ผู้มาประชุม
ผู้ขาดประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุม
(สมาชิกครบองค์ประชุม)

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองฉลอง
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 / ๒๕๕9
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ ๒๕๕9
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลหนองฉลอง
**************************
18 คน
1 คน
5 คน

เริ่มประชุมเวลา
๐๙.๐๐ น.
นายบัญชา เพ็ญจันทร์
ประธานสภาฯ
กล่าวเปิดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/๒๕๕9
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายบัญชา เพ็ญจันทร์
ประธานสภาฯ
วันนี้มีสมาชิกลาประชุม 1 ท่าน ได้แก่นางจันทร์เพ็ญ บุตรแดง สมาชิก อบต.หมู่ที่ 8
1.1 ขอความอนุ เคราะห์ ประชาสั มพันธ์ เรียกประชาชนเข้าร่ว มโครงการเวทีประชาคม
หมู่บ้าน ประชาคมตาบล เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทาแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2560-2562) ประจาปีงบประมาณ 2559
1.2 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
2.1 ขอมติรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.
2558

นายบัญชา เพ็ญจันทร์
ประธานสภาฯ
ก็ขอให้ ส มาชิก สภาฯ ทุกท่า นได้ต รวจสอบรายงานการประชุมเชิ ญ ครับ เมื่อทุก ท่านได้
ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว กระผมก็ขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ
สมัยที่ 4 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2558 โปรดยกมือครับ
ที่ประชุม
เห็นชอบโดยเอกฉันท์
ระเบียบวาระที่ ๓

กระทู้ถาม (ถ้ามี)
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 กาหนดการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมตาบล เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทาแผน
ชุมชน และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕60-๒๕62) ประจาปีงบประมาณ 2559 เริ่ม
ตั้งแต่วันที่ 23 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 และวันที่ 3 มีนาคม 2559 ประชุมประชาคม
ตาบล
4.2 นายอาเภอขุขันธ์ได้เห็นชอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลหนองฉลอง เรื่อง การ
บริ หารกิจ การประปา พ.ศ. 2558 เห็นชอบเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 และนายก
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองฉลองประกาศใช้เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559

-๒นายบัญชา เพ็ญจันทร์
ประธานสภาฯ
ก็ขอเชิญเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ได้ ชี้แจงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมตาบล เพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดทาแผนชุมชน และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕60-๒๕62) ประจาปี
งบประมาณ 2559 ขอเชิญครับ
นายฉัตรชัย ชัยกุลบัณฑิต
จนท.วิเคราะห์ฯ
เรียนประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลหนองฉลอง และคณะบริหารที่เคารพทุกท่านครับ กระผมขอแจ้งรายละเอียดดังนี้
ครับ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว0600 ลงวันที่ 29
มกราคม 2559 เรื่องแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อ 3 แนวทางการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
(3.3) แนวทางพิจารณาเพื่อประกอบการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นให้นายุทธศาสตร์และ
นโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และรัฐบาล การจัดทางบประมาณใน
ลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ค่านิยมหลักของคน
ไทย ฯลฯ มาประกอบในการจั ดท าทบทวนเพื่อ ปรับ ปรุ งหรือ เพิ่ม เติ ม เปลี่ ยนแปลงให้
เหมาะสมกับสภาวการณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ ด้วย รายละเอียดปรากฏตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5
(3.4) องค์กรปกครองส่วนท้องสามารถพิจารณายุทธศาสตร์ที่มีอยู่เดิมว่ามีความสอดคล้อง
กับนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์แ ละนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหรือไม่ โดยสามารถปรับใช้
ในการจัดทายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามความเหมาะสม
ข้อ 4 การนาแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ
(4.1) ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ใช้ แ ผนพั ฒ นาสามปี เ ป็ น แนวทางในการจั ด ท า
งบประมาณและนาโครงการพัฒนาในปีแรกของแผนพัฒนาสามปีไปเป็นกรอบในการจัดทา
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ รายจ่ายเพิ่มเติม การจ่ายขาดเงินสะสม สาหรับ
โครงการพัฒนาในปีที่สองและปีที่สามของแผนพัฒนาสามปีต้องเป็นโครงการพัฒนาที่ต้อง
ทาต่อเนื่องจากโครงการพัฒนาในปีแรก หรือเป็นโครงการพัฒนาที่จัดลาดับความสาคัญของ
โครงการน้อยกว่าโครงการพัฒนาในปีแรกในแผนพัฒนาสามปี
คาแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี วันที่ 12 กันยายน 2557 ดังนี้
1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
2. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
3. การลดความเหลื่อมล้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
4. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
7. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
8. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา
และนวัตกรรม

-๓-

วันที่
23 ก.พ. 59

9. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
10. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
ยุทธศาสตร์ประเทศ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
5. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ซึ่งก็มีแนวทางการพัฒนาแยกตามยุทธศาสตร์อีกหลายข้อครับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองฉลอง ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
3. ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาด้ า นการส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
5. ยุทธศาสตร์กรพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
สรุปคือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปรับปรุงยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับหนังสื่อสั่งการ ว
0600 ของกระทรวงมหาดไทย และขอแจ้งให้ทราบเพิ่มเติมอีกเรื่องคือ การขาดสภาพการ
เป็นคณะกรรมการ ดังนี้ครับ
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองฉลอง ดังนี้
1. นายรัตน์นิกรณ์ อ่อนคา ผู้แทนหน่วยงานราชการ ผอ.โรงเรียนนิคม 4 เป็นกรรมการ
2. นางสาวจุ ฑ ารั ต น์ ก าลั ง กล้ า ผู้ แ ทนหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง พั ฒ นาชุ ม ชนอ าเภอ
เป็นกรรมการ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาองค์การบริห ารส่ วนตาบลหนองฉลอง
ดังนี้
1. นางสุกัญญา จันทรสุข นักวิชาการศึกษา เป็นกรรมการ
ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวได้ย้ายไปปฏิบัติราชการที่แห่งใหม่แล้ว ก็ถือว่าขาดคุณสมบัติการ
เป็นคณะกรรมการไปด้วย ซึ่งจะมีคาสั่งแต่งตั้งกันใหม่แล้วจะแจ้งให้ทราบในคราวประชุม
สภาสมั ย สามั ญ ครั้ ง ต่ อ ไปนะครั บ ต่ อ ไปขอแจ้ ง ก าหนดการจั ด เวที ป ระชาคมหมู่ บ้ า น
ประชาคมตาบล เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทาแผนชุมชน และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕
60-๒๕62) ประจาปีงบประมาณ 2559 ดังนี้
กาหนดการ
จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมตาบล เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทาแผนชุมชน
และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕60-๒๕62) ประจาปีงบประมาณ 2559
ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองฉลอง อาเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
หมู่บ้าน
เวลา
สถานที่
บ้านนิคมซอยศูนย์ หมู่ที่ 8
08.30 น. – 12.00 น. ศาลาประชาคม บ้านนิคมซอยศูนย์
บ้านนิคมซอย 1 หมู่ที่ 1
13.00 น. – 16.30 น. ศาลาประชาคม บ้านนิคมซอย 1

-๔วันที่
24 ก.พ. 59
25 ก.พ. 59

หมู่บ้าน
เวลา
บ้านนิคมซอย 2 หมู่ที่ 2
08.30 น. – 12.00 น.
บ้านนิคมซอย 3 หมู่ที่ 3
13.00 น. – 16.30 น.
บ้านนิคมหนองฉลอง หมู่ที่ 9 08.30 น. – 12.00 น.

สถานที่
ศาลาประชาคม บ้านนิคมซอย 2
ศาลาประชาคม บ้านนิคมซอย 3
ศาลาประชาคม บ้านนิคมหนอง
ฉลอง
ศาลาประชาคม บ้านหนองโพธิ์
ศาลาประชาคม บ้านนิคมสายเอก
ศาลาประชาคม บ้านนิคมซอย 4
ศาลาประชาคม บ้านนิคมซอยกลาง
ศาลาประชาคม บ้านตรอย
ณ ห้องประชุม อบต.หนองฉลอง

บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 10
13.00 น. – 16.30 น.
26 ก.พ. 59 บ้านนิคมสายเอก หมู่ที่ 7
08.30 น. – 12.00 น.
บ้านนิคมซอย 4 หมู่ที่ 4
13.00 น. – 16.30 น.
29 ก.พ. 59 บ้านนิคมซอยกลาง หมู่ที่ 6 08.30 น. – 12.00 น.
บ้านตรอย หมู่ที่ 5
13.00 น. – 16.30 น.
3 มี.ค. 59
ประชุมประชาคมตาบล อบต. 08.30 น. – 12.00 น.
หนองฉลอง
08.30 น. – 12.00 น.
กิจกรรมดังนี้
ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ
นายก อบต.หนองฉลอง กล่าวเปิดการโครงการเวทีประชาคม
1. จัดทาแผนชุมชนของหมู่บ้าน ประโยชน์ของแผนชุมชน เพื่อทาความเข้าใจและเกิด
ทักษะในการทาแผนชุมชน แจกแบบฟอร์มการจัดทาแผนชุมชนให้กับผู้นา
2. ให้ความรู้การทาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. ให้ความรู้เรื่องการชาระภาษีฯ และให้บริการจัดเก็บภาษีฯ นอกสถานที่
4. จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น สอบถามปัญหาและความต้องการของชุมชน และคัดเลือก
โครงการที่สาคัญมาบรรจุไว้ในแผนสามปี
5. ให้ความรู้เรื่องคู่มอื สาหรับประชาชน
6. ให้ความรู้เรื่องพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 2540
7. ให้ความรู้เรื่องกฎหมายจราจร ป้ายบังคับต่างๆ ที่จาเป็นสาหรับประชาชน
8. สอบถามปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน และชี้แจงปัญหาที่สอบถาม
นายก อบต.หนองฉลอง กล่าวปิดโครงการเวทีประชาคม
12.00 น. – 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. – 17.00 น.
กิจกรรมดังนี้
1. จัดทาแผนชุมชนของหมู่บ้าน ประโยชน์ของแผนชุมชน เพื่อทาความเข้าใจและเกิด
ทักษะในการทาแผนชุมชน แจกแบบฟอร์มการจัดทาแผนชุมชนให้กับผู้นา
2. ให้ความรู้การทาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. ให้ความรู้เรื่องการชาระภาษีฯ และให้บริการจัดเก็บภาษีฯ นอกสถานที่
4. จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น สอบถามปัญหาและความต้องการของชุมชน และคัดเลือก
โครงการที่สาคัญมาบรรจุไว้ในแผนสามปี
5. ให้ความรู้เรื่องคู่มือสาหรับประชาชน
6. ให้ความรู้เรื่องพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 2540
7. ให้ความรู้เรื่องกฎหมายจราจร ป้ายบังคับต่างๆ ที่จาเป็นสาหรับประชาชน
8. สอบถามปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน และชี้แจงปัญหาที่สอบถาม
นายก อบต.หนองฉลอง กล่าวปิดโครงการเวทีประชาคม

-๕และมีเรื่องแจ้งให้ทราบเพิ่มเติม ดังนี้
1. คุณนคร พิมพร ตาแหน่ง นักพัฒนาชุมชน ฝากมาให้แจ้งเรื่องการทาผังแผนที่หมู่บ้านให้
ผู้นาช่วยกันตั้งชื่อถนนทุกซอย คลองทุกคลอง และสถานที่สาคัญต่างๆ ในหมู่บ้านให้มีชื่อ
ชัดเจน ก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับ
2. แจ้งเรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
เมื่อท่านดาเนินการเสร็จแล้วขอให้แจ้งรายละเอียดการดาเนินกิจกรรมให้ทางองค์การบริหาร
ส่วนตาบลทราบด้วยครับ
3. แจ้งเรื่องจะมีการจัดกิจกรรมสาหรับผู้สูงอายุ ตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมาดไทย ก็
คงจะทาตอนออกจ่ายเบี้ยฯ เพื่อจะได้รายงานให้อาเภอทราบต่อไปครับ
4. แจ้ งเรื่ององค์การบริหารส่ว นตาบลฯ จะจัดโครงการ 365 วัน ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เบื้องต้นก็ได้ติดต่อทางศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์แล้วคงประมาณเดือน
มีนาคมครับ อยากฝากให้ทุกท่านได้คัดเลือกประชาชนที่สนใจกิจกรรมขอหมู่บ้านละ 5 คน
ขอให้เลือกคนที่ต้องการทาจริง หรือที่ทาอยู่เดิมแล้วมาพัฒนาความรู้และจะได้ถ่ายทอดเป็น
ตัวอย่างของประชาชนต่อไป
5. แจ้งเรื่องจะจัดกิจกรรมก่อสร้างตลาดนัดชุมชน ตามที่ได้ประชุมประชาคมหมู่บ้านในปี
2558 ก็พบว่ ามีการเสนอต้องการทาตลาดนัด ชุมชน แต่ไม่ กาหนดสถานที่ก่อสร้างว่ า
ต้องการสร้างตรงไหน ก็ฝากไว้ด้วยครับให้กาหนดสถานที่ให้หน่อยครับ กระผมก็คงขอแจ้ง
รายละเอียดเพื่อทราบเพิ่มเติมไว้เพียงเท่านี้ครับ
นายบัญชา เพ็ญจันทร์
ประธานสภาฯ
ก็ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ที่ได้แจ้งรายละเอียดกิจกรรมโครงการ
ต่างๆ เพื่อทราบ
ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 การจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองฉลอง

นายบัญชา เพ็ญจันทร์
ประธานสภาฯ
ก็ขอเรียนเชิญท่านนายกฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดขอเชิญครับ
นายหล้า ศรีมาศ
นายก อบต.
เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่ที่ร่วมประชุมที่เคารพทุกท่านครับ
ส าหรั บ เรื่ องเสนอเพื่อพิจารณาโครงการกิจกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาตาบลว่าจะจั ด
หรือไม่จัดนะครับ ก็ขอให้ทางสภาฯ เสนอขอมติที่ประชุมให้ด้วยว่าจะจัดหรือไม่จัดนะครับ
ซึ่งผลเป็นประการใด กระผมก็ต้องปฏิบัติตามมติครับ ก็ขอชี้แจงเพื่อพิจารณาเพียงเท่านี้ครับ
นายบัญชา เพ็ญจันทร์
ประธานสภาฯ
เกี่ยวกับการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดของตาบลเรา ก็ขอให้ท่านสมาชิกเสนอนะครับ
ขอเชิญครับ
นายไกรศักดิ์ ประภาสัย
ส.อบต.หมู่ที่ 1
ขอเสนอไม่จัดครับ
นางพรรณี รัตนาพันธ์
ส.อบต.หมู่ที่ 9
ขอเสนอให้จัดค่ะ

-๖นายบัญชา เพ็ญจันทร์
ประธานสภาฯ
ก็มีทั้งเสนอจัด และไม่จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาฯ นะครับ ท่านใดเห็นควรว่าไม่จัดกิจกรรม
แข่งขันกีฬาฯ โปรดยกมือด้วยครับ
ที่ประชุม
มติ 7 ท่านไม่ให้จัด
นายบัญชา เพ็ญจันทร์
ประธานสภาฯ
และท่านใดเห็นควรว่าจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฯ โปรดยกมือด้วยครับ
ที่ประชุม
มติ 8 ท่านให้จัด
นายบัญชา เพ็ญจันทร์
ประธานสภาฯ
สรุปมติที่ประชุมเสนอให้จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดครับ ต่อไปก็คงกาหนดวันที่
จัดกิจกรรมขอเชิญท่านนายกฯ ครับ
นายหล้า ศรีมาศ
นายก อบต.
เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกฯ ที่เคารพทุกท่านครับ สาหรับมติที่ประชุมให้จัด
กิจกรรมแข่งขันกีฬาฯ ก็คงกาหนดช่วงปลายเดือนมีนาคม – ต้นเดือนเมษายน ซึ่งจะเป็นวัน
ไหนก็คงต้องหารือกับเจ้าหน้าที่ในสานักงานก่อน ได้กาหนดการวันไหนจะแจ้งให้ทุกท่าน
ทราบอีกครั้งครับ
นายบัญชา เพ็ญจันทร์
ประธานสภาฯ
มี ท่ า นใดจะเสนออะไรเพิ่ ม เติ ม ไหมครั บ ไม่ มี แ ล้ ว ขอพั ก รั บ ประทานอาหารว่ า งพร้ อ ม
เครื่องดื่มก่อนนะครับ ขอเชิญครับ
เริ่มประชุมต่อเวลา

11.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องอื่น ๆ
นายบัญชา เพ็ญจันทร์
ประธานสภาฯ
ขอเชิญสมาชิกเสนอปัญหาต่างๆ ในวาระอื่นๆ เชิญครับ
นายสถิต พรมลักษ์
ส.อบต.หมู่ที่ 7
เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมมีเรื่องแจ้งให้ทราบการก่อสร้างศาลาประชาคม
หมู่บ้ า นเสร็ จ เรี ย บร้อ ยแล้ ว ครับ ได้ งบประมาณจากโครงการตาบลละ 5 ล้ าน และสื บ
เนื่องจาก จนท.วิเคราะห์ฯ จะจัดโครงการตลาดนัดชุมชนก็เห็นดีด้วยครับ ซึ่งผู้นาหมู่บ้านก็มี
นโยบายตรงนี้อยู่แล้ว ที่ขาดก็ขาดท่อระบายน้าประมาณ 20 ท่อนจะทาตลาดนัดชุมชนข้าง
ศาลาประชาคมหมู่บ้านครับ ต้องถมดินก่อนครับจึงจาเป็นต้องใช้ท่อระบายน้า ก็ฝากท่าน
ประธานด้วยครับ อีกเรื่องต้องการเพิ่มจุดหลอดไฟฟ้าส่องสว่างหน้าศาลาประชาคมครับ
จานวน 1 หลอด และสุดท้ายอยากได้พัดลมเพดานติดตั้งศาลาประชาคม ฝากท่านประธาน
ด้วยครับ
นางสนิท ชาบุญมี
รองประธานสภา หมู่ที่ 2 เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพค่ะ สืบเนื่องมาจากตลาดนัดชุมชน ดิฉันเห็นด้วยค่ะที่จะ
จัดตั้งตลาดนัดชุมชน เพื่อเป็นการพัฒนาความเจริญให้กับชุมชนค่ะ
นายไกรศักดิ์ ประภาสัย
ส.อบต.หมู่ที่ 1
เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพครับ ขอเสนอแนะให้ อบต.ปรับปรุงด้วยครับ เรื่องก่อสร้าง
ถนน คสล.ช่วงรอยต่อถนนที่จะทาใหม่ก็ขอให้ทาระดับให้ รถสามารถวิ่งได้สะดวกด้วยครับ

-๗เพราะเวลารถวิ่งผ่านจะกระโดดอาจทาให้เกิดอุบัติเหตุได้ครับ และอีกเรื่องไฟฟ้าส่องสว่าง
ทางด้านทิศตะวันออกขอฝากซ่อมแซมด้วยครับ
นางปานจิต แสนทวีสุข
ปลัด อบต.
เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก ท่านนายกฯ และคณะบริหารที่เคารพทุกท่านค่ะ มี
เรื่ อ งแจ้ งเพื่อทราบมีห นังสื อจากผู้ ว่าราชการจัง หวัด ซึ่งเป็น เรื่อ งที่ เกี่ย วข้อ งกั บ ทุก ท่า น
โดยตรง เรื่องการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริ หารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ตาม
คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 1/2557 นั้นก็แสดงว่าเขาแจ้งมาในกรณีที่
สมาชิกในปี 2559 จังหวัดศรีสะเกษมีผู้บริหารและสมาชิกครบวาระทั้งหมดดังนี้
ผู้บริหารท้องถิ่นครบวาระ จานวน 47 แห่ง
1. อบจ. 1 แห่ง
2. เทศบาลเมือง 2 แห่ง
3. เทศบาลตาบล 12 แห่ง
4. อบต. 32 แห่ง
สมาชิกสภาฯ ครบวาระ จานวน 50 แห่ง
1. อบจ. 1 แห่ง
2. เทศบาลเมือง 2 แห่ง
3. เทศบาลตาบล 14 แห่ง
4. อบต. 33 แห่ง
อาเภอขุขันธ์ของเราจะมี
1. อบต.โสน นายกครบวาระวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559
2. เทศบาลเมืองขุขันธ์ สมาชิกครบวาระวันที่ 20 เมษายน 2559
3. อบต.ดองกาเม็ด ทั้งนายกและสมาชิกครบวาระวันที่ 26 พฤษภาคม 2559
4. อบต.ศรีตระกูล ทั้งนายกและสมาชิกครบวาระวันที่ 26 พฤษภาคม 2559
5. อบต.หนองฉลอง ทั้งนายกและสมาชิกครบวาระวันที่ 26 พฤษภาคม 2559
6. เทศบาลศรีสะอาด ทั้งนายกและสมาชิกครบวาระวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
ซึ่งเกี่ยวข้องกับคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 1/2557 และให้ถือปฏิบัติ
ตามคาสั่งดังกล่าว อบต.เราเมื่อใกล้หมดวาระจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งว่าจะทาอย่างไร ก็ ขอ
อนุญาตแจ้งเพื่อทราบเพียงเท่านี้
นายบัญชา เพ็ญจันทร์
ประธานสภาฯ
ขอบคุณท่านปลัดที่แจ้งให้ทราบ มีท่านใดจะเสนออีกไหมครับ
นางปราณี จันคะนา
ส.อบต.หมู่ที่ 5
เรียนท่านประธานฯ และสมาชิก อบต.ผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่านค่ะ ก่อนอื่นขอขอบคุณ
ท่านนายกที่อนุมัติให้ อปพร.ให้ไปดูแลรักษาความปลอดภัยงานแต่งงานจานวน 5 นายค่ะ
และมีเรื่องอื่นๆ อีกดังนี้
1. เรื่องขอความอนุเคราะห์จั ดผ้าป่าสามัคคี เพื่อก่อสร้างศาลาการเปรียญ ทอดถวายวันที่
13-16 เมษายน 2559 ขออนุญาตท่านประธานสภา ท่านสมาชิก และเจ้าหน้าที่นารายชื่อ
เป็นคณะกรรมการผ้าป่า
2. เรื่องการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ดีใจที่มติที่ประชุมผ่านให้จัดกิจกรรม อยากส่งเสริม
การแข่งขันกีฬาให้กับน้องๆ เยาวชนของเรา ดิฉันไปอบรม อสร.มาซึ่งเป็นตัวแทนของตาบล

-๘หนองฉลองเขาเน้นให้เยาวชนอบรม จากสถิติข้อมูลระหว่างปี พ.ศ. 2557-2558 จับยาบ้า
ได้ลาดับ 3 ของภาคตะวันออกตอนล่าง ที่ 1 คือจังหวัดนครราชสีมากับจังหวัดอุบลฯ ที่ 2
คือจังหวัดศรีสะเกษ ฝากเจ้าหน้าที่ อบต.ไว้ ด้วยค่ะเรื่องการอบรมยาเสพติดให้กับเยาวชน
ซึ่งมีรายชื่อสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ากว่า 10 คนลงมาในเขตตาบลหนองฉลอง ดังนี้
1. หจก.สุระขุขันธ์ ที่อยู่ 99 หมู่ 9
2. ร้านดาวรุ่งพืชผล ที่อยู่ 6 หมู่ 6
3. หจก.ดาวขุขันธ์ ที่อยู่ 100 หมู่ 8
4. หจก.ชยานันต์ กู๊ด มิลล์ ที่อยู่ 44/6 หมู่ 9
5. บริษัทจากัด แซมรุ่งเรืองไรซ์ ที่อยู่ 84/12-13 หมู่ 8
6. หจก.บอมเบียร์ เทรดดิ้ง 2009 ที่อยู่ 123 หมู่ 8
7. หจก.ป.ขุขันธ์ก่อสร้าง ที่อยู่ 118 หมู่ 9
8. หจก.ปิยภัทร อมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต ที่อยู่ 73 หมู่ 7
9. หจก.วีอาร์คอนกรีต ที่อยู่ 106 หมู่ 8
10. โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จขุขันธ์ ที่อยู่ 106 หมู่ 8
11. ร้านนิวัฒน์ค้าวัสดุก่อสร้าง ที่อยู่ 14 หมู่ 8
นายวัฒนะ ทองมนต์
ส.อบต.หมู่ที่ 2
นายสงวน พวงอินทร์
ส.อบต.หมู่ที่ 3
นางสุพิน แถวทัศน์
ส.อบต.หมู่ที่ 8

เรียนท่านประธานที่เคารพ กระผมขอเสนอขยายเขตไฟฟ้าแรงต่าตรงซอยบ้านรองภาพ พล
คา จานวน 4 ต้น
เรียนท่านประธานที่เคารพ กระผมขอเสนอขยายเขตไฟฟ้าแรงต่าต่อมาจากหมู่ 4 ถึงหน้าที่
พักสงฆ์ จานวน 4 ต้น
เรียนท่านประธานที่เคารพ ดิฉันขอเสนอถนนหมู่ 8 ทางตะวันออกเป็นหลุ่มเป็นบ่อเยอะ
อยากให้ท่านปรับปรุงถนนให้สั ญจรได้สะดวกขึ้น และอีกเรื่องคลองส่งน้าคลอง 1 คลอง 4
อยากให้ขุดลอกเพิ่มเติม

นายประกาศ ทองบุตร
ส.อบต.หมู่ที่ 4
เรียนท่านประธานถึงท่านนายก ผมขอเสนอก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมจุดตรงคลอง 2 และ
ขอให้ขุดลอกคลอง 3 เพิ่มเติมเพื่อใช้น้าในการทาการเกษตร
นางบุญมี บัวหุ่ง
ส.อบต.หมู่ที่ 6
เรียนท่านประธาน ท่านนายก ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านค่ะ ก่อนอื่นก็ขอขอบคุณท่าน
นายกที่ได้ดาเนินการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 6 ก็เสร็จไปแล้ว และอีกเรื่องก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยมที่ชารุดก็อยากให้ดาเนินการให้เร็วหน่อยเพราะอีกหน่อยก็เข้าหน้าฝนทานาซึ่ งจะ
ดาเนินการยาก
นายดุสิต อินทะเสน
ส.อบต.หมู่ที่ 6
เรียนท่านประธาน ท่านนายก ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมขอเสนอดังนี้
1. เพิ่มเติมหลอดไฟฟ้าแสงสว่าง จานวน 5 หลอด
2. วางท่อระบายน้าตรงที่กาลังก่อสร้างประปาหมู่บ้านให้ด้วยครับ
3. ขอขยายความยาวท่อเมนของประปาเพิ่มเติมให้ด้วยครับ

-๙นางสนิท ชาบุญมี
รองประธานสภา หมู่ที่ 2 เรียนท่านประธานที่เคารพ ขอเสนอซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง ก็ได้ส่งหนังสือแจ้งความเดือดร้อน
มาแล้ว ก็ขอให้ดาเนินการให้ด้วยค่ะ
นางพรรณี รัตนาพันธ์
ส.อบต.หมู่ที่ 9
เรียนท่านประธานที่เคารพ ขอเสนอดังนี้
1. เสนอไฟฟ้าส่องสว่างจากหมู่ 8 ถึง หมู่ 9 ถึงหมู่ 7 เส้นหลักขอขยายให้สุดสุดซอยค่ะ
2. เสนอซอยโรงนมให้ก่อสร้างถนน คสล.ให้เต็ม
3. เสนอฝาปิดท่อหน้าศาลาประชาคมทาให้หน่อยค่ะ
4. เสนอขยายเขตถนนซอย 2 ตะวันตกยังเป็นถนนดินอยู่ให้ดาเนินการให้หน่อยค่ะ
5. เสนอขยะระหว่ างหมู่ที่ 8 กับหมู่ที่ 9 อยากให้ตรวจสอบให้หน่อยว่าเขตเป็นของใคร
และขยะตรงบ้านจัดสรรตรงคลอง 1 เยอะมากขอให้เข้าดาเนินการให้ด้วยค่ะ
นางบุญชิน ทองมนต์
ส.อบต.หมู่ที่ 1
เรียนท่านประธาน ท่านนายก ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านค่ะ ขอเสนอดังนี้
1. ถนน คสล.ชารุด อยากให้ซ่อมแซมให้ด้วยค่ะ
2. ขุดลอกคลองตรงที่เคยใส่ท่อระบาย อยากให้ขยายไปอีกนิดหนึ่ง
3. ถนนหินคลุกยังไม่ลงให้เลยขอให้ดาเนินการให้หน่อยต่อจากถนน คสล.ลงไป
4. ขอเพิ่มเติมไฟฟ้าส่องสว่างอีกหลายจุดประมาณ 5 หลอด
นายดุสิต อินทะเสน
ส.อบต.หมู่ที่ 6
เรียนท่านประธานที่เคารพ ขอเพิ่มท่อเมนขยายเขตประปาเพิ่มเติมตรง รพ.สต.ซอยกลาง
และโรงเรียน
นายสุบัน หัสนัย
ส.อบต.หมู่ที่ 7
เรียนท่านประธาน ท่านนายก และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ขอเสนอถนนซอย 3
ซอย 4 ทิศตะวันตกยังเป็นถนนลูกรังอยู่ อยากให้ปรับปรุงให้หน่อยครับ และไฟฟ้าส่องสว่าง
อยากให้เพิ่มให้หน่อยจานวน 4 หลอด และอยากให้จัดระเบียบคลองศูนย์ ว่าเขตแดนอยู่
ตรงไหน
นายบัญชา เพ็ญจันทร์
ประธานสภาฯ
มีท่านใดจะเสนออะไรอีกไหมครับ ไม่มีแล้วขอเชิญท่านนายกได้ชี้แจงครับผม
นายหล้า ศรีมาศ
นายก อบต.ฯ
เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก เจ้าหน้าที่ที่เคารพทุกท่านครับ ก่อนที่จะตอบคาถามขอ
แจ้งให้ทราบว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนิคมซอยกลาง จะเปิดใช้ศูนย์ที่ก่อสร้างใหม่ ในวันที่
18 กุมภาพันธ์ 2559 ก็ขอเชิญสมาชิกทุกท่านร่วมทาบุญเปิดศูนย์ด้วยครับ และอีกเรื่องใน
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เช่นกันทางอาเภอได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์สมทบทุน
บริจาคก่อสร้างศาลหลักเมือง ขอเรียนท่านสมาชิก คณะบริหาร และเจ้าหน้าที่ร่วมบริจาค
ตามจิตสัทธาเพื่อสมทบทุนก่อสร้างศาลหลักเมือง และอีกเรื่องโครงการซ่อมแซมปรับปรุง
ถนนจากคลอง 1 ซอยศูนย์ถึงหนองโพธิ์ คลอง 2 จากซอยศูนย์ถึงหนองโพธิ์ และฝั่งทิ ศ
ตะวั น ออกของซอย 2 จากโรงเรี ยนนิ คม 4 ไปต าบลสะเดาก็ กาลั ง ดาเนิน การอยู่ เป็ น
โครงการที่เสนอขอจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด จึงขอแจ้งให้สมาชิกทุกท่านได้ทราบ และ
โครงการที่จ่ายขาดเงินสะสมก็ได้ดาเนินการไปแล้วที่หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 10 ส่วน
ปัญหาที่ท่านได้เสนอมาก็อยากฝากให้ท่านสมาชิกเสนอเข้าไว้ในแผนพัฒนาสามปี 2560

- ๑๐ เพื่อที่จะดาเนินการแก้ไขพัฒนากันต่อไป ส่วนการขอความอนุเคราะห์กาลังเจ้าหน้าที่ อป
พร. ให้ท่านแจ้งมาว่าต้องการกี่นายและผมจะออกคาสั่ง แต่งตั้งในการไปปฏิบัติงานให้เพื่อ
ป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดกับเจ้าหน้าที่ อปพร. จะมีระเบียบช่วยเหลือได้ ผมก็ขอชี้แจงท่าน
ประธาน และท่านสมาชิกไว้เพียงเท่านี้ครับ
นายบัญชา เพ็ญจันทร์
ประธานสภาฯ
ก็ขอขอบคุณท่านนายกที่ได้ชี้แจงปัญหาของสมาชิกทุกท่าน มีท่านใดจะเสนออะไรเพิ่มอีก
ไหมครับ เมื่อสมาชิกทุกท่านไม่มีอะไรเสนอแล้ว ผมก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่าน และ
คณะบริหารที่ร่วมประชุมวันนี้ และก็ขอปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนอง
ฉลองสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี ๒๕๕9 ไว้เพียงเท่านี้ครับ
ปิดประชุมเวลา ๑๒.00 น.
ลงชื่อ..................................................ผู้บันทึก
(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

