
  
รายงานการประชมุสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง   

สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2  ประจําป พ.ศ. ๒๕62 
วันพฤหัสบดทีี่  20  เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕62  เวลา 09.30 น.  

ณ  หองประชุมกํานันเชื้อ-แมบุญนาค  นึกรักษ 
*************** 

ผูเขาประชุม 
ลําดับท่ี ชื่อ – สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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นางสงา  นึกธรรม 
รอยตรีบุญถึง  พันธมะลี 
นายบุญเมือง โพธิสาร 
นายสมนึก  สิทธิปลื้ม 
นายวิลัย  มะลิลา 
นายบุญสิน  แยมชม 
น.ส.กาญจนา ปราณีชาติ 
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ลําดับ
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ชื่อ – สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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เปดประชุมเวลา  09.30  น. 
นายนพดล อําภาพิรมย เมื่อสมาชิกสภาฯ ผูบริหารมาประชุมครบองคประชุมแลว  กระผมขอเปด 
ประธานสภาฯ             การประชุมสภาฯ สมัยวสิามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2562 เรียนนายกฯ รอง

นายกฯ เลขานุการนายกฯ  ปลดั อบต. เจาหนาที่และสมาชิกสภาฯทุกทาน 
ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องท่ีประธานแจงที่ประชุมทราบ 
 -ไมมี- 
ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผานมา 

2.1 การรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 
ประจําป พ.ศ. 2562 ประชุมเมื่อวันท่ี 31 พฤษภาคม 2562  

นายนพดล อําภาพิรมย  ขอใหสมาชิกสภาฯ ทุกทานไดตรวจรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวสิามัญ 
ประธานสภาฯ              สมัยที่ 1 (ประชุมครั้งที่ 1/๒๕62) ประจําป พ.ศ.๒๕62 ประชุมเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 

๒๕62 วามีตรงไหนที่จะแกไขเปลี่ยนแปลงหรือไม ถาไมมีผมขอมติที่ประชุม 
    มีทานสมาชิกสภาฯทานใดตองการที่จะแกไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมสภา
   ครั้งท่ีแลวหรือไม หากไมมีผมขอมติรับรองที่ประชุมดวยครับ 
มติที่ประชมุ             มีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งท่ี 2
   ประจําป พ.ศ. 2562 ประชุมเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 
ระเบียบวาระที่ ๓ กระทูถาม 
   -ไมมี- 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นตั้งขึ้น พิจารณาเสนอแลว 
   -ไมมี- 
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม 

5.1 การพิจารณาแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ.2561-2565) 
นายนพดล อําภาพิรมย  ดวยผูบริหารฯ เสนอรางแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ือ 
ประธานสภาฯ ดําเนินการทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 5 ป (พ.ศ. 2561 – 2565) เพื่อเสนอตอคณะพัฒนา

แผนพัฒนาตอไป 
  ขอใหผูเขารวมประชุมทุกทาน ผูใหญบานและกํานัน ตรวจสอบแผนพัฒนาทองถ่ิน

ตามเอกสารที่แจกให เพ่ือใหตรวจสอบวาแผนพัฒนาที่เสนอผานการประชาคมวาถูกตอง
หรือไม ขาดโครงการหรือไม  เพื่อดําเนินการเปนรูปเลมพิจารณารางและอนุมัติราง
แผนพัฒนาทองถ่ิน 5 ปตอไปครับ 

นายอวยพร รุประมาณ  เรียนทานนพดล อําภาพิรมย ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองแสงฯ
นายกฯ   ทานลํายอง เสาะดน  รองประธานสภาฯ  ผูเขารวมประชุมทุกทาน โครงการที่องคการ 
   บริหารสวนตําบลหนองแสงไดประชาคม บางหมูเสนอแผนพัฒนาทองถ่ินมาไมมาก ผมได
   เสนอแผนพัฒนาทองถิ่นเขาไปในแผนบาง งบประมาณจํานวนหนึ่งมาจากเงนิประชารัฐเขา
   หมูบานซึ่งไมอยูในแผน บางทานเสนอถนนลูกรังบาง ในวันนีผ้มอยากใหผูใหญบานนําเงิน
   ประชารัฐมาใชดําเนินการแผนที่ไดเสนอมาในการประชาคม แผนพัฒนาที่ประชาคมมานั้น
   จะทําโครงการที่จําเปนกอน เรื่องที่สมควรจะทําตามความจําเปน เชน จะทําถนนเสนหนึ่ง
   แตไปทําอีกเสนหนึ่งเพราะมีความจําเปนกวา องคการบริหารสวนตําบลหนองแสงจะ 
   อนุมัติให ผูใหญบานหมู 5 ก็กลาวถึงทางเชื่อมไปไมเห็นดําเนินการซักที ที่เราไดพัฒนาและ
   จายขาดไป การดําเนินการโครงการตองคํานึงถึงความเดือดรอนของประชาชนครับ 
นายอัมรินทร เรียนศร ี  วันนี้เปนนิมิตหมายอันดีที่ใหผูใหญบานและกํานันตําบลหนองแสงมาในการประชุม
กํานันตําบลหนองแสง  สภา ขอขอบคณุทานประธานที่อนุเคราะหท่ีใหผูนําทองถ่ินใหเขามาสังเกตการณการประชุม 

/สภาเรื่องแผน... 
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สภาเรื่องแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ.2561-2565) 

นายนพดล อําภาพิรมย  ทานสมาชิกสภาฯ ผูใหญบาน และผูเขารวมประชุมตรวจสอบแผนวาถูกตองหรือ
ประธานสภาฯ  เพ่ิมเติมหรือไม อยางไร 
นายอวยพร รุประมาณ  แผนพัฒนาที่เราพิจารณาไว ผูใหญบานและกํานันมีแผนพัฒนาเพิ่มเติมไหมครับ 
นายกฯ   มีโครงการไหนที่ตกหลนจากการประชุมประชาคมทั้ง 6 หมูเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 
   ที่เพ่ิม สามารถแจงแลวบรรจุไวในแผนพัฒนาไดเลย เพราะจะไดจัดทําเปนรูปเลมตอไป 
   เชิญผูใหญบานหมู 5 ครับ  
นายสมพงษ ขยันคิด  เรียนทานประธานสภาฯ และผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ผมอยากจะใหมีการ
ผูใหญบานหมู 5   สรางถนนไปปลายไรปลายนา สมัยกอนไปไดแตสมัยนี้มีการบุกรุกเปนทาง 3 แพรง ผม 
   อยากใหดําเนินการสรางใหเสร็จ 
นายสามารถ ผลศิริ  เรียนทานประธานสภาฯและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ผมสามารถเปลี่ยน
สมาชิกสภาฯ หมู 1  โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเปนโครงการขยายไฟฟาไดไหมครบั 
นายนพดล อําภาพิรมย  ทานสามารถก็เพ่ิมโครงการขยายไฟฟาในแผนพัฒนา 5 ปไดเลยครับ และเรื่อง
ประธานสภาฯ  ถนนม. 5 นั้น ผูบริหารคงเขาใจในเรื่องดังกลาว 
    ทานสมาชิกสภาฯและผูเขารวมประชุมมีขอสงสัยอะไรไหมครับ หากไมมีขอสงสัย  
   ผมขอมตริับรองรางแผนพัฒนาทาองถิ่น 5 ป (พ.ศ.2561-2565) ครับ 
ที่ประชุม  ที่ประชุมไดพิจารณาดวยความละเอียดถ่ีถวนแลวจึงมีมติรับอนุมัติรางแผนพัฒนา

ทองถิ่น 5 ป (พ.ศ.2561-2565) เปนเอกฉันท 
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ 

6.1 การดําเนินการไฟไหลทาง 
นายนพดล อําภาพิรมย  ทานใดมีเรื่องอ่ืนๆหรือไมครบั 
ประธานสภาฯ 
นายอวยพร รุประมาณ  ทานใดมีไฟเสีย หลอดไฟที่ไหนเสีย องคการบริหารสวนตําบลหนองแสงจะ     
นายกฯ   ดําเนินการซอม เนื่องจากวาชางซอมไฟหายาก เราเริ่มทําไฟจากสามแยก หลอดไฟที่เสียนั้น
   จะทําการซอมเพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชนและใหมีความสวางข้ึน หมู 6 เราได 
   ดําเนินการไปมากแลว ผมก็ตั้งใจวาจะดําเนินติดตั้งไฟจากหมอแปลงท่ีทานประธานสภาฯ
   นํามาติดขางๆสวนกํานันจะมี 1 หลอดแตมันหางกัน จากสวนกํานันไปหลอดไฟจะขาด ชวง
   หมู 2 ผูอํานวยการชางไดทําการซื้อโคมไฟดาวไลทไปติดตั้งหมู 2 หนึ่งหลอดและไดนําไป
   ติดตั้งบริเวณปลายทางเสนทางประจันตคาม จํานวน 4 – 5 หลอด ในอนาคตเราจะทําการ
   ติดตั้งไฟไหลทางในงบประมาณตอไปใหครบทั้ง 6 หมู เม่ือดําเนินการโครงการกอสรางถนน
   แลวก็จะดําเนินการเรื่อไฟไหลทางตอไปถึงปลายทางครับ สวนหมู 5 มีหลายจุดตั้งแตราง
   รถไฟถึงท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลหนองแสงซึ่งจะดําเนินการใหเสร็จและจะ 
   ดําเนินการติดตั้งตรงบริเวณสามแยกหนาที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลหนองแสงอีกจุด
   หนึ่งครับ 
นายสามารถ ผลศิริ  ทานนายกฯ ผมขออนุญาตครับ หากองคการบริหารสวนตําบลหนองแสงจะ   
สมาชิกสภาฯหมู 1 ดําเนินการติดตั้งไฟไหลทางในหมูใด ใหแจงแกสมาชิกสภาฯหมูนั้นครับ 
นายอวยพร รุประมาณ  ทานปลัดฯจะดําเนินการหมูใดใหบอกแกสมาขิกสภาฯ ผูใหญบาน และกํานันให
นายกฯ   ทราบ เพื่อใหบุคคลดังกลาวนําชางซอมไฟไปติดตั้ง ณ จุดตางๆครับ 
นายอริยะ ไชยแสง  ผมจะใหชางซอมไฟประสานงานกับสมาชิกสภาฯแลวกันครับ ถาหากวาเรากําหนด
เลขานุการสภาฯ  วาจะติดตั้งจุดไหน ก็จะเกิดปญหางบประมาณบานปลาย เราจึงจะดําเนินการติดตั้งไฟไหล
   ทางใหหมูละ 5 หลอดครับ 

/นายสามารถ ผลศิริ... 
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นายสามารถ ผลศิริ  ในองคการบริหารสวนตําบลหนองแสงมีขอมูลโคมไฟดาวไลทไหมครับ เพราะ
สมาชิกสภาฯหมู1 ปจจุบันมีทั้งโครงการขององคการปกครองบริหารสวนตําบลหนองแสงและของผูใหญบานท่ี
   รัฐจัดสรรใหครับ 
นายอวยพร รุประมาณ  ถาพูดงายๆ ไฟขององคการบริหารสวนตําบลหนองแสงมือยูแลว ถาซอมรวมกัน ไม
นายกฯ   ตองแบงแยก สวนใดทานสมาชิกสภาฯ เห็นควรวาควรติดตั้ง เราก็จะติดตั้งใหในอนาคตครับ 
นายอัมรินทร เรียนศร ี  เรียนทานประธาน ผูบริหารและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ผมไมทราบวา  
กํานันตําบลหนองแสง งบประมาณหลอดไฟประมาณจํานวน 35,000 บาท นั้น อยากจะทราบวาแตละหมูได 
   เทาไรเนื่องจากบางหมูบานเปนหมูบานใหญ จึงอยากจะใหแจกแจงวาแตละหมูไดเทาไรครับ 
 นายอริยะ ไชยแสง  โดยขอจํากัดเรื่องงบประมาณที่ซื้อมาได 6 หมู ซึ่งผมไดจัดซื้อ 36 หลอด ในป 
เลขานุการสภาฯ  2563 ผูบริหารและสมาชิกสภาฯ สํารวจจุดที่ไมมีการติดตั้งไฟไหลทาง โดยในงบประมาณ
   นี้ผมจะติดตั้งหมูละ 6 จุด และในงบประมาณป 2563 เราจะดําเนินการติดตั้งไฟไหลทาง 
   เพ่ิมจนครอบคลุมบริเวณตาํบลหนองแสงทั้งหมดครับ 
นายนพดล อําภาพิรมย   ปจจุบันนี้ ในตําบลหนองแสงของเรามีเหตุไฟตกเปนประจํา เมื่อแจงไปยังการไฟฟา
ประธานสภาฯ  สวนภูมิภาคอําเภอประจันตคาม เจาหนาที่การฟาจะดําเนินการลงหมอแปลงเพ่ิมกอน  
   ขอใหทานผูบริหารจัดการเรื่องไฟตกและทางการไฟฟาจะทําการลงหมอแปลงเพ่ิมครับ 
นายอริยะ ไชยแสง  ผม ทานบุญถึง พันธมะลีและนางสมบัติ พันธมะลี ผูใหญบานหมู 3 เดินทางไป
เลขานุการสภาฯ  ติดตอที่การไฟฟา และทางไฟฟาฯใหแตละหมูบานทําเรื่องรองขอเพราะทางการไฟฟาม ี
   งบประมาณที่จะดําเนินการอยูแลวครับ 
นายนพดล อําภาพิรมย  องคการบริหารสวนตําบลหนองแสงไดดําเนินการติดตั้งไฟไหลทางหมูละ 6 จุด
ประธานสภาฯ  กอน และจะดําเนินการใหเรยีบรอยภายในปตอไปครับ  
ที่ประชุม  รับทราบ 

6.2  เรื่องปายบอกทาง 
นายอัมรินทร เรียนศร ี  เมื่อไมก่ีวันกอน ทางหมูที่ 3 บานบุตราชไดรับการตรวจประเมินเปนหมูบาน   
กํานันตําบลหนองแสง เศรษฐกิจโดยคณะกรรมการตรวจประเมิน และมีคณะกรรมการทานหนึ่งกลาววา “ทางตรง
   ไปนี้มีหมูบานอยูไหม ” โดยทานกรรมการไมทราบวามีที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล
   หนองแสงอยู ในปจจุบันนี้องคการบริหารสวนตําบลหนองแสงยังไมมีปายบอกทางไปยังที่
   ทําการองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง รวมถึงปายบอกทางไปยังหมูบานตางๆดวย ไม
   ทราบวาองคการบริหารสวนตําบลหนองแสงมีงบประมาณที่จะดําเนินการทําปายบอกทาง
   หรือไมครบั 
นายนพดล อําภาพิรมย  ขอบคุณกํานันตําบลหนองแสงท่ีกลาวถึงเรื่องปายบอกทาง แทจริงแลวเรื่องปาย
ประธานสภาฯ  บอกทางผมเคยพูดถึงอยู และเคยดําเนินการแลวแตยังไมเรียบรอย ซึ่งเมื่อไมนานมานี้มี 
   นายอําเภอทานหนึ่งถามวา “ทําไมไมทําปายบอกวาเปนทางเชื่อมไปหมูบานใด”ครับ 
นายสมพงษ ขยันคิด  ผมอยากใหมีการทําปายเหล็กบอกทางถึงองคการบริหารสวนตําบลหนองแสงซึ่ง
ผูใหญบานหมู 5  เปนปายขนาดใหญครับ 
นายอวยพร รุประมาณ  ทางองคการบริหารสวนตําบลหนองแสงจะดําเนินการเรื่องปายบอกทางภายใน
นายกฯ   งบประมาณหนาครับ 
ที่ประชุม   รับทราบ 

6.2 เรื่องกลองวงจรปด 
นายสมพงษ ขยันคิด  ผมอยากใหองคการบริหารสวนตําบลหนองแสงตดิตั้งกลองวงจรปดตามสี่แยก ใน
ผูใหญบานหมู 5  แผนพัฒนาทองถ่ินผมไดเสนอโครงการติดตั้งกลองวงจรปด 15 จุด อยากใหประชาชนไดรับ
   ความปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุและใหทันสมัยตามยุคไทยแลนด 4.0  หากเกิดเหตุการณที่ไม
   คาดคิดหรือมีเหตุทรัพยหาย เราสามารถตรวจสอบไดครับ   

/ที่ประชุม... 
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6.3 ไฟสัญญาณเตือน 
นายอัมรินทร เรียนศร ี  เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลหนองแสงไดดําเนินการโครงการซอมแซมถนน
กํานันตําบลหนองแสง ภายในตําบลหนองแสงนั้น เทื่อไมนานมานี้ไดดําเนินการเสร็จแลวนํามาปญหาวาดวยการ
   ขับรถเร็ว ไมระวังและอาจเกิดอุบัติเหตุ จึงอยากใหองคการบริหารสวนตําบลหนองแสงต ี
   เสนจราจรใหชัดเจนและทําไฟสัญญาณเตือนเพ่ือลดอุบัติเหตุทางถนนครับ  
ที่ประชุม   รับทราบ 
นายนพดล อําภาพิรมย  ทานสมาชิกสภาฯและผูเขารวมประชุมทานใดเสนอเรื่องอ่ืนๆอีกหรือไม 
ประธานสภาฯ 
ที่ประชุม  -ไมมีทานใดเสนอเรื่องอื่นๆอีก- 
นายนพดล อําภาพิรมย  ขอบคุณทานสมาชิกสภาฯและผูเขารวมประชุมทุกทานที่ใหความรวมมือในการ 
ประธานสภาฯ ประชุมและกลาวปดประชุมในครั้งนี้ 
ที่ประขุม  รับทราบ 
ปดประชุมเวลา 13.00 น. 

       (ลงชื่อ)...............................................ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 
(นายอริยะ ไชยแสง) 
   เลขานุการสภาฯ 

(ลงชื่อ).....................................................ผูตรวจรายงานการประชุม 
                  (นายนพดล อําภาพิรมย) 

      ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง 
 

 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
1.ลงชื่อ................................................ประธาน 

(นายลํายอง เสาะดน) 
ตําแหนง รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง 

2.ลงชื่อ..................................................กรรมการ 
(นายสมนึก สิทธิปลื้ม) 
สมาชิกสภาฯ หมู 4 

3.ลงชื่อ....................................................กรรมการ 
(นายบุญสิน แยมชม) 
สมาชิกสภาฯ หมู 5 
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ภาพประกอบการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง 
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