รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองฉลอง
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ.2558
วันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลหนองฉลอง
*********************************
ผู้มาประชุม
19 คน
ผู้ขาดประชุม
1 คน
ผู้เข้าร่วมประชุม
5 คน
(สมาชิกครบองค์ประชุม)
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
นายบัญชา เพ็ญจันทร์
เรียนท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองฉลอง ท่านนายกองค์การ
ประธานสภาฯ
บริหารส่วนตาบลฯ และคณะที่เคารพทุกท่านครับ แจ้งวาระการประชุมให้สมาชิก
ทราบ
เรื่องระเบียบวาระที่ 1
นายบัญชา เพ็ญจันทร์
ประธานสภาฯ

นายฉัตรชัย ชัยกุลบัณฑิต
จนท.วิเคราะห์ฯ

นายบัญชา เพ็ญจันทร์
ประธานสภาฯ

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 แจ้งมีเจ้าหน้าที่โอนย้ายมาใหม่
วันนี้ได้มีเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนย้ายมาใหม่ ซึ่งจะมาช่วยงานด้าน
นโยบายและแผนของตาบลเรา ท่านนั้น คือนายฉัตรชัย ชัยกุล บั ณฑิต ตาแหน่ ง
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนครับผม ส่วนเรื่องอื่นย้ายมาจากไหนอย่างไรเดี่ยว
ผมจะให้ท่านได้กล่าวแนะนาตัวอีกครั้งนะครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก ท่านนายก ท่านปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตาบลหนองฉลองที่เคารพทุกท่านครับ ขอแนะนาตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับผมชื่อ
นายฉัตรชัย ชัยกุลบัณฑิต ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เดิมปฏิบัติ
ราชการอยู่ที่องค์การบริหารส่วนตาบลสาโรงปราสาท อาเภอปรางค์กู่ และได้ทาเรื่อง
โอนย้ายมาที่ตาบลหนองฉลอง ทาเรื่องมานานพอสมควรครับ เนื่องจากทางนายก
อบต.สาโรงปราสาทท่านยังต้องการให้ช่วยงานอยู่จึงไม่ยอมเซ็นโอนย้ายให้ครับ จน
ล่วงเลยข้ามปีมาและได้ย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมาครับ
ส่ ว นบ้ านเกิด อยู่ ที่ตาบลพิ งพวย อาเภอศรีรัต นะ จัง หวัด ศรีส ะเกษครับ ที่มีค วาม
ประสงค์ย้ายมาที่นี่ก็อนาคตก็คงสร้างหลักปักฐานที่อยู่เขตองค์การบริหารส่วนตาบล
หนองฉลอง เป็นลูกหลานตาบลเรา มาช่วยพัฒนาตาบลเราดีกว่า ซึ่งที่อื่นก็ช่วยเช่นแต่
มุ่งเน้นมาที่ตาบลของเรา เพราะอย่ างไรเราก็ต้องอยู่ที่นี่ ลูกหลานเรียนอยู่ที่นี่ครับ
กระผมก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ ไม่รู้ไม่เข้าใจสิ่งไหนก็ฝากทุกท่านช่วยแนะนา
ด้วยนะครับ และเรื่องอะไรที่กระผมมีความรู้ความสามารถที่พอจะช่วยท่านได้ก็ยินดี
นะครับ ขอบคุณครับ
1.2 แจ้งให้ทราบงบประมาณตามข้อบัญญัติประจาปี 2558
ได้เ ริ่มมี การก่อสร้างปรั บปรุ งหอประชุมด้ านทิ ตตะวัน ตกแล้ ว นะครั บ อยู่ใ น
ระหว่างดาเนินงานยังไม่แล้วเสร็จ
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นายบัญชา เพ็ญจันทร์
ประธานสภาฯ

สรุป

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ขอให้ท่านสมาชิกได้ตรวจดูรายงานการประชุมไปก่อนนะครับ ตรวจดูไปเรื่อยๆ
ก่อนนะครับ ดูว่าควรแก้ไขเพิ่มเติมตรงไหนบกพร่ องก็ดูช่วยกัน มีไหมครับท่านใดที่จะ
แก้ไขและเพิ่มเติม รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ.
2557 ในวันที่ 12 ธันวาคม 2557 หากไม่มีแล้ ว ผมก็ขอมติรับรองรายงานการ
ประชุมด้วยนะครับ ท่านใดเห็นสมควรว่าจะรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ
สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ.2557 โปรดยกมือครับผม
ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้ง
ที่ 1 ประจาปี พ.ศ.2557

เรื่องระเบียบวาระที่ 3

เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา
(ไม่มี)

เรื่องระเบียบวาระที่ 4

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
(ไม่มี)

เรื่องระเบียบวาระที่ 5
นายบัญชา เพ็ญจันทร์
ประธานสภาฯ

เรื่องที่เสนอใหม่ (เพื่อพิจารณา)
5.1 โครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจาปีงบประมาณ 2558
สาหรับเรื่องจ่ายขาดเงินสะสมก็ขอเชิญท่านนายกได้เสนอเพื่อพิจารณากรณี
แก้ไขโครงการปัญหาเร่งด่วนต่างๆ ให้สภาพิจารณา ขอเชิญครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนอง
ฉลองที่เคารพทุกท่านนะครับ สาหรับผมเองก็มีเรื่องนาเสนอในที่ประชุมสภาเรื่อง
โครงการจ่ายเงินสะสมประจาปีงบประมาณ 2558 จานวน 21 โครงการ เพื่อแก้ไข
ปัญหาเร่งด่วนซึ่งมีโครงการ จานวน 21 โครงการ และก็ขอชี้แจงเงินงบประมาณ ดังนี้
1. เงินฝากบัญชีธนาคาร เป็นเงิน 16,982,898.50 บาท
2. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เป็นเงิน 11,898,154.03 บาท
3. เงินสะสมที่มีอยู่ เป็นเงิน 584,714.51 บาท
4. สารองจ่ายค่าตอบแทนเงินเดือนพนักงาน ข้าราชการ ลูกจ้าง และคงเหลือสะสมที่
จ่ายขาดเงินสะสมประมาณเป็นเงิน 2 ล้า นกว่าบาท ทางคณะผู้บริหารได้ประชุม
พิ จ ารณาเพื่ อ เสนอโครงการที่ ส ภาโครงการจ่ า ยขาดเงิ น สะสมเพื่ อ บ าบั ด ความ
เดือดร้อนของประชาชนประจาปีงบประมาณ 2558 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
จานวน 21 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 1,998,100 บาท ส่ว นมากจะเป็น
โครงการ คสล. ก็พยายามให้ได้ ทุกพื้นที่ตามความเดือดร้อนของชาวบ้านนะครับ ขอ
เสนอดังนี้
1. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน สถานที่ ม.1 บ.นิคมซอย 1 ต.
หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ปริมาณงานก่อสร้างถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 35
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างไม่น้อยกว่า 0.20 เมตร ตามแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ.2558-2560 1.ยุทธศาสตร์การพัฒ นาโครงสร้างพื้นฐาน 1.1 แนว

นายหล้า ศรีมาศ
นายก อบต.ฯ

-3ทางการพัฒนาฯข้อที่ 1 จานวนเงิน 99,000 บาท หน้าที่ 37
2. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน สถานที่ ม.2 บ.นิคมซอย 2 ต.
หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ปริมาณงานก่อสร้างถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 35
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างไม่น้อยกว่า 0.20 เมตร ตามแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ.2558-2560 1.ยุทธศาสตร์การพัฒ นาโครงสร้างพื้นฐาน 1.1 แนว
ทางการพัฒนาฯข้อที่ 2 จานวนเงิน 99,000 บาท หน้าที่ 37
3. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน สถานที่ ม.3 บ.นิคมซอย 3 ต.
หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ปริมาณงานก่อสร้างถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 35
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างไม่น้อยกว่า 0.20 เมตร ตามแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ.2558-2560 1.ยุทธศาสตร์ก ารพัฒ นาโครงสร้างพื้นฐาน 1.1 แนว
ทางการพัฒนาฯข้อที่ 3 จานวนเงิน 99,000 บาท หน้าที่ 37
4. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน สถานที่ ม.4 บ.นิคมซอย 4 ต.
หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ปริมาณงานก่อสร้างถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 35
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างไม่น้อยกว่า 0.20 เมตร ตามแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ.2558-2560 1.ยุทธศาสตร์การพัฒ นาโครงสร้างพื้นฐาน 1.1 แนว
ทางการพัฒนาฯข้อที่ 4 จานวนเงิน 99,000 บาท หน้าที่ 37
5. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน สถานที่ ม.5 บ.ตรอย ต.หนอง
ฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ปริมาณงานก่อสร้างถนนกว้าง 3 เมตร ยาว 60 เมตร
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างไม่น้อยกว่า 0.20 เมตร ตามแผนพัฒนาสามปี
พ.ศ.2558-2560 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 1.1 แนวทางการ
พัฒนาฯข้อที่ 5 จานวนเงิน 99,700 บาท หน้าที่ 38
6. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน สถานที่ ม.6 บ.นิคมซอยกลาง ต.
หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ปริมาณงานก่อสร้างถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 35
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างไม่น้อยกว่า 0.20 เมตร ตามแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ.2558-2560 1.ยุทธศาสตร์การพั ฒ นาโครงสร้างพื้นฐาน 1.1 แนว
ทางการพัฒนาฯข้อที่ 6 จานวนเงิน 99,000 บาท หน้าที่ 38
7. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน สถานที่ ม.7 บ.นิคมเขต 3 ต.
หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ปริมาณงานก่อสร้างถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 35
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างไม่น้อยกว่า 0.20 เมตร ตามแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ.2558-2560 1.ยุทธศาสตร์การพัฒ นาโครงสร้างพื้นฐาน 1.1 แนว
ทางการพัฒนาฯข้อที่ 7 จานวนเงิน 99,000 บาท หน้าที่ 38
8. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน สถานที่ ม.8 บ.นิคมซอยศูนย์ ต.
หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ปริมาณงานก่อสร้างถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 35
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างไม่น้อยกว่า 0.20 เมตร ตามแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ.2558-2560 1.ยุทธศาสตร์การพัฒ นาโครงสร้างพื้นฐาน 1.1 แนว
ทางการพัฒนาฯข้อที่ 12 จานวนเงิน 99,000 บาท หน้าที่ 39
9. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน สถานที่ ซอยโรงนม ม.9 บ.นิคม
หนองฉลอง ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ปริมาณงานก่อสร้างถนนกว้าง 4

-4เมตร ยาว 45 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างไม่น้อยกว่า 0.20 เมตร
ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาฯข้อที่ 16 จานวนเงิน 99,700 บาท หน้าที่ 40
10. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน สถานที่สนามกีฬา ม.9 บ.นิคม
หนองฉลอง ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ปริมาณงานก่อสร้างถนนกว้าง 4
เมตร ยาว 45 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างไม่น้อยกว่า 0.20 เมตร
ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาฯข้อที่ 17 จานวนเงิน 99,700 บาท หน้าที่ 40
11. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน สถานที่ ม.10 บ.หนองโพธิ์ ต.
หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ปริมาณงานก่อสร้างถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 35
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างไม่น้อยกว่า 0.20 เมตร ตามแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ.2558-2560 1.ยุทธศาสตร์การพัฒ นาโครงสร้างพื้นฐาน 1.1 แนว
ทางการพัฒนาฯข้อที่ 18 จานวนเงิน 99,000 บาท หน้าที่ 40
12. โครงการก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน สถานที่ ถ.นิคมซอย 3
จาก ม.7 บ.นิคมเขต 3-ม.10 บ.หนองโพธิ์ ปริมาณงานก่อสร้างถนนกว้าง 5 เมตร
ยาว 35 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างไม่น้อยกว่า 0.20 เมตร ตาม
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาฯข้อที่ 8 จานวนเงิน 99,000 บาท หน้าที่ 38
13. โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน สถานที่ ม.2 บ.นิคมซอย 2 ต.หนอง
ฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ปริมาณงานซ่อมแซมถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 800 เมตร
ลงหินคลุกซ่อมแซมโครงสร้างทาง 90 ลบ.ม. ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.25582560 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 1.1 แนวทางการพั ฒนาฯข้อที่
49 จานวนเงิน 94,000 บาท หน้าที่ 44
14. โครงการซ่อมแซมถนนนิคมซอย 4 เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน สถานที่ ถ.นิคม
ซอย 4 จาก ม.7 บ.นิคมเขต 3-ม.4 บ.นิคมซอย 4 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะ
เกษ ปริมาณงานมีดังนี้ ซ่อมแซมหินคลุกกว้าง 5 เมตร ยาว 600 เมตร ลงหินคลุก
ซ่อมแซมโครงสร้างทาง 70 ลบ.ม. ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 1.
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 1.1 แนวทางการพัฒนาฯข้อที่ 49 จานวน
เงิน 55,000 บาท หน้าที่ 44
15. โครงการซ่อมแซมถนนคลอง 3 สถานที่คลอง 3 ม.6 บ.นิคมซอยกลาง ต.
หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ปริมาณงานมีดังนี้ ซ่อมแซมถนนกว้าง 5 เมตร ยาว
1,000 เมตร ลงหินคลุกซ่อมแซมโครงสร้างทาง 90 ลบ.ม. ตามแผนพัฒนาสามปี
พ.ศ.2558-2560 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 1.1 แนวทางการ
พัฒนาฯข้อที่ 49 จานวนเงิน 90,000 บาท หน้าที่ 44
16. โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน สถานที่ ม.1 บ.นิคมซอย 1 ต.หนอง
ฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ปริมาณงานซ่อมแซมถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 1,000
เมตร ลงหิ นคลุ กซ่อมแซมโครงสร้างทาง 90 ลบ.ม. ตามแผนพัฒ นาสามปี พ.ศ.
2558-2560 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 1.1 แนวทางการพัฒนาฯ
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ข้อที่ 49 จานวนเงิน 90,000 บาท หน้าที่ 44
17. โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านนิคมซอย 4 สถานที่ ม.4 บ.นิคมซอย
4 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ปริมาณงานซ่อมแซมถนนกว้าง 5 เมตร ยาว
1,000 เมตร ลงหินคลุกซ่อมแซมโครงสร้างทาง 90 ลบ.ม. ตามแผนพัฒนาสามปี
พ.ศ.2558-2560 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 1.1 แนวทางการ
พัฒนาฯข้อที่ 40 จานวนเงิน 90,000 บาท หน้าที่ 44
18. โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน สถานที่ข้างวัดนิคมสายเอก ม.7 ต.
หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ปริมาณงานซ่อมแซมถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 700
เมตร ลงหิ นคลุ กซ่อมแซมโครงสร้างทาง 90 ลบ.ม. ตามแผนพัฒ นาสามปี พ.ศ.
2558-2560 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 1.1 แนวทางการพัฒนาฯ
ข้อที่ 49 จานวนเงิน 90,000 บาท หน้าที่ 44
19. โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านนิคมซอยศูนย์ สถานที่ ม.8 บ.นิคม
ซอยศูน ย์ ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ปริมาณงานซ่อมแซมถนนกว้าง 5
เมตร ยาว 700 เมตร ลงหินคลุกซ่อมแซมโครงสร้างทาง 90 ลบ.ม. ตามแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ.2558-2560 1.ยุทธศาสตร์การพัฒ นาโครงสร้างพื้นฐาน 1.1 แนว
ทางการพัฒนาฯข้อที่ 37 จานวนเงิน 85,000 บาท หน้าที่ 44
20. โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านนิคมหนองฉลอง สถานที่ ถ.นิคมซอย
2 ม.9 บ.หนองฉลอง ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ปริมาณงานซ่อมแซมถนน
กว้าง 5 เมตร ยาว 900 เมตร ลงหินคลุกซ่อมแซมโครงสร้างทาง 90 ลบ.ม. ตาม
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาฯข้อที่ 49 จานวนเงิน 98,000 บาท หน้าที่ 44
21. โครงการขุดคลอง สถานที่ ม.7 บ.นิคมเขต 3 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรี
สะเกษ ปริมาณงานมีดังนี้ 1.วางท่อระบายน้า ขนาด 0.60x1.00 เมตร จานวน 80
ท่อน 2.ขุดลอกทางระบายน้าปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 500 ลบ.ม. ตามแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ.2558-2560 1.ยุทธศาสตร์การพัฒ นาโครงสร้างพื้นฐาน 1.1 แนว
ทางการพัฒนาฯข้อที่ 44 จานวนเงิน 94,000 บาท หน้าที่ 43
รวมทั้งหมด 21 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,998,100 บาท ก็ขอนาเสนอต่อท่าน
ประธานสภา ท่านสมาชิกในที่ประชุมได้พิจารณาการจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้ ก็ขอ
นาเสนอกับท่านประธานไว้เพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ
ก็ขอขอบคุณท่านนายกที่ได้เสนอเกี่ยวกับโครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจาปี
งบประมาณ 2558 สมาชิกท่านใดจะอภิปรายข้อคิดเห็นของโครงการจ่ายขาดทั้ง
21 โครงการเพื่อพิจารณาต่อไป เชิญครับ
เรียนท่านประธานที่เคารพ คณะท่านผู้บ ริหาร และเพื่อนๆ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ทุกๆ ท่านค่ะ ตามที่ดิฉันได้ฟังท่านนายกเสนอโครงการมา ดิฉันว่ามันก็ดีอยู่หรอกค่ะ
แต่ในความเป็นจริงแล้วในใจของดิฉันอยากได้โครงการ ม.2 นี้เป็นงานชิ้นเดียวให้มัน
เห็นเป็นรูปธรรมให้มันมีน้ามีเนื้อเพราะว่าในทุกครั้งที่เราทาไปมีแ ค่อย่างละนิดอย่าง
หน่อยไม่เห็นเป็นรูปธรรมที่แน่นอน เป็นเงินจ่ายขาดเงินสะสมจะลงหมู่ไหนซอยไหนก็
ได้ไม่จาเป็นต้องแค่หมู่ 2 แต่ขอให้มันเป็นน้าเป็นเนื้อ เป็นโครงการเดียวที่ก่อสร้างแล้ว
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นายบัญชา เพ็ญจันทร์
ประธานสภาฯ
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นายบัญชา เพ็ญจันทร์
ประธานสภาฯ

ได้ระยะทางยาวๆ ค่ะ
ก็ขอบคุณท่านสมาชิก อบต.หมู่ที่ 2 ครับ ต่อไปก็เชิญสมาชิก ม.1 ครับ
เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน และคณะบริหารนะค่ะ ดิฉันก็ยังไม่
ถูกใจกับฝ่ายบริหารนะค่ะ ยังไม่ถูกใจเท่าไหร่กับโครงการนี้นะค่ะ คือหมู่ 1 ได้สอง
โครงการก็จริงแต่ดิฉันก็อยากให้หมู่อื่นๆ ได้เหมือนกัน อยากได้โครงการเดียวทางทิศ
ตะวันตกนะค่ะ อยากได้แค่หินคลุก และวางท่อให้ด้วยนะค่ะ และซ่อมแซมวางท่อตรง
จุดที่ชารุดให้ด้วยนะค่ะ เพราะชาวบ้านเดือดร้อนต้องระวังในการสัญจรไปมา ก็ขอ
อภิปรายแค่นี้นะค่ะ ขอบคุณค่ะ
ขอบคุ ณ ท่ า นสมาชิ ก อบต.หมู่ 1 ต่ อ ไปมี ท่ านใดอี ก ไหมครับ ที่ จ ะอภิ ป ราย
โครงการต่างๆที่ท่านนายกเสนอมา ขอท่านเชิญท่านปราณีครับ
เรียนท่านประธานที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านค่ะ สาหรับหมู่ที่
5 ดิฉันเห็นด้วยกับท่านนายกที่เสนอโครงการเข้ามานะค่ะ แต่ของหมู่อื่นก็แล้วแต่นะ
ค่ะ ของหมู่ 5 ขอมาหลายครั้งแล้วค่ะ ดิฉันคิดว่าก็เห็นควรแล้วค่ะเพราะจ่ายขาดเงิน
สะสมก็ได้ทุกหมู่ แต่ถ้าทุกท่านเห็นว่าลงที่จุดเดียวก็แล้วแต่สมาชิกค่ะ แต่ดิฉันเห็นด้วย
กับที่ท่านนายกเสนอมาค่ะ ขอบคุณค่ะ
ขอบคุณท่านสมาชิก อบต.หมู่ 5 ครับขอเชิญท่านดุสิตครับ
เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกที่เคารพ และสมาชิกสภาทุกหมู่บ้าน โครงการ
ที่ท่านนายกเสนอขึ้นมาก็ถูกใจทุกคน แต่ผมขอพักเบรกแป๊บหนึ่งก่อนครับเพื่อคุยกับ
สมาชิกทุกท่านครับ ก็ให้เวลาด้วยครับขอบคุณครับ
เรียนท่านประธานที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับ ผมเห็นด้วย
กับคุณป้าสนิท คาบุญมี ว่าเป็นโครงการใหญ่ๆ แต่ถ้าลงหมู่ 1 ผมไม่เห็นด้วยนะครับ
ครับมีท่านใดอีกไหมครับ ขอเชิญท่านพรรณีครับ
เรียนท่านประธานที่เคารพ วันนี้นะค่ะโครงการทุกโครงการที่ท่านเสนอมามัน
เล็กเกินไปนะค่ะ ของหมู่ 9 มีสองโครงการใช่ไหมค่ะเอาซอยโรงนมกับสนามกีฬานะ
ค่ะ เอามาเป็นโครงการเดียวให้จบไปเลยเนื่องจากถนนชารุดมาก เอาให้จบทีเดียวเลย
ค่ะ ส่วนซอยโรงนมเอาไว้ทีหลังค่ะ เพราะว่าหมู่ 9 มีถนนลาดยางเต็มเพียบอยู่แล้วค่ะ
ขอเป็นโครงการเดียวให้เต็มไปเลยค่ะ สาหรับหมู่ 9 มีแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ
ครับขอบคุณท่านพรรณีมากครับ ก็รวบยอดซอยศูนย์เด็กให้จบไปเลยครับ มี
ท่านใดอีกไหมครับ สักท่านสองท่าน ถ้าไม่มีก็ขอพักเบรกกินกาแฟกันก่อนนะครับสัก
15 นาทีเชิญครับ

-7เริ่มประชุมต่อเวลา 10.30 น.
นายบัญชา เพ็ญจันทร์
มากันครบทุกท่านแล้วนะครับ เชิญทุกท่านอภิปรายต่อได้ครับเชิญท่านสุพินครับ
ประธานสภาฯ
นางสุพิน แถวทัศน์
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพค่ะ ที่นายกให้โครงการมาก็ถือว่าน้อยนะค่ะ แต่ก็
ส.อบต.หมู่ 8
พอใจที่ได้ทุกหมู่บ้านค่ะ แต่หินคลุกขอเป็นเม็ดเล็กหน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ
นายสงวน พวงอินทร์
เรียนท่านประธานที่เคารพ ท่านคณะผู้บริหารทุกท่าน ท่านสมาชิก อบต.ทุก
ส.อบต.หมู่ 3
หมู่บ้านครับ ผมเห็นดีด้วยกับโครงการจ่ายขาดเงินสะสมปี 2558 ครับ เพราะเป็น
งานเร่งด่วนปรับปรุงถนนหนทางให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์ ดีกว่าไม่ได้จ่ายเลยเพราะว่า
จะรอแต่เงินข้อบัญญัติก็คงไม่ได้เพราะไม่มีเงินเพียงพอ เห็นด้วยครับสาหรับหมู่ 3 ถึง
จะได้นิดหนึ่งก็ยังดีครับ หมู่ 3 หมู่ 5 เท่ากันครับ เห็นด้วยครับขอบคุณครับ
นายบัญชา เพ็ญจันทร์
ก็ขอบคุณสมาชิก ม.3 ครับ มีท่านใดอีกไหมครับ ขอเชิญท่านพรรณีครับ
ประธานสภาฯ
นางพรรณี รัตนาพันธ์
เรี ยนท่านประธานที่เคารพ โครงการทั้งหมดก็เห็ นด้ว ยนะค่ะ เพราะว่าท่าน
ส.อบต.หมู่ 9
สมาชิกทุกคนก็ไม่เห็นว่าอะไรนะค่ะ ก็คงจะชอบกันหมดนะค่ะ เพราะได้ทุกหมู่บ้านค่ะ
สรุปแล้วของหมู่ 9 ขอรวบยอดมาตรงที่เดียว เพราะถนนจะได้ไม่แฉะหน่อยเพราะ
เวลาขี่รถมาส่งลูกหลานก็สะดวก เปลี่ยนจากซอยโรงนมมาเป็นเส้นหน้าศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กค่ะ แค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ
นายบัญชา เพ็ญจันทร์
มีท่านใดจะเสนออีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมก็จะขอมติเลยนะครับ มีไหมครับ ขอ
ประธานสภาฯ
เชิญท่านปลัดครับผม
นางปานจิต แสนทวีสุข
กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกทุกหมู่บ้านที่เคารพ
เลขานุการสภา
ทุกท่านค่ะ ตามที่คณะบริหารได้เสนอโครงการจ่ายเงินสะสมเป็นเงิน 1,998,100
บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ซึ่งเป็นเงินสะสมต้องใช้กรณีเร่งด่วนเพื่อบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งท่านนายกก็เห็นความเดือดร้อนที่แต่ละหมู่บ้านได้ทา
หนังสือเสนอเข้ามา ท่านก็ได้กระจายให้ทุกหมู่บ้าน ซึ่งทุกท่านก็อาจจะพอใจบ้างไม่
พอใจบ้าง ก็ขอให้ดูที่ส่วนรวมเป็นสาคัญค่ะ แต่จริงๆแล้วจะทาเหมือนทางที่ท่าน สนิท
ชาบุญมี พูดก็ได้ว่าทาเป็นโครงการใหญ่โครงการเดียวนั้นก็หมายความว่า เราต้องมีเงิน
เยอะเพียงพอกับโครงการใหญ่ทั้งหมดทุกหมู่บ้านที่มีปัญหา แต่ตอนนี้ที่ทาหนังสือมาก็
ทุกหมู่ ท่านนายกก็ต้องเรียงลาดับความสาคัญเหมือนกันทุกหมู่นะค่ะ ก็เหลือแต่ว่า
ท่า นสมาชิ กจะเห็ นชอบให้ จ่ ายเงิ น ทั้ง 21 โครงการ ที่ท่ า นนายกได้ เสนอแล้ ว ได้
พิจารณาแล้วว่ามีความเดือดร้อนจริงตามนี้ ในส่วนที่สมาชิกที่ได้เสนอว่าต้องการถนน
กว้างยาวเท่าไหร่นั้นท่านนายกก็ต้องนาพิจารณาในครั้งต่อไปอีกเพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนต่อ ซึ่งก็อาจจะไม่เสร็จในวันเดียว ขอบคุณค่ะ
นายบัญชา เพ็ญจันทร์
ขอขอบคุ ณ ท่ า นปลั ด ที่ ไ ด้ ชี้ แ จงเกี่ ย วกั บ โครงการ วิ ธี ก ารให้ ท่ า นสมาชิ ก ได้
ประธานสภาฯ
รับทราบ มีใครจะเสนอแนะอะไรอีกไหมครับ มีไหมครับ ถ้าไม่มีก็จะขอมติเลยนะครับ
เมื่ อ ผู้ บ ริ ห ารได้ ส รุ ป โครงการต่ างๆ เกี่ ย วกั บ ต าบลของเราเงิ น จ่า ยขาดเงิ น สะสม
ประจาปีงบประมาณ 2558 จานวน 21 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,998,100 บาท
ให้พวกเราได้รับทราบกันทุกท่านแล้ว ท่านใดเห็นสมควรว่าจะอนุมัติเงินจ่ายขาดเงิน
สะสมให้ท่านนายกได้นาไปพัฒนาทั้ง 21 โครงการ โปรดยกมือครับผม
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มติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมเงินประจาปีงบประมาณ
2558 จานวน 21 โครงการ เป็นเงิน 1,998,100 บาท

นายบัญชา เพ็ญจันทร์
ประธานสภาฯ

5.2 ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาคั ด เลื อ กคณะกรรมการพั ฒ นาแผนสามปี และ
คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาตาบลสามปี
ต่อไปก็เชิญท่านเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ได้ชี้แจงก่อนครับผม
เรียนท่านประธานที่เคารพ คณะผู้บริหาร และท่านสมาชิกที่เคารพทุกท่านครับ
ก็ขอชี้แจงคร่าวๆ ก่อนนะครับ คาสั่งคณะกรรมการพัฒนาเดิมเลขที่ 71/2556 ลง
วันที่ 1 มีนาคม 2556 เหตุผลที่ต้องการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับ ก็ที่ผ่านมาได้มี
ประชาคมบางส่วนตามคาสั่งชุดเดิมได้รับการคัดเลือกเข้ามาเป็นสมาชิกสภาในสมัยนี้
นะครับ ซึ่งทาให้คาสั่งและการดาเนินงานไม่เป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้ว ยการจัดทาแผนพัฒ นาท้องถิ่น พ.ศ.2548 และอีกทั้งข้าพเจ้า จนท.วิเคราะห์
นโยบายและแผนได้โอนย้ายเข้ามาอยู่ใหม่จะได้มาช่วยทางานในส่วนนี้ต่อไป จึงขอ
ปรับปรุงคาสั่งให้เป็นไปตามระเบียบเพื่อจะได้มีการเรียกประชุมกันได้ต่อไป เป็นการ
สะดวกในการพัฒนาตาบลของเราให้เป็น ไปตามนโยบายของรัฐบาล นโยบายของ
จังหวัด นโยบายของคณะบริหาร คาสั่งคณะกรรมการพัฒนาฯ เดิมมีดังนี้
1. นายสุนัน ศรีมาศ
ส.อบต.หมู่ 5
2. นายสถิตย์ พรหมลักษณ์ ส.อบต.หมู่ 7
3. นายสงวน พวงอินทร์
ส.อบต.หมู่ 3 ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้ตามระเบียบฯ ก็
สามารถดารงตาแหน่งอยู่ได้ตามวาระคือ 2 ปี และสามารถแต่งตั้งได้อีกนะครับ ก็ให้
สมาชิกทุกท่านได้รับทราบนะครับ ก็ขอให้พิจารณาดูว่าจะเสนอใครนะครับเข้ามาเป็น
คณะกรรมการพัฒนาชุดนี้นะครับ ต่อไปคณะกรรมการติดตามฯ นะครับ เดิมมีดังนี้
1. นายบัญชา เพ็ญจันทร์ ส.อบต.หมู่ 10
2. นายดุสิต อินทะเสน ส.อบต.หมู่ 6
3. นางพรรณี รัตนาพันธ์ ส.อบต.หมู่ 9 ทั้งหมดเป็นคาสั่งชุดเดิมนะครับ เมื่อเราได้
แต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่เสร็จแล้วคราวหน้าจะเรียกประชุมเพื่อหารือแนวทางการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานะครับ และจะได้ให้ที่ประชุมได้ทาการคัดเลือก
เสนอชื่ อ ให้ มี ป ระธาน และเลขานุ การ อีก ครั้ง หนึ่ งครั บ และยั ง สามารถคั ดเลื อ ก
คณะอนุกรรมการเข้ามาช่วยในการทางานเพิ่มอีกก็ได้ครับ ซึ่งผมก็ได้ร่างไว้คร่าวๆ ว่า
ควรมี
1. นายบัญชา เพ็ญจันทร์
ประธานคณะอนุกรรมการ
2. นายฉัตรชัย ชัยกุลบัณฑิต เลขานุการ
ซึ่งทั้งนี้ก็แล้วแต่คณะกรรมการจะพิจารณาเสนอคณะอนุกรรมการว่าควรจะมี
ใครเพิ่มเติมอีกนะครับ ในวันประชุมคัดเลือกครั้งต่อไปครับ ส่วนเรื่องอานาจหน้าที่
ของแต่ละคณะกรรมการเมื่อมีการประชุมก็จะแจ้งให้ทราบต่อไปนะครับ หลังจากที่
ประชุมสภาวันนี้ได้ทาการคัดเลือกคณะกรรมการเสร็จทุกคณะ ผมจะได้ทาคาสั่งให้
ท่านนายกได้ลงนามและจะแจ้งเป็นหนังสือให้คณะกรรมการทุกท่านได้รับทราบอีก
ครั้งนะครับ ส่วนเรื่องการประชุมแต่ละคณะก็จะมีหนังสือเชิญประชุมกันอีกครั้ง คงมี

นายฉัตรชัย ชัยกุลบัณฑิต
จนท.วิเคราะห์ฯ
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นายบัญชา เพ็ญจันทร์
ประธานสภาฯ
นางพรรณี รัตนาพันธ์
ส.อบต.หมู่ 9
นายบัญชา เพ็ญจันทร์
ประธานสภาฯ
นางปราณี จันคะนา
ส.อบต.หมู่ 5
นายบัญชา เพ็ญจันทร์
ประธานสภาฯ
นายประกาศ ทองบุตร
ส.อบต.หมู่ 4
นางบุญชิน ทองมนต์
ส.อบต.หมู่ 1
นายประกาศ ทองบุตร
ส.อบต.หมู่ 4
นายบัญชา เพ็ญจันทร์
ประธานสภาฯ

นายฉัตรชัย ชัยกุลบัณฑิต
จนท.วิเคราะห์ฯ
นายบัญชา เพ็ญจันทร์
ประธานสภาฯ

แค่นี้ก่อนครับ ต่อไปเชิญท่านประธานได้ดาเนินการประชุมเพื่อคัดเลือกสมาชิกเป็น
คณะกรรมการแต่ละคณะกันต่อครับผม เชิญครับ
ขอขอบคุณท่านเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ที่ได้ชี้แจงให้ทราบคร่าวๆ นะครับ ต่อไปก็
ขอให้ท่านสมาชิกได้เสนอชื่อคณะกรรมการพัฒนาตาบลสามปี จานวน 3 ท่านนะครับ
เชิญครับ เชิญท่านพรรณีครับ
เรียนท่านประธานที่เคารพ ดิฉันขอเสนอ นายอ้วน มีพานทอง ส.อบต.หมู่ 4
ผู้รับรองสองท่าน คือ
1. นายสงวน พวงอินทร์ ส.อบต.หมู่ 3
2. นางบุญมี บัวหุ่ง ส.อบต.หมู่ 6
ขอเชิญท่านปราณีครับ
ดิฉันขอเสนอ นางสนิท ชาบุญมี ส.อบต.หมู่ 2 รับรองสองท่าน คือ
1. นางวิลัย มะลัย ส.อบต.หมู่ 10
2. นายไกรศักดิ์ ประภาสัย ส.อบต.หมู่ 1
ขอเชิญท่านประกาศครับ
เรียนท่านประธานที่เคารพ ผมขอเสนอ นางบุญชิน ทองมนต์ ส.อบต.หมู่ 1
ดิฉันขออนุญาตสละสิทธินะค่ะ ขอเสนอ นายประกาศ ทองบุตร ส.อบต.หมู่ 4
ผมขอสละสิทธิครับ ขอเสนอต่อให้ นายดุสิต อินทะเสน ส.อบต.หมู่ 6 รับรอง
สองท่าน คือ
1. นายวัฒนะ ทองมนต์ ส.อบต.หมู่ 2
2. นางสนิท ชาบุญมี ส.อบต.หมู่ 2
มี ท่ า นใดจะเสนออี ก ไหมครั บ ถ้ า ไม่ มี ก็ ข อมติ เ ป็ น ไปตามนี้ น ะครั บ สรุ ป
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น มีดังนี้
1. นายอ้วน มีพานทอง ส.อบต.หมู่ 4
2. นางสนิท ชาบุญมี ส.อบต.หมู่ 2
3. นายดุสิต อินทะเสน ส.อบต.หมู่ 6
ก็ดีใจด้วยครับ กับคณะกรรมการพัฒนาตาบลสามปีนะครับ ที่สมาชิกทุกท่านได้
มองเห็นว่าท่านเป็นคนสาคัญจึงเสนอชื่อคัดเลือกมาเป็นคณะกรรมการ ต่อไปก็เป็น
การเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีครับ
เชิญครับ
ต่อไปก็เป็นการคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผล จานวน 3 ท่าน
เชิญท่านสมาชิกเสนอได้เลยครับ

- 10 นางพรรณี รัตนาพันธ์
ส.อบต.หมู่ 9
นายบัญชา เพ็ญจันทร์
ประธานสภาฯ
นางวิลัย มะลัย
ส.อบต.หมู่ 10
นายบัญชา เพ็ญจันทร์
ประธานสภาฯ
นายดุสิต อินทะเสน
ส.อบต.หมู่ 6
นายบัญชา เพ็ญจันทร์
ประธานสภาฯ

เรื่องระเบียบวาระที่ 6
นายบัญชา เพ็ญจันทร์
ประธานสภาฯ
นางพรรณี รัตนาพันธ์
ส.อบต.หมู่ 9

นายวัฒนะ ทองมนต์
ส.อบต.หมู่ 2
นางสนิท ชาบุญมี
ส.อบต.หมู่ 2
นางบุญมี บัวหุ่ง
ส.อบต.หมู่ 6

เรียนท่านประธานที่เคารพ ดิฉันขอเสนอ นางสุพิน แถวทัศน์ ส.อบต.หมู่ 8 ผู้
รับรองสองท่าน คือ
1. นางปราณี จันคะนา ส.อบต.หมู่ 5
2. นางสนิท ชาบุญมี ส.อบต.หมู่ 1
ครับต่อไปขอให้เสนอท่านที่ 2 ขอเชิญท่านวิลัย ครับผม
ดิฉันขอเสนอ นางพรรณี รัตนาพันธ์ ส.อบต.หมู่ 9 ผู้รับรองสองท่าน คือ
1. นางสุพิน แถวทัศน์ ส.อบต.หมู่ 8
2. นายดุสิต อินทะเสน ส.อบต.หมู่ 6
ต่อไปคณะกรรมการท่านที่ 3 ครับขอเชิญท่านดุสิต ครับ
ผมขอเสนอท่านสมาชิกหมู่ 1 นายไกรศักดิ์ ประภาสัย ส.อบต.หมู่ 1 ผู้รับรอง
สองท่าน คือ
1. นางพรรณี รัตนาพันธ์ ส.อบต.หมู่ 9
2. นายอ้วน มีพานทอง ส.อบต.หมู่ 4
มี ท่ า นใดที่ จ ะเสนออี ก ไหมครั บ ถ้ า ไม่ มี ก็ ข อมติ เ ป็ น ไปตามนี้ น ะครั บ สรุ ป
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีดังนี้
1. นางสุพิน แถวทัศน์ ส.อบต.หมู่ 8
2. นางพรรณี รัตนาพันธ์ ส.อบต.หมู่ 9
3. นายไกรศักดิ์ ประภาสัย ส.อบต.หมู่ 1
เรื่องอื่นๆ
เรื่องอื่นๆ ท่านใดมีเรื่องอะไรเสนอไหมครับ ขอเชิญครับ
เรียนท่านประธานที่เคารพ ดิฉันขอเสนอดังนี้ค่ะ
1. เสนอเรื่องฝาท่อระบายน้าคลองส่งน้าหน้าศาลาเฉลิมพระเกียรติหมู่ 9 แตก
ให้ติดตามและซ่อมแซมให้หน่อย เพราะขอหลายครั้งแล้วแต่ไม่ได้สักทีก็เป็นปีแล้ ว
เพราะกลัวมีคนตก
2. เรื่องไฟฟ้าส่องสว่าง ขอเพิ่มไฟฟ้าส่องสว่างของหมู่ 9 ซอย 1 ฝั่งตะวันตก ให้
ท่านทาให้หน่อยเพราะตรงจุดนั้นมันมืดและป่ารก ขอจานวน 4 หลอด ขอสองเรื่อง
แค่นี้แหล่ะค่ะ ขอบคุณค่ะ
เรียนท่านประธาน ผมขอเสนอไฟฟ้าส่องสว่างจากปากซอย จานวน 4 หลอด
ครับ
เรียนท่านประธานที่เคารพ ดิฉันขอแจ้งไฟฟ้าดับของหมู่ 2 ฝั่งตะวันออก ไม่
ทราบ เหมือนกันว่าทาไมดับบ่อยๆ ก็เห็นช่างไปซ่อมแล้ว ติดไม่กี่วันก็ดับอีก
เรียนท่านประธาน ท่านนายกและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านค่ะ
1. ดิฉันขอท่อลอดเหลี่ยมที่คลอง 2
2. ขอไฟฟ้าส่องสว่างจานวน 5 หลอด ก็มีแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ

- 11 นายสงวน พวงอินทร์
ส.อบต.หมู่ 3
นายประกาศ ทองบุตร
ส.อบต.หมู่ 6
นางบุญชิน ทองมนต์
ส.อบต.หมู่ 1
นายสถิต พรมลักษณ์
ส.อบต.หมู่ 7

นายไกรศักดิ์ ประภาลัย
ส.อบต.หมู่ 1
นางปราณี จันคะนา
ส.อบต.หมู่ 5
นายวัฒนะ ทองมนต์
ส.อบต.หมู่ 2
นายดุสิต อินทะเสน
ส.อบต.หมู่ 6
นางวิลัย มะลัย
ส.อบต.หมู่ 10
นางจันทร์เพ็ญ บุตรแดง
ส.อบต.หมู่ 8
นายประกาศ ทองบุตร
ส.อบต.หมู่ 4
นายดุสิต อินทะเสน
ส.อบต.หมู่ 6

เรียนท่านประธาน สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ผมอยากขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่า เพราะลาบากมากครับเวลามีกิจกรรมงานต่างๆ ในหมู่บ้านก็ต้องไปเช่าเครื่องปัน
ไฟซึ่งค่าใช้จ่ายแพง ส่วนไฟฟ้าส่องสว่างนะครับถ้าท่านจะให้ทุกบ้านก็ดีนะครับ บ้าน
ละหลอดสองหลอด ก็ขอบคุณครับ
เรียนท่านประธาน ท่านบริหาร และท่านสมาชิกทุกท่าน ผมอยากขอเสนอให้ไป
เกรดบดอัดถนนให้หน่อยครับเพราะทางชารุดมาก เรื่องที่สองไฟส่องสว่างนะครับที่
ชารุดขอให้ไปดูให้หน่อยครับ
เรียนท่านประธาน และสมาชิกทุกท่านค่ะ เสนอขอให้วางท่อตรงจุดที่ชารุด ซึ่ง
ถนนช ารุดเลยทาให้ท่อขาดค่ะ และอีกเรื่องนะค่ะความเดือดร้อนปัญหาไฟฟ้าส่อง
สว่างขอจานวน 5 หลอดค่ะ
เรียนท่านประธานที่เคารพ ตามโครงการจ่ายขาดก็มีมติให้ผ่านไปแล้วนะครับ
อยากให้ดาเนินการดังนี้ครับ
1. ตามโครงการที่ 21 อยากให้ดาเนินการอย่างเร่งด่วนนะครับ หากช้าแกรงว่า
เมื่อมีน้ามาจะทางานลาบาก ขอเป็นโครงการดาเนินการตัวแรกเลยนะครับ
2. อยากให้ท่านได้เกรดบดอัดถนนทุกเส้ นให้หน่อยครับ และถนนเส้นรอยต่อ
เขตนิคมพัฒนานะครับให้เกรดบดอัดให้หน่อยเพราะถนนเป็นหลุ่มเป็นบ่อมากครับ
ผมขอเสนอโกหนู (ประตูเล็ก) เพิ่มเติมในอุปกรณ์กีฬาครับ
ดิฉันขอเสนอรางระบายน้าค่ะ เพราะเป็นหมู่บ้านที่แออัดติดกันมากค่ะ ซึ่งการ
แก้ไข ชาวบ้านได้หางบประมาณช่วยกันเพื่อแก้ไขปัญหาไปแล้วบางส่วน แต่ยังเหลือ
อีกส่วนหนึ่งคือทางไปวัดที่หมู่บ้านไม่มีงบประมาณดาเนินการเอง ดิฉันจึงขอให้ทาง
อบต.ช่วยทารางระบายน้าให้หน่อยค่ะ ฝากไว้เท่านี้ค่ะ
เรียนท่านประธาน และสมาชิกทุกท่านครับ เรื่องถนนหนทางเดือดร้อนจริงๆ
ครับหมู่ 2 ควรจะทาถนนหินคลุกด้วย เกรดบดอัดดีๆ
ก็ขอขอบคุณท่านประธาน ท่านนายก ท่านสมาชิก ขอเสนอดังนี้ครับ
1. อยากให้พัฒนาสนามกีฬา และให้มีห้องน้าเพื่อสะดวกเวลาจัดงานกีฬา
2. เรื่องไปศึกษาดูงาน อยากถามสมาชิกทุกท่านว่าจะไปดูงานที่ไหน
3. เพิ่มเติมโครงการวางท่อระบายน้าทางทิศเหนือจากคลอง 1 ถึงคลอง 4
ขอซ่อมแซมคลอง 3 ตรงคอนเวิรท์หน่อยค่ะ ที่เดียวค่ะ
เรียนท่านประธานค่ะ อยากให้ เปลี่ยนท่อคลอง 1 อยากเปลี่ ยนใหม่ทั้งชุดค่ะ
และขอไฟฟ้าส่องสว่างประมาณ 4 หลอด
ผมขอเสนอดังนี้ครับ
1. ขอเต้นท์ทุกหมู่บ้านๆ ละ 2 หลัง
2. ขอขยายเขตไฟฟ้าแรงต่าประมาณ 5 ต้น และไฟฟ้าส่องสว่างทางไปวัดครับ
ขอให้เพิ่มตามจุดต่างๆ ครับ
ขอเสริมท่านสงวนนะครับ ผมเห็นด้วยกับการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่า เพราะเห็น
ว่าเมษายนนี้จะมีกิจกรรม ไฟฟ้าก็ไม่พอใช้

- 12 นางพรรณี รัตนาพันธ์
ส.อบต.หมู่ 9
นายบัญชา เพ็ญจันทร์
ประธานสภาฯ
นายหล้า ศรีมาศ
นายก อบต.

จะไปศึกษาดูงาน เราจะไปกันเดือนไหน ตอนไหน ไปที่ไหน และกิจกรรมการ
แข่งขันกีฬาจะจัดเดือนไหนก็อยากให้หารือกันตอนนี้เลย แค่นี้ค่ะ
มีท่านใดจะเสนอในวาระอื่นๆ อีกไหมครับ ถ้าไม่ก็ขอเชิญท่านนายก ได้ชี้แจงข้อ
สงสัยที่ท่านสมาชิกได้อภิปรายและถาม ขอเชิญครับ
กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกที่เคารพทุกท่านนะครับ
เรื่องที่ 1 ก่อนอื่นขอแจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบนะครับเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงการ
โยกย้ายของผู้บริหารระดับสูง ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบดังนี้นะครับ
1. นายยุทธนา วิริยะกิตติ ผู้ว่าราชการจังหวั ดศรีสะเกษคนใหม่ ย้ายมาจาก
ผู้ตรวจกระทรวงมหาดไทย ท่านเคยเป็นรองผู้ว่าจังหวัดสุรินทร์
2. นายสมศักดิ์ นิสัยสม นายอาเภอขุขันธ์ คนใหม่ ย้ายมาจากอาเภอห้วยทับ
ทัน
3. พันตารวจเอก ทรงศักดิ์ ศรีภูตะ ผู้กากับ สภ.ขุขันธ์ ย้ายมาจากจังหวัดอุบล
4. พันตารวจเอก วีระศักดิ์ วงศ์วานิช ผู้กากับ สภ.ปรือใหญ่ ย้ายมาจากนคร
บาล กรุงเทพ
5. พันตาโท อภิศักดิ์ จันทร ผู้กากับ สภ.จะกง
แจ้งให้ท่านสมาชิกทราบเกี่ยวกับกาชาดจังหวัดศรีส ะเกษได้กาหนดโครงการ
บริจาคโลหิตประจาปี 2558 ดังนี้
- วันที่ 8 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนขันธ์
- วันที่ 14 มีนาคม 2558 ณ หอประชุมอาเภอขุขันธ์
- วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 ณ หอประชุมอาเภอขุขันธ์
- วันที่ 4 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนขุขันธ์
- วันที่ 29 พฤศจิกายน 2558 ณ หอประชุมอาเภอขุขันธ์
อยากให้ท่านสมาชิกชวนลูกบ้านไปร่วมบริจาคตามวันเวลา บ้านละ 3 ท่าน ก็
ชวนพี่น้องร่วมกันบริจาคด้วยนะครับ
เรื่องที่ 2 ทางกานันผู้ใหญ่บ้านได้จัดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ซึ่งปีนี้กาหนดไว้วันที่
19-20 กุมภาพันธ์ 2558 ถวายที่โรงเรียนบ้านกันจาน ตาบลดองกาเม็ด กาหนดขอ
คนละ 5 บาท ให้สมาชิกร่วมกับพนักงาน อบต.ร่วมสมทบกันด้วยนะครับ
เรื่องที่ 3 ผ้าป่าวันสงกรานต์ ขออนุญาตรายชื่อสมาชิกทุกท่านเป็นกรรมผ้าป่า
ในครั้งนี้ด้วยนะครับ เป็นผ้าป่าซื้อที่ดินก่อสร้างศูนย์เด็กบ้านตรอย คณะผ้าป่าทุกสาย
จะเดิน ทางมาถึง ที่ ศพด.บ้า นตรอยในวัน ที่ 12 ซึ่ง กลางคื นก็มี การบายศรีสู่ ขวั ญ
ต้อนรับคณะผ้าป่า มีการสมโภชน์กองผ้าป่าตลอดคืน ก็มีวงดนตรีหนึ่งวงมาสมโภชน์
วันที่ 13 ทาบุญตักบาตร ตอนนี้ผมก็กาลังรวบรวมรายชื่อคณะกรรมการทุกส่วน ก็
ขอให้ทุกท่านช่วยกันทางานเพราะถือว่าเราเป็นเจ้าภาพใหญ่นะครับ
เรื่องที่ 4 ท่านสมาชิกหมู่ 9 ได้เสนอการจัดกีฬา และการศึกษาดูงาน กาหนด
ช่ ว งเดื อ นไหน ที่ ไ หน อยากจะให้ ท่ า นสามารถได้ น าเสนอที่ ป ระชุ ม และจะได้
ดาเนินการตามที่สมาชิกเสนอมานะครับ สรุปจากที่ประชุมแล้วเห็นว่า
1. งานกีฬาจัดประมาณปลายเดือน มีนาคม 2558
2. ศึกษาดูงานปลายเดือน เมษายน 2558 สถานที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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นายบัญชา เพ็ญจันทร์
ประธานสภาฯ
นายอภิศักดิ์ อินทนนท์
หัวหน้าสานักงานปลัด

นายบัญชา เพ็ญจันทร์
ประธานสภาฯ

เรื่องที่ 5 อบต.เราได้รับผ้าห่มจากทางพัฒนาสังคมจังหวัดศรีสะเกษจานวน
400 ผืน โดยจะแบ่งแจกดังนี้
- หมู่ 1 จานวน 30 ผืน
- หมู่ 2 จานวน 35 ผืน
- หมู่ 3 จานวน 30 ผืน
- หมู่ 4 จานวน 30 ผืน
- หมู่ 5 จานวน 65 ผืน
- หมู่ 6 จานวน 55 ผืน
- หมู่ 7 จานวน 35 ผืน
- หมู่ 8 จานวน 30 ผืน
- หมู่ 9 จานวน 35 ผืน
- หมู่ 10 จานวน 55 ผืน ฝากให้ท่านสมาชิกได้คุยกันกับท่านผู้ใหญ่บ้านแต่
ละหมู่ ไ ด้ ส ารวจรายชื่ อ พร้ อ มรวบรวมส าเนาบั ต รให้ ค รบโดยด่ ว นด้ ว ยนะครั บ
เนื่องจากทางจังหวัดต้องการให้เรารายงานผลการแจกจ่ายผ้าห่มด่วนด้วย
เรื่องที่ 6 การจัดเก็บภาษีบารุงท้องที่ ฝากท่านสมาชิกไปคุยกับผู้ใหญ่บ้าน ว่า
ใครจะเก็บ ซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่ อบต.ได้ทารายชื่อไว้ทุกหมู่แล้ว ซึ่งจะให้เจ้าหน้าที่ได้
ชี้แจงทีหลังอีกครั้งนะครับ สาหรับเรื่องนี้อยากให้ท่านได้ช่วยกับรวบรวมให้เสร็จตาม
กาหนดเวลาก็ฝากไว้ด้วยนะครับ
เรื่ องที่ 5 ก็ขอขอบคุณ ท่านประธาน ท่ านสมาชิกทุ กท่านที่ได้มี มติเห็ นชอบ
อนุมัติให้ใช้จ่ายขาดเงินสะสมเพื่อพัฒนาหมู่บ้านตาบลของเรา จริงแล้วที่ผมประมาณ
การคิดว่าน่าจะสามารถจ่ายขาดได้ประมาณ 3 ล้านบาท แต่ทางกองคลังแจ้งมาว่า
สามารถใช้งบประมาณจ่ายขาดได้เพียง 2 ล้านบาท ก็เลยแบ่งงบประมาณให้เพียงพอ
กับความเดือดร้อนของแต่ละหมู่บ้านได้แค่ 21 โครงการตามที่ได้เสนอมานี้ ซึ่งก็ยังไม่
เพียงพอตามที่ผมคิดไว้ที่อยากจะพัฒนาตาบลของเราในจุดที่สาคัญๆ ให้ได้มากกว่านี้
ก็ เ ห็ น ด้ ว ยว่ า ทุ ก หมู่ บ้ า นเดื อ ดร้ อ นกั น จริ ง ๆ แต่ เ งิ น งบประมาณของเราก็ น้ อ ยไม่
เพียงพอจึงไม่สามารถแบ่งเบาความเดือดร้อนให้ทุกหมู่บ้านได้เต็มที่ สาหรับผมก็มี
เรื่องชี้แจงไว้เพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ
ก็ขอขอบคุณท่านนายก ที่ ได้ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับ ปัญหาของแต่ล ะ
หมู่บ้านให้ทราบ ต่อไปก็ขอเชิญท่านหัวหน้าอภิศักด์ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับหมวดภาษีบารุง
ท้องที่ ขอเชิญครับ
เรียนท่านนายก ท่านประธาน ท่านสมาชิก ก็ขออนุญาตชี้แจงขอความร่วมมือ
เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีบารุงท้องที่ ตามหนังสือที่แจ้งก็ขอความร่วมมือให้ผู้ใหญ่บ้าน
ทุกหมู่ช่วยเก็บภาษีให้ ขอความกรุณาประสานไปทางผู้ใหญ่บ้านให้ช่วยจัดเก็บให้ด้วย
ครับ ส่วนรายละเอียดในการจัดเก็บก็ตามเอกสารที่แนบมาด้วยด้านหลังหนังสือครับ
ถ้าสงสัยอะไรก็โทรมาสอบถามเจ้าหน้าที่ได้นะครับตามเบอร์โทรด้านล่างหนังสือครับ
ขอบคุณครับ
ก็ขอขอบคุณหัวหน้าอภิศักดิ์ที่ได้ชี้แจงเกี่ยวกับหมวดภาษีบารุงท้องที่ครับ มีท่าน
ใดจะเสนออะไรอีกไหมครับ

- 14 นางปานจิต แสนทวีสุข
เลขานุการสภาฯ

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกนะค่ะ ก็ขออนุญาตแจ้งความก้าวหน้าของ
การเปลี่ ย นแปลงการยกร่ า งรั ฐ ธรรมของท้ อ งถิ่ น ของเราที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปมาก
พอสมควร
1. จากองค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น (อปท.) เป็ นองค์กรบริห ารส่ ว นท้ องถิ่ น
(อบท.)
2. ยุบ อบต.ทั้งหมด เปลี่ยนชื่อเป็นเทศบาลทั้งหมด
3. เปลี่ยนแปลงการได้มาซึ่งสมาชิกเมื่อก่อนเราหมู่บ้านละ 2 ต่อไปก็จะเหลือ
หมู่ บ้ า นละ 1 หรื อ เลื อ กเป็ น แบบแบ่ ง เขต ส่ ว นผู้ บ ริ ห ารก็ ม าจากการเลื อ กตั้ ง
เหมือนเดิม สมาชิกจะมีการลดจานวนลงอย่างแน่นอน
4. หนึ่งเทศบาลจะต้องมี ประชากรหนึ่ง หมื่ นคนขึ้นไป เราอาจจะได้ร วมกั บ
หมู่บ้านข้างเคียง หรือตาบลข้างเคียง คิดว่าแนวโน้วจะเป็นอย่างนั้นนะค่ะ ซึ่งความ
เปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นแน่แต่จะออกมาในรูปแบบไหนที่ชัดเจนก็ต้องรอดูอีกทีนะค่ะ
การพัฒนาจะเน้นการตรวจสอบที่เข้มข้นมากขึ้น สมาชิกก็มีหน้าที่เหมือนเดิม แต่ที่
เปลี่ยนไปคือการจัดซื้อจัดจ้างจะมีบทลงโทษที่มากขึ้น คือผู้บริหารจะไม่สามารถตกลง
กับผู้รับจ้างได้เอง จะมีคณะกรรมการทางานอีกชุดหนึ่ง และคณะกรรมการตรวจรับก็
เช่นกันจะไม่ใช่เจ้าหน้าที่เรา จะมีคณะกรรมการอีกที่หนึ่ง จะเน้นไม่ให้เกิดการทุจริต
คอร์ปรับชั่น ต่อไปนี้การเบิกจ่ายแต่ละครั้งต้องรัดกุ มมากขึ้น สมาชิกอย่างน้อยต้อง
เป็นสตรี 1 ใน 3 ส่วนผู้บริหารที่จะลงสมัครคุณสมบัติต้องปริญญาตรีแน่ๆ จะเป็น
อย่างไรเราก็ต้องติดตามอีกครั้งหนึ่งนะค่ะ
นายบัญชา เพ็ญจันทร์
ก็ขอบคุณท่านปลัด ได้แจ้งข่าวสารการเมืองให้ทราบ ซึ่งมีทั้งข่าวดีและข่าวร้าย
ประธานสภาฯ
มีใครจะเสนอแนะอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับ มีไหมครับ เมื่อสมาชิกไม่มีอะไรอีกแล้ว
ผมก็ขอปิดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี พ.ศ.2558 ขอปิดประชุมครับ
ผม
ปิดการประชุมเวลา 12.10 น.
ลงชื่อ

ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

(นางปานจิต แสนทวีสุข)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองฉลอง
ลงชื่อ

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นางสนิท ชาบุญมี)
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองฉลอง

ลงชื่อ

กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายสงวน พวงอินทร์)
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 3

- 15 ลงชื่อ

กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นางพรรณี รัตนาพันธ์)
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 9
ลงชื่อ

ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นายบัญชา เพ็ญจันทร์)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองฉลอง

