รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองฉลอง
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ.2558
วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2558
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลหนองฉลอง
*********************************
ผู้มาประชุม 19 คน
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
1 นายบัญชา เพ็ญจันทร์
2 นางบุญชิน ทองมนต์
3 นายไกรศักดิ์ ประภาสัย
4 นายวัฒนะ ทองมนต์
5 นางสนิท ชาบุญมี
6 นายสงวน พวงอินทร์
7 นายประกาศ ทองบุตร
8 นายอ้วน มีพานทอง
9 นางปราณี จันคะนา
10 นางบุญมี บัวหุ่ง
11 นายดุสิต อินทะเสน
12 นายสถิต พรมลักษ์
13 นายสุบัน หัสนัย
14 นางสุพิน แถวทัศน์
15 นางจันทร์เพ็ญ บุตรแดง
16 นางพรรณี รัตนาพันธ์
17 นางสุภา ยางทอง
18 นางวิลัย มะลัย
19 นางปานจิต แสนทวีสุข
ผู้ขาดประชุม - คน
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
ผู้เข้าร่วมประชุม 5 คน
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
1 นายหล้า ศรีมาศ
2 นายภาพ พลคา
3 นายดัด ทองมนต์
4 นายบุญยงค์ วารินทร์
5 นายฉัตรชัย ชัยกุลบัณฑิต
(สมาชิกครบองค์ประชุม)

ตาแหน่ง
ประธานสภาฯ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2
รองประธานสภาฯ หมู่ที่ 2
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10
เลขานุการสภาฯ

ลายมือชื่อ
บัญชา เพ็ญจันทร์
บุญชิน ทองมนต์
ไกรศักดิ์ ประภาสัย
วัฒนะ ทองมนต์
สนิท ชาบุญมี
สงวน พวงอินทร์
ประกาศ ทองบุตร
อ้วน มีพานทอง
ปราณี จันคะนา
บุญมี บัวหุ่ง
ดุสิต อินทะเสน
สถิต พรมลักษ์
สุบัน หัสนัย
สุพิน แถวทัศน์
จันทร์เพ็ญ บุตรแดง
พรรณี รัตนาพันธ์
สุภา ยางทอง
วิลัย มะลัย
ปานจิต แสนทวีสุข

ตาแหน่ง
-

ลายมือชื่อ
-

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ
หล้า ศรีมาศ
ภาพ พลคา
ดัด ทองมนต์
บุญยงค์ วารินทร์
ฉัตรชัย ชัยกุลบัณฑิต

นายก อบต.
รองนายก อบต.
รองนายก อบต.
เลขานุการนายกฯ
จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน
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นายบัญชา เพ็ญจันทร์ เรียนท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองฉลอง ท่านนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองฉลอง และคณะบริห ารที่เคารพทุกท่านครับ กระผมขอแจ้ งเรียบวาระการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองฉลอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจาปี
พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลหนองฉลอง ซึ่งมี ระเรียบวาระการ
ประชุมให้สมาชิกทราบดังนี้
เรื่องระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายบัญชา เพ็ญจันทร์ แจ้งเรื่องรายงานการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมชิกสภาองค์การบริหารส่ว นตาบลหนอง
ฉลอง ตามสาเนาพิพากษาคดีอาญาหมายเลขแดงที่1871/2557 ที่ศาลจังหวัดศรีสะเกษ
ได้มีคาพิพากษากรณีนายทวีผล ชมพู ซึ่งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนอง
ฉลอง ซึ่งเป็นจาเลยในข้อหาลักทรัพย์โดยศาลจังหวัดศรีสะเกษได้พิพากษาให้ลงโทษจาคุก
2 ปี อันเป็นผลทาให้การเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสิ้นสุดลง ก็มีเรื่องเดียว
ครับที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เรื่องระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
นายบัญชา เพ็ญจันทร์ 2.1 ขอมติรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 เมื่อวันพฤหัสบดีที่
12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ก็ขอให้ท่านสมาชิกได้ตรวจดูรายงานการประชุมดังกล่าว ว่ามี
ตรงไหนควรแก้ไขหรือไม่นะครับ มีไหมครับท่านใดที่ต้องการจะแก้ไข ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีก็
ขอมติรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ขอผู้รับรองมติด้วยครับ มีไหมครับ ถ้าไม่มีผม นายบัญชา เพ็ญ
จันทร์ ขอรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 และผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ด้วย
ครับ ขอโปรดยกมือครับ
ที่ประชุม
มีม ติ เ ป็ น เอกฉั นท์ รั บ รองรายงานการประชุ ม สมั ย สามั ญ สมัย ที่ 1 ครั้ ง ที่ 1 เมื่ อ วั น
พฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
เรื่องระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม (ถ้ามี)
ไม่มี
เรื่องระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว (ถ้ามี)
ไม่มี
เรื่องระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่
นายบัญชา เพ็ญจันทร์ 5.1 ขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561)ก็ขอเชิญท่านนายก
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลหนองฉลองได้ เ สนอร่ า งแผนพั ฒ นาสามปี (พ.ศ. 2559 –
2561) ต่อสภาฯ ครับผมขอเชิญครับ
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เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ท่านนายก ท่านรองนายก ท่านเลขานายกและ
ผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่านครับ ในวันนี้มีการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตาบล
หนองฉลอง ซึ่ ง ดู ใ นระเบี ย บวาระการประชุ ม ว่ า เพื่ อ พิ จ ารณาขอความเห็ น ชอบร่ า ง
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ซึ่งการทาแผนพัฒนาสามปีนั้นก็นาเอาโครงการ
ความต้องการมาจากแผนชุมที่ทางองค์การบริห ารส่ วนตาบลได้ออกประชาคมหมู่บ้าน
ประชาคมตาบล ที่ได้เสนอปัญหาและความต้องการไว้แล้ว และทางองค์การบริหารส่วน
ตาบลฯ ก็มีการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนพัฒนาฯ เพื่อพิจารณาร่างแผนสามปี
ฯ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) แล้ว ก่อนที่จะให้
ทุกท่านได้พิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปีฯ กระผมได้เชิญเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
เรื่องแผนพัฒนาฯ คือเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนได้ทาการชี้แจงเพื่อทาความ
เข้าใจในการพิจารณาแผนพัฒ นาฯ ก่อนที่จะให้ส มาชิกสภาองค์การบริห ารส่ ว นตาบล
เห็ น ชอบ ก็ข อเชิญเจ้า หน้ าที่ วิเ คราะห์ นโยบายและแผนได้ชี้ แจงรายละเอีย ดเกี่ย วกั บ
แผนพัฒนาสามปีครับ
นายฉัตรชัย ชัยกุลบัณฑิต เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ท่านนายก ท่านรองนายก ท่านเลขานายกที่เคารพ
ทุกท่านครับ ก็จะขออธิบายลาดับที่มาของแผนพัฒนาฯ ก่อนนะครับ ก่อนจะทาแผนพัฒนา
ฯ ทางองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลได้ จั ด ให้ มี ก ารออกประชาคมหมู่ บ้ า น และประชุ ม
ประชาคมตาบล เพื่อจัดลาดับปัญหาและความต้องการของประชาชน ซึ่งเราก็ได้ดาเนินการ
ขั้นตอนนี้ผ่ านมาแล้ว ได้ปัญหาและความต้องการของประชาชนมาแล้ว ก็เรียกประชุม
คณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาฯ เพื่อรวบรวมข้อมูลจัดทาเป็นร่างแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2559 – 2561) และเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาฯ ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาฯ ก็
จัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ตามลาดับความ
ต้องการของประชาชนที่ได้จัดล าดับไว้ 1,2,3,4 และเป็นไปตามทิศทางของคณะการ
พัฒนาฯ ต้องการ และคณะกรรมพัฒนาฯ จึงพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาฯ
ดังกล่ าว เพื่อเสนอผู้บริหาร ผู้ บริห ารก็จะนาเสนอให้ส ภาองค์การบริห ารส่ ว นตาบลได้
พิจารณาเห็นชอบรั บร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ต่อไป นี้คือขึ้นตอน
เบื้องต้นนะครับ สาหรับร่างแผนพัฒนาสามปี ตามหนังสือสั่งการ มท 0810.2/ว 0703
กาหนดโครงสร้างการทาแผนพัฒนาสามปีไว้ 4 ส่วนซึ่งข้อ 3 ของหนังสือสั่งการกาหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นแนวทางในการจัดทางบประมาณและ
นาโครงการพัฒนาในปีแรกของแผนพัฒนาสามปีไปเป็นกรอบในการจัดทางบประมาณ
รายจ่ายประจาปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ส่วนโครงการพัฒนาในปีที่สองและปีที่
สามของแผนพัฒนาสามปีต้องเป็นโครงการพัฒนาที่ต้องทาต่อเนื่องจากโครงการพัฒนาในปี
แรก หรือเป็นโครงการพัฒนาที่จัดลาดับความสาคัญของโครงการน้อยกว่าโครงการพัฒนา
ปีแรกในแผนพัฒ นาสามปี โดยหากองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีความจาเป็นที่จะต้อง
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เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงได้ตามความจาเป็น ยกตัวอย่างเช่น โครงการด้านประเพณีและ
วัฒนธรรม จาเป็นต้องใส่งบประมาณไว้ในช่องทั้ง 3 ช่องปีงบประมาณ เพราะเป็นโครงการ
ที่ต้ อ งท าต่ อ เนื่ อ งทุ ก ปี น ะครั บ และตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการจั ด ท า
แผนพั ฒ นาขององค์กรปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ นพ.ศ. 2548 ข้อ 10 วรรคท้า ยในการน า
ประเด็นข้างต้นมาจัดทาแผนพัฒนา ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคานึงถึงสถานะทางการ
คลังของท้องถิ่น และความจาเป็นเร่งด่วนที่ต้องดาเนินการ มาประกอบการพิจารณาด้วย
ส าหรั บ การเพิ่ ม เติ ม หรื อ เปลี่ ย นแปลงแผนพั ฒ นาฯ ตามระเบี ย บก็ เ ป็ น อ านาจของ
คณะกรรมการพัฒนาฯ ก็คือว่าเมื่อจะมีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาฯ เราจะ
อาศั ย รู ป ของคณะกรรมประชุ ม พิ จ ารณาเพิ่ ม เติ ม หรื อ เปลี่ ย นแปลง ส่ ว นการแก้ ไ ข
แผนพัฒนาฯ ก็เป็นอานาจของท่านนายกฯ ที่จะสามารถทาการแก้ไขได้เลยไม่ต้องผ่าน
คณะกรรมการพัฒนาฯ ซึ่งระเบียบก็มีช่องให้เราสามารถดาเนินการได้ ต่อไปก็ขอเชิญทุก
ท่านได้เปิดร่างแผนพัฒนาสามปีเพื่อพิจารณาไปพร้อม ๆ กันนะครับ
ส่วนที่ 1 บทนทา
1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี มาดูหน้าที่ 30 นะครับ ดูการเชื่อมโยงของแผนพัฒนา
ฯ ยุ ท ธศาสตร์ จั ง หวั ด ที่ 3 การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐาน ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม ก็คือเป็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ของจังหวัดศรีสะเกษที่จะทาการพัฒนา เชื่อมโยงมา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ก็คือเป็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่จะทาการพัฒนา
เชื่อมโยงมา 1 ยุทธศาสตร์การพัฒ นาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1.1 แนวทางการพัฒ นา
ก่อสร้ างและปรับปรุงบารุงถนน สะพาน ท่อระบายน้าให้ เป็นไปด้ว ยความสะดวก เป็น
ยุทธศาสตร์ของ อบต.จะเห็นได้ว่าโครงการของเราเชื่อมโยงการพัฒนากันได้ ซึ่งก็เป็นไป
ตามหนังสือสั่งการ
1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
1.๓ ขั้นตอนในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
1.๔ ประโยชน์ของการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
ส่วนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา
2.๑ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
2.๒ การประเมินผลการนาแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณมาดูหน้าที่ 11 นะครับ ผล
การพัฒนาท้องถิ่นในปีผ่านมาภายใต้แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองฉลอง พ.ศ.
๒๕๕7 ในการนาแผนพัฒนาฯ ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณสามารถเป็นไปตามแผนพัฒนาฯ
เฉพาะด้านที่ 1 ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จานวน 112 โครงการ คิดเป็นร้อย
ละ 75.68% ส่ ว นด้ า นอื่ น ๆ ไม่ เ ป็ น ไปตามแผนพั ฒ นาฯ เท่ า ที่ ค วรอั น เนื่ อ งจากมี
โครงการและกิจกรรมในแผนพัฒนาฯ จานวนมากเกินไป ซึ่งได้รับงบประมาณจากองค์การ
บริหารส่วนตาบลจัดเก็บเอง ส่วนราชการอื่นจัดเก็บให้ และเงินอุดหนุนจากรัฐบาลมีจากัด
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เชิงคุณภาพไม่สามารถดาเนินการได้ตามแผน แต่ส่ว นหนึ่งก็สามารถแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนให้ ประชาชนได้พอสมควรทาให้ ในเชิงปริมาณการนาแผนพัฒ นาไปปฏิบัติ ใน
ภาพรวมจึงสามารถดาเนินการได้ 139 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 93.92% จะเห็นได้ว่า
เราเน้นการพัฒนาเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐานเสียส่วนใหญ่
2.3 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ
ส่วนที่ 3 การนทาแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ
3.1 แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
3.2 บัญชีโครงการพัฒนา และบัญชีประสานโครงการพัฒนา
ผ 01 บัญชีโครงการพัฒนา
ทุกท่านจะเห็นนะครับว่าช่องงบประมาณและที่ผ่านมาปี 2559 ที่มีงบประมาณบรรจุไว้
นั้นส่วนมากจะได้มาจากความต้องการของประชาชนแต่ละหมู่บ้านที่จัดลาดับความสาคัญ
ไว้แล้วซึ่งคณะกรรมการสนับสนุนผู้จัดทาร่างแผนพัฒนาฯ ผ่านการพิจารณาเห็นชอบของ
คณะกรรมการพัฒนาแล้ว ก็ได้ใส่วงเล็บไว้ในช่องเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ไว้ ให้ทุก
ท่านทราบและได้พิจารณาตามความสาคัญเร่งด่วนต่อไป
ผ 02 บัญชีประสานโครงการพัฒนา
เป็นโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตาบล ซึ่งจะต้องส่งโครงการประสาน
ไปยั งคณะกรรมการประสานแผนพัฒ นาอาเภอขุขันธ์ ส่ ง ต่อไปยัง องค์การบริห ารส่ ว น
จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อรอส่งต่อไปของบประมาณมาดาเนินการอีกครั้งหนึ่ง
ผ 03 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
เป็นการสรุปโครงการพัฒนาที่มีทั้งหมดของแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561)
ส่วนที่ 4 แนวทางการติดตามประเมินผล
4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
4.2 ระเบียบวิธีในการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
ภาคผนวก ก รูปแผนที่ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ภาคผนวก ข การประเมินคุณภาพของแผน สาหรับร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 –
2561) ที่ผ่านคณะกรรมการพัฒนาแล้วก็มีเท่านี้ครับ หากต้องการทบทวนแผนพัฒนาฯ ก็
สามารถดาเนินการได้ตามระเบียบซึ่งที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตาบลฯ ของเราก็ไม่เคยมี
การพิจารณาทบทวนแผนฯ เลย การทบทวนก็จะเป็นประโยชน์กรณีโครงการที่เกิดเหตุขึ้น
จาเป็นต้องดาเนินการแก้ไขโดยด่วนแต่ว่าไม่มีในแผน เราก็ทาการทบทวนแผนพัฒนากัน
ในรูปของคณะกรรมการพัฒนาอีกครั้ง ซึ่งจะมีเพิ่มอีกหนึ่งฉบับเป็นแผนพัฒนาฯ (ฉบับที่
2) สาหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ขององค์การบริหารส่วนตาบลก็จะมี
การเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอีกครั้งหนึ่งครับ ต่อไปก็
ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาได้ดาเนินการต่อไปครับ
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ก็ขอขอบคุณท่านนายก และท่านฉัตรชัย ชัยกุลบัณฑิต เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและ
แผนที่ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับแผนพัฒนาสามปีให้กับสมาชิกได้รับ ทราบ ซึ่งสมาชิกก็
คงได้พิจารณาดูแล้วนะครับเกี่ยวกับแผนพัฒนาหมู่บ้านของท่าน มีขาดตกตรงไหนก็ช่วย
พิจารณาด้วยนะครับ ต่อไปเชิญสมาชิกอภิปรายครับเชิญครับ
นางบุญชิน ทองมนต์
เรี ย นท่านประธานสภาที่เคารพ ดิฉันนางบุญชิน ทองมนต์ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1 ได้
พิจารณาดูแผนแล้วนะค่ะ แผนพัฒนาสามปีของหมู่ที่ 1 ครอบคลุมดี ไม่มีอะไรค่ะ
นางพรรณี รัตนาพันธ์ เรียนท่านประทานที่เคารพค่ะ ดิฉันนางพรรณี รัตนาพันธ์ สมาชิก อบต.หมู่ที่ 9 โครงการ
ทุกโครงการไม่มีตกหล่นค่ะ เรียงลาดับไว้ ดีทาให้อ่านดูง่ายดีค่ะ ตัวหนังสือจะใหญ่กว่าเดิม
เทียบจากแต่ก่อนสามารถอ่านเห็นได้ง่ายกว่า หมู่ที่ 9 ดูหน้า 54 โครงการก่อสร้างฝาปิด
ท่อระบายน้าหน้าศาลาประชาคมหมู่บ้าน ตัวนี้ขอมานานแล้วค่ะแต่ยังไม่เห็นดาเนินการให้
ค่ะ ขอเป็นลาดับที่ 1 นะค่ะ และอีกหน้าที่ 74 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
บ้านนิคมหนองฉลอง หมู่ที่ 9 คลอง 1 จานวน 6 จุด ระยะทาง 500 เมตรตัวนี้ขอเป็น
ลาดับที่ 2 ค่ะ ชาวบ้านต้องการมาก ๆ เพราะทาการเกษตรเยอะและขอให้ขยายให้เร็ว ๆ
นะค่ะ ขอบคุณค่ะ
นางบุญมี บัวหุ่ง
เรียนท่านประธานที่เคารพค่ะ ดิฉันนางบุญมี บัวหุ่ง สมาชิก อบต.หมู่ที่ 6 อยากจะขอ
เปลี่ยนหน้าที่ 59 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมพร้อมฝายกั้นน้าคลอง 2 ยาว 6 เมตร
กว้าง 1.80 เมตร สูง 2.10 เมตร มาเป็นลาดับ 2 มีแค่นี้ค่ะ
นายบัญชา เพ็ญจันทร์ มีท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ เชิญท่านปราณี จันคะนา สมาชิก อบต.หมู่ที่ 5 ครับ
นางปราณี จันคะนา
เรี ย นท่านประธานที่เคารพ และสมาชิกผู้ ทรงเกียรติทุกท่านดิฉันนางปราณี จันคะนา
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 5 ปีนี้ก็ดีใจค่ะที่มีแผนบรรจุบ้านเทิดไท้ไว้ด้วย ชาวบ้านที่ตกทุกข์ได้ยาก
ก็จะได้รับความช่วยเหลือและขอเรียนถามหน้าที่ 76 หมู่ที่ 1 กับหมู่ที่ 2 โครงการติดตั้ง
ลาโพงเดินสายเสียงตามสายในหมู่บ้าน แต่หมู่ที่ 5,6,7,9,10 เป็นปรับปรุงระบบเสียงตาม
สาย ไม่ทราบว่าต้องแก้ไขให้เหมือนกันไหมค่ะเพราะงบประมาณก็ใช้เท่ากัน
นายฉัตรชัย ชัยกุลบัณฑิต ครับจะทาการแก้ไขให้เหมือนกันนะครับ
นายบัญชา เพ็ญจันทร์ ครับขอบคุณท่านปราณี มากครับ มีท่านใดอีกไหมครับที่จะอภิปราย ขอเชิญท่านประกาศ
ทองบุตร สมาชิก อบต.หมู่ที่ 4 ครับ
นายประกาศ ทองบุตร เรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกทุกท่านครับ ผมนายประกาศ ทองบุตร สมาชิก
อบต.หมู่ที่ 4 ดูหน้าที่ 64 โครงการขุดคลอกระบายน้าคลอง 2 คลอง 3 พิจารณาให้ด้วย
ครับ
นายบัญชา เพ็ญจันทร์ ก็ขอขอบคุณท่านประกาศนะครับ ก็ไม่ต้องตัดออกครับเอาไว้ทั้งสองคลองเลยครับ มีท่าน
ใดที่จะอภิปรายอีกครับ ขอเชิญท่านสถิต พรมลักษณ์ สมาชิก อบต.หมู่ที่ 7 ครับ
นายสถิต พรมลักษณ์ เรี ยนท่านประธานสภา คณะผู้ บริห าร และสมาชิกที่เคารพทุกท่านครับ ผมสถิต พรม
ลักษณ์ สมาชิก อบต.หมู่ที่ 7 อยากจะเปลี่ยนแปลงหน้าที่ 78 โครงการที่ 6 ปรับปรุง
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ศาลาประชาคมบ้านนิคมสายเอก หมู่ที่ 7 (ลาดับที่ 4) ขอเลื่อนมาอยู่ลาดับที่ 2 ได้ไหม
ครับ เพราะหมู่ที่ 7 ยังไม่มีศาลาประชาคมเลยครับ
ก็ขอขอบคุณท่านสถิตครับ มีท่านใดที่อภิปรายเพิ่มเติมอีกไหมครับ
ขออนุญาตครับ สาหรับการจัดลาดับนั้น ก็จัดตามที่ได้ประชาคมออกมาในแต่ละหมู่บ้าน
ซึ่งลาดับ ที่ 1-10 ของแต่ล ะหมู่บ้านก็เรียงกันไว้แล้ วนะครับ ลาดับที่ 1-4 จะอยู่ในช่อง
งบประมาณปี 2559 ตามลาดับความสาคัญ เพราะในช่องปีงบประมาณ 2559 ก็จะขอ
มาบรรจุไว้ในข้อบัญญัติของตาบลตามที่มีงบประมาณเพียงพอและสามารถทาได้จริง และ
หากมีงบประมาณเหลือก็อาจจาเป็นต้องดึงโครงการจากช่องปีงบประมาณ 2560-2561
มาใช้ก็เป็นไปได้ครับ ซึ่งทุกหมู่บ้านของท่านที่เรียงลาดับไว้ก็มีอยู่แล้ว ก็ขอให้ท่านสมาชิก
ได้เข้าใจนะครับ
ขอบคุณท่านนายกที่ได้ชี้แจงเกี่ยวกับลาดับที่จะนาไปพัฒนาหมู่บ้าน เราก็ได้อภิปรายมา
พอสมควรแล้วครับ มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกไหมครับ ถ้าไม่มีแล้ว ผมก็จะขอมติ
เห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) ท่านใดเห็นควรว่าจะเห็นชอบร่าง
แผนพัฒนาสามปีเพื่อให้ทางคณะผู้บริหารนาไปพัฒนาตาบลของเรา โปรดยกมือครับผม
มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561)
เรื่องอื่นๆ
ต่อไปเรื่องอื่นๆ ก็ขอเชิญท่านสมาชิกมีอะไรที่จะปรึกษาก็ขอเชิญครับ เชิญท่านพรรณีครับ
เรียนท่านประธานที่เคารพ ดิฉันนางพรรณี รัตนาพันธ์ สมาชิก อบต.หมู่ที่ 9 อยากจะ
เรียนถามท่านนายกฯ เกี่ยวกับไฟฟ้าส่องสว่างของหมู่ 9 ได้เขียนหนังสือมาขอแล้วว่าไฟฟ้า
ไม่สว่าง ก็มีการไปซ่อมแซมให้แล้วแต่ก็สว่างได้แค่วันเดียว ก็มีช่างมายกหลอดไฟฟ้าไปทั้ง
ชุดแต่ยังไม่เห็นเอามาคืนเลย อยากให้ท่านนายกฯ ได้ติดตามช่างให้เอามาติดตั้งให้ด้วยค่ะ
ขอเชิญท่านรองสนิท สมาชิก อบต.หมู่ 2 ครับ
เรียนท่านประธานที่เคารพ ดิฉันนางสนิท ชาบุญมี สมาชิก อบต.หมู่ที่ 2 ขอบคุณผู้บริหาร
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านค่ะ ที่ได้ทาถนนลาดยางให้และเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ดิฉัน
รู้สึกว่าถนนไม่เรียบสม่าเสมอเลยเวลามีฝนตกมาก็มีน้าขังเป็นจุดๆ ขอให้ท่านผู้เกี่ยวข้องได้
ตรวจสอบให้หน่อยนะค่ะ
มีท่านใดอีกไหมครับ เชิญท่านบุญมีครับ
เรียนท่านประธานที่เคารพค่ะ ดิฉันนางบุญมี บัวหุ่ง สมาชิก อบต.หมู่ที่ 6 เรื่องไฟฟ้าส่อง
สว่างดับค่ะ จุดเดิมทางบ้านนิคมซอยกลาง และหน้าอนามัยไปหาโรงเรียนบ้านนิคม 3 ค่ ะ
และอีกเรื่ องหนึ่งค่ะอยากให้ท่านนายกจ้างพนักงานช่างไฟฟ้าประจาตาบลเราค่ะ เวลา
ไฟฟ้าดับเราจะได้เรียกใช้ได้เลยค่ะ ขอบคุณค่ะ
ขอบคุณท่านบุญมี มีท่านใดอีกไหมครับ เชิญท่านบุญชิน สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1 ครับ
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เรียนท่านประธานที่เคารพค่ะ ปัญหาความเดือดร้อนของหมู่ที่ 1 ถนนคอนกรีตพังหมดแล้ว
ค่ะ เดินทางลาบากถนนพังเป็นหลุ่มใหญ่ๆ ซ่อมเสร็จจุดหนึ่งอีกที่หนึ่งก็พังอีก แจ้งให้ทราบ
และก็ดูแลให้ด้วยค่ะ ส่วนถนนคอนกรีตฯ งบจ่ายขาดก็ได้ทาเสร็จแล้วแต่ยังไม่เห็นลงไหล่
ทางก็ขอให้ดาเนินการให้ด้วยค่ะ ท่อระบายน้าตัดถนนชารุดก็ให้ท่านนายกดูแลให้ด้วยค่ะ
นายบัญชา เพ็ญจันทร์ ขอบคุณท่านบุญชินครับ ก็ขอเชิญท่านปราณีครับ
นางปราณี จันคะนา
เรียนท่านประธานที่เคารพ ดิฉันนางปราณี จันคะนา สมาชิก อบต.หมู่ที่ 5 ก็เดือดร้อน
เรื่ อ งน้ าท่ ว มขั ง ในหมู่ บ้ า น เวลาฝนตกก็ จ ะเกิ ด น้ าขั ง บริ เ วณในหมู่ บ้ า นเพราะถนนต่ า
ชาวบ้านถมดินในบ้านสูง ท่อระบายน้าก็ไม่สามารถระบายน้าได้ และได้ทาหนังสือถึงนายก
แล้ว ก็เห็นเจ้าหน้าที่ อบต.ลงมาสารวจแล้ว ฝากท่านนายกแก้ไขเร่งด่วนให้ด้วยค่ะ
นายบัญชา เพ็ญจันทร์ มีท่านใดอีกไหมครับ ขอเชิญท่านสถิตครับ
นายสถิต พรมลักษณ์ เรียนท่านประธานที่เคารพครับ ผมนายสถิต พรมลักษณ์ สมาชิก อบต.หมู่ที่ 7 อยากถาม
ท่านนายกว่าถนนคอนกรีตฯ 35 เมตร ไปถึงหมู่บ้านไหนแล้วครับ ยังไม่ถึงหมู่ที่ 7 เลยครับ
อีกเรื่องหนึ่งครับอยากให้ท่านนายกฯ ขุดลอกคลองศูนย์ให้หน่อยครับ เพราะวัวควายไม่มี
น้ากินครับ ขอฝากท่านดาเนินการให้ด้วยครับ
นายบัญชา เพ็ญจันทร์ มีท่านใดอีกไหมครับ ขอเชิญท่านไกรศักดิ์ครับ
นายไกรศักดิ์ ประภาสัย เรียนท่านประธานที่เคารพครับ ผมมีปัญหาเรื่องทาถนนหินคลุกบางเกินไปครับ
นายบัญชา เพ็ญจันทร์ ขอบคุณท่านไกรศักดิ์ มีท่านใดอีกไหมครับ ขอเชิญท่านประกาศ ทองบุตรครับ
นายประกาศ ทองบุตร เรียนท่านประธานที่เคารพ ผมนายประกาศ ทองบุตร สมาชิก อบต.หมู่ที่ 4 มีเรื่องไฟฟ้า
ส่องสว่างดับครับได้ประมาณเดือนแล้ว เสียประมาณ 3 จุดครับ ให้ดาเนินการแก้ไขให้ด้วย
ครับ
นายวัฒนะ ทองมนต์
เรียนท่านประธานที่เคารพ ผมนายวัฒนะ ทองมนต์ สมาชิก อบต.หมู่ที่ 2 เรื่องไฟฟ้าส่อง
สว่างดับหน้าบ้านนักการเยี่ยมครับ
นางวิลัย มะลัย
เรียนท่านประธานที่เคารพ ดิฉันนางวิลัย มะลัย สมาชิก อบต.หมู่ที่ 10 เรื่องไฟฟ้าส่อง
สว่างขอนานแล้วค่ะยังไม่ได้เลยค่ะ
นางสงวน พวงอินทร์
เรียนท่านประธานที่เคารพ ผมสงวน พวงอินทร์ สมาชิก อบต.หมู่ที่ 3 หนังสือเชิญประชุม
ผมขอด้วยนะครับ ไม่ได้รับเหมือนคนอื่นเลยครับ สาหรับแผนพัฒนาสามปีก็ได้มาจากการ
ออกประชาคมเรี ย งล าดั บ ไว้แ ล้ ว ครั บ ก็ มี เรื่ อ งไฟฟ้ า ดั บ ก็อ ยากให้ ช่ า งขี่ร ถไปดู บ้ า งว่ า
ตรงไหนดับบ้างครับ ส่วนเรื่องน้าก็แล้งประปาหมู่บ้านก็เปลี่ยนไดร์น้าเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีก
ก็ขอให้ดาเนินการซ่อมให้ด้วยครับ
นายบัญชา เพ็ญจันทร์ ขอบคุณท่านสงวนครับ ขอเชิญท่านดุสิตครับ
นายดุสิต อินทะเสน
เรียนท่านประธานที่เคารพครับ ผมนายดุสิต อินทะเสน สมาชิก อบต.หมู่ที่ 6 เรื่องกีฬาตา
กะจะเกมส์ปีนี้ทาไมเงียบครับ ก็ขอฝากให้ทางท่านนายกฯช่วยดูให้หน่อย ถ้ามีก็ขอให้แจ้ง
ให้ทราบด้วยครับ เพราะจะได้แจ้งนักกีฬาให้ทราบ
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นายหล้า ศรีมาศ

นายบัญชา เพ็ญจันทร์
นางปานจิต แสนทวีสุข

ขอบคุณท่านดุสิตครับ มีท่านใดอีกไหมครับ ถ้าไม่มีแล้วผมก็ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ได้
เข้าร่วมประชุมและเห็นชอบรับรองร่างแผนพัฒนาสามปี ต่อไปก็ขอให้ท่านนายกได้ชี้แจง
เกี่ยวกับข้อซักถามที่ทางสมาชิกได้สอบถาม เชิญครับ
เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่านครับ เรื่องไฟฟ้าดับขอให้ทางสมาชิกทุก
หมู่บ้านมีหนังสือแจ้งมา เพื่อจะได้ให้ช่างออกไปสารวจและดาเนินการซ่อมแซม ส่วนหมู่อื่น
ที่ไม่ได้ซ่อมเนื่องจากว่าไม่ได้แจ้งก็เลยไม่ได้ซ่อม ส่วนหมู่ที่ 9 เรื่องฝาปิดท่อก็นานจริงๆ
บอกผู้รับจ้างแล้วแต่ก็ยังไม่เห็นดาเนินการให้ ส่วนถนนลาดยางหมู่ที่ 2 เป็นโครงการซ่อม
สร้างไม่ใช่ก่อสร้าง ผมดูแล้วเขาก็ทาดีอยู่ครับ ซึ่งเป็นโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ส่วน
ถนนคอนกรีตฯ ที่เราจ่ายขาดเงินสะสมนะครับ ที่ดาเนินการก่อสร้างแล้วมีหมู่ที่ 8, 1, 3,
9 ที่ยังไม่ดาเนินการก่อสร้างมีหมู่ที่ 7, 5, 4, 2, 10 ก็จะดาเนินการก่อสร้างส่วนที่เหลือ
ต่อไปเรื่อยๆ จนกว่าจะแล้วเสร็จหมดทุกหมู่ครับ บ้านนิคมซอย 4 ได้ โครงการก่อสร้าง
ประมาณ 400 เมตร เป็นงบอุดหนุนเฉพาะกิจขอให้ท่านช่วยดูด้วย ตรงไหนไม่ดีก็ให้บอก
เขาให้ดาเนินการก่อสร้างให้ดี ช่วยกันนะครับ เมื่อทาเสร็จก็ต้องทาเรื่องขอเบิกเงินจากคลัง
จังหวัด เพราะไม่ใช่เงินงบประมาณของเรา และถนนลาดยาง หมู่ที่ 2 ประปาหมู่บ้านหมู่ที่
8 ก็เหมือนกันเป็นงบอุดหนุนเฉพาะกิจ ส่วนน้าท่วมหมู่ที่ 5 ก็เกิดจากการถมที่สูง ถนนเลย
ต่า พอมีน้ามาก็ท่วมขังระบายน้าออกไม่ได้ ก็ได้คุยกับท่านผู้ใหญ่แล้วซึ่งก็แก้ไขได้ระยะหนึ่ง
ส่วนกีฬาตากะจะเกมส์น่าจะมีนะครับ วันนี้ก็มีประชุมจึงได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปประชุมแทนแล้ว
ถ้ามีก็จะแจ้งอีกครั้งนะครับ และขอแจ้งนะครับปลัดอาวุโสจะย้ายไปดารงตาแหน่งที่อาเภอ
น้าเกลี้ยงไปรักษาการตาแหน่งนายอาเภอ ก็จะมีงานเลี้ยงส่งเย็นวันที่ 3 มิถุนายน 2558
ส่วนเรื่องวาตภัยได้แจ้งไปที่อาเภอขุขันธ์แล้ว ทางอาเภอแจ้งว่าให้เราดาเนินการช่วยเหลือ
เอง เพราะทางอาเภอไม่มีงบประมาณส่วนเรื่องโครงการตาบลละ 1 ล้ าน กาหนดให้ มี
ค่าแรง 50% ค่าวัสดุอีก 50% ก็ได้ดาเนินการก่อสร้างเสร็จแล้ว ก็ขอขอบคุณทุกๆ ท่านที่
เอาใจใส่โครงการต่างๆ เป็นอย่างดี
ขอขอบคุณท่านนายกฯ ครับ ต่อไปก็ขอเชิญท่านปลัดมีอะไรจะชี้แจง ก็ขอเชิญครับ
เรี ย นท่ านประธานสภา ท่า นสมาชิก ที่ เ คารพทุ ก ท่ านนะค่ ะ ก็ มี เ รื่ อ งขอชี้ แ จงเกี่ ย วกั บ
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดเก็บรายได้และส่งเสริม
อาชีพ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองฉลอง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 กาหนดการตาม
โครงการจานวน 3 วัน ช่วงบ่ายวันนี้ก็มีการบรรยาย 2 ข้อ คือ บรรยายเรื่องมาตรการใน
การจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบรรยายเรื่องการส่งเสริมอาชีพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลังจากจบการบรรยายแล้วก็จะได้ให้ทุกท่านเตรียมตั วเก็บ
สัมภาระ ซึ่งจะขึ้นรถออกเดินทางประมาณ 19.30 น.
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ก็ขอขอบคุณท่านปลัดครับ ที่ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการศึกษาดูงาน มีท่านใดจะอภิปรายต่ออีก
ไหมครับ หากไม่มีแล้วผมก็ขอปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจาปี
พ.ศ.2558 ครับ

ปิดการประชุมเวลา 11.50 น.

ลงชื่อ........................................................ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
(นางปานจิต แสนทวีสุข)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองฉลอง

ลงชื่อ..................................................กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นางสนิท ชาบุญมี)
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองฉลอง

ลงชื่อ................................................กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายสงวน พวงอินทร์)
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 3

ลงชื่อ.....................................................กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นางพรรณี รัตนาพันธ์)
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 9
ลงชื่อ.....................................................ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายบัญชา เพ็ญจันทร์)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองฉลอง

