ผู้มาประชุม
ผู้ขาดประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุม
(สมาชิกครบองค์ประชุม)
เริ่มประชุมเวลา
ประธานสภาฯ
ระเบียบวาระที่ ๑
นายบัญชา เพ็ญจันทร์
ประธานสภาฯ

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองฉลอง
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 / ๒๕๕8
วันที่ 11 ธันวาคม ๒๕๕8
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลหนองฉลอง
**************************
18 คน
1 คน
6 คน
๐๙.๐๐ น.
กล่าวเปิดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/๒๕๕8
เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วันนี้มีสมาชิกขาดประชุม 1 ท่าน ได้แก่นางสนิท ชาบุญมี รองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลหนองฉลอง หมู่ที่ 2
1.1 แจ้ ง เพื่ อ ทราบ มี เ จ้ า หน้ า ที่ ย้ า ยมาใหม่ รายนางสาวภี ร ดา จิ น ดาวงษ์ ต าแหน่ ง
นักวิชาการการศึกษา ย้ายมาจาก อบต.โสน อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
1.2 แจ้งเพื่อทราบ เนื่องจากอาเภอได้มีโครงการจัด กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระ
บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "BIKE FOR DAD ปั่นเพื่อพ่อ" เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธั น วาคม ๒๕๕๘ ในวั น ที่ 11 ธั น วาคม 2558 ก าหนด
ลงทะเบียน ณ ที่ว่าการอาเภอขุขันธ์ เวลา 13.00 น. และเริ่มปั่นเพื่อพ่อเวลา 15.00 น.
ระยะทางรวมไป-กลับ 19 กิโลเมตร จากที่ว่าการอาเภอขุขันธ์-ไปเส้นบ้านแทรง-ไปสิ้นสุดที่
วัดบ้านลาภู ต.ใจ อ.ขุขันธ์ ขอให้ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน
ก่อนอื่นก็ขอเชิญเจ้าหน้าที่ที่ย้ายมาใหม่แนะนาตัวอีกครับ ขอเชิญครับ

นางสาวภีรดา จินดาวงศ์
นักวิชาการศึกษา
เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติค่ะ ดิฉันชื่อ นางสาวภีรดา จินดาวงศ์
ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา ย้ายมาจากองค์การบริหารส่วนตาบลโสน ขอฝากเนื้อฝากตัวเป็น
ลูกหลานชาวหนองฉลองด้วยค่ะ หากมีอะไรก็ขอคาแนะนาจากทุกท่านด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
ระเบียบวาระที่ ๒
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
2.1 ขอมติรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้ง 2 เมื่อวันที่ 14
สิงหาคม พ.ศ. 2558
นายบัญชา เพ็ญจันทร์
ประธานสภาฯ
ก็ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ตรวจดูรายงานการประชุมเชิญครับ เมื่อทุกท่านได้ตรวจสอบ
รายงานการประชุมแล้ว กระผมก็ขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3
ครั้ง 2 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2558 โปรดยกมือด้วยครับ
ที่ประชุม
เห็นชอบโดยเอกฉันท์
ระเบียบวาระที่ ๓
กระทู้ถาม (ถ้ามี)
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔
เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 เสนอรายงานการติดตามและประเมิน ผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล
หนองฉลอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพื่อทราบ
นายบัญชา เพ็ญจันทร์
ประธานสภาฯ
ก็ขอเชิญเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ได้รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ขอเชิญครับ

-๒นายฉัตรชัย ชัยกุลบัณฑิต
จนท.วิเคราะห์ฯ
เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองฉลอง และ
คณะบริ ห ารที่ เ คารพทุ กท่ า นครับ ก็ข อรายงานการติ ดตามและประเมิ น ผลแผนพัฒ นา
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองฉลอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ดังนี้ครับ
ส่วนที่ 1 บทนา
1. ความหมายของการติดตามและประเมินผล
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3. กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
4. วิธีการติดตามและประเมินผล
5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
6. วิสัยทัศน์การพัฒนา (Vision) องค์การบริหารส่วนตาบลหนองฉลอง
7. พันธกิจ (Mission)
8. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา (Goals)
9. ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองฉลอง
ส่วนที่ 2 การติดตามผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
1. การประเมินตนเองในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่ว นตาบลหนอง
ฉลอง
2. การติดตามผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองฉลอง
ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

รวม

จานวน
โครงการ

งบ
ประมาณ

จานวน
โครงการ

งบ
ประมาณ

จานวน
โครงการ

งบ
ประมาณ

จานวน
โครงการ

1.โครงสร้าง
พื้นฐาน

75

30,611,000.00

94

37,600,000.00

45

25,650,000.00

214

93,861,000.00

2.ด้านเศรษฐกิจ

11

580,000.00

10

790,000.00

10

710,000.00

31

2,080,000.00

38

4,095,000.00

35

8,245,000.00

23

3,695,000.00

96

16,035,000.00

26

9,441,000.00

21

7,335,000.00

19

6,315,000.00

66

23,091,000.00

22

3,890,000.00

16

3,420,000.00

14

2,520,000.00

52

9,830,000.00

172

48,617,000.00

176

57,390,000.00

111

38,890,000.00

459

144,897,000.00

ยุทธศาสตร์

3.ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
4.ด้านการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
5.ด้านการศึกษา
ศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรม
รวม

งบ
ประมาณ

3. การจัดทางบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองฉลอง
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองฉลอง ได้จัดทาเทศบั ญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ 2558 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย จานวน
70 โครงการ งบประมาณ 20,389,640.00 บาท ซึ่งสามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

-๓-

1.โครงสร้างพื้นฐาน

4

งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ
1,677,520.00

2.ด้านเศรษฐกิจ

4

140,000.00

3.ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

22

5,184,200.00

4.ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

22

10,642,000.00

5.ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

18

2,745,920.00

70

20,389,640.00

ยุทธศาสตร์

โครงการ

รวม

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณในการดาเนินโครงการตามแผนการดาเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองฉลอง ประจาปีงบประมาณ 2558
ยุทธศาสตร์
1.โครงสร้างพื้นฐาน
2.ด้านเศรษฐกิจ
3.ด้านการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
4.ด้านการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
5.ด้านการศึกษา ศาสนา
ประเพณี วัฒนธรรม

ลงนามสัญญา
คิดเป็น
งบประมาณ

คิดเป็น

40.43
2.13

3,067,427.80
64,725.00

7

14.89

8

จานวน
โครงการ
19
1

รวม

เบิกจ่าย
งบประมาณ

คิดเป็น

40.08
0.85

จานวน
โครงการ
19
1

คิดเป็น

40.43
2.13

3,067,427.80
64,725.00

40.51
0.85

441,450.00

5.77

7

14.89

441,450.00

5.83

17.02

705,157.77

9.21

8

17.02

705,157.77

9.31

12

25.53

3,374,808.64

44.09

12

25.53

3,293,742.84

43.5

47

100

7,653,569.21

100

47

100

7,572,503.41

100

ผลการดาเนินงานตามงบปกติ และงบเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ 2558
(1)
งบปกติ

ยุทธศาสตร์

(2)
เงินสะสม

(3)
รวมทิ้งสิ้น
(1 + 2)
จานวนเงิน
ร้อยละ
จานวนเงิน
ร้อยละ
จานวนเงิน
ร้อยละ
1,092,427.80 14.27 1,975,000.00 34.78 3,067,427.80 40.08
64,725.00 0.85
64,725.00
0.85
441,450.00 5.77
441,450.00
5.77

1.โครงสร้างพื้นฐาน
2.ด้านเศรษฐกิจ
3.ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
4.ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
705,157.77 9.21
705,157.77
9.21
5.ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
3,374,808.64 44.09
3,374,808.64 44.09
รวม
5,678,569.21 74.20 1,975,000.00 34.78 7,653,569.21 100.00

ผลการดาเนินงานตามโครงการพัฒนาที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจาปีงบประมาณ
2558
ผลการดาเนินงาน

โครงการ
ยังไม่ได้
ดาเนินการ
1.เบี้ยยังชีพสาหรับผู้พกิ าร

อยู่ในระหว่าง
ดาเนินการ

งบประมาณ
ดาเนินการ
แล้วเสร็จ


งบประมาณ
ที่ได้รับ
896,800

งบประมาณ
ที่เบิกจ่ายแล้ว
892,800

-๔ผลการดาเนินงาน

โครงการ
ยังไม่ได้
ดาเนินการ

อยู่ในระหว่าง
ดาเนินการ

งบประมาณ
ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

งบประมาณ
ที่ได้รับ

2.เบี้ยยังชีพสาหรับผู้สูงอายุ



3,577,800

3,508,100

3.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด



17,500

17,500

4.โครงการฝึกอบรมบาบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด



22,500

22,500

5.ค่าวัสดุการศึกษา



224,400

223,764

6.เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก



635,760

613,830

7.เงินค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก



364,140

335,240

8.เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรครูผู้ดูแลเด็ก



4,000

2,000

5,742,900

5,615,734

รวม

งบประมาณ
ที่เบิกจ่ายแล้ว

ผลการดาเนินงานตามโครงการพัฒนาที่ได้รับจากการประสานแผนพัฒนา ประจาปี
งบประมาณ 2558 (เงินเหลือจ่ายจากเกินศักยภาพ)
โครงการ
1.จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังคลอง 3 เชื่อมระหว่างหมู่บา้ น
หมู่ที่ 2 ถึงหมู่ที่ 1
2.ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 5 บ้านตรอย
รวม

ผลการดาเนินงาน
ยังไม่ได้
อยู่ในระหว่าง ดาเนินการ
ดาเนินการ ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

-

-



งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ได้รับ
ที่เบิกจ่ายแล้ว
50,000.00
1,215,000.00
9,292,000.00

ส่วนที่ 3 สรุปผลและข้
ปผลและข้อเสนอแนะ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ได้เสนอแนะข้อคิดเห็นไว้ดังนี้
1. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปี ควรมีความสัมพันธ์กับศักยภาพด้านงบประมาณ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองฉลอง
2. การใช้จ่ายงบประมาณในการดาเนินการจริง ควรให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ตั้งไว้
3. ควรมีการวางแผนและประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการให้ใกล้เคียงกับการดาเนินการ
จริง
4. ควรดาเนินโครงการให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนดตามแผนการดาเนินงาน เพื่อไม่ให้
เกิดความล่าช้าในช่วงระยะเวลาใกล้สิ้นปีงบประมาณ
5. โครงการที่อยู่ระหว่างดาเนินการและโครงการที่ยังไม่ดาเนินการ ขอให้ดาเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด
จากรายงานดังกล่าวข้างต้นก็มีรายละเดียดแจ้งมาเพื่อให้ทุกท่านทราบเพียงเท่านี้ครับ
นายบัญชา เพ็ญจันทร์
ประธานสภาฯ
ก็ขอขอบคุณเจ้ าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนที่ได้รายงานรายละเอียดรายงานการ
ติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลหนองฉลองประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อทราบครับ
ที่ประชุม
รับทราบ

-๕ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 พิจารณาขอความเห็นชอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลหนองฉลอง เรื่อง
การใช้น้าประปา พ.ศ.2558
(วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ)

นายบัญชา เพ็ญจันทร์
ประธานสภาฯ
ก็ขอเรียนเชิญท่านนายกฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตาบลหนอง
ฉลอง เรื่องการใช้น้าประปา พ.ศ.2558
นายหล้า ศรีมาศ
นายก อบต.
เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองฉลองผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่านครับ ขอเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริห ารส่ วนตาบลหนองฉลอง เรื่อง การใช้
น้าประปา พ.ศ.2558 ดังนี้
เหตุผล ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๗๑ ให้องค์การบริหารส่ วนตาบลมี
อานาจออกข้อบัญญัติตาบล เพื่อใช้บังคับในตาบลได้เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย หรืออานาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล จึงเห็นสมควรออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล
นี้ มีทั้งหมด 36 ข้อ ก็ขอให้ทุกท่านเปิดอ่านดูไปพร้อมๆ กันนะครับ
หมวดที่ 1 การขอใช้น้าประปา จากข้อ 6 ถึงข้อ 9
หมวดที่ 2 การยกเลิกการใช้น้า ข้อ 10
หมวดที่ 3 การดาเนินการติดตั้ง จากข้อ 11 ถึงข้อ 13
หมวดที่ 4 หน้าที่ผู้ใช้น้า จากข้อ 14 ถึงข้อ 17
หมวดที่ 5 การชาระค่าน้าประปาและการเก็บเงิน จากข้อ 18 ถึงข้อ 19
หมวดที่ 6 การจดและอ่านมาตรวัดน้า จากข้อ 20 ถึงข้อ 21
หมวดที่ 7 การโอนกรรมสิทธิ์การใช้น้าประปา จากข้อ 22 ถึงข้อ 26
หมวดที่ 8 ความรับผิดของผู้ใช้น้า จากข้อ 27 ถึงข้อ 30
หมวดที่ 9 การเปลี่ยนขนาดมาตรวัดน้าและการย้ายสถานที่ใช้น้า ข้อ 31
หมวดที่ 10 บทกาหนดโทษ จากข้อ 32 ถึงข้อ 33
หมวดที่ 11 บททั่วไป จากข้อ 34 ถึงข้อ 36
และอัตราค่าน้าประปาและค่าธรรมเนียมในการใช้น้าประปาของการประปาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลหนองฉลอง ท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล เรื่อง การบริหารกิจการ
ประปาขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองฉลอง พ.ศ. 2558
1. อัตราค่าน้าประปา
๑.1 ค่าน้าประปาของผู้ใช้น้าประปาถาวร ลูกบาศก์เมตรละ ๑๐ บาท
๑.๒ ค่าน้าประปาของผู้ใช้น้าประปาชั่วคราว ลูกบาศก์เมตรละ ๑๕ บาท
๒. อัตราค่าธรรมเนียมในการขอใช้น้าประปา
๒.๑ ค่าธรรมเนียมการใช้น้าประปา ๑๐ บาท
๒.๒ ค่าติดตั้งมาตรวัดน้ารายละ ๗๕๐ บาท
๒.๓ ค่าย้าย หรือค่าถอดมาตรวัดน้าให้ คิดอัตราค่าธรรมเนียมตามข้อ ๒.๑ และ
ข้อ ๒.๓
๓. ค่าบารุงรักษามาตรวัดน้า กาหนดตามขนาดของมาตรวัดน้า ดังนี้

-๖- ขนาด Ø ๑/๒ นิ้ว
ราคาเครื่องละ ๑๐ บาท/เดือน
๓
- ขนาด Ø /๔ นิ้ว
ราคาเครื่องละ ๑๕ บาท/เดือน
- ขนาด Ø ๑ นิ้ว
ราคาเครื่องละ ๒๐ บาท/เดือน
๔. ค่าธรรมเนียมในการขออนุญาตทดลองดับเพลิง ๑๐๐ บาท/ครั้ง
๕. ค่าใบอนุญาตจาหน่ายน้าประปา ๕๐๐ บาท/ปี
๖. ค่าปรับกรณีกระทาให้ตราผนึกแตกหรือขาด ๕๐๐ บาท/ครั้ง
๗. ค่าธรรมเนียม การโอน ย้ายที่อยู่ โอนหรือเปลี่ยนชื่อผู้ใช้น้า ๕๐ บาท/ครั้ง
๘. ค่าปรับกรณีสูบน้าจากท่อประปาโดยตรง ๕๐๐ บาท/ครั้ง
๙. ค่าประกันการใช้น้า (กรณีทั่วไป) ๒๐๐ บาท/ครั้ง
๑๐. ค่าประกันการใช้น้า (กรณีบ่อเลี้ยงกุ้ง) ๕๐๐ บาท/ครั้ง
๑๑. ค่าปรับกรณีทุจริต ตามข้อ ๒๗ ๕๐๐ บาท/ครั้ง
ก็มีรายละเอียดเพียงเท่านี้ครับ ซึ่งก็ขอเสนอทางสภาฯ เพื่อพิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติฯ
เรื่องการใช้น้าประปา พ.ศ.2558 เพื่อประกาศใช้น้าประปาต่อไปครับ
นายบัญชา เพ็ญจันทร์
ประธานสภาฯ
ก็ขอขอบคุณท่านนายกหล้า ศรีมาศ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองฉลองที่ได้แจ้ง
รายละเอียดของร่างข้อบัญญัติฯ เรื่องการใช้น้าประปา พ.ศ.2558 มีท่านใดจะสอบถาม
เกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติฯ ฉบับนี้ไหมครับ หากไม่มี แล้วจะขอมติที่ประชุมเพื่อเห็นชอบในขั้น
รับหลักการต่อไปครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบร่างข้อบัญญัติฯ เรื่องการใช้น้าประปา พ.ศ.
2558 โปรดยกมือครับ
ที่ประชุม
เห็นชอบโดยเอกฉันท์
(วาระที่ ๒ ขั้นการแปรญัตติ)
นายบัญชา เพ็ญจันทร์
ประธานสภาฯ
ตามที่สภา อบต. ได้ให้ ความเห็ นชอบในขั้นรับหลักการแล้ ว ต่อไปขั้นการแปรญัตติ ร่าง
ข้อบัญญัติฯ เรื่องการใช้น้าประปา พ.ศ.2558 ขอให้สมาชิกแปรญัตติได้เลยขอเชิญครับ มี
ไหมครับ หากไม่มีแล้วผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ สมาชิกท่านใดเห็นว่าให้คงร่างข้อบัญญัติ
ฯ เรื่องการใช้น้าประปา พ.ศ.2558 โปรดยกมือครับ
ที่ประชุม
เห็นชอบโดยเอกฉันท์
(วาระที่ ๓ ขั้นการให้ความเห็นชอบ)
นายบัญชา เพ็ญจันทร์
ประธานสภาฯ
ต่อไปขอมติที่ประชุมเห็นชอบร่างข้อบัญญัติฯ เรื่องการใช้น้าประปา พ.ศ.2558 วาระที่ ๓
ขั้นการให้ความเห็นชอบ โปรดยกมือครับ
ที่ประชุม
เห็นชอบโดยเอกฉันท์
5.2 กาหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองฉลอง พ.ศ.2559
นายบัญชา เพ็ญจันทร์
ประธานสภาฯ
ก็ขอให้สมาชิกได้เสนอกาหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองฉลอง พ.ศ.
2559 เชิญครับ
นางพรรณี รัตนาพันธ์

-๗สมาชิก อบต.ม.9

เรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านค่ะ ดิฉันขอเสนอกาหนด
สมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนอง พ.ศ.2559 ไว้ 5 สมัยเหมือนปีที่ผ่านคะ
คือ
1. สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี พ.ศ.2559 เริ่มวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559
2. สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี พ.ศ.2559 เริ่มวันที่ 1-15 มิถุนายน พ.ศ.2559
3. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี พ.ศ.2559 เริ่มวันที่ 1-15 สิงหาคม พ.ศ.2559
4. สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี พ.ศ.2559 เริ่มวันที่ 1-15 ธันวาคม พ.ศ.2559
5. สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี พ.ศ.2560 เริ่มวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

นายบัญชา เพ็ญจันทร์
ประธานสภาฯ
มีท่านใดจะเสนออีกไหมครับ ไม่มีแล้วผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ ท่านใดเห็นว่าจะกาหนด
สมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนอง พ.ศ.2559 ตามที่ท่านพรรณี รัตนาพันธ์
เสนอโปรดยกมือครับ
ที่ประชุม
เห็นชอบโดยเอกฉันท์
5.3 พิจารณาขอความเห็นชอบการจ่ายขาดเงินสะสมประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
นายบัญชา เพ็ญจันทร์
ประธานสภาฯ
ก็ขอเชิญท่านนายกได้ชี้แจงจ่ายขาดเงินสะสมประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ขอเชิญครับ
ผม
นายหล้า ศรีมาศ
นายก อบต.
เรี ย นท่ านประธานสภาฯ และท่ านสมาชิก สภาฯ ที่ เคารพทุก ท่า นครั บ ก่ อนอื่น ขอแจ้ ง
ระเบียบการใช้เงินสะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547
ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายขาดจากเงินสะสมได้ไม่เกินร้อยละสี่สิบของ
งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนของปีนั้น โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข
ดังต่อไปนี้
(1) ให้กระทาได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
เกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทาเพื่อบาบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์ขอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายกาหนด
(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละประเภท
ตามระเบียบแล้ว
(3) เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดาเนินการก่อ
หนี้ผูกพันและเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดาเนินการ
ภายในระยะเวลาที่กาหนดให้การจ่ายขาดเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป
และขอแจ้งงบเงินสะสม ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 ดังนี้
เงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557
5,617,344.51
บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง
3,402,635.16
เงินเหลือจ่ายระหว่างปี
3,519,483.65 6,922,118.81
หัก 25% ของเงินสะสมที่เกิดขึ้นระหว่างปี
850,658.79
จ่ายขาดเงินสะสม
1,779,000.00 2,629,658.79
4,292,460.02

-๘เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ประกอบด้วย
1. หุ้นในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น
2. เงินฝาก กสท. หรือ กสอ.
3. ลูกหนี้ค่าภาษี
4. เงินสะสมที่สามารถนาไปใช้ได้

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9,909,804.53

9,909,804.53
9,909,804.53
ขอนาเสนอรายละเอียดโครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ต่อ
ท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ในที่ประชุมเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบจ่าย
ขาดเงินสะสมประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ในครั้งนี้ จะได้นางบประมาณดังกล่าวไปใช้
ในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในตาบลต่อไป ดังนี้
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนิคมซอย 1 สถานที่ ถนนนิคมซอย 1 ม. 1 บ.นิคมซอย 1
ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนกว้าง 5.00 ม.ยาว 40.00
ม.หนา 0.15 ม.ไหล่ทางลูกรังกว้างไม่น้อยกว่า 0.20 ม. งบประมาณ 109,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้ านนิคมซอย 2 สถานที่ ม. 2 บ.นิคมซอย 2 ต.หนองฉลอง
อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนกว้าง 5.00 ม.ยาว 40.00 ม.หนา 0.15
ม.ไหล่ทางลูกรังกว้างไม่น้อยกว่า 0.20 ม. งบประมาณ 109,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนิคมซอย 3 สถานที่ ถนนนิคมซอย 3 ม. 3 บ.นิคมซอย 3
ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนกว้าง 5.00 ม.ยาว 40.00
ม.หนา 0.15 ม.ไหล่ทางลูกรังกว้างไม่น้อยกว่า 0.20 ม. งบประมาณ 109,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนิคมซอย 4 สถานที่ ถนนนิคมซอย 4 ม. 4 บ.นิคมซอย 4
ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีส ะเกษ ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนกว้าง 5.00 ม.ยาว 40.00
ม.หนา 0.15 ม.ไหล่ทางลูกรังกว้างไม่น้อยกว่า 0.20 ม. งบประมาณ 109,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านตรอย สถานที่ ม. 5 บ.ตรอย ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรี
สะเกษ ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนกว้าง 3.00 ม.ยาว 69.00 ม.หนา 0.15 ม.ไหล่ทาง
ลูกรังกว้างไม่น้อยกว่า 0.20 ม. งบประมาณ 112,500 บาท
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนิคมซอยกลาง สถานที่ บริเวณปากทางเข้าหมู่บ้าน ม. 6
บ.นิคมซอยกลาง ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนกว้าง 5.00
ม.ยาว 84.00 ม.หนา 0.15 ม.ไหล่ ทางลู กรั งกว้างไม่น้อยกว่า 0.20 ม. งบประมาณ
226,900 บาท
โครงการก่ อ สร้ า งถนน คสล.บ้ า นนิ ค มสายเอก เขต 3 สถานที่ ถนนนิ ค มซอย 3 (ฝั่ ง
ตะวันตก) ม.7 บ.นิคมสายเอก เขต 3 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ปริมาณงาน
ก่อสร้างถนนกว้าง 5.00 ม.ยาว 40.00 ม.หนา 0.15 ม.ไหล่ทางลูกรังกว้ างไม่น้อยกว่า
0.20 ม. งบประมาณ 109,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนิคมซอยศูนย์ สถานที่ ถนนนิคมซอยศูนย์ ม. ๘ บ.นิคม
ซอยศูนย์ ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนกว้าง 5.00 ม.ยาว
40.00 ม.หนา 0.15 ม.ไหล่ทางลูกรังกว้างไม่น้อยกว่า 0.20 ม. งบประมาณ 109,000
บาท

-๙9. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนิคมหนองฉลอง สถานที่ ม. 9 บ.นิคมหนองฉลอง ต.หนอง
ฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนกว้าง 5.00 ม.ยาว 40.00 ม.หนา
0.15 ม.ไหล่ทางลูกรังกว้างไม่น้อยกว่า 0.20 ม. งบประมาณ 109,000 บาท
10. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองโพธิ์ สถานที่ ถนนนิคมซอย 3 ม. 10 บ.หนองโพธิ์
ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนกว้าง 5.00 ม.ยาว 40.00
ม.หนา 0.15 ม.ไหล่ทางลูกรังกว้างไม่น้อยกว่า 0.20 ม. งบประมาณ 109,000 บาท
11. จ้างเหมาปรับปรุงถนนหินคลุกถนนคลอง 1 สถานที่ ถนนคลอง 1 เริ่มจากแยกซอยศูนย์
หมู่ที่ 8 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ปริมาณงานมีดังนี้ 1.วางท่อระบายน้า คสล.
ขนาด 0.60x1.00 ม. จานวน 22 ท่ อ น 2.ซ่ อ มแซมถนน กว้ า ง 5.00 ม.ความยาว
700.00 ม.ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 70 ลบ.ม. งบประมาณ 111,600 บาท
12. จ้างเหมาปรับปรุงถนนหินคลุกถนนคลอง 2 สถานที่ ถนนคลอง 2 เริ่มจากแยกซอยศูนย์หมู่
ที่ 8 ถึง แยกซอย 5 หมู่ที่ 6 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีส ะเกษ ปริมาณงานมีดังนี้
ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 2 ช่วง กว้าง 5.00 ม.ความยาวรวม 3,000.00 ม.ปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 300 ลบ.ม. งบประมาณ 299,000 บาท
13. จ้างเหมาปรับปรุงถนนหินคลุกถนนคลอง 3 สถานที่ ถนนคลอง 3 เริ่มจากแยกซอยศูนย์หมู่
ที่ 8 ถึง แยกซอย 5 หมู่ที่ 6 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีส ะเกษ ปริมาณงานมีดังนี้
ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 2 ช่วง กว้าง 5.00 ม.ความยาวรวม 3,000.00 ม.ปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 300 ลบ.ม. งบประมาณ 299,000 บาท
14. จ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน บ้านนิคมซอย 1 สถานที่ บ้านนิคมซอย 1
หมู่ที่ 1 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ปริมาณงานมีดังนี้ ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 2
ช่วง กว้าง 5.00 ม.ความยาวรวม 1,000.00 ม.ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 100 ลบ.ม.
งบประมาณ 99,800 บาท
15. จ้างเหมาปรับปรุงถนนหินคลุกถนนนิคมซอย 3 สถานที่ ถนนนิคมซอย 3 เริ่มจากแยกทาง
หลวงหมายเลข 220 ม.7 ถึง แยกถนนคลอง 4 ม. 4 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
ปริมาณงานมีดังนี้ ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 4 ช่วง กว้าง 5.00 ม.ความยาวรวม 1,500.00
ม.ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 150 ลบ.ม. งบประมาณ 149,700 บาท
16. จ้างเหมาปรับปรุงถนนหินคลุกถนนนิคมซอย 4 สถานที่ ถนนนิคมซอย 3 เริ่มจากแยกทาง
หลวงหมายเลข 220 ม.7 ถึง แยกถนนคลอง 1 ม.4 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
ปริมาณงานมีดังนี้ ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 2 ช่วง กว้าง 5.00 ม.ความยาวรวม 1,800.00
ม.ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 180 ลบ.ม. งบประมาณ 179,600 บาท
17. จ้างเหมาปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมตาบลตาอุด สถานที่ ถนนในแปลงเกษตร บ.ตรอย ม.5
ต.หนองฉลอง เชื่อมแปลงเกษตรกรรม ต.ตาอุด อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ปริมาณงานมีดังนี้
1.ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 2 ช่วง กว้าง 4.00 ม.ความยาวรวม 600.00 ม.ปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 60 ลบ.ม. 2.วางท่อระบายน้า คสล.ขนาด 0.60x1.00 ม. จานวน 9 ท่อน
งบประมาณ 74,500 บาท
18. จ้ า งเหมาปรั บ ปรุ ง ถนนหิ น คลุ ก เชื่ อ มต าบลนิ ค มพั ฒ นา สถานที่ ถนนในแปลงเกษตร
บ.ตรอย ม.5 ต.หนองฉลอง เชื่อมแปลงเกษตรกรรม ต.นิคมพัฒนา อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
ปริมาณงานมีดังนี้ ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 2 ช่วง กว้าง 4.00 ม.ความยาวรวม 2,000.00
ม.ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 200 ลบ.ม. งบประมาณ 193,600 บาท

- ๑๐ 19. จ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน บ้านนิคมเขต 3 สายเอกสถานที่ ถนนนิคม
ซอยกลาง บ้านนิคมเขต 3 สายเอก หมู่ที่7 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ปริมาณ
งานมีดังนี้ ปรับปรุงซ่อมแซมถนน กว้าง 5.00 ม.ความยาว 1,000.00 ม.ปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 100 ลบ.ม. งบประมาณ 99,800 บาท
20. จ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน บ้านนิคมซอยศูนย์ สถานที่ ถนนนิคมซอย
ศูนย์ บ.นิคมซอยศูนย์ ม.8 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ปริมาณงานมีดังนี้ ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน กว้าง 5.00 ม.ความยาวรวม 1,600.00 ม.ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า
160 ลบ.ม. งบประมาณ 159,600 บาท
21. จ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน บ้านนิคมหนองฉลอง สถานที่ ถนนคันคลอง
1 (หลังโครงการบ้านจัดสรร)บ้านนิคมหนองฉลอง ม.9 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะ
เกษ ปริมาณงานมีดังนี้ ปรับปรุงซ่อมแซมถนน กว้าง 5.00 ม.ความยาว 150.00 ม.หนา
0.20 ม. ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 75 ลบ.ม. งบประมาณ 78,000 บาท
22. จ้ างเหมาวางท่อ ระบายน้าเพื่ อการเกษตรและป้ องกั นน้าท่ว มภายในตาบลหนองฉลอง
สถานที่ หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 4 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ปริมาณงานมีดังนี้ 1.)
หมู่ที่ 1 วางท่อระบายน้า คสล.ขนาด 0.60x1.00 ม. จานวน 12 ท่อน 2.) หมู่ที่ 4 วาง
ท่อระบายน้า คสล.ขนาด 0.60x1.00 ม. จานวน 12 ท่อน งบประมาณ 44,400 บาท
รวมทั้งสิ้น 22 โครงการ เป็น เงินทั้งสิ้นจานวน 3,000,000 บาท จึงขอชี้แจง
รายละเอี ย ดโครงการจ่ ายขาดเงิ น สะสมประจ าปีง บประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่ อ สภาฯ
พิจารณาเห็นชอบไว้เพียงเท่านี้ครับ
นายบัญชา เพ็ญจันทร์
ประธานสภาฯ
ก็ ข อขอบคุ ณ ท่ า นนายกฯ ที่ ไ ด้ ชี้ แ จงรายละเอี ย ดโครงการจ่ า ยขาดเงิ น สะสมประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 สมาชิกท่านใดต้องการจะทราบอะไรเพิ่มเติมไหมครับ ไม่มีแล้วผม
ขอมติที่ประชุมเลยนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสมประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 โปรดยกมือครับ
ที่ประชุม
เห็นชอบโดยเอกฉันท์
ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องอื่น ๆ
นายบัญชา เพ็ญจันทร์
ประธานสภาฯ
ขอเชิญสมาชิกอภิปรายวาระอื่นๆ เชิญครับ
นางบุญชิน ทองมนต์
สมาชิก อบต. ม.1
ขอแจ้งถนน คสล.ชารุดหลายจุด ฝากท่านประธานสภาฯ พิจารณาด้วยค่ะ และปีใหม่จะจัด
หรือไม่ค่ะขอเสนอเพื่อพิจารณาค่ะ
นางพรรณี รัตนาพันธ์
สมาชิก อบต. ม.9
เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพค่ะ
1. เห็นท่อระบายเก่าที่วางไว้ตรงที่วางท่อใหม่แล้ว จึงอยากถามท่านประธานสภาฯ ว่าจะขอ
มาวางท่อเพิ่มบริเวณจุดนั้นใกล้ๆ กันอีกจุดหนึ่งจะได้ไหมค่ะ
2. ไฟฟ้าส่องสว่างหน้าอูเ่ ด่น ที่ซ่อมแล้วก็ดับ ฝากแก้ไขด้วยค่ะ
3. อยากให้มีการจัดปีใหม่แต่อย่าจัดเหมือนปีที่แล้วเพราะไม่สนุก แคบๆ หายใจไม่สะดวก
ขอบคุณค่ะ

- ๑๑ นายสถิต พรมลักษ์
สมาชิก อบต.ม.7

นายสงวน พวงอินทร์
สมาชิก อบต.ม.3
นางปราณี จันคะนา
สมาชิก อบต.ม.5

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพครับ ผมขอตานิโครงการงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมปีที่
แล้วครับ ถนน คสล.หมู่ที่ 7 ระยะทาง 35 เมตร คือช่างทางานไว้ไม่เรียบร้อยเห็นตีเส้น
แล้วแต่ไม่หยอดยางมะตอย ไม่ทราบว่าคณะกรรมการตรวจรับ งานจ้างตรวจรับได้อย่างไร
ครับ อยากฝากท่านผู้ที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบด้วยครับ
เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพครับ ผมอยากเรียนถามโครงการที่เหลือจ่ายจากหมู่ 4 ทา
สัญญาไว้แล้วทาไมไม่เห็นเข้าดาเนินการสักทีครับ นี้ก็ 3 เดือนแล้ว ไม่ทราบว่า หจก.ใดได้
งานรับจ้างครับ
เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านค่ะ
1. ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ดาเนินก่อสร้างรางระบายน้าจนแล้ว
เสร็จไปด้วยดีค่ะ ขอบคุณค่ะ
2. ปั่ น เพื่ อ พ่อ สมาชิ ก ไปกั นหมดหรื อ เปล่ าค่ ะ ที่ ผ่ านมาปั่น เพื่อ แม่ ที่ จั ง หวั ด ศรี ส ะเกษก็
ขอบคุณท่านสมาชิก ท่านนายกที่ได้สนับสนุนงบประมาณในการปั่นเพื่อแม่ค่ะ
3. ขอติท่านประธานนิดหนึ่งค่ะ สาหรับคนที่ขาดประชุมหรือลา ก็ข อให้ท่านแจ้งที่ประชุม
ด้วยค่ะ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่ประชุมค่ะ ขอฝากเพียงเท่านี้ค่ะ

นายประกาศ ทองบุตร
สมาชิก อบต.ม.4
เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพครับ ผมมีเรื่องแจ้งดังนี้
1. การปล่อยน้าเสียจากโรงพยาบาลลงในคลอง ขอแจ้งให้ทางโรงพยาบาลแก้ไขให้ด้วยครับ
2. ถนน คสล.ม.4 จุดชารุดเสียหาย ก็ขอให้ไปซ่อมแซมให้ด้วยครับ
3. อยากให้ท่านนายกวางท่อระบายน้าตรงคลอง 4
4. ขอขยายเสาไฟฟ้าแรงต่าไปอีกประมาณ 5 ต้น
นางบุญชิน ทองมนต์
สมาชิก อบต.ม.1
เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพค่ะ มีเรื่องแจ้งเพื่อพิจารณาค่ะ
1. โครงการถนนหินคลุกที่ได้จากงบจ่ายขาดเงินสะสมขอเป็นหินคลุกเม็ดเล็กๆ ได้ไหมค่ะ
ขอฝากด้วยค่ะ
2. ก่อสร้างถนน คลส.ขอฝากถ้าเป็นไปได้ขอเป็นรถผสมปูนเทเลย เพราะจะทาให้เสร็จเร็วไม่
เป็นการกีดขวางทางจราจรของชาวบ้านค่ะ
3. ขอให้ซ่อมไฟฟ้าที่ดับด้วยค่ะ
นายดุสิต อินทะเสน
สมาชิก อบต.ม.6
เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกที่เคารพครับ ขอเสนอบล็อคคอนเวิร็สที่ติดกับคลอง 3
ชารุดแล้ว อยากขอก่อสร้างเพิ่มออกไปอีกข้างละ 3 เมตร ขอฝากท่านนายกฯ และท่าน
ประธานสภาฯ ด้วยครับผม
นายอ้วน มีพานทอง
สมาชิก อบต.ม.4
เรี ย นท่ านประธานสภาฯ ที่ เคารพครั บ ผมขอเพิ่ มเติม ครับ ซ่ อ มไฟฟ้ าจ านวน 2 หลอด
ตรงหน้าบ้านผู้ช่วย และตรงร้านค้าครับ ขอฝากแค่นี้ครับ

- ๑๒ นางพรรณี รัตนาพันธ์
สมาชิก อบต.ม.9
เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพค่ะ อยากให้กาหนดวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปี ใหม่ อยาก
ทราบตอนนี้เลยค่ะ และกาหนดของขวัญราคาเท่าไหร่ ปีนี้ขอจัดแต่พวกเราขอกาหนดวัน
และสถานที่มาเลยค่ะ
นางวิลัย มะลัย
สมาชิก อบต.ม.10
ขอเสนอให้จัดที่ อบต.ค่ะ
นางพรรณี รัตนาพันธ์
สมาชิก อบต.ม.9
เสนอราคาค่าของขวัญท่านละ 1,000 บาท ไม่บวกค่าห่อค่ะ
นายบัญชา เพ็ญจันทร์
ประธานสภาฯ
ท่านใดเห็นว่าตามที่นางพรรณี รัตนาพันธ์ เสนอโปรดยกมือครับ
ที่ประชุม
เป็นเอกฉันท์ จะจัดวันไหนก็ฝากท่านนายกแจ้งสมาชิกอีกครั้งหนึ่งนะครับ แต่ขอให้แจ้งแต่
เนิ่นๆ ด้วยนะครับเพื่อสมาชิกจะได้เตรียมของขวัญทันนะครับ
นายบัญชา เพ็ญจันทร์
ประธานสภาฯ
มีท่านใดเสนออะไรอีกไหมครับ ถ้าไม่มีแล้วก็ขอเชิญท่านนายกได้ตอบคาถามของสมาชิกขอ
เชิญครับ
นายกหล้า ศรีมาศ
นายก อบต.
เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกที่เคารพทุกท่านครับ แต่ละหมู่นาเสนอปัญหาเข้า
มาครับ
หมู่ 1 ถนน คสล.ชารุดก็จะอยากจะซ่อมนะครับ แต่ก็อยากจะได้ใหม่ก็ขอให้รอก่อนนะครับ
หมู่ 9 ไฟฟ้าแสงสว่างนะครับ ก็ซ่อมให้หลายครั้งแต่ก็ดับอีกก็จะแจ้งช่างให้ซ่อมนะครับ
หมู่ 7 ถนน คสล.ก็จะแจ้งช่างติดตามผู้รับเหมาดาเนินการหยอดยางมะตอยให้ใหม่นะครับ
หมู่ 3 โครงการก่อสร้างถนนจากเงินที่เหลือปีงบประมาณ 2558 ได้ขอจากผู้ว่า สัญญาก็ทา
นานแล้วถูกปรับแล้ว หมู่ที่ 3 ได้ หจก.รัฐประทาน และหมู่ 6 ได้ หจก.ทุ่มมณี ก็ให้ทางพัสดุ
ได้แจ้งติดตามแล้วครับ
สาหรับเรื่องปั่นเพื่อพ่อ อบต.50 คน หมู่บ้านอีก 50 คน รวมตาบลละ 100 คน การปั่นจะ
แยกเป็นตาบลปั่นไปพร้อมๆ กันนะครับ ก็ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมด้วยครับ
หมู่ 5 ก็ดาเนินการเสร็จแล้ว กว่าจะเสร็จได้ก็ใช้เวลานานพอสมควรทาให้เงินที่เหลือตกไปไม่
สามารถขอใช้ได้อีกก็เสียดายครับ
หมู่ 4 การระบายน้าจากโรงพยาบาลจะแจ้งทางโรงพยาบาลให้นะครับ ส่วนถนน คสล.ก็จะ
ซ่อมให้นะครับ ตอนนี้เอาโครงการใหม่ไปก่อนเพราะต้องการให้ได้ถนนทีย่ าวๆ
ส่วนการซ่อมไฟฟ้าก็ขอให้แจ้งนะครับว่าดับตรงไหนหน้าบ้านใคร เพื่อจะได้แจ้งช่างซ่อมได้
ถูก
หมู่ 6 จะทาถนน คสล.ก็ขอให้เขาทาเพิ่มอีกนิดหนึ่งก็ได้ ก็ให้ขอเอานะครับ
หมู่ 9 ขอท่อระบายน้าที่เหลือก็เอาไปใช้ได้เลย ก็ขอให้บอกเพื่อไปพัฒนาหมู่บ้านเรา
ก็ขอขอบคุณ ท่านสมาชิก ทุกท่าน และท่านประธานสภาฯ ที่ได้เห็ นชอบอนุมัติให้ ใช้ เงิน
โครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สาหรับปีใหม่ในปีนี้ก็คงจัด
แน่นอนครับ ก็ขอชี้แจงไว้เพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ

- ๑๓ นายบัญชา เพ็ญจันทร์
ประธานสภาฯ
ขอบคุณท่านนายกที่ได้ชี้แจงเรื่องที่ทางสมาชิกสอบถามไว้ มีท่านใดจะเสนออะไรอีกไหม
ครับ ถ้าไม่มีแล้วขอเชิญท่านปลัดชี้แจงครับ
นางปานจิต แสนทวีสุข
ปลัด อบต.
เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารค่ะ การจัดปีใหม่ปีนี้สมาชิกที่ร่วม
กิจกรรมตลอดอาจจะมีรางวัลพิเศษให้ ร่วมกิจกรรมทั้งปีที่ไม่ขาดเลย ก็เป็นรางวัลแสดง
น้าใจต่อกันที่ได้ร่วมกิจกรรมตลอดทั้ง ปี ส่วนจะมีรางวัลกลางยังไงก็ขอหารือกับท่านนายก
อีกทีค่ะ
นายหล้า ศรีมาศ
นายก อบต.
ขอเพิ่มเติมนะครับวันที่ 16 ธันวาคม 2558 ขอเชิญร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพพระสัง
ฆราส เวลา 16.00 น. เป็นต้นไปร่วมกันที่วัดกลางนะครับ ใส่ชุดดาเป็นชุดไว้ทุกข์นะครับ
ประธานสภาฯ
เมื่อสมาชิกทุกท่านไม่มอี ะไรเสนอแล้ว ผมก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่าน และคณะบริหาร
ที่ร่วมประชุมวันนี้ และก็ขอปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองฉลองสมัย
สามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี ๒๕๕8 ขอปิดประชุมครับ
ปิดประชุมเวลา ๑๒.00 น.
ลงชื่อ..................................................ผู้บนั ทึก
(นางปานจิต แสนทวีสุข)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองฉลอง
ลงชื่อ...................................................กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นางสนิท ชาบุญมี)
รองประธานสภาฯ/สมาชิก อบต.หมู่ที่ 2
ลงชื่อ...................................................กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายสงวน พวงอินทร์)
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 3
ลงชื่อ...................................................กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นางพรรณี รัตนาพันธ์)
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 9
ลงชื่อ.....................................................ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายบัญชา เพ็ญจันทร์)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองฉลอง

