ผู้มาประชุม
ผู้ขาดประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุม
(สมาชิกครบองค์ประชุม)

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองฉลอง
สมัยสามัญ สมัยที่ 2/๒๕๕9
วันพุธที่ 1 มิถุนายน ๒๕๕9
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลหนองฉลอง
**************************
19 คน
คน
6
คน

เริ่มประชุมเวลา
๐๙.๐๐ น.
นายบัญชา เพ็ญจันทร์
ประธานสภาฯ
กล่าวเปิดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/๒๕๕9
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 หนังสืออาเภอขุขันธ์ ที่ ศก 0418/2960 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 เรื่องสร้าง
ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนเพื่อให้ออกมาใช้สิทธิลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ

นายบัญชา เพ็ญจันทร์
ประธานสภาฯ
ก็ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนเพื่อให้ออกมาใช้
สิทธิลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 กันด้วยนะครับ ซึ่งทางองค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองฉลอง ก็ได้มีหนังสือแจ้งให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและเข้าร่วม
รับฟังการสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อให้ออกมาใช้สิทธิลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ จากคณะ
วิทยากรในวันที่ 2 มิถุนายน 2559 ขอฝากทุกท่านประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมด้วยนะ
ครับ
1.2 โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 มีนาคม
2559
นายบัญชา เพ็ญจันทร์
ประธานสภาฯ
ตามมติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบให้ 1. ขยายระยะเวลาการช่วยเหลือเด็กแรกเกิดจาก 1 ปีเป็น 3
ปี (36 เดือน) 2. เพิ่มวงเงินช่วยเหลือจากเดิม 400 บาท เพิ่มเป็น 600 บาท ตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2560 และได้ขอความร่วมมือให้ อปท. ดาเนินการรับลงทะเบียนต่อเนื่องตั้งแต่
วันที่ 1 เมษายน 2559 เป็นต้นไป โดย จะดาเนินการรับลงทะเบียนทั้งเด็กที่เกิดใน
ปีงบประมาณ 2559 (1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559) และเด็กที่จะเกิดในช่วง
ปีงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560) ซึ่งหากไม่เข้าใจตรงไหนก็
ขอให้ท่านพาชาวบ้านมาติดต่อขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อบต.หนองฉลอง สานักงานปลัด
งานพัฒนาชุมชน ก็ขอฝากให้ทุกท่านประชาสัมพันธ์แจ้งให้ประชาชนในพื้นที่ทราบด้วยครับ
เพื่อไม่ให้ประชาชนเสียสิทธิ์ดังกล่าว
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
2.1 ขอมติรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี พ.ศ.2559 เมื่อวันที่
11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559

-๒นายบัญชา เพ็ญจันทร์
ประธานสภาฯ
ก็ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ตรวจสอบรายงานการประชุมเชิญครับ เมื่อทุกท่านได้ตรวจสอบ
รายงานการประชุม แล้ว กระผมก็ขอมติรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1
ประจาปี พ.ศ.2559 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 โปรดยกมือครับ
ที่ประชุม
รับรองเอกฉันท์
ระเบียบวาระที่ ๓

กระทู้ถาม (ถ้ามี)
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อทราบ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 ขอความเห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2560-2563) (ฉบับทบทวน ปี
พ.ศ.2559)

นายบัญชา เพ็ญจันทร์
ประธานสภาฯ
ก็ขอเรียนเชิญท่านนายกฯ ได้ชี้แจงรายละเอียด ขอเชิญครับ
นายหล้า ศรีมาศ
นายก อบต.
เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาทีเ่ คารพทุกท่านครับ สาหรับการร่างแผนพัฒนาตาบล
เรา ก็ได้ผ่านการประชุมของคณะกรรมมาทุกคณะแล้วครับ วันนี้ก็เลยเสนอขอความเห็นชอบ
จากท่านในสภาครับ ส่วนรายละเอียดก็ขอมอบให้ทางหัวหน้าสานักปลัดได้ชี้แจงครับ ขอเชิญ
ครับ
นายอภิศักดิ์ อินทนนท์
หัวหน้าสานักปลัด
เรี ย นท่ า นประธานสภา ท่ า นสมาชิ ก สภา คณะบริ ห าร และทุ ก ท่ า นที่ เ คารพครั บ ก็ ม าดู
รายละเอียดร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2560-2563) (ฉบับทบทวน ปี พ.ศ.2559)
ก็เนื่องจากได้รับหนังสือ จากกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0810.2/ว0600 ลงวันที่
29 มกราคม 2559 เรื่องแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้นเราจึงต้องจัดทาร่างแผนพัฒนาให้เป็นไปตามระเบียบ
และหนังสือสั่งการ ซึ่งก็ผ่านการประชุมคณะกรรมแต่ละคณะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีรายละเอียด
แผนยุทธศาสตร์ ดังนี้
บทที่ 1 บทนา
1.1 ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
1.3 ขั้นตอนในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
1.4 ประโยชน์ของการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
บทที่ 2 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
2.1 ข้อมูลพื้นฐาน
2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น
2.3 จุดยืนทางยุทธศาสตร์

-๓บทที่ 3 แผนยุทธศาสตร์
3.1 กรอบแนวคิดในการจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลหนอง
ฉลองมียุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
1.ก่อสร้างและปรับปรุงบารุงถนน สะพาน ท่อระบายน้าให้เป็นไปด้วยความสะดวก
2.การสร้างและการบารุงรักษาแหล่งน้าเพื่อการอุปโภค-บริโภค ภาชนะกักเก็บน้าและแหล่งน้า
เพื่อการเกษตร
3.การก่อสร้าง/ขยายเขตบริการประปาส่วนภูมิภาค และประปาหมู่บ้าน
4.ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและ ไฟฟ้าสาธารณะ
5.การบริการสาธารณะอื่น ๆ
ตัวชี้วัด
1.จานวนการก่อสร้างและปรับปรุงถนน ทางระบายน้า
2.ก่อสร้างและบารุงรักษาแหล่งน้า เพื่อการอุปโภค-บริโภค
3.จานวนปริมาณการขยายเขตประปาให้ครบทุกครัวเรือน
4.จานวนปริมาณการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะให้ครบทุกครัวเรือน
5.จานวนการบริการสาธารณะอื่นที่ได้รับการก่อสร้างและปรับปรุง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
1.เสริมสร้าง สนับสนุน และฝึกอบรมเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ
2.ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ และอุดหนุนเงินทุนประกอบอาชีพ
3.ส่งเสริม จัดหาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ
ตัวชี้วัด
1.จานวนครัวเรือนและกลุ่มอาชีพที่มีทักษะในการประกอบอาชีพ
2.จานวนกลุ่มอาชีพที่เพิ่มขึ้นในชุมชน
3.จานวนครัวเรือนหรือชุมชนที่มีพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 การพั ฒ นา ด้ า นการส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
1.การพัฒนาส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย
2.การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน
3.การพัฒนาและส่งเสริมด้านกีฬาและการนันทนาการ
4.การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เฝ้าระวังและป้องกันยาเสพติด
5.ส่งเสริมกิจกรรมโครงการเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัด
1.จานวนประชาชนผู้มีสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตดี
2.จานวนประชาชนที่ได้รับการจัดสวัสดิการอย่างทั่วถึง
3.จานวนประชาชนผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
4.จานวนชุมชนที่มีความสงบสุขพึงปรารถนาร่วมกัน

-๔4.จานวนโครงการด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดาเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา
1.ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา
2.ส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของประชาชน
3.ส่งเสริมการปรับปรุง พัฒนาและจัดให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงานให้ทันสมัย
สะดวก เอื้ออานวยต่อการให้บริการประชาชน
4.ส่งเสริมการรับรู้ ข้อมูลข่าวสารของประชาชน
5.ส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตัวชี้วัด
1.จานวนบุคลากรและอุปกรณ์มีศักยภาพในการบริการประชาชนเพิ่มขึ้น
2.จานวนกิจกรรมที่จัดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม
3.มีการปรั บ ปรุ ง พัฒ นาและจัดให้ มีเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงานให้ ทันสมัย
สะดวก เอื้ออานวยต่อการให้บริการประชาชนเพิ่มขึ้น
4.มีช่องทางในการรับรู้ ข้อมูลข่าวสารของประชาชนเพิ่มขึ้น
5.มีอุปกรณ์เครื่องมือ และระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างเพียงพอ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนา
1.ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ
2.ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาชาวบ้าน
ตัวชี้วัด
1.จานวนโครงการที่สนับสนุนและบริหารจัดการในด้านการศึกษา
2.จานวนกิจกรรมของชุมชน อาเภอ จังหวัดที่ให้ส่งเสริม และสนับสนุน
3.ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา
4.ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
5.แผนที่ยุทธศาสตร์
บทที่ 4 รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
4.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัด
4.2 รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์
4.3 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
4.4 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
บทที่ 5 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
5.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
5.2 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล
5.3 กาหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
จากร่ า งแผนยุ ทธศาสตร์ดั งกล่ าว มีท่ านใดจะเสนอเพิ่ม เติม ไหมครั บ หากไม่มี ก็ เรี ย นท่ า น
ประธานสภาฯ ได้ขอมติที่ประชุมด้วยครับ

-๕นายบัญชา เพ็ญจันทร์
ประธานสภาฯ
มีท่านใดจะเสนออะไรเพิ่ม เติมเกี่ยวกับร่างแผนยุทธศาสตร์ไหมครับ ไม่มีแล้วผมจะขอมติ นะ
ครับ ท่านใดคิดว่าเห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2560-2563) (ฉบับทบทวน
ปี พ.ศ.2559) โปรดยกมือครับ
ที่ประชุม
รับรองเอกฉันท์
5.2 ขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)
นายอภิศักดิ์ อินทนนท์
หัวหน้าสานักปลัด
ก็ขอบคุณทุกท่านครับที่เห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2560-2563) (ฉบับ
ทบทวน ปี พ.ศ.2559) นะครับ ต่อไปก็เ ป็นรายละเอีย ดของร่างแผนพัฒ นาสามปี (พ.ศ.
2560-2562) ก็ขอให้ทุกท่านเปิดดูรายละเอียดไปพร้อมกันนะครับ ดังนี้
บทที่ 1 บทนา
1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี
1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
1.3 ขั้นตอนในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
1.4 ประโยชน์ของการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
บทที่ 2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา
2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
ผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลหนองฉลอง
จุดแข็ง (Strength)
1. มีอิสระในการบริหารจัดการภายในองค์กร
2. ประชากรส่วนใหญ่ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. ประชาชนให้ความสาคัญกับประเพณี วัฒนธรรมของท้องถิ่นเป็นอย่างดี
4. มีปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. มีพื้นที่ทาการเกษตรเป็นจานวนมาก
6. ประชาชนประกอบอาชีพการเกษตรตลอดปี โดยเฉพาะการปลูกข้าวหอมมะลิและพืชผักต่างๆ
เช่น แตงโม มันสาปะหลัง ถั่วฟักยาว หอม แตงกวา ฟักทอง พริก และผักสวนครัวอื่น ๆ
7. ผู้นาชุมชนมีจิตสานึกในการพัฒนาชุมชน
8. คณะผู้บริหารและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบลมีความใกล้ชิดและเข้าถึงประชาชนได้อย่าง
เป็นกันเองสนองความต้องการของประชาชนได้ตรงจุดประสงค์มากขึ้น
9. ความโดดเด่นของลักษณะผังเมืองชุมชน
10. ประชาชนมีความสามัคคีและพร้อมให้ความร่วมมือในการทากิจกรรม
จุดอ่อน (Weakness)
1. งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลมีจานวนน้อยไม่เพียงพอต่อการบริหารงานในด้าน
ต่างๆ
2. สาธารณูปการไม่ครอบคลุม ไม่เพียงพอกับความต้องการ
3. แรงงานขาดการพัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทักษะ ฝีมือในการทางาน
4. ประชาชนขาดทักษะในการบริหารงาน การจัดการเงินทุนและเทคโนโลยีใหม่ ๆในการประกอบ
อาชีพ

-๖5. ประชาชนขาดเงินทุนและการวิจัยทางการตลาดโดยต่อเนื่อง
6. ประชาชนใช้สารเคมีในการทาการเกษตรเป็นจานวนมาก
7. ขาดตลาดชุมชนในการรองรับสินค้าการเกษตรในพื้นที่
8. พื้นที่มีลาคลองที่จะเอื้ออานวยในเรื่องน้าในการทาเกษตรไม่ได้ตลอดทั้งปี
9. ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารบ้านเมืองน้อย
10. การมีส่วนร่วมของประชาชนทางการเมืองการบริหารจัดการมีน้อย
โอกาส (Opportunity)
1. นโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาในด้านต่าง ๆ
2. พ.ร.บ.กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ พ.ศ.๒๕๔๒ทาให้ท้องถิ่นได้รับการ
กระจายอานาจมากขึ้น
3. รัฐบาลให้การส่งเสริมสนับสนุนในด้านการศึกษา
4. การขยายตัว ทางเศรษฐกิจในภาพรวม ทาให้ มีการกระจายความเจริญมาสู่ ภูมิภาคและ
ท้องถิ่นเกิดการเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ นามาใช้ในการพัฒนา
5. ตาบลหนองฉลอง อยู่ใกล้ กับตัวอาเภอขุขันธ์ ได้เปรียบในการเข้า -ออกตัวเมือง โดยมีถนน
ติดต่อเป็นถนนลาดยาง ๒ เส้นทางโดยใช้ติดต่อซื้อขายสินค้าการเกษตรและขายแรงงาน
6. จังหวัดให้การสนับสนุน ส่งเสริมในการปลูกข้าวหอมมะลิและสินค้าการเกษตรอื่นๆ
7. รัฐให้การสนับสนุนในการพัฒนาแหล่งน้า
8. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเปิดโอกาสให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
9. นโยบายการปฏิรูปทางการเมืองของรัฐบาลทาให้การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการของ
รัฐได้รับการยอมรับมากขึ้นทาให้เกิดกระบวนการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
10. มีการวางผังเมืองของชุมชนไว้เป็นอย่างดี เหมาะแก่พัฒนาให้เกิดความสวยงาม
อุปสรรค (Threat)
1. เส้นทางการคมนาคมชารุดเสียหายทุกปีเนื่องจากถูกน้าท่วมและเซาะถนน ทาให้การขนส่ง
สินค้าเป็นไปอย่างยากลาบาก
2. การรับวัฒนธรรมทางตะวันตกที่ไม่เหมาะสมของเยาวชน
3. ปัญหายาเสพติด แหล่งอบายมุขเป็นการมอมเมาเยาวชนก่อให้เกิดปัญหาสังคม
4. แรงงานมักที่จะไปทางานต่างจังหวัดที่มีค่าแรงสูง
5. ประสบปัญหาภัยแล้งและน้าท่วมพื้นที่การเกษตร
6. ราคาผลผลิตทางการเกษตรไม่แน่นอน
7. การเมืองในระดับต่าง ๆ เข้ามาแทรกแซงในการบริหารงาน
8. งบประมาณในการพัฒนาไม่เพียงพอต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนที่มีมากมาย
2.2 การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
2.3 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาสามปีในเชิงคุณภาพ
บทที่ 3 การนาแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ
3.1 แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 1 ก่อสร้างและปรับปรุงบารุงถนน สะพาน ท่อระบายน้าให้เป็นไปด้วยความสะดวก
แนวทางที่ 2 การสร้างและการบารุงรักษาแหล่งน้าเพื่อการอุปโภค-บริโภค ภาชนะกักเก็บน้า
และแหล่งน้าเพื่อการเกษตร

-๗แนวทางที่ 3 การก่อสร้าง/ขยายเขตบริการประปาส่วนภูมิภาค และประปาหมู่บ้าน
แนวทางที่ 4 ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและ ไฟฟ้าสาธารณะ
แนวทางที่ 5 การบริการสาธารณะอื่น ๆ
ด้านเศรษฐกิจ
แนวทางที่ 1 เสริมสร้าง สนับสนุน และฝึกอบรมเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ
แนวทางที่ 2 ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ และอุดหนุนเงินทุนประกอบอาชีพ
แนวทางที่ 3 ส่งเสริม จัดหาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ 1 การพัฒนาส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย
แนวทางที่ 2 การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน
แนวทางที่ 3 การพัฒนาและส่งเสริมด้านกีฬาและการนันทนาการ
แนวทางที่ 4 การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เฝ้าระวังและป้องกันยาเสพติด
แนวทางที่ 5 ส่งเสริมกิจกรรมโครงการเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางที่ 1 ส่ งเสริ มพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์ กรให้มีขีดความสามารถในการ
พัฒนา
แนวทางที่ 2 ส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของประชาชน
แนวทางที่ 3 ส่ ง เสริ ม การปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาและจั ด ให้ มี เ ครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ และสถานที่
ปฏิบัติงานให้ทันสมัย สะดวก เอื้ออานวยต่อการให้บริการประชาชน
แนวทางที่ 4 ส่งเสริมการรับรู้ ข้อมูลข่าวสารของประชาชน
แนวทางที่ 5 ส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ
แนวทางที่ 2 ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญา
ชาวบ้าน
3.2 บัญชีโครงการพัฒนา และบัญชีประสานโครงการพัฒนา
3.2.1 แบบ ผ.01 บัญชีโครงการพัฒนา
มีจานวนโครงการทั้งสิ้น 200 โครงการ ก็แยกเป็น 3 ช่อง งปม.2560/งปม.2561/งปม.
2562
3.2.2 แบบ ผ.02 บัญชีประสานโครงการพัฒนา
มีจ านวนโครงการทั้ ง สิ้ น 18 โครงการ เป็ น เงิ น 43,450,000 บาท เป็ น โครงการที่ ต้ อ ง
ประสานของบประมาณจากหน่วยงานอื่น
3.2.3 แบบ ผ.03 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
มีจ านวนโครงการในช่ องปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ทั้ งสิ้ น 157 โครงการ เป็น เงิน ทั้งสิ้ น
70,131,360 บาท ที่ เยอะเพราะรวมแบบ ผ01+แบบ ผ02 ที่ เ กิ น ศัก ยภาพ จึ ง ท าให้ มี
โครงการที่ต้องใช้เงินงบประมาณเยอะมาก ซึ่งก็ทาตามหนังสือสั่งการครับ สาหรับแยกแบบ ผ
01 จะเป็นโครงการทั้งสิ้น 139 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 26,681,360 บาท ซึ่ง อบต.เราก็มี
งบทั้งสิ้นเทียบจากปีงบประมาณที่ผ่านมาก็แค่ 20 ล้านกว่าบาท

-๘บทที่ 4 การติดตามและประเมินผลโครงการ
4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
4.2 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล
4.3 กาหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
ภาคผนวก รูปแผนที่ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
มีท่านใดจะเสนออะไรเพิ่มเติมไหมครับ ขอเชิญครับ
นายฉัตรชัย ชัยกุลบัณฑิต
นักวิเคราะห์ฯ
เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกและคณะบริหารที่เคารพทุกท่านครับ ผม
ขอชี้แจงเพิ่มเติมครับ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0810.2/ว0600 ลง
วันที่ 29 มกราคม 2559 เรื่องแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนา
ท้ อ งถิ่ น ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ข้ อ 4 (4.1) ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ใช้
แผนพัฒนาสามปีเป็น แนวทางในการจัดทางบประมาณและนาโครงการพัฒนาในปีแรกของ
แผนพัฒนาสามปีไปเป็นกรอบในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ รายจ่าย
เพิ่มเติม การจ่ายขาดเงินสะสม สาหรับโครงการพัฒนาในปีที่สองและปีที่ สามของแผนพัฒนา
สามปีต้องเป็นโครงการพัฒนาที่ต้องทาต่อเนื่องจากโครงการพัฒนาในปีแรก หรือเป็นโครงการ
พัฒนาที่จัดลาดับความสาคัญของโครงการน้อยกว่าโครงการพัฒนาในปีแรกในแผนพัฒนาสามปี
ซึ่งทุกท่านจะเห็นได้ว่าจะทาให้แผนพัฒนาสามปีของเราเกิดโครงการที่เยอะเกินเงินงบประมาณ
ของ อบต.ที่มี ซึ่งก็ควรมีการแก้ไขกันต่อไป
นายอภิศักดิ์ อินทนนท์
หัวหน้าสานักปลัด
มีท่านใดจะเสนออะไรเพิ่มเติมไหมครับ ไม่แล้ วผมขอให้ท่านประธานได้ขอมติที่ประชุมต่อ
สมาชิกสภาฯ ด้วยครับ
นายบัญชา เพ็ญจันทร์
ประธานสภาฯ
มีท่ า นใดจะเสนออะไรเพิ่ ม เติม ไหมครั บ ไม่ มี แ ล้ ว ผมขอมติ ด้ ว ยครั บ ท่า นใดเห็ น ชอบร่ า ง
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) โปรดยกมือครับ
ที่ประชุม
รับรองเอกฉันท์
5.3 พิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
นายอภิศักดิ์ อินทนนท์
หัวหน้าสานักปลัด
เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตาบลหนองฉลอง มีภารกิจสาคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพื้นที่
รับผิดชอบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในส่วนรวมให้ดีขึ้น และตามความเดือดร้อน
จ าเป็ น เร่ ง ด่ ว นของประชาชน จึ งมี ความจ าเป็ นต้ องเพิ่ มโครงการ/กิ จกรรม เพื่ อบรรจุ ใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕59-๒๕61) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
หลักการและเหตุผล ในการเพิ่มเติมแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕59-2561) เพิ่มเติม (ฉบับที่
๑)
ตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว่า ด้ว ยการจัด ทาแผนพัฒ นาขององค์ก รปกครอง ส่ว น
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ กาหนดให้ท้องถิ่นดาเนินการจัดทาแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสาม
ปี เพื ่อ เป็ น แนวทางการพั ฒ นาของท้ อ งถิ่ น โดยแผนพั ฒ นาสามารถแก้ ไ ข เพิ่ ม เติ ม หรื อ
เปลี่ยนแปลงได้ตามความจาเป็นและความเหมาะสม โดยให้เป็นไปตามระเบียบนี้ ข้อ ๒๒ การ
เพิ่ ม เติ ม หรื อ เปลี่ ย นแปลงแผนพั ฒ นาสามปี ให้ ด าเนิ น การตามระเบี ย บนี้ โดยมี ขั้ น ตอน
ดาเนินการ ดังนี้

-๙(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทาร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจาเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อ
เสนอผู้บริหารท้องถิ่น
(3) ผู้ บ ริ ห ารท้อ งถิ่ น พิ จารณาอนุ มั ติ ร่ า งแผนพั ฒ นาสามปีที่ เ พิ่ ม เติ ม หรื อ เปลี่ ยนแปลงและ
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบล ให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้
ต่อไป องค์ก ารบริห ารส่ว นต าบลหนองฉลอง มีค วามจาเป็น ที่จ ะต้อ งดาเนิน การแก้ไ ข
เพิ่มเติม แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕59-2561) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) เพื่อให้มีความเหมาะสม
สอดคล้ องกับ ปั ญหาและความต้องการของประชาชน และเพื่ อให้ สามารถแก้ปัญหา ความ
จ าเป็ น เร่ งด่ ว น ทั น ต่ อสถานการณ์ ใ นปั จ จุ บั น อี ก ทั้ ง ใช้เ ป็ น กรอบในการพิ จ ารณาจั ด สรร
งบประมาณต่อไป
บัญชีโครงการพัฒนา (แบบ ผ01)
๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างและปรับปรุงบารุงถนน สะพาน ท่อระบายน้าให้เป็นไปด้วย
ความสะดวก
1.โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนิคมเขต3 สายเอก หมู่ที่ 7 เส้นซอย 3 เชื่อมระหว่างบ้าน
หนองโพธิ์ หมู่ที่ 10 กว้าง 4 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 900 ตร.ม. ไหล่ทางลงหินลูกรังกว้างข้างละ ๐.20 เมตร เป็นเงินทั้งสิ้น 498,000
บาท
2.โครงการวางท่อระบายน้าคลอง 1 บ้านนิคมซอยกลาง หมู่ที่ 6 วางท่อระบายน้าแถวคู่ ขนาด
0.60x1.00 เมตร จานวน 26 ท่อน พร้อมกาแพง คสล.ปากท่อ เป็นเงินทั้งสิ้น 49,500 บาท
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ 03)
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างและปรับปรุงบารุงถนน สะพาน ท่อระบายน้าให้เป็นไปด้วย
ความสะดวก ปี 2559 จานวน 2 โครงการ เป็นเงิน 547,500 บาท
ก็มีแค่ 2 โครงการนะครับที่ทาร่างแผนพัฒนาสามปีเพิ่มเติม มีท่านใดจะสอบถามอะไรไหมครับ ไม่
มีแล้ว ผมขอให้ท่านประธานได้ขอมติด้วยครับ
นายบัญชา เพ็ญจันทร์
ประธานสภาฯ
จากที่ทางหัวหน้าสานักปลัด ได้ชี้แจงรายละเอียดมา มีท่านใดสอบถามไหมครับ ไม่มีแล้ว ผมขอ
มติด้วยครับ ท่านใดเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
โปรดยกมือครับ
ที่ประชุม
รับรองเอกฉันท์
5.4 ขอความเห็ น ชอบอนุ มั ติ ก ารจ่ า ยขาดเงิ น สะสมประจ าปี ง บประมาณ 2559 ครั้ ง ที่
2/2559
นายบัญชา เพ็ญจันทร์
ประธานสภาฯ
ก็ขอเรียนเชิญท่านนายกได้ชี้แจงครับ

- ๑๐ นายหล้า ศรีมาศ
นายก อบต.

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา และทุกท่านที่เคารพครับ ก็เนื่องจากมีความจาเป็น
เร่งด่วนที่มีผลกระทบกับประชาชน จึงจาเป็นต้องขอจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้ครับ ก็ขอแจ้ง
บทระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังนี้ครับ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองสวนท้องถน พ.ศ. 2547
ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายขาดจากเงินสะสมได้ไม่เกินร้อยละสี่สิบ ของ
งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนของปีนั้น โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข
ดังต่อไปนี้ (1) ให้กระทาได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทาเพื่อบาบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายกาหนด
(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละประเภทตาม
ระเบียบแล้ว
(3) เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดาเนินการก่อหนี้
ผูกพันและเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดาเนินการ ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดให้การจ่ายขาดเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป
รายงานสถานะเงินสะสมของ อบต.หนองฉลอง ดังนี้
มีเงินสะสมอยู่ประมาณจานวน 6,719,840.53 บาท
สารองเงินเดือนบุคลากรทั้งสิ้นจานวน 3 เดือน เป็นเงิน 1,340,295 บาท
สารองค่าตอบแทนผู้สูงอายุ เป็นเงิน 921,360 บาท
และสารองสาธารณภัย 10 % เป็นเงิน 445,814.95 บาท
เงินสะสมคงเหลือทั้งสิ้น เป็นเงิน 3,013,239.58 บาท
ซึ่งมีจานวน 2 โครงการ ที่จะขอความเห็นชอบอนุมัตจิ ่ายเงินสะสมในครั้งนี้ ดังนี้
จ่ายขาดเงินสะสมประจาปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 2/2559
1.โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนิคมเขต3 สายเอก หมู่ที่ 7 เส้นซอย 3 เชื่อมระหว่างบ้าน
หนองโพธิ์ หมู่ที่ 10 กว้าง 4 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 900 ตร.ม. ไหล่ทางลงหินลูกรังกว้างข้างละ ๐.20 เมตร เป็นเงินทั้งสิ้น 498,000
บาท
2.โครงการวางท่อระบายน้าคลอง 1 บ้านนิคมซอยกลาง หมู่ที่ 6 วางท่อระบายน้าแถวคู่ ขนาด
0.60x1.00 เมตร จานวน 26 ท่อน พร้อมกาแพง คสล.ปากท่อ เป็นเงินทั้งสิ้น 49,500 บาท
รวม 2 โครงการ เป็นเงิน 547,500 บาท
ซึ่ง 2 โครงการนี้ก็มีความจาเป็นเร่งด่วนอย่างยิ่ง ที่ต้องให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างด่วน
จึงขอนาเสนอต่อท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภา เพื่อเห็นชอบอนุมัติการจ่ายขาดเงิน
สะสมประจาปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 2/2559 ก็ขอนาเรียนรายละเอียดการจ่ายขาดเงิน
สะสมไว้เพียงเท่านี้ครับ

นายบัญชา เพ็ญจันทร์
ประธานสภาฯ
ขอขอบคุณท่านนายก ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดการจ่ายขาดเงินสะสมครับ มีสมาชิกสภาท่านใดจะ
เสนอเพิ่มเติมไหมครับ ไม่มีแล้ว ผมขอมติด้วยครับ ท่านใดเห็นชอบและอนุมัติให้ท่านนายก

- ๑๑ -

ที่ประชุม

องค์การบริหารส่วนตาบลหนองฉลอง จ่ายขาดเงินสะสมประจาปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่
2/2559 เพื่อนาไปพัฒนาตาบลของเราโปรดยกมือครับ
รับรองเอกฉันท์ อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมประจาปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 2/2559
5.5 ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ เรื่องการกาหนดวิธีการและอัตราการชาระค่าตอบแทน
การเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ พ.ศ.2559

นายบัญชา เพ็ญจันทร์
ประธานสภาฯ
ก็เรียนเชิญท่านนายกได้ชี้แจงรายละเอียดครับ
นายหล้า ศรีมาศ
นายก อบต.
เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่านครับ ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้อนุมัติให้
จ่ายขาดเงินสะสม เพื่อนาไปพัฒนาตาบลนะครับ สาหรับเรื่องขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ
เรื่องการกาหนดวิธีการและอัตราการชาระค่าตอบแทนการเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ พ.ศ.
2559 ก็มอบหมายให้หัวหน้าสานักปลัดได้ชี้แจงแทนครับ ขอเชิญครับ
นายอภิศักดิ์ อินทนนท์
หัวหน้าสานักปลัด
เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา และทุกท่านที่เคารพครับ เนื่องจากได้มีหนังสือแจ้ง
จากสานักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขาขุขันธ์ ที่ ศก 0020.05(1)/3208 ลงวันที่ 312
มีนาคม 2559 เรื่องขอให้ดาเนินการเรียกเก็บค่าตอบแทน ตามมาตรา 9/1 แห่ง ประมวล
กฎหมายที่ดิน ด้วยกรมที่ดินมีหนังสื อแจ้งว่า สานักงานการตรวจเงินแผ่ นดินได้แจ้งผลการ
ตรวจสอบการดาเนินงานการบริหารจัดการที่ดินของรัฐ กรมที่ดิน ตามโครงการบริหารจัดการ
การใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณะประโยชน์ที่มีการบุกรุก เพื่อขจัดควมยากจนและพัฒ นา
ชนบท โดยมีข้อเสนอแนะให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่ได้มีการดาเนินการตามโครงการ
ดังกล่าว ดาเนินการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อเรียกเก็บค่าตอบแทนจากผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้
ประโยชน์ในที่ดินสาธารณะประโยชน์ทั้งที่แจกและยังไม่ได้แจกหนังสืออนุญาตฯ ตามโครงและ
แบ่งค่าตอบแทนที่ได้รับให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามมาตรา 9/1 แห่งประมวลกฎหมาย
ที่ดินและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด พร้อมทาความเข้าใจถึงวิธีการ ขั้นตอนในการจัดเก็บ
ค่าตอบแทน และซักซ้อมทาความเข้าใจกับประชาชนผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดิน
สาธารณะประโยชน์ด้วย รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย สานักงานที่ดินจังหวัดศรีสะ
เกษ สาขาขุขันธ์ พิ จารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การดาเนินการตามโครงการดังกล่าวเป็นไปตาม
ข้ อ เสนอแนะของส านั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น จึ ง ขอให้ ท่ า นพิ จ ารณาด าเนิ น การตาม
ข้อเสนอแนะดังกล่าวข้างต้นโดยด่วนต่อไป ซึ่งในร่างข้อบัญญัติ เรื่องการกาหนดวิธีการและ
อัตราการชาระค่าตอบแทนการเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ พ.ศ.2559 มีดังนี้
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลหนองฉลอง เรื่อง กาหนดวิธีการและอัตราการ
ชาระค่าตอบแทนการเข้าใช้ประโยชน์ ในที่ดินของรัฐ พ.ศ. 255๙
หลักการ
เพื่อให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลหนองฉลอง ว่าด้วยกาหนดวิธีการและอัตราการ
ชาระค่าตอบแทนการเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ
เหตุผล
เพื่อจัดเก็บค่าตอบแทนจากผู้ที่ได้รับอนุญาตเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ในเขตพื้นที่ความ
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองฉลอง ตามความนัยมาตรา ๙ และมาตรา ๙/๑.

- ๑๒ แห่งประมวลกฎหมายที่ดินซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
ที่ดิน (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้กระทาได้โดยการตราเป็นข้อบัญญัติ จึงตราเป็นข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตาบลนี้
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลหนองฉลอง
เรื่อง กาหนดวิธีการและอัตราค่าตอบแทนการเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ พ.ศ. 255๙โดยที่
เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลหนองฉลอง ว่าด้วยกาหนดวิธีการและ
อัตราค่าตอบแทนการเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่ง
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหาร ส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับ
มาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ และมาตรา ๙/๑ แห่งประมวลกฎหมาย
ที่ดินซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ.
๒๕๕๑ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองฉลอง โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่ว น
ตาบลหนองฉลองและนายอาเภอขุขันธ์ จึงตราเป็นข้อบัญญัติขึ้นไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลหนองฉลอง เรื่อง กาหนดวิธีการ
และอัตราการชาระค่าตอบแทนการเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ พ.ศ. 255๙”
ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์ก ารบริหารส่วนตาบลหนองฉลอง ตั้งแต่วันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 บรรดาข้อบั ญญัติ ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ ประกาศหรือคาสั่ งอื่นใดในส่ วนที่ได้ตราแล้ ว ใน
ข้อบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน
ข้อ ๔ ให้นายกองค์การบริห ารส่วนตาบลหนองฉลองเป็นผู้รักษาการตามข้อบัญญัตินี้และให้มี
อานาจออกระเบียบ ประกาศ และคาสั่งเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
หมวดที่ ๑
บททั่วไป
ข้อ ๕ ในข้อบัญญัตินี้
“ที่ดิน” หมายความว่า พื้นที่ดินทั่วไป และให้หมายความรวมถึง ภูเขา ห้วย หนอง คลอง บึง
บาง ลาน้า ทะเลสาบ เกาะ และที่ชายทะเลด้วย
“ที่ ดิ น ของรั ฐ ” หมายความว่ า ที่ ดิ น เป็ น สาธารณะสมบั ติ ข องแผ่ น ดิ น ซึ่ ง ใช้ เ พื่ อ
สาธารณประโยชน์ หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกัน เช่น ที่ดินรกร้างว่างเปล่า และที่ดินซึ่งมีผู้
เวนคืน หรือทอดทิ้งหรือกลับมาเป็นของแผ่นดินโดยประกาศอื่นของกฎหมาย
“หนังสืออนุญาต” หมายถึง หนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐเป็นการชั่วคราวจาก
พนักงานเจ้าหน้าที่
“ผู้ รั บ อนุ ญ าต” หมายถึ ง ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ใ นที่ ดิ น ของรั ฐ ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอนุญาตให้ประชาชนให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ พ.ศ. 2547
“ค่าตอบแทน” หมายถึง จานวนเงินที่ผู้รับอนุญาตต้องเสียเป็นรายปีให้แก่องค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองฉลองตามข้อบัญญัตินี้
“พนักงานเจ้าหน้าที่ ” หมายถึง พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
“เจ้าหน้าที่” หมายถึง พนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลหนองฉลอง ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองฉลอง แต่งตั้งให้มีหน้าที่จัดเก็บค่าตอบแทน
“องค์การบริหารส่วนตาบล” หมายถึง องค์การบริหารส่วนตาบลหนองฉลอง

- ๑๓ ข้อ ๖ ที่ดินของรั ฐที่มิได้มีผู้ใดมีสิ ทธิครอบครองตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.
๒๔๙๗ หากผู้ใดกระทาด้วยการประการใด ๆ ในที่ดินนั้นต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
กฏหมายและต้องเสียค่าตอบแทนให้แก่องค์การบริหารส่วนตาบลหนองฉลอง
ข้อ ๗ ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการเหมืองแร่และการป่าไม้ ที่ดินของรัฐนั้นถ้ามิได้สิทธิ
ครอบครองหรือมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ห้ามมิให้ผู้ใด
(๑) เข้าไปยึดครอง ครอบครอง รวมตลอดถึงการก่อสร้าง หรือเผาป่า
(๒) ทาด้วยประการใด ๆ ให้เป็นการทาลายหรือทาให้เสื่อมสภาพที่ดิน ที่หิน ที่กรวดหรือที่
ทรายในบริเวณที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศหวงห้ามในราชกิจจานุเบกษา หรือ
(๓) ทาสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเป็นอันตรายแก่ทรัพยากรในดิน
หมวดที่ ๒
อัตราค่าตอบแทนในการอนุญาต
ข้อ ๘ ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ พิจารณาอนุญาตให้กระทาการใด ๆ ตามข้อบัญญัตินี้ผู้รับ
อนุญาตจะต้องเสียค่าตอบแทนในการอนุญาตเป็นรายปีให้แก่องค์การบริหารส่วนตาบลหนอง
ฉลอง ดังนี้
(1) เข้าไปยึดครอง รวมตลอดถึงก่อสร้าง หรือเผาป่า (ก) ประเภทที่ดินทั่วไป อัตราไร่ละ
1,000 บาทต่อไป (ข) กรณีประชาชนได้รับอนุญาตเข้าไปยึดถือครอบครอง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอนุญาตให้ประชาชนใช้ที่ดินของรัฐ พ.ศ. 2547 อัตราไร่ละ 20
บาท ต่อปี
(2) การอนุญาตทาการด้วยประการใด ๆ ให้เป็นการทาลายหรือทาให้เสื่อมสภาพที่ดิน ที่หิน ที่
กรวด หรือที่ทราย ให้เสียค่าตอบแทน ดังนี้ (ก) การขุดหรือดูดทราย อัตราลูกบาศก์เมตรละ
28 บาท (ข) การขุดดินหรือลูกรัง อัตราลูกบาศก์เมตรละ 10 บาท หรือไร่ละ 10,000 บาท
ต่อปี
(3) การอนุญาตทาการสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันเป็นอันตรายแก่ทรัพยากรที่ดินนอกจากที่กาหนดไว้ใน
ข้อบัญญัตินี้ ให้เสียค่าตอบแทนในอัตราลูกบาศก์เมตรละ 10 บาท หรือไร่ละ 10,000 บาท
ต่อปี
(4) การอนุญาตให้ดาเนินการขุดลอกแหล่งน้าสาธารณะที่ตื้นเขินโดยนาเอามูลดินเศษดินหรือ
ทราย ที่ขุดไปจาหน่ ายหรือได้รับประโยชน์ตอบแทนจากการนาเอามูลดินเศษดินหรือทราย
ออกไปเพื่อจาหน่ายหรือหาผลประโยชน์จากมูลดิน เศษดิน หรือทรายนั้น ให้เสียค่าตอบแทน
ลูกบาศก์เมตรละ 3 บาท เงินค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง ให้ตกเป็นรายได้ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลหนองฉลอง และให้แบ่งค่าตอบแทนที่ได้รับดังกล่าวให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ศรีสะเกษ ในอัตราร้อยละสี่สิบของค่าตอบแทนภายใน 30 วันนับแต่ที่ได้รับ
หมวด 3
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ข้อ 9 ให้ผู้รับอนุญาตต้องยื่นใบอนุญาตพร้อมชาระค่าตอบแทนต่อเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบล ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่ วนตาบลหนองฉลอง ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับ
อนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือนับแต่วันที่ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับ ในกรณีที่ระยะเวลาที่ได้รับ

- ๑๔ อนุญาตมีกาหนดเวลาเกินกว่าหนึ่งปี ให้เสียค่าตอบแทนสาหรับปีต่อไปภายใน 30 วัน นับแต่
วันครบรอบปีที่ได้รับอนุญาต ถ้าระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตมี กาหนดเวลาไม่เกินหนึ่งปี ให้เสีย
ค่าตอบแทนเท่ากับหนึ่งปีส่วนระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตมีกาหนดเวลาเกินกว่าหนึ่งปีขึ้นไป เศษ
ของปีให้คิดเป็นหนึ่งปี
ข้ อ 10 การอนุ ญ าตให้ ป ระชาชนใช้ ป ระโยชน์ ใ นที่ ดิ น ของรั ฐ การด าเนิ น การ การออก
ใบอนุ ญ าต การต่ อ ใบอนุ ญ าต การยกเลิ ก และการเพิ ก ถอนใบอนุ ญ าต ให้ ด าเนิน การตาม
หลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กาหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอนุญาตให้ดูดทราย
พ.ศ. 2546 หรือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอนุญาตให้ประชาชนใช้ประโยชน์ใน
ที่ดินของรัฐ พ.ศ. 2547 และกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 11 ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลฉบับนี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพัน
บาท
มีท่านใดเห็นว่าควรกาหนดอัตราไร่ละเท่าไร เกิน 20 บาทไหม ก็ขอเชิญเสนอนะครับ ไม่มีแล้ว
ผมขอให้ท่านประธานสภาได้ขอมติที่ประชุมด้วยครับ
นายบัญชา เพ็ญจันทร์
ประธานสภาฯ
จากที่ทางหัวหน้าสานักปลัด ได้ชี้แจงรายละเอียดมา มีท่านใดสอบถามไหมครับ ไม่มีแล้ว ผมขอ
มติ ด้ ว ยครั บ ท่ า นใดเห็ น ชอบร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ เรื่ อ งการก าหนดวิ ธี ก ารและอั ต ราการช าระ
ค่าตอบแทนการเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ พ.ศ.2559 โปรดยกมือครับ
ที่ประชุม
รับรองเอกฉันท์
ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องอื่น ๆ
นายบัญชา เพ็ญจันทร์
ประธานสภาฯ
สมาชิกท่านใดมีอะไรจะเสนอ ก็ขอเชิญครับ
นางสนิท ชาบุญมี
รองประธานสภา หมู่ที่ 2 เรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่านค่ะ ขอเสนอดังนี้ค่ะ
1.การซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างในหมู่บ้านหลังจากที่ซ่อมก็มีจานวน 2 จุดที่ไฟฟ้าไม่สว่างค่ะ จุด
ที่ 1 ตรงเสาไฟฟ้าหมายเลข 21 และจุดที่ 2 ตรงเสาหน้าบ้านของอาจารย์แตงอ่อนค่ะ ก็มี
หนังสือแจ้งมายัง อบต.แล้ว ฝากให้ซ่อมแซมด้วยค่ะ
2.ถวงถามโครงการที่อนุมัติไปแล้วในข้อบัญญัติ คือโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน
หน้าศาลาประชาคมบ้านนิคมซอย 2 หมู่ที่ 2 ยังไม่เห็นดาเนินการก่อสร้างให้ค่ะ
นางบุญชิน ทองมนต์
ส.อบต.หมู่ที่ 1
เรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่านค่ะ ขอเสนอดังนี้
1.มีความเดือดร้อนถนน คสล.เส้นกลางหมู่บ้านชารุด จนเห็นเหล็กโผล่ ฝากท่านคณะบริหารดู
ซ่อมแซมให้ด้วยค่ะ
2.เรื่องวางท่อระบายน้าฝากเพิ่มการวางท่อเพิ่มอีกค่ะ จุดตรงนาของนายตินาค่ะ
3.ซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างให้ซ่อมแซมตรงหน้าบ้านของนางสมานค่ะ
นางปานจิต แสนทวีสุข
ปลัด อบต./เลขานุการ เรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภา และคณะผู้บริหารที่เคารพทุกท่านค่ะ ขอชี้แจงการ
หมดวาระของทุกท่านค่ะ 26 พฤษภาคม 2559 ทาง อบต.ก็มีหนังสือรายงานไปที่อาเภอ และ
กกต.จังหวัดแล้ว รอว่าเขาจะให้จัดทาเอกสารเพิ่มเติมอะไรบ้าง ก็คงไม่ขาดช่วงนะค่ะ ก็ทางาน
ต่อไปเลย เงินเดือนก็เหมือนเดิมไม่ขาดช่วงค่ะ ถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรก็จะเชิญท่านมาอีกที

- ๑๕ หนึ่งค่ะ สาหรับข้อมูลข่าวสารที่ยังรออยู่ก็หลังจากที่มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ก็มีส่วนที่
เกี่ยวกับ อปท.ทั้งหมดจานวน 7,548 แห่ง แยกเป็น อบต. 5,335 แห่ง เป็นเทศบาล 2,213
แห่ง แยกออกเป็น จานวนประชากรที่มีมากกว่า 7 พันคน มีรายได้เกิน 20 ล้านมี 790 แห่ง
ประชากรมากกว่า 7 พันคนแต่มีรายได้ไม่ถึง 20 ล้านมี 1,084 แห่ง และเราก็อยู่ในประเภท
ประชากรที่ไม่เกิน 7 พันคน และรายได้มากกว่า 20 ล้าน มีอยู่ ประมาณ 248 แห่ง ถ้าแยก
จริงๆ แนวโน้มที่จะยุบรวมทั้งหมดก็จะมี อบต.ประมาณ 300 กว่าแห่ง นี่คือข้อมูลล่าสุดที่เขา
สารวจไว้ ก็ยังไม่รู้ว่า จะเป็นอย่างไร ก็ คงต้องรอดูมติรับร่างรัฐธรรมนูญใหม่ที่จะมีขึ้น ก็ฝาก
ประชาสัมพันธ์ชาวบ้านให้ไปใช้สิทธิ์ลงประชามติด้วยนะค่ะในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 นี้
นางปราณี จันคะนา
ส.อบต.หมู่ที่ 5

นายดุสิต อินทะเสน
ส.อบต.หมู่ที่ 6

นายอ้วน มีพานทอง
ส.อบต.หมู่ที่ 4
นางสุพิน แถวทัศน์
ส.อบต.หมู่ที่ 8

เรียนท่านประธานที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านค่ะ มีเรื่องเสนอดังนี้ค่ะ
1.ฝากให้เจ้าหน้าที่ดูหนังสือส่งต่างๆ ให้ถูกต้องชัดเจนด้วยก่อนส่งนะค่ะ
2.เงินคลอดบุตร ผู้ยากจน มีลูกของพ่ออาจที่เสียชีวิต จะเบิกได้หรือไม่ยัง ไงเดี่ยวจะให้เข้าไป
ติดต่อกับเจ้าหน้าที่อีกทีค่ะ
2.ประเภทธุรกิจ ยังไม่สารวจหมู่ที่ 8 ยังไม่ติดแผ่น พับหรือป้ายยาเสพติด เพราะทางจังหวัดให้
ดิฉันเป็นตัวแทนไปติด
3.แผนสามปีทุกครั้งก็เอาแผนเข้าตลอด เพราะบ้านตรอยบรรจุไว้เยอะมาก ก็เพิ่งเข้าใจเมื่อกี้ว่า
เราสามารถเพิ่มเติมแผนได้ค่ะ
4.อบรมอาสมัครแรงงานจังหวัด ตอนนั้นดิฉันเป็นตัวแทนของอาเภอ ตอนนี้หมดวาระ ท่านใดมี
จิตอาสาก็ขอเชิญสมัครนะค่ะ อบรมกลุ่มอาชีพมีเงินสนับสนุน ก็ส ามารถทาโครงการส่ งขอ
งบประมาณได้เลยค่ะ ก็มีเรื่องที่จะนาเสนอแค่นี้ค่ะ
เรียนท่านประธาน ท่านนายก ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ผมก็ขอบคุ ณท่านประธาน
และท่านสมาชิกทุกหมู่ ที่มองเห็นความสาคัญความเดือดร้อนของชุมชน ที่อนุมัติให้จ่ายขาดเงิน
สะสม ทาโครงการวางท่อระบายน้า หมู่ที่ 6 และถนน คสล.ของหมู่ที่ 10 เชื่อมหมู่ที่ 7 ก็
ขอขอบคุณครับ
เรียนท่านประธาน และคณะบริหารที่เคารพครับ อยากเรียนถามท่านนายกว่าตอนนี้มีการถม
ดินทับท่อระบายน้า จะมีการแก้ไขปัญหาอย่างไรครับ และไฟฟ้าส่องสว่างซ่อมแซมจานวน 3
หลอดครับ
เรียนท่านประธานสภา ฝ่ายบริหาร และสมาชิกทุกท่านค่ะ หมู่ 8 ก็ขอซ่อมแซมหลอดไฟฟ้าส่อง
สว่างจานวน 2 หลอดค่ะ และขอสายดับซอยชายกล้าด้วยค่ะ และซ่อมแซมถนนซอยชายกล้า ที่
เป็นหลุ่มด้วยค่ะ และดูเรื่องน้าประปาตอนนี้ยังไม่ได้ใช้เลยค่ะ

นางพรรณี รัตนาพันธ์
ส.อบต.หมู่ที่ 9
เรี ย นท่านประธานที่เคารพค่ะ หมู่ 9 ขอหลอดไฟฟ้าเพิ่ มเติม ในถนนซอยโรงนมไม่ มีไฟฟ้า
เพราะที่มีก็มีแค่ไฟฟ้าในบ้านค่ะ ก็ขอจานวน 4 หลอดค่ะ
นายไกรศักดิ์ ประภาสัย
ส.อบต.หมู่ที่ 1
เรียนท่านประธานที่เคารพครับ จะขอท่อต่อจากท่อเดิมที่ถมไว้ ไม่มีน้าไหลเข้าไหลออก อยาก
ได้ต่อจากท่อเดิมครับ

- ๑๖ นางบุญมี บัวหุ่ง
ส.อบต.หมู่ที่ 6
นางปราณี จันคะนา
ส.อบต.หมู่ที่ 5
นายสุบัน หัสนัย
ส.อบต.หมู่ที่ 7

นายหล้า ศรีมาศ
นายก อบต.

เรียนท่านประธาน และท่านนายก และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านค่ะ
1.ขอเพิ่มเติมหลอดไฟฟ้าส่องสว่างจานวน 5 จุดค่ะ
2.ซ่อมแซมถนน คสล.ก็ดาเนินการให้ด้วยค่ะ
เรียนท่านประธานที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านค่ะ ก่อนอื่นก็ขอขอบคุณท่าน
นายกที่วางท่อให้ค่ะ ติดที่ว่าท่อที่วางน้าไหลไปจะติดกระสอบทรายที่กั้น ไว้ และบ้านตาอุดเดิน
สายไฟมาข้างถนน ก็ประสานผู้ใหญ่บ้านแล้วค่ะ แต่อยากให้ท่านนายกประสานอีกครั้งหนึ่งค่ะ
เรียนท่านประธาน นายก และท่านสมาชิกที่เคารพทุกท่านครับ มีเรื่องเสนอดังนี้ครับ
1.ขอถนน คสล.ทั้งสามซอยตะวันตก อยากให้เห็นความสาคัญส่วนนี้ด้วยครับ
2.ไฟฟ้าส่องสว่างทางตะวันตก ในซอยศูนย์สงเคราะห์ เพื่อป้องกันเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น ซอย
สาม ซอยสี่ ซอยกลาง อยากขอติดไฟฟ้าส่องสว่างซอยละ 3 หลอดครับ
3.คลองศูนย์ อยากให้วางเขตแดนให้ด้วยครับว่าตรงจุดไหน
เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกที่เคารพทุกท่านครับ ก็ขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่อนุมัติ
ให้ใช้เงินจ่ายขาดเงินสะสม จานวน 2 โครงการครับ สาหรับเรื่องไฟฟ้าดับในหมู่บ้าน ตามที่เดิน
ดูก็เห็นปากทางเข้าบ้านนิคมซอยกลาง ปากทางนิคมซอย3 ตะวันตกมี 1 หลอด หมู่ 4 มีหนึ่ง
หลอด แต่สมาชิกแจ้งมา 3 หลอด หมู่ 2 ซ่อมบ่อยมากนะครับ อาจเป็นเพราะช่วงนี้จะมีลมฝน
ลมพายุเข้ามาหลายครั้ง ก็อาจเป็นเหตุให้เกิดไฟฟ้าตก ไฟกระชาก ก็ดับได้ ก็ฝากให้ท่านสมาชิก
ตรวจสอบดู และท าหนั งสื อ แจ้ง มาที่ อบต.ด้ว ยครั บ ส าหรับ หมู่ ที่ 2 ถนนลู ก รั งก็ เ ดี่ย วจะ
ด าเนิ น การให้ ค รั บ หมู่ 1 และหมู่ อื่ น ๆ ที่ ถ นน คสล.ช ารุ ด ก็ อ ยากจะซ่ อ มให้ ค รั บ ต้ อ งดู
งบประมาณด้วยครับ หมู่ 5 เรื่องเด็กแรกเกิด ก็ให้ดาเนินการตามหนังสือสั่งการมาใหม่ หรือ
ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อให้ข้อมูลที่ละเอียดเพิ่มเติมนะครับ จะได้ไม่ผิดพลาด การแจ้งลงทะเบียนก็
ขอให้ ค ลอดก่ อนค่อ ยแจ้งนะครับ และคนที่ท าประกั นสั งคมไม่ต้ องแจ้ง ลงทะเบียนนะครั บ
เพราะไม่ได้ ก็ขอให้ท่านสมาชิกแจ้งชาวบ้านด้วยครับ ส่วนหมู่ที่ 6 ถนน คสล.ก็ชารุด ก็ต้องรอ
งบซ่อมแซมจะดูให้ครับ หมู่ 4 ทาความเข้าใจกับสมาชิก ที่สาธารณะในหมู่บ้านก็เป็นหน้าที่ของ
ผู้ใหญ่บ้านในระดับหมู่บ้าน ก็ขอให้ท่านผู้ใหญ่บ้านกับคณะกรรมการหมู่บ้าน เป็นคนดาเนินการ
ดูแลความเรียบร้อยก่อนที่จะถึงกานันกับนายก หมู่ 8 เรื่องน้าประปาเห็นว่าน้าใต้ดินไม่พอ ต้อง
รอประปาที่จะก่อสร้างขึ้นมาใหม่ เพื่อจะได้ส่งน้ามาใช้ตรงที่ไม่ไหลได้ ปีนี้ก็แล้งมากด้วย หมู่ 9
ไฟฟ้าก็จะดูให้ครับ หมู่ 1 การวางท่อ ก็คิดว่าถูกแล้วก็ให้สอบถามท่านสมาชิก ท่านผู้ใหญ่ว่าลง
ตรงไหน ก็รอรอบหน้าจะดาเนินการให้ ให้ท่านสารวจดูว่าจะใช้กี่ท่อนครับ หมู่ 5 บ้านโพธิ์
ตาบลตาอุด ก็ให้ผู้ใหญ่และสมาชิกเข้าไปคุยกับเขา เพื่อให้ดาเนินการให้ถูกครับ หมู่ 7 การ
ปรับปรุงถนน ไฟฟ้า ประปาส่วนภูมิภาค ก็เห็นด้วยที่ท่านสมาชิกนาเสนอปัญหามา ก็จะหา
งบประมาณดาเนินการแก้ไขให้ต่อไปครับ สาหรับเรื่องที่เราหมดวาระแล้วแต่ก็ยังดารงตาแหน่ง
ต่อ ก็แสดงความดีใจสมาชิกทุกท่านด้วยครับ ผมก็ขอชี้แจงปัญหาของแต่ละหมู่บ้านไว้เพียง
เท่านี้ครับ

- ๑๗ นายบัญชา เพ็ญจันทร์
ประธานสภาฯ
ก็ขอขอบคุณท่านนายกที่ได้ชี้แจงปัญหาของสมาชิกทุกท่าน เมื่อสมาชิกทุกท่านไม่มีอะไรเสนอ
แล้ว ผมก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่าน และคณะบริหารที่ร่วมประชุมวันนี้ และก็ ขอปิดการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองฉลองสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี ๒๕๕9 ไว้เพียง
เท่านี้ครับ
ปิดประชุมเวลา

๑๒.20 น.
ลงชื่อ..................................................ผู้บันทึก
(นางปานจิต แสนทวีสุข)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหนองฉลอง
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

