม่ใช่หรือ 
 

นายทุเรียน(ส.อบต.2) เขามาเดินสายให้แล้ว แต่ยังไม่ติดตั้งโคมและหลอด 
 

นายแพง(นายก อบต.) ถ้าเช่นนั้น ผมจะติดตามให้  ม.6 ของท่านสาคร  ม.5 ของท่านอุดมด้วย จะปรึกษาหารือกับช่าง
ไฟให้ต่อไป 

 

นางสาววาสนา(เลขานุการสภาฯ)เรื่องท่ีท่านทุเรียนสงสัยเรื่องโครงการจ่ายขาดเงินสะสมท าไมไม่มีค าว่าบดอัด นั้น
เลขานุการเขียนและจดบันทึกตามใบ ปร.4 ปร.5 ใบประมาณการราคาของคณะกรรมการก าหนดราคา
กลาง ที่ท่านสมาชิก สภา อบต. ได้ตกลงกันโดยการประสานกันกับ ผอ. กองช่างในการส ารวจหน้างาน 
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ประมาณการก่อสร้างตามสภาพหน้างาน ซึ่งเลขานุการไม่สามารถจะก าหนดขึ้นเองได้  หากไม่มีใบปริมาณงานมาให้

เลขานุการจดลงในบันทึกรายงานการประชุมสภา ซึ่งการจดบันทึกก็ต้องดูเอกสาร ปร.4 ปร.5 
ประกอบด้วย 

 

นายสมาน(รองนายกอบต.) กรณีท่ีท่านสมาชิกสภา อบต. ได้รับรองรายงานการประชุมไปแล้ว ยังมีรายงานการประชุมที่
ผิดพลาดจะกลับมารับรองรายงานการประชุมใหม่ได้ไหม ขอให้ทุกท่านดูหน้า 6 ข้อ 7 เป็นโครงการของ 
ม.5 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 ปริมาตรที่ก าหนดเป็นดินลูกรังไม่ใช่หินคลุก 

 

นางสาววาสนา(เลขานุการสภาฯ) หากมีข้อความใดที่ยังผิดพลาดหรือตกหล่นรับรองไปแล้วก็ให้แจ้งท่านสมาชิกสภาทุก
ท่านทราบร่วมกันและขอมติที่ประชุมให้รับรองและแก้ไขให้ถูกต้องตรงกันด้วย ปกติรายงานการประชุม
สภาจะมีการกลั่นกรองตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาก่อน และส่งให้ท่านไป
พร้อมหนังสือนัดประชุมสภา เพื่อให้สมาชิกสภาทุกท่านตรวจสอบอีกครั้งก่อนรับรองรายงานการประชุม 

 

นายสุนี(ประธานสภาฯ) ถ้ายังมีข้อความในรายงานการประชุมที่ผิดพลาดอยู่ก็ขอให้ท่านสมาชิกสภาอบต.ที่เป็นเจ้าของ
โครงการขอแก้ไขรายการการประชุมใหม่ด้วย 

 

นายสุนี(ประธานสภาฯ) ผมขอพักการประชุม 15  นาที  เพ่ือให้ท่านสมาชิกสภาได้มีเวลาตรวจสอบรายงานการประชุม
ใหม่อีกครั้ง  ก่อนจะขอให้ที่ประชุมรับรองอีกครั้ง 

 

พักประชุมเวลา 12.00น. 
 

ประชุมต่อเวลา 12.15 น. 
 

(1) เรื่องขอให้รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ีสี่ ครั้งที่ 2/2560  เม่ือวันที่ 10 
สิงหาคม 2560 ใหม่   

 

นายสุนี(ประธานสภาฯ) เรื่องขอให้รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 2/2560  เมื่อวันที่ 10 
สิงหาคม 2560 ใหม่  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาทีต่้องการแก้ไขรายงานการประชุมสภา 

 

นายอุดม(ส.อบต.ม.5) ผมขอแก้ไขรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 10 
สิงหาคม  2560 หน้า 6  แถวที่ 10  โครงการที่ 7    

                          แก้ไขข้อความเดิม  จากโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง  หมู่ที่ 5 บ้านดอนโด่  ขนาดผิว
จราจร  กว้าง 2.50 เมตร  ยาว 800 เมตร หรือมีพ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 1,250 ตารางเมตร 
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 170 ลูกบาศก์เมตร ตลอดสาย  งบประมาณ 100,000 บาท   

                          ข้อความใหม่  เป็นโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 5  บ้านดอนโด่  ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 2.50 เมตร ยาว 800 เมตร หรือมีพ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 2,000  ตารางเมตร ปริมาตรดิน
ลูกรังไม่น้อยกว่า 440  ลูกบาศก์เมตร  ตลอดสาย งบประมาณ  100,000 บาท   

 

นายทุเรียน(ส.อบต.ม.2) ผมขอแก้ไขรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 10 
สิงหาคม  2560 หน้า 5  แถวที่ 30 โครงการที่ 3 

                      แก้ไขข้อความเดิมจากโครงการปรับปรุงถนนดิน หมู่ที่ 2 บ้านแก่งดูกใส ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00  
เมตร  ยาว 500 เมตร หรือมีพ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 1,350 ตารางเมตร ปริมาตรดินถม 
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                     คันทางไม่น้อยกว่า 1,070 ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงท่อระบายน้ า ขนาด 0.80*1.00 เมตรจ านวน 4 
ท่อน 1 จุด พร้อมยาแนว รอยต่อ พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบตลอดสาย งบประมาณ 100,000 บาท   

 

ข้อความใหม่เป็น โครงการปรับปรุงถนนดิน หมู่ที่ 2 บ้านแก่งดูกใส ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.50  เมตร  ยาว 500 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 1,750 ตารางเมตร ปริมาตรดินถมคันทางไม่น้อยกว่า 1,070  
ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงท่อระบายน้ า ขนาด 0.80*1.00 เมตร  จ านวน 4 ท่อน 1 จุด พร้อมยาแนว 
รอยต่อ พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบตลอดสาย งบประมาณ 100,000 บาท  

 

นายสุนี(ประธานสภาฯ) มีสมาชิกสภาท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 2/2560  
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 อีกหรือไม่ 

 

ที่ประชุม         ไม่มี           
  

นายสุนี(ประธานสภาฯ) ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมสภาว่าจะให้รับรองและแก้ไขรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ  
                    สมัยที่สี่ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560   โครงการของหมู่ 5  หน้า 6  แถวที่ 10   
                    โครงการที่ 7   หรือไม่ 
 

ที่ประชุม         ให้แก้ไขและรับรองเป็นเอกฉันท์        
         
นายสุนี(ประธานสภาฯ) ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุมสภาว่าจะให้รับรองและแก้ไขรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ  
                     สมัยที่สี่ ครัง้ที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560โครงการของหมู่ 2  หน้า 5 แถวที่ 30    
                     โครงการที่ 3  หรือไม่ 
 

ที่ประชุม         ให้แก้ไขและรับรองเป็นเอกฉันท์  
 

นายสุนี(ประธานสภาฯ) มีท่านใดมีเรื่องใดอีกหรือไม่ 
 

ที่ประชุม          ไม่มี  
 

นายสุนี(ประธานสภาฯ) ถ้าไม่มีอีกผมขอปิดการประชุม  
 

ปิดประชุมเวลา  12.30  น. 
 
 

(ลงชื่อ)                            ผู้จดรายงานการประชุมฯ 
          ( นางสาววาสนา  วงศ์โสภา ) 
                     เลขานุการสภาฯ 
 
 

(ลงช่ือ)               ผู้ตรวจรายงานการประชุมฯ 
                                            ( นายสุนี  ใจประดิษฐ ) 
                                                 ประธานสภาฯ 
 


