เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ประธานสภาฯ
นางสมศรี โปลาหา เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2560
วันพฤหัสบดี ที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เพื่อจะได้ดาเนินการประชุมไปตาม
ระเบียบวาระที่กาหนด ครั้งนี้มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 18 ท่าน
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
1.1 การดาเนินการรื้อถอนอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 2 ตาบล
โป่งผา
ประธานสภาฯ
นางสมศรี โปลาหา รายละเอียดเกี่ยวกับการดาเนินการรื้อถอนอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองอ้อ
หมู่ที่ 2 ตาบลโป่งผา ขอให้ทางคณะผู้บริหารได้กล่าวชี้แจงและรายงานต่อไป
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทนปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.โป่งผา
นางสาวสุดา ปฏิเสน เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ เกี่ยวกับการดาเนินการรื้อถอนอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 2 ตาบลโป่งผา สืบเนื่องจากองค์การบริหารส่วนตาบลโป่งผา
ได้นาเรื่องของ 2 โครงการ มีศูนย์เด็กเล็กบ้านน้าจา และศูนย์เด็กเล็กบ้านหนองอ้อ
แต่ได้รับงบประมาณมาแค่ศูน ย์เด็ กเล็ก บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 2 สาหรับงบประมาณ
ได้เข้ามาแล้ว พร้อมดาเนินการตามโครงการและได้ประกาศเรียบร้อยแล้ว จึงแจ้งให้
ที่สภาฯ รับทราบต่อไป
ประธานสภาฯ
นางสมศรี โปลาหา แจ้งเรื่องการลาออกของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโป่งผา คือ นายสหพันธ์
ธนกาญจนนันท์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 ตาบลโป่งผา เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560
ระเบียบวาระที่ 2 ทบทวนและรับรองรายงานการประชุม
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันอังคาร ที่ 28 เดือน พฤศจิกายน
พ.ศ.2560
ประธานสภาฯ :
นางสมศรี โปลาหา ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตาบลโป่งผาได้ทาการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3
ครั้งที่ 1 เมื่อ วันอังคาร ที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 สมาชิกสภาฯท่านใด
มีข้อแก้ไขหรือเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานการประชุมขอเชิญได้
ประธานสภาฯ :
นางสมศรี โปลาหา สมาชิกสภาฯท่านใดจะมีข้อเสนอแนะ แก้ไข ถ้าไม่มี สมาชิกสภาฯเสนอแนะแก้ไ ข
ต่อไปจะขอมติที่ประชุมในการรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3
ครั้งที่ 1 เมื่อ วันอังคาร ที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ขอมติยกมือค่ะ
มติที่ประชุม :
การรับรองรายงานการประชุมสภาสมั ยสามั ญ สมั ยที่ 3 ครั้ง ที่ 1 เมื่ อ วั นอัง คาร
ที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 มีมติดังนี้
- มติรับรอง 17 เสียง
- งดออกเสียง 1 เสียง

ระเบียบวาระที่ 3
ประธานสภาฯ :
นางสมศรี โปลาหา

เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 ญัตติขออนุมัติแก้ไขแบบรูปรายละเอียดโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านน้าจา
เหนือ หมู่ที่ 11 ตาบลโป่งผา

เกี่ยวกับญัตติดังกล่าว ในส่วนของรายละเอียดหรือที่มาที่ไปเป็นมาอย่างไร ดิฉันก็ขอ
เชิญทางคณะผู้บริหารเป็นผู้กล่าวชี้แจงรายละเอียดต่อไป
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทนปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.โป่งผา
นางสาวสุด า ปฏิ เสน เรียนท่ านประธานสภาฯที่เคารพ ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่าด้ วยวิธีการ
งบประมาณขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ.2541 ข้ อ 29 การแก้ ไ ข
เปลี่ ย นแปลงค าชี้ แ จงงบประมาณรายจ่ าย ในหมวดที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้า ง ที่ ท าให้
ลัก ษณะ ปริมาณคุ ณ ภาพเปลี่ ยน หรือ เปลี่ย นแปลงสถานที่ ก่อ สร้างให้ เป็ น อ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโป่งผา แก้ไ ข
แบบรูปรายละเอียดโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.บ้านน้าจาเหนือ หมู่ที่ 11 ดังนี้
กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อ สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ข้อความเดิม
1.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณ ซอย 6 บ้านน้าจาเหนือ หมู่ที่ 11
โครงการก่ อ สร้ า งถนน คสล. บริ เวณ ซอย 6 บ้ า นน้ าจ าเหนื อ หมู่ ที่ 11 ตั้ ง ไว้
350,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. ซอย 6 ความกว้าง 4.00 ม.
ความยาว 172.00 ม. ความหนาเฉลี่ย 0.15 ม. พร้อมถมดินไหล่ทางสองข้าง ความ
กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม. ตั้งจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น ฐาน และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ของ อบต.
โป่งผา พ.ศ.2560 – 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณู ป การ แนวทางการพั ฒ นาด้านก่อ สร้าง/ปรั บปรุง /ซ่อมแซม/บุ กเบิ กถนน
สะพาน อาคารอเนกประสงค์ ปีงบประมาณ 2560 ลาดับที่ 57 หน้า 166
ข้อความใหม่
2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณท้าย ซอย 6 บ้านน้าจาเหนือ หมู่ที่ 11
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณท้าย ซอย 6 บ้ านน้าจาเหนื อ หมู่ที่ 11 ตั้ง ไว้
350,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. ซอย 6 ความกว้าง 4.00 ม.
ความยาว 172.00 ม. ความหนาเฉลี่ย 0.15 ม. พร้อมถมดินไหล่ทางสองข้าง ความ
กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม. ตั้งจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ของ อบต.
โป่งผา พ.ศ.2560 – 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณู ป การ แนวทางการพั ฒ นาด้านก่อ สร้าง/ปรั บปรุง /ซ่อมแซม/บุ กเบิ กถนน
สะพาน อาคารอเนกประสงค์ ปีงบประมาณ 2560 ลาดับที่ 57 หน้า 166

ประธานสภาฯ
นางสมศรี โปลาหา

ประธานสภาฯ
นางสมศรี โปลาหา

ตามที่ทางคณะผู้บริหารได้ชี้แจงรายละเอียดของญัตติขออนุมัติแก้ไขแบบรูป
รายละเอียดโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านน้าจาเหนือ หมู่ที่ 11 ตาบลโป่งผา
จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใด มีข้อซักถาม หรือจะอภิปราย หรือแก้ไข หรือเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ญัตติดังกล่าวหรือไม่อย่างไร ขอเชิญค่ะ

หากไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อซักถามหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงและอภิปรายเกี่ยวกับ
ญัตติขออนุมัติแก้ไขแบบรูปรายละเอียดโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านน้าจาเหนือ หมู่ที่
11 ตาบลโป่งผา ต่อไปดิฉันจะขอมติ ขอมติยกมือค่ะ
มติที่ประชุม :
ญัตติขออนุมัติแก้ไขแบบรูปรายละเอียดโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านน้าจาเหนือ หมู่
ที่ 11 ตาบลโป่งผา มีมติดังนี้
- มีมติเห็นชอบอนุมัติ จานวน 17 เสียง
- งดออกเสียง
จานวน 1 เสียง
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องอื่นๆ
ประธานสภาฯ :
นางสมศรี โปลาหา
สมาชิกสภาฯและคณะผู้บริหารท่านใดมีเรื่องที่จะนาเสนอหรือปรึกษาหารือในสภาฯ
นี้อีกหรือไม่ หรือมีข้อเสนอแนะ อย่างไรก็ขอเชิญค่ะ
สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 8
นายสมผัด จันทาพูน เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ผมอยากจะปรึกษาหารหรือเกี่ยวกับพื้นที่ ที่อาศัย
ของชาวบ้ า นไม่ มี เอกสารสิ ท ธิ์ นส. 3 ก โดยเฉพาะบ้ านสั น ทรายนาปง หมู่ ที่ 8
ไม่มีเลขที่บ้านอยู่เยอะมาก เพราะไม่สามารถขอได้ ผมอยากสอบถามดูว่า จะสามารถ
ขอบ้านเลขที่ได้หรือไม่
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ
นายสมยศ ศรีวิชัย
เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ได้ครับ กรณีบ้านที่อยู่บนดอย สามารถขอได้แต่จะ
เป็น /ช (หมายถึงชนพื้นที่ราบสูง) บ้านไม่มีโฉนดที่ก็สามารถขอได้ ครับ
สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 5
นายสุริยะแสง อายุวรรณา เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ผมอยากจะสอบถามว่าฝายร่องจ๊าด เมื่อไรจะ
ซ่อมแซม ชาวนาเขาเดือดร้อน ครับ
ผอ.คลัง
นางปาลิดา สมบุญเรือง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ฝายร่องจ๊าดเราได้กันงบประมาณไว้แล้ว ของปี
2560 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้รับเหมา ก็เลยตกไปเป็น ปี 2561 เราทาแบบ ปร.4 ปร.5
เรียบร้อยแล้ว จะทาการซ่อมแซมประมาณอีก 10 วันข้างหน้า ค่ะ
ประธานสภาฯ :
นางสมศรี โปลาหา
สมาชิกสภาฯและคณะผู้บริหารท่านใดมีเรื่องที่จะนาเสนอหรือปรึกษาหารือในสภาฯ
นี้อีกหรือไม่

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11
นายมนัส ชัยมณี
เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ผมอยากจะปรึกษาหารือ เกี่ยวกับงบประมาณและ
การก่อสร้างโครงสร้างต่างๆ งบประมาณพร้อมดาเนินการแต่ช่างต้องไปดูหน้างาน
กรณีอย่างฝายร่องจ๊าด ที่ดินเป็นของบริษัท ขอให้ช่างโยธาฯ ออกไปวัดดูว่าพื้นที่ของ
อบต.โป่งผา อยู่บริเวณไหนถึงบริเวณไหน ขอให้ช่างโยธาฯทางานแบบรวดเร็วหน่อย
งบประมาณพร้อมหมดแล้ว แต่ติดตรงช่างโยธาฯ ที่เดียวจึงทาให้งานล่าช้า ผมจึงอยาก
ฝากไปถึ งผู้ ที่ มี อานาจช่ว ยไปเร่ง รั ด การท างานของช่ างโยธาฯ ด้ วย เพราะผมเป็ น
ตัวแทนชาวบ้าน ถ้าทาให้ชาวบ้านไม่ได้ ผมก็อยู่ไม่ได้เหมือนกัน
สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 7
นายอนุภาพ ชื่นพงศ์ธรรม เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ กรณี ไม่มีบ้านเลขที่และโฉนด ในกรณีใน
หมู่บ้านผม บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ 7 ต้องประชาคมหมู่บ้าน ให้ชาวบ้านรับรองก่อนครับ
อี ก เรื่ อ งเกี่ ย วกั บ โครงการถั ง ดั ก ตะกอน ของหมู่ ที่ 7 ไปถึ ง ไหนแล้ ว ปร.4 ปร.5
ก็ทาเรียบร้อยแล้ว มันติดขัดตรงไหน ผมขอตั้งแต่เดือน มีนาคม 2560 แล้ว และทาง
คณะผู้บริหาร อบต.โป่งผา โดย นายบรรจง ชัยหาญ รองนายก อบต.โป่งผา ในขณะ
นั้น ก็รับปากผมแล้ว งบประมาณ 35,000 บาท ก็มีมาแล้ว และอีกเรื่องหนึ่งเมื่อวันที่
18 กันยายน 2560 โครงการซ่อมแซมถนน ผมได้เสนอขอดินลูกรังไปถม เพราะรถ
วิ่งผ่านไป-มา ไม่ได้ แต่ยัง ไม่มีการดาเนินการแต่อย่างใด ผมจึงอยากทราบว่าความ
ล่าช้ ามัน อยู่ต รงไหน ผมอยากให้ ผู้ ที่มี อ านาจสั่ ง การไปโดยตรงเลยครับ เพื่ อ ความ
รวดเร็วและทันต่อความต้องการของชาวบ้าน
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทนปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.โป่งผา
นางสาวสุดา ปฏิเสน เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ เรื่องถังดักตะกอน ของ บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ 7 ได้รับ
หนังสือเสนอมา ก็ได้ยื่นเสนอไปยังปลัด อบต.โป่งผา และได้รับคาตอบว่ามันอยู่ในช่วง
ปลายปีงบประมาณแล้ว ทาไม่ทัน ขอให้บรรจุไว้ในแผนในปีงบประมาณหน้า และการ
แก้ไขตอนนี้ ให้กองช่างฯ ทาเรื่องเสนอเข้ามา
ช่างโยธา ฯ
นายณั ฏฐพล มงคลดี เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ทางช่างได้เข้าไปสารวจแล้ว แต่ปัจจุบันข้อมูล
ที่สารวจมาหายหมด ครับ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7
นายอนุภาพ ชื่นพงศ์ธรรม เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ หนังสือไม่ว่าโครงการอะไร ผมทาเสนอมาตลอด
เวลาหายต้ อ งติ ด ตาม ตอนนี้ ปั ญ หามั น อยู่ ที่ ก องช่ า งฯ ขาดการสื่ อ สารกั น
เรื่องก็เลยเงียบไป หากเกิดกรณีหนังสือเสนอขอโครงการหายไป ผมต้องทาขึ้นมาใหม่
หรือยังไง ทั้งที่ผมไม่ได้ทาหาย
ประธานสภาฯ :
นางสมศรี โปลาหา
ครั้งต่อไป ดิฉัน ขอให้เวลาไปดูงานโครงสร้างต่างๆ ภายในตาบลโป่งผา ผอ.ช่างโยธา
ไม่เคยออกไปดูเลย สั่งแต่ลูกน้องไปดูแทน เลยเกิดปัญหามาตลอด ขอให้ผู้ที่มีอานาจ
ช่วยสั่งการให้ ผองช่างโยธา ไปดูหน้างานด้วย

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12
นายทองคา ทัตพันธ์เพ็ชร เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ผมขอทวงติงเกี่ยวกับงบซ่อมแซมฝายร่องจ๊าด
งบประมาณเมื่อปีที่ผ่านมาแล้วแต่ยังไม่ได้ดาเนินการ ถ้าไม่ทาชาวนาจะมาประท้วง
งบประมาณก็มีแล้ว แล้วสาเหตุอะไรถึง ยัง ไม่ดาเนินการ และทาไมต้องเซ็นต์อนุมัติ
วันนี้ วันที่ 21 ธันวาคม 2560 ตอนเที่ยง มันหมายความว่าอย่างไร เวลากองช่าง
โยธาฯ ของบประมาณอะไร ทางสภาฯไม่เคยไม่ให้ อนุมัติให้หมด แต่เวลาสมาชิกสภา
ฯ เสนอไป ทาไมมันล่าช้า มันติดขัดอะไร
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1
นางกรรณิ ก า บุ ญ ตั น เรี ย นท่ า นประธานสภาฯที่ เคารพ เมื่ อ ปี ง บประมาณ พ.ศ.2559 ดิ ฉั น ได้ ข อ
งบประมาณ เอาดิ น ไปถมถนน เลี ย บคลองชลประทาน ดิ น ได้ น าไปถมแล้ ว
ถนนชลประทานเส้นที่ 2 และเส้นที่ 3 เป็ นงบประมาณ จานวน 120,000 บาท
ตอนนั้นทาง นายบรรจง ชัยหาญ รองนายก อบต.โป่งผา รักษาการแทนนายก อบต.
โป่งผา ได้อนุมัติให้ดาเนินการได้เลย แต่ไม่สามารถเบิกงบประมาณได้ในขณะนี้ ขอให้
ผู้ที่เกี่ยวข้องชี้แจงด้วย
ผอ.กองคลัง
นางปาลิดา สมบุญเรือง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ขอเรียนชี้ แจงเกี่ยวกับคาถามของ สมาชิกสภาฯ
หมู่ที่ 1 ว่าตอนนั้น นายบรรจง ชัยหาญ รองนายก อบต.โป่งผา รักษาการแทนนายก
อบต.โป่งผา ได้สั่งด้วยวาจา ไม่มีหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร และมีคนไปร้อง สตง.
เงินมันถึงได้ล่าช้า
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12
นายทองคา ทัตพันธ์เพ็ชร เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ พี่น้องชาวตาบลโป่งผา หวังพึ่งเรา ผมอยากให้
ทาง ผอ.กองช่างฯ มาชี้แจงด้วย ขอให้เจ้าหน้าที่ไปเชิญ ผอ.กองช่างฯ มาร่วมประชุม
เพื่อชี้แจงด้วยครับ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11
นายมนัส ชัยมณี
เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ โครงการถนนไปป่ าช้ า หมู่ที่ 11 ให้ ทาถึง ไหน
ระยะทางเท่าไรครับ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7
นายอนุภาพ ชื่นพงศ์ธรรม เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ขอสอบถามไปยังเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ ว่าปี้นี้
สมาชิ ก สภาฯ หมดวาระกั น ไปแล้ ว ขณะนี้ รั ก ษาการณ์ ต่ อ ไป หากว่ าเราท าแผน
ปี 2562-2565 มันอาจจะช้าไป เป็นไปได้ก็ขอให้ขยับขึ้นมาเร็วหน่อยได้ไหม
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ
นายสมยศ ศรีวิชัย
เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ แผนสามปี เราทบทวนทุกปี แต่ตอนนี้เราทาแผนสี่
ปี ทาระยะยาว ระเบียบออกมาใหม่ให้ดาเนินการเลย พอเราดูในแผนไม่มีในปี 2562
ปัญหาเกิดในปี 2562 ก็จะไม่มีในแผน เพิ่มเติมในแผน ผมก็ได้ศึกษาอยู่ แล้วผมจะ
เอาไปทาประชาคมหมู่บ้านอีกที ตอนนี้ กาลั งดูระเบียบขั้นตอนการทาอยู่ ผมจะท า
เหมือนปี 2561 เพราะงบประมาณมันเหลืออยู่

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7
นายอนุภาพ ชื่นพงศ์ธรรม เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ สาหรับโครงการที่เกินศักยภาพของ อบต.โป่งผา
เช่น ถนนเส้น ถ้าปุ่ม-บ้านจ้อง ถ้าเราไม่ทาแผนรองรับไว้ และให้แต่ละหมู่บ้านบรรจุไว้
ในแผน และให้ อบต. เสนอไปทางจังหวัดต่อไป
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ
นายสมยศ ศรีวิชัย
เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ เรื่องประสานแผน ถนนเชื่อต่อภายในตาบล อยู่ใน
แผนของ อบจ. ถนนบางเส้นถ้าทาแผน ก็ส่งมาให้ผมด้วย ผมจะได้เข้าไปประสานแผน
ต่อไป
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12
นายทองคา ทัตพันธ์เพ็ชร เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ผมอยากสอบถามเรื่องฝายร่องจ๊าด เรื่องนี้ยื่นมา
ตั้งแต่ปี 2559 แล้วทาไมถึงกาลังจะมาเซ็นต์อนุมัติ วันนี้ วันที่ 21 ธันวาคม 2560
ขอให้ช่างชี้แจงด้วยครับ
ผอ.กองช่างฯ
นายวีระ พรหมณะ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ เรื่องฝายร่องจ๊าด ผมไม่ได้ดูแล ตอนนี้ถ้าจะทาต้อง
ทาสัญญาใหม่
ประธานสภาฯ :
นางสมศรี โปลาหา แล้วเรื่องนี้ใครรับผิดชอบ ขอเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องได้มามาชี้แจงให้สภาฯได้รับทราบด้วย
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11
นายมนัส ชัยมณี
เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ผอ.ช่างฯ ขึ้นมาก็ดีแล้ว ผมอยากจะสอบถามว่า
ท าไมสอบถามท่ านกั บ นายสมพงษ์ อิ น ตะหล้า นายช่ างโยธาฯ แต่ ไ ม่มี ใครรู้เลย
เดี๋ ย วนี้ มั น เกิ ด ความเสี ย หายขึ้ น มา ชาวบ้ า นเดื อ ดร้ อ น ขอให้ ท่ า นสั่ ง การไปเลย
งบประมาณก็มีแล้ว แต่มันติดขัดตรงช่างที่เดียว ขอให้ท่านดูแลด้วย ในฐานะผมเป็น
ตัวแทนชาวบ้าน ในเมื่อผมทาให้ชาวบ้านไม่ได้ ผมก็อยู่ไม่ได้เช่นกัน
ผอ.กองช่างฯ
นายวีระ พรหมณะ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ โครงการฝายร่องจาด ใครเป็นคนตั้งงบประมาณ
ต้องเป็นคนนั้นทา โครงการปี 2560 ประชุมครั้งเดียว พอดีหมดสัญญาแล้ว ผมต้อง
ทาสัญญาใหม่และประมาณการใหม่
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7
นายอนุภาพ ชื่นพงศ์ธรรม เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ขอสอบถามไปยังช่าง โครงการของหมู่บ้านผม
ซอยป่ าช้ า ตอนนี้ ไปถึ ง ไหนแล้ว โครงการถนนเข้ าสวนกาแฟ ใช้ ง บประมาณมาก
ไม่รู้ว่าช่างไปประสานงานกับทาง อบต.โป่งงาม เป็นอย่างไรบ้าง เราต้องเข้าไปสารวจ
และเจรจาและบรรจุ ไ ว้ ในแผน ผมขอให้ ท าง ผอ.กองช่ า งฯ ถ้ า มี ห นั ง สื อ เสนอมา
ขอให้ทาเรื่องนี้ด้วย ไม่ว่าหมู่บ้านไหน ขอให้ติดตามด้วย
ผอ.กองช่างฯ
นายวีระ พรหมณะ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ผมขอให้ทาง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7 บรรจุไว้ในแผน
ด้วย

รองปลัด อบต. รักษาราชการแทนปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.โป่งผา
นางสาวสุดา ปฏิเสน เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ขอกล่าวเพิ่มเติมว่า เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ ต้องการดู
แบบถังดักตะกอน ของหมู่ที่ 7 เดียวเราจะต้องปรับแผนเพิ่มเติมได้ทุกปี และจะส่งให้
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ ภายในเดือน มกราคม 2561
ผอ.กองช่างฯ
นายวีระ พรหมณะ
เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยที่จะสอบถาม
ผมอีกหรือไม่
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12
นายทองคา ทัต พั นธ์ เพ็ ชร เรียนท่ านประธานสภาฯที่เคารพ ผมอยากสอบถามว่า ถนนเส้น ซอยมี น า
อยากจะให้ช่างไปวัดใหม่ว่ามีกี่ตารางเมตร ผมไม่ขอเปลี่ยนคาชี้แจงและใช้งบประมาณ
เท่าเดิม
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7
นายอนุภาพ ชื่นพงศ์ธรรม เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ถ้าเราเปลี่ยนแปลงซอย ต้องทาประชาคมใหม่
เป็น ซอยวินันท์ เหมือนกัน แต่มันคนละซอย ผมอยากจะเสนอให้ท่านไปประชาคม
ใหม่
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12
นางจันทร์ทิพย์ จมจื่น เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ โครงการจริงๆ คือซอย วินันท์ แต่ไปวัดซอยผิด
พ่อหลวงพาไปวัดซอยร่มโพธิ์ แต่ชื่อถูกต้อง
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11
นายมนั ส ชั ย มณี
เรี ย นท่ า นประธานสภาฯที่ เคารพ ถ้ า ท่ า นไม่ ข อผ่ า นสภาฯ ผมก็ ไ ม่ รั บ รองครั บ
ผมอยากจะให้สิ้นสุดที่ช่างโยธาฯ ห้ามมาถึงสภาฯ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ
นายสมยศ ศรีวิชัย
เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ซอยวินันท์ กว้าง 4.50 ม. ยาว 87.00 ม. จริงๆ
แล้ว ซอยวินันท์ มีความกว้างและยาว เท่าไร ต้องเอาตามข้อบัญญัติเพราะเรารับร่าง
ไปแล้ว
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทนปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.โป่งผา
นางสาวสุดา ปฏิเสน เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ เรื่องนี้สรุปอย่างนี้ ผอ.ช่างโยธาฯ รับเรื่องไป
เอาข้อบัญญัติไปด้วย เอาเอกสารเสนอมาถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลง
ผอ.กองช่างฯ
นายวีระ พรหมณะ
ประธานสภาฯ :
นางสมศรี โปลาหา

เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ต่อไปผมขอให้สมาชิกสภาฯ แต่ละบ้านไปสารวจ
โครงการมา แล้วแจ้งมายังผม หากเกิดมีปัญหาผมจะได้เข้าไปแก้ไขปัญหาให้
สมาชิกสภาฯและคณะผู้บริหารท่านใดมีเรื่องที่จะนาเสนอหรือปรึกษาหารือในสภาฯ
นี้อีกหรือไม่

สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 8
นายสมผัด จันทาพูน

เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ต่อไปก็จะเข้าสู่ปีใหม่แล้ว ผมขอให้ทุกท่านคิดใหม่
ทาใหม่ และขอเน้นย้าว่าการทาแบบเสนอโครงการเกี่ยวกับฝาย ขอให้จัดเสวนากัน
ก่อน
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทนปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.โป่งผา
นางสาวสุดา ปฏิเสน เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ เวลาพิจารณาข้อบัญญัติ ให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน
ตรวจสอบด้วย และหากเป็นปัญหาเร่งด่วน เราจะได้ใช้งบประมาณแก้ไขได้ทันที
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ
นายสมยศ ศรีวิชัย
เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ อย่างไรก็ดี ขอให้ทาแผนเสนอมาก่อน ถ้าไม่มีแผน
ก็ไม่มีในข้อบัญญัติ
ผอ.กองคลัง
นางปาลิดา สมบุญเรือง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ อยากให้ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ช่วยดูเกี่ยวกับ
งบประมาณ เด็ ก เยาชน ผู้ สู ง อายุ บรรจุไ ว้ ในแผน และขอให้ เขีย นแผนให้ ถู ก กั บ
โครงการและตรงตามวัตถุประสงค์ด้วย
ประธานสภาฯ :
นางสมศรี โปลาหา
สมาชิกสภาฯและคณะผู้บริหารท่านใดมีเรื่องที่จะนาเสนอหรือปรึกษาหารือในสภาฯ
นี้อีกหรือไม่ หากไม่มีขอแจ้งให้สมาชิกสภาฯ ทราบว่า ในการประชุมสมัยแรกของปี
2561 ได้กาหนด ในช่วงระยะเวลา วันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2561
ประธานสภาฯ :
นางสมศรี โปลาหา
สมาชิกสภาฯและคณะผู้บริหารท่านใดมีเรื่องที่จะนาเสนอหรือปรึกษาหารือในสภาฯ
นี้อีกหรือไม่ หากไม่มีสมาชิกสภาฯและคณะผู้บริหารท่านใด ไม่มีอะไรจะเพิ่มเติมแล้ว
ผมก็ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมสภาฯในครั้งนี้ ขอปิดการ
ประชุม
ปิดประชุม เวลา 12.00 น.
ลงชื่อ................................................เลขานุการสภาฯ
(นายวิทยา สันเทพ)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ลงชื่อ......................................................ประธานฯ
(นายเสถียร พงษ์กาสอ)
ลงชื่อ......................................................กรรมการ
(นายสมผัด จันทาพูน)
ลงชื่อ.....................................................กรรมการ
(นายสุริยะแสง อายุวรรณา)

ลงชื่อ............................................ประธานสภาฯ
(นางสมศรี โปลาหา)

