
(ส าเนา) 

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาหนองทุ่ม 

สมัยวสิามัญ    สมัยที่  2   ประจ าปี   2562 

วันที ่  14   มิถุนายน   2562 

ณ. ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาหนองทุ่ม 

ผู้มาประชุม 

ล าดับ

ที่ 

ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

 

นายสมพงษ์      สมกระบวน 

นายอ าไพ     อาจสุข 

นางรัญดร       หงษ์รัตน์ 

นายบุญส่ง       ยุทธชัย 

นางบัวลัย       จ าพงษ์ 

นายสมบูรณ์    สะอาดโฉม 

นางนิภาพร     บุปผาวาด 

นายเจรญิ      สอนจอ้ย 

ส.ต.วาสนา    มานาเสียว 

นายวิชาญ     วิชาธรรม 

นายสาคร      น่าบัณฑิต 

นางส าเนียง    โคตรนาวัง 

นายทองสุข     ทวะลี 

นายอุไร         แสนวงค์ 

นายทวีศักดิ์    เปรมสีมา 

นายเมษา      มั่นคง 

นางกานดา    สมภาร 

นายอ านวย     ผวิเผื่อน 

นางบุญปลูก    ปราบสงบ 

นายวรนารถ   ศรสีุภาพ 

นายคูณ     ภูบ่ัว 

นายวัชราภรณ์  โชคเหมาะ 

นางประพงษ์     อาจสุข 

 

ประธานสภา อบต. 

รองประธานสภา อบต. 

สมาชิกสภา อบต. ม.1 

สมาชิกสภา อบต. ม.2 

สมาชิกสภา อบต. ม.2 

สมาชิกสภา อบต. ม.3 

สมาชิกสภา อบต. ม.4 

สมาชิกสภา อบต. ม.4 

สมาชิกสภา อบต. ม.5 

สมาชิกสภา อบต. ม.5 

สมาชิกสภา อบต. ม.6 

สมาชิกสภา อบต. ม.7 

สมาชิกสภา อบต. ม.7 

สมาชิกสภา อบต. ม.8 

สมาชิกสภา อบต. ม.8 

สมาชิกสภา อบต. ม.9 

สมาชิกสภา อบต. ม.9 

สมาชิกสภา อบต. ม.10 

สมาชิกสภา อบต. ม.10 

สมาชิกสภา อบต. ม.11 

สมาชิกสภา อบต. ม.12 

สมาชิกสภา อบต. ม.12 

สมาชิกสภา อบต. ม.13 

 

สมพงษ์     สมกระบวน 

อ าไพ     อาจสุข 

รัญดร    หงษ์รัตน์ 

บุญส่ง    ยุทธชัย 

ลา 

สมบูรณ์    สะอาดโฉม 

ลา 

เจริญ      สอนจอ้ย 

วาสนา    มานาเสียวลา 

วิชาญ     วชิาธรรม 

สาคร       น่าบัณฑติ 

ส าเนยีง    โคตรนาวัง 

ทองสุข    ทวะลี 

อุไร         แสนวงค์ 

ทวีศักดิ์    เปรมสีมา 

เมษา      มั่นคง 

ลา 

อ านวย     ผวิเผื่อน 

บุญปลูก    ปราบสงบ 

วรนารถ  ศรีสุภาพ 

คูณ     ภู่บัว 

ลา 

ประพงษ์      อาจสุข 
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(ส าเนา) 

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาหนองทุ่ม 

สมัยวสิามัญ    สมัยที่  1   ประจ าปี   2562 

วันที่   14  มิถุนายน    2562 

ณ. ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาหนองทุ่ม 

ผู้มาประชุม 

ล าดับ

ที่ 

ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

 

 

นางแพรวพรรณ    งอกนาวัง 

นายสวัสดิ์       สีเขียวแก่ 

นายสมจิตร    ปกป้อง 

นางรัชดา       วิญญาสุข 

นายประสิทธิ์  วรรณชาติ 

นายแผนผา    คงนาวัง 

นายประยูร    สุนทริยานนท์ 

นายสุเพด      นิยมถิ่น 

นางสาวหนูค่าย  หงษ์สาวงค์ 

นายไพฑูรย์     ศรรีักษ์ 

นายหนูเลื่อน   ปีกสันเทียะ 

นางสาวสุภาวิสาร์ มูลปลา 

 

สมาชิกสภา อบต. ม.14 

สมาชิกสภา อบต. ม.14 

สมาชิกสภา อบต. ม.15 

สมาชิกสภา อบต. ม.16 

สมาชิกสภา อบต. ม.16 

สมาชิกสภา อบต. ม.17 

สมาชิกสภา อบต. ม.17 

สมาชิกสภา อบต. ม.18 

สมาชิกสภา อบต. ม.18 

สมาชิกสภา อบต. ม.19 

สมาชิกสภา อบต. ม.19 

ปลัดอบต./เลขานุการสภา 

อบต. 

แพรวพรรณ    งอกนาวัง 

สวัสดิ์        สีเขียวแก่ 

สมจติร      ปกป้อง 

รัชดา       วญิญาสุข

ประสิทธิ์  วรรณชาติ 

ลา 

ประยูร    สุนทริยานนท์ 

สุเพด      นิยมถิ่น 

หนูค่าย     หงษ์สาวงค์ 

นายไพฑูรย์     ศรรีักษ์ 

หนูเลื่อน    ปีกสันเทียะ 

สุภาวิสาร์  มูลปลา 

 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับ

ที่ 

ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 

นายสุริยา   ฝา่ยสูนย์ 

นายค าพอง   คลังช านาญ 

นายฉลอง  ฉลองธรรม 

นางสาวบรรจง  เชยชัยภูมิ 

นางสาวชมพูนุท  หงษ์เหิน 

นายจักรกฤษ  แสงเดือน 

 

นายก อบต. นาหนองทุ่ม 

รองนายก อบต.นาหนองทุ่ม 

รองนายก อบต.นาหนองทุ่ม 

ผูอ้ านวยการกองคลัง 

หัวหนา้ส านักปลัด อบต. 

ผอ.กองช่างอบต.นาหนองทุ่ม 

 

สุริยา    ฝา่ยสูนย์ 

ค าพอง   คลังช านาญ 

ฉลอง  ฉลองธรรม 

บรรจง  เชยชัยภูมิ 

ชมพูนุท  หงส์เหิน 

จักรกฤษ  แสงเดอืน 
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ล าดับ

ที่ 

ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

7. 

8. 

9. 

10. 

 

11. 

นางจินตนา อาสารณะ 

นางประพัตสร  เวียงสิมมา 

นางสาวปฏิมา  เขื่องสถุ่ง 

นายธวัชชัย  อู่แก้ว 

 

นายปฏิวัต ิ แพนแก้ว 

ผูอ้ านวยการกองการศกึษาฯ 

นักวเิคราะห์นโยบายและแผน 

นักทรัพยากรบุคคล 

หัวหนา้โครงการไฟฟ้าพลัง

น้ าหว้ยปะทาว 

นายช่างเทคนิคปฎิบัติงาน 

จนิตนา อาสารณะ 

ประพัตสร  เวียงสิมมา 

ปฏิมา  เขื่องสถุ่ง 

ธวัชชัย  อู่แก้ว 

 

ปฏิวัติ  แพนแก้ว 

 

 

ผู้ลาประชุม -  มี  5  คน  คอื   

1. นางบัวลัย       จ าพงษ์    สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี่ 2 

  2. นางนิภาพร     บุปผาวาด   สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี่ 4 

  3. นางกานดา    สมภาร   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 

  4. นายวัชราภรณ์  โชคเหมาะ    สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12 

  5. นายแผนผา    คงนาวัง    สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 17 

ผู้ขาดประชุม    -    ไม่มี 

 

เริม่ประชุมเวลา   - 09.00 น.  

ประธานสภา อบต.   - ส าหรับวันนีเ้ป็นการประชุมสภาสมัยวิสามัญ  สมัยที่  2 

(นายสมพงษ์  สมกระบวน)    ประจ าปี 2562 (ประธานสภาอ่านประกาศอ าเภอแก้งคร้อ 

    เรื่อง เรยีกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาหนองทุ่ม 

    สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2562 ระหว่างวันที่ 14  มิถุนายน 2562 

เป็นต้นไป ก าหนดไม่เกิน 15 วัน เพื่อด าเนินการเกี่ยวกับการพิจารณา

เรื่อง การพิจารณาทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นหา้ปี ประจ าปี พ.ศ. 2562 

- 2565 และเรื่งการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.2562  หมวดครุภัณฑ์ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง  รวมถึงข้อราชการอื่นๆ

ที่เกี่ยวข้อง  อาศัยอ านาจตามความนัยมาตรา 55 แหง่พระราชบัญญัติ

สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที ่6) พ.ศ.2552 นายอ าเภอแก้งคร้อ จึงประกาศเรียกประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลนาหนองทุ่ม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 

2562 ระหว่างวันที่ 14 – 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562  จงึประกาศมาเพื่อ

ทราบโดยทั่วกันประกาศ ณ วันที่  31 พฤษภาคม 2562 
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    นายวิเชยีร  สุดาทิพย์  นายอ าเภอแก้งครอ้ ลงนาม) เมื่อที่ประชุมพร้อม

แล้วผมขอเปิดประชุม 

ระเบียบวาระที่  1  -  เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 

- 1. แจ้งเรื่องกิจกรรมซ่อมบ้านผู้ยากไร้/ผูด้้อยโอกาศ 

 2. เรื่องการลงระบบ ITA ผูม้ีสว่นได้เสียภายใน 

ระเบียบวาระที่ 2  - เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1

ประจ าปี  2562  วันท่ี   11  มีนาคม  2562) 

ประธานสภา อบต.  - ต่อไปเป็นการประชุมในระเบียบวาระที่   2   เรื่อง รับรองรายงานการ 

( นายสมพงษ์  สมกระบวน )   ประชุมครั้งที่แล้ว (สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  ประจ าปี  2562  วันที่   11  

มีนาคม  2562)  ตามที่ได้มอบรายงานการประชุมครั้งที่แล้วให้ทุกท่าน

ไปก่อนหนา้นีแ้ล้วมที่านใดจะแก้ไขถ้อยค าหรอืไม่ ถ้าไม่มีผมขอถามมติที่

ประชุม สมาชิกสภา อบต. ท่านใดรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ขอให้ยกมอืด้วย  

ที่ประชุม  - ลงมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  

ประจ าปี  2562  วันที่   11  มีนาคม  2562 

ระเบียบวาระที่ 3   - เรื่อง  ติดตามรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

  - ไม่ม ี

ระเบียบวาระที่ 4   -  เรื่อง เสนอเพื่อทราบ  

ประธานสภา อบต.  - ต่อไปเป็นการประชุมในระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอเพือ่ทราบ 

(นายสมพงษ์  สมกระบวน)   4.1 การตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา  เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 –  

   มีนาคม 2562 

   ขอเชญินักวิเคราะห ์เป็นผู้น าเรียนใหท้ี่ประชุมทราบ 

นางประพัตสร  เวียงสิมมา  - นักวิเคราะหน์โยบายและแผนอ่านรายงานการติดตามและประเมินผล 

(นักวิเคราะหน์โยบายและแผน)   แผนพัฒนา เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 – มีนาคม 2562 ให้ที่ประชุม

ทราบ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารการติดตามและประเมินผล

พัฒนา ที่ได้มอบใหทุ้กท่านก่อนหนา้นีแ้ล้ว) 

ประธานสภา อบต.  - มีท่านใดจะซักถามหรือไม่ 

(นายสมพงษ์  สมกระบวน)    

ที่ประชุม  - รับทราบการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  เดือน

ตุลาคม พ.ศ. 2561 – มีนาคม 2562 

 

 



ระเบียบวาระที่ 5  - เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา  

ประธานสภา   - ต่อไปเป็นการประชุมในระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

(นายสมพงษ์  สมกระบวน)   5.1  เรื่องการพิจารณาทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี ประจ าปี พ.ศ. 

2562  ขอเชญิท่านนายก อบต. เสนอญัตติเพื่อพิจารณา 

นายสุริยา  ฝ่ายสูนย์  -     ข้าพเจ้านายสุริยา  ฝา่ยสูนย์  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาหนอง 

(นายก อบต.)   ทุ่ม ขอเสนอญัตติ เพื่อพิจารณาทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี 

ประจ าปี 2561-2565  ตามที่กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือซักซ้อมแนว

ทางการจัดท าแผนพัฒนาหา้ปี เพื่อให้สอดคล้องกับแผนองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นได้ปรับปรุงแผนจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เป็นแผนพัฒนา

ห้าปี และให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2562 ดังนั้นองค์การ

บริหารส่วนต าบลนาหนองทุ่ม จึงได้จัดเวทีประชาคมระดับต าบลเมื่อ

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 และได้ประชุมร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 – 

2565  โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนองค์การบริหารส่วน

ต าบลนาหนองทุ่ม และ คณะกรรมการพัฒนาฯองค์การบริหารส่วน

ต าบลนาหนองทุ่ม เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 เสร็จเรียบร้อย เพื่อ

น าเข้าที่ประชุมสภาเพื่อพิจารณาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2562 ต่อไป ส่วน

รายละเอียดขอเชิญนักวิเคราะหเ์ป็นผู้น าเรียนชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ    

นางประพัตสร  เวียงสิมมา  - สืบเนื่องจากมีหนังสือซักซ้อมจากกระทรวงมหาดไทยว่าให้องค์กร 

(นักวิเคราะหน์โยบายและแผน)       ปกครองส่วนท้องถิ่นปรับปรุงแผนจากแผนพัฒนาหสี่ปีเป็นแผนพัฒนา

ห้าปี หนังสือมามาเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 และให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 

มิถุนายน 2562 และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ต้อง

ประกาศให้เสร็จและแจ้งให้ชาวบ้านทราบ ทางองค์การบริหารส่วน

ต าบลนาหนองทุ่มจึงได้จัดเวทีประชาคมระดับต าบล เมื่อวันที่   6 

มิถุนายน 2562  สืบเนื่องจากมีหนังสือซักซ้อมด่วน ก็มีข้ออนุโลมบอก

ว่าไม่ให้เราลงประชาคมระดับหมู่บ้าน ทางองค์การบริหารส่วน าตบลนา

หนองทุ่มจึงได้ประสานให้แต่ละหมู่บ้านและส่งแผนเข้ามาในเวที

ประชาคมระดับต าบล และการประชาคมระดับต าบลเราก็ได้รวบรวม

โครงการเพื่อที่จะจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี โดยประชุม

คณะกรรมการสนับสนุนไปเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ช่วงเช้าและช่วง

บ่ายเราได้ประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผน ด าเนินการแล้วเสร็จและได้

จัดท าโครงการเพื่อสรุปผ่านเวทีคณะกรรมการพัฒนาแผนจัดส่งให้ท่าน

สมาชิก ไปก่อนหน้านี้แล้ว ตัวที่ส่งไปคือเป็นตัวที่สรุปโครงการ  

(นักวิเคราะห์ฯอ่านรายละเอียดสรุปโครงการแตล่ะหมู่บ้าน) 
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ประธานสภา อบต.  - ตามที่ท่านนายกได้น าเสนอญัตติ เพื่อพิจารณาทบทวนแผนพัฒนา 

(นายสมพงษ์ สมกระบวน)   ท้องถิ่น ประจ าปี 2561-2565 ให้ที่ประชุมทราบ และนักวิเคราะห์ได้น า

เรียนชี้แจงรายละเอียดไปนั้น มีท่านใดจะซักถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้า

ไม่มผีมขอมตทิี่ประชุมด้วย 

นางบุญปลูก  ปราบสงบ  - ดิฉันขอเพิ่มโครงการลงในแผนคือ 1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  

(สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี่10)   เสริมเหล็กสายนาตาแก้ว ประมาณ 500 เมตร 2. โครงการ คศล. สาย

นาแก – ตลุกหิน 

ประธานสภา อบต.  - มีท่านใดจะซักถามเพิ่มเติมอีกหรอืไม่  

(นายสมพงษ์ สมกระบวน)    

นายบุญส่ง  ยุทธชัย  - ผมขอเพิ่มโครงการ  

(สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่2)   1. โครงการถนนแอสฟัลท์ตกิในหมู่บ้านสายถนนนาแกหน้าโรงเรียนถึงสี่

แยกกลางบ้าน 

   - จากสี่แยกกลางบ้านออกไปทางหนองมว่ง 

   - จากสามแยกนายพลฉลอง รักษ์มณ ีไปถึงถนนแก้งครอ้นาแก   

   นี่คอืโครงการถนนแอสฟัลท์ตกิในหมู่บ้าน 

   2. โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายหนูค่าย  สีเขียว ถึง

บ้านนายเจรญิ  คุ้มไข่น้ า  กว้าง 3 เมตร ยาว 60 เมตร 

   3. โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายสมัย  ไพศาลวัลย์ ถึง

บ้านนางทอง  กว้าง 3 เมตร ยาว 15 เมตร  

   4. โครงการซ่อมแซมลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตรสายหนองรวก – 

โคกล่าม และถนนสายหนองมว่ง 

ประธานสภา อบต.  - มีท่านใดจะซักถามเพิ่มเติมอีกหรอืไม่  

(นายสมพงษ์ สมกระบวน)    

นายเจรญิ  สอนจอ้ย  - ขอเพิ่มโครงการถนนรอบหมูบ่้านทางทิศเหนอืเชื่อมตอ่โครงการของหมู ่ 

(สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี่ 4)   6 ถึงคลองส่งน้ าและสะพานข้ามคลอง 

ประธานสภา อบต.  - มีท่านใดจะซักถามเพิ่มเติมอกีหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมตทิี่ประชุมด้วย 

(นายสมพงษ์ สมกระบวน)    

ที่ประชุม  - มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี 2561-2565 

ประธานสภา อบต.  - ต่อไปเป็นการประชุมข้อ 5.2 ญัตตเิรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเรื่องการโอน 

(นายสมพงษ์ สมกระบวน)   งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หมวดค่า

ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อพิจารณาต่อไป ขอเชิญท่านนายก 

อบต. น าเรียนรายละเอียดใหท้ี่ประชุมทราบ 



 

   -6- 

 

นายสุริยา  ฝ่ายสูนย์  - ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลนาหนองทุ่มมมีตเิสนอการโอน 

(นายก อบต.)   รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 7) ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 4  ข้อ 27  ในการโอนงบประมาณรายจ่าย  

อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 

พ.ศ. 2543 ) องค์การบริหารส่วนต าบลนาหนองทุ่ม ได้โอนงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งทึ่ 7/2562 เมื่อวันที่ 14 

มิถุนายน พ.ศ. 2562 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่

มอบได้ให้ทุกท่านในที่ประชุมไปแล้ว   

ประธานสภา อบต.  - ตามที่ท่านนายก อบต. ได้เสนอญัตติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

(นายสมพงษ์ สมกระบวน)   งบประมาณ 2561 ไปแล้ว มีท่านใดจะซักถามอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอ

มติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบการโอนงบประมาณประจ าปี 2561 ขอให้

ยกมอืด้วย  

ที่ประชุม  - มีมติเห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2561 งบ

ลงทุนค่าครุภัณฑ์  

ประธานสภา อบต. -  ส าหรับวันนีผ้มขอขอบคุณสมาชิก อบต. ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม  

(นายสมพงษ์  สมกระบวน)   โดยพร้อมเพรียงกันพร้อมกล่าวปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 

 

 

 

นายสุริยา  ฝ่ายสูนย์  - ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลนาหนองทุ่ม ได้โอนงบประมาณรายจ่าย 

(นายก อบต.)   ประจ าปี งบประมาณ พ .ศ . 2561 อ าศั ยอ านาจตามระ เบี ยบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2541 หมวด 4 ข้อ 27 รวมถึงฉบับแก้ไข รายละเอียด

ปรากฏตามเอกสารที่ได้แจกให้ท่านสมาชิกสภา อบต. ไปแล้ว  

 

 

(นายสมพงษ์ สมกระบวน)   ให้ที่ประชุมทราบ มีท่านใดจะซักถามเพิ่มเติมอีกหรอืไม่ ถ้าไม่มีผมขอ 

 

ประธานสภา อบต.  - ตามที่ท่านนายกได้น าเสนอญัตติการจา่ยขาดเงินสะสม ประจ าปี 2562 



(นายสมพงษ์ สมกระบวน)   ให้ที่ประชุมทราบ มีท่านใดจะซักถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอ

มตทิี่ประชุมด้วยท่านใดเห็นชอบให้ นายสุริยา ฝา่ยสูนย์ นายก อบต.  

   นาหนองทุ่ม จ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 2562 ขอให้ยกมือ

ด้วย  

ที่ประชุม  - มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ 

2562 จ านวน 20 โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิน้  6,579,000.- บาท 

ประธานสภา อบต.  - ต่อไปเป็นการประชุมข้อ 5.2 ญัตตเิรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

(นายสมพงษ์  สมกระบวน)   ในการขอใช้ประโยชน์เขตป่าสงวนแห่งชาติของโครงการไฟฟ้าพลังน้ า

ห้วยปะทาว เชิญท่านสุวัชชัย  อู่แก้ว หัวหน้าโครงการไฟฟ้าพลังน้ าห้วย

ปะทาว น าเรียนชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ 

นายสุวัชชัย  อูแ่ก้ว  - สืบเนื่องจากระเบียบใหม่ของการขอใชป้ระโยชน์ในพืน้ที่ป่าสงวน 

(หน.โครงการไฟฟ้าพลังน้ าหว้ยปะทาว)  แหง่ชาติตอ้งขอความเห็นชอบจากส่วนราชการท้องถิ่นและโครงการของ

เราได้ขอใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติตั้งแต่ปี 2532 และหนังสืออนุญาติฯ

ก าลังจะหมดอายุลงในวันที่  วันที่ 13 มีนาคม 2562 ก็คือปีนี้ 
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    พื้นที่ทั้งหมด 9,636 ไร่ สมัยก่อนที่เราขอใช้พื้นที่ก็จะมีแค่ป่าไม้อย่าง

เดียว แต่ปัจจุบันมีระเบียบใหม่ออกมาเราก็เลยต้องมาน าเสนอกับทาง 

อบต. พืน้ที่ของโครงการไฟฟ้าพลังน้ า    

   ห้วยปะทาว ประกอบด้วย เขต อบต. ทั้งหมด จ านวน 5 หน่วยงาน คือ      

1. ต าบลเก่าย่าดี  2. ต าบลท่ามะไฟหวาน 3. ต าบลท่าหินโงม             

4. ต าบลซับสีทอง  5. ต าบลนาหนองทุ่ม  ผมมาชี้แจงวันนี้ก็เพื่อจะขอ

ต่อสัญญาการใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเพื่อใช้ประโยชน์ในการผลิต

กระแสไฟฟ้าพลังน้ าในพื้นที่ ต่ออีก 30 ปี ส่วนมากก็จะไม่มีปัญหาเรื่อง

การอนุญาต เนื่องจากเราเป็นหน่วยงานราชการไม่ได้หวังผลก าไร 

ดังนั้นจึงขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาหนอง

ทุ่ม เพื่อเห็นชอบในการใช้ประโยชน์ป่าสงวนแห่งชาติของโครงการไฟฟ้า

พลังน้ าหว้ยปะทาว มีท่านใดมีขอสงสัยอยากจะซักถามขอเรียนเชญิครับ 

ส.ต.วาสนา มานาเสียว  - ตามที่ท่านหัวหนา้โครงการไฟฟ้าพลังน้ าหว้ยปะทาวบอกว่าขอใช้พื้นที่  

(สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี่ 5)   ขอใช้แบบในลักษณะไหน   

นายสุวัชชัย  อูแ่ก้ว  - ค าวา่ขอใช้พื้นที่ในที่นี้หมายถึง ขอใช้พื้นที่เดิมที่เราขอใช้ไปแล้วเมื่อปี  

(หน.โครงการไฟฟ้าพลังน้ าหว้ยปะทาว)  พ.ศ.2532 ก็คือพื้นที่จ านวน 9,636 ไร่ เราก็ใช้พื้นที่เดิมของเราเท่านั้น

ไม่มกีารขอใชเ้พิ่มแตอ่ย่างใด เป็นพืน้ที่ที่เราขอใช้ตัง้โรงไฟฟ้าเท่านั้น 

ประธานสภา อบต.  - ตามที่ท่านหัวหนา้โครงการไฟฟ้าพลังน้ าหว้ยประทาว 



(นายสมพงษ์ สมกระบวน)   ให้ที่ประชุมทราบ มีท่านใดจะซักถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอ

ผมขอมตทิี่ประชุมด้วยท่านใดเห็นชอบในการขอใช้ประโยชน์เขตป่าสงวน

แหง่ชาติของโครงการไฟฟ้าพลังน้ าหว้ยประทาว ขอให้ยกมอืด้วย 

 

ที่ประชุม  - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบในการขอใช้ประโยชน์เขตป่าสงวนแห่งชาติ

ของโครงการไฟฟ้าพลังน้ าหว้ยประทาว 

 

ระเบียบวาระที่ 6   - เรื่องอื่นๆ 

ประธานสภา อบต.  - เนื่องจากไม่มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดยื่นญัตติเข้ามา ส าหรับวันนี ้

(นายสมพงษ์  สมกระบวน)   ผมขอขอบคุณคณะผู้บริหารสมาชิก อบต. เจ้าหน้าที่ทุกท่านที่เข้าร่วม

ประชุมโดยพร้อมเพรียงกันพร้อมกล่าวปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัย

ที ่1 ประจ าปี 2562 รวมวันประชุม 1 วัน (วันที่ 11 มีนาคม 2562) 

ปิดประชุม -  เวลา   13.45 น.    
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                                                                    ลงช่ือ         สุภาวิสาร์     มูลปลา       ผูจ้ดบันทึก 

                                                                                (นางสาวสุภาวิสาร์  มูลปลา) 

                                                                            ปลัด อบต. / เลขานุการสภา อบต. 

 

 

                             ลงช่ือ      วิชาญ       วิชาธรรม     กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                                         (นายวิชาญ       วิชาธรรม) 

                                                        สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ่ 5 

 

 

                              ลงช่ือ      แผนผา     คงนาวัง     กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                                         (นายแผนผา     คงนาวัง) 

                                                       สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ่ 17 

 

 

                                ลงช่ือ     หนูค่าย   หงษ์สาวงค์      กรรมการตรวจรายงานการประชุม 



                                                     (นางสาวหนูค่าย   หงษ์สาวงค์) 

                                                      สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่ 18 

 


