
 

-สำเนา- 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 4/2563 
วันที่  10  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563  เวลา  09.00  น. 

ณ   ห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า 
------------------- 

รายช่ือผู้เข้าประชุม 
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมอืชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสมภาร  หันแถลง ประธานสภา  อบต. สมภาร  หันแถลง  
2 นายโยธิน  นามฤทธิ์ รองประธานสภา อบต. โยธิน  นามฤทธิ์  
3 นางอำไพร  วงศ์เงินยวง เลขานุการสภา อบต. อำไพร  วงศ์เงินยวง  
4 นางอรทัย   รุ่งแสง สมาชิกหมู่ท่ี 1 อรทัย   รุ่งแสง  
5 นายตุ๋ย  รุ่งแสง สมาชิกหมู่ท่ี 1 ตุ๋ย  รุ่งแสง  
6 นายนาวา  โสรส   สมาชิกหมู่ท่ี 2 นาวา  โสรส    
7 นายนครินทร์  แก้วลอย สมาชิกหมู่ท่ี 2 นครินทร์  แก้วลอย  
8 นายสมพงษ์  เกษกร สมาชิกหมู่ท่ี 3 สมพงษ์  เกษกร  
9 นายสำราญ  วงษ์ฮาม สมาชิกหมู่ท่ี 3 สำราญ  วงษ์ฮาม  
10 นายสมชิต  แซ่อ้ึง สมาชิกหมู่ท่ี 4 สมชิต  แซ่อ้ึง  
11 นางปราณี  คำโพธิ์ สมาชิกหมู่ท่ี 5 ปราณี  คำโพธิ์  
12 นายสุริยา  รุ่งแสง สมาชิกหมู่ท่ี 6 สุริยา  รุ่งแสง  
13 นายสุพรรณ  รุ่งแสง สมาชิกหมู่ท่ี 6 - ลากิจ 
14 นางเพ็ญ  คำเนตร สมาชิกหมู่ท่ี 7 เพ็ญ  คำเนตร  
15 นายสังวาล    เกษี สมาชิกหมู่ท่ี 7 - ลากิจ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1 นายมงคล  แซ่ซือ นายก อบต.  มงคล  แซ่ซือ  
2 นายสะออน  สุทธิสนธ์ รองนายก อบต. สะออน  สุทธิสนธ์  
3 นายวิไลย์     ผ้าน้ำฝน รองนายก อบต. วิไลย์     ผ้าน้ำฝน  
4 นายรัศม ี รุ่งแสง เลขานุการนายก อบต. รัศมี  รุ่งแสง  
5 นางไพรวรรณ  แซ่อ้ึง ผู้อำนวยการกองคลัง ไพรวรรณ  แซ่อ้ึง  
6 นายสีหโยธิน   แก่นดี ผู้อำนวยการกองช่าง สีหโยธิน   แก่นดี  
7 นางจิรฐา  ปิยะวงษ์ หัวหน้าสำนักงานปลัด จิรฐา  ปิยะวงษ์  

8 นางนัยนา  พวงจันทร์ ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ นัยนา  พวงจันทร์  

9 นางวรลักษณ์  กันหะบุตร ผู้อำนวยการกองสวัสดิการฯ วรลักษณ์  กันหะบุตร  

10 นางลัดดาวัลย์ กฤษฎาการภิญโญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ลัดดาวลัย์ กฤษฎาการภญิโญ  

เมื่อถึงกำหนดเวลา 09.00 น. เลขานุการสภาฯ  นางอำไพร  วงศ์เงินยวง  ได้ส่งสัญญาณให้สมาชิกสภาฯ เข้าห้องประชุม 
/เริ่มประชุม…… 



 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
นายสมภาร  หันแถลง 1.1 เรื่อง  ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภา อบต.หนองค้า  ได้ลากิจ ในการประชุมวันนี้  จำนวน  2  ท่าน คือ 

1. นายสุพรรณ  รุ่งแสง  ตำแหน่งสมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่ 6 
2. นายสังวาล    เกษี    ตำแหน่งสมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ 7  

นายสมภาร  หันแถลง  1.2 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   
ประธานสภาฯ   เชิญเจ้าหน้าที่ ครับ 

 สำนักงานปลัด 
นางจิรฐา   ปิยะวงษ์ เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภา  คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ  และผู้เข้าร่วม 
หัวหน้าสำนักปลัด อบต. ประชุมที่เคารพทุกท่าน  การดำเนินงานของสำงานนักปลัด ไตรมาส 3 - 4   มีกิจกรรมที่ได้    

ดำเนินการดังนี้ 
  1. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยฯ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019  
(COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพ่ือการป้องกันตนเอง กับประชาชนในพื้นที่ 
อบต.หนองค้า 
3. วาตภัย ในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
4. โครงการปลูกต้นไม้ในสถานที่ราชการ/สาธารณะ 
5. โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า 
6. โครงการคลองสวยน้ำใส คนไทยมีความสุข 

รายละเอียดตามการนำเสนอพาวเวอร์พอยท์ค่ะ 
กองคลัง 

นางไพรวรรณ  แซ่อึ้ง   - เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านปลัด สมาชิกทุกท่าน คณะผู้บริหาร รายงานผลการ 
ผู้อำนวยการกองคลัง    ดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ขอให้ทุกท่านดูตามเอกสารที่แจกให้)  
  - รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  2563 

  รายรับ 

� - รายรับทั้งสิ้น   26,061,880.82 บาท (รวมอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์) ประกอบด้วย  
 ภาษีอากร    จำนวน         3,764.32   บาท 
 ค่าธรรมเนียมค่าปรับใบอนุญาต  จำนวน       40,045.40   บาท 
 ดอกเบี้ยเงินฝาก     จำนวน     118,225.80    บาท 
 รัฐบาลจัดเก็บจัดสรรให้     จำนวน 13,877,455.50    บาท 
 เงินอุดหนุนทั่วไป    จำนวน 11,769,443.00    บาท 
 รายได้เบ็ดเตล็ด     จำนวน          150.00    บาท 

� - รายรับตามงบประมาณ  25,809,084.02  บาท 
 เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์   จำนวน       252,796.80  บาท 

 
/รายจ่าย…… 



 

 
รายจ่ายปีงบประมาณ 2563 

� งบกลาง                              จำนวน 6,734,967       บาท                            

� งบกลาง จ่ายเงินระบุวัตถุประสงค์    จำนวน       6,931.80   บาท 

� เงินเดือนฝ่ายการเมือง                        จำนวน  2,052,720      บาท 

� เงินเดือนฝ่ายประจำ                          จำนวน  7,503,107      บาท 

� จ่ายเงินระบุวัตถุประสงค์                           จำนวน     231,060      บาท 

� ค่าตอบแทน                                   จำนวน     298,965      บาท 

� ค่าใช้สอย                                      จำนวน  1,117,989.05  บาท 

� ค่าวัสดุ                                         จำนวน     797,977.70   บาท 

� ค่าวัสดุ จ่ายเงินระบุวัตถุประสงค์        จำนวน       14,805       บาท 

� ค่าครุภัณฑ์                                     จำนวน     108,740.65  บาท 

� ค่าสาธารณูปโภค                         จำนวน     214,420.37   บาท 

� ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง                  จำนวน      3,500,800    บาท 

� เงินอุดหนุน                                   จำนวน    1,629,878.05   บาท 

� รวมรายจ่ายตามงบประมาณ          จำนวน 23,959,564.80  บาท 

� รวมรายจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์  จำนวน      252,796.80   บาท 
เงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม 

� สรุป รับ-จ่ายประจำปี 2563 

� รายรับ       จำนวน  25,809,084.02 บาท 

� รายจ่าย      จำนวน  23,959,564.82 บาท 

� รายรับสูงกว่ารายจ่าย    จำนวน    1,845,519.20 บาท 

� แบ่งเป็น  

� เงินสะสม  85%      จำนวน 1,572,091.32  บาท 

� เงินทุนสำรองเงินสะสม 15%    จำนวน    277,427.88 บาท 
�  

สรุปเงินสะสมและเงินสำรองเงินสะสมปัจจุบัน 

� เงินสะสม              จำนวน  12,934,197.80  บาท 

� หัก  เงินสะสม ที่ยังไม่ได้จ่าย                    จำนวน   1,953,400       บาท 
-เงินสะสมใช้ได้ (ยังไม่หักตามกฎหมาย)      จำนวน  10,980,797.80  บาท 
- เงินทุนสำรองเงินสะสม                        จำนวน   9,548,107.96  บาท 
 

 
 

/รายงานงบ…… 
 



 

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30  กันยายน 2563 
 ด้านสินทรัพย์ 

� เงินฝากธนาคาร      จำนวน   24,481,530.70   บาท 

� เงินฝากกระทรวงการคลัง                     จำนวน         10,637       บาท 

�  

� ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน    จำนวน      338,548        บาท 
      (มีลูกหนี้ค้างชำระ 218,548 บาท) 

รวมสินทรัพย์                        24,830,715.70   บาท 
ด้านหนี้สิน 
หนี้สินรวม 2,348,409.94 บาท ประกอบด้วย 
1  รายจ่ายค้างจ่าย               944,747.40   บาท  ดังนี้ 
โครงการจำนวน  3 โครงการ ได้แก่ 
1. ประปาบ้านเสมอใจ                             340,000      บาท 
2. ก่อสร้างรางระบายน้ำหมู่ 3                  327,000     บาท 
3.ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านนายอยู่-นางใจ     272,000       บาท 
4. เงินเดือนและเงินสมทบ กสจ. พนักงานถ่ายโอน           5,737.40  บาท 
2.เงินรับฝาก                                                 1,403,662.54  บาท 

 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย            7,076.43  บาท  
 เงินประกันสัญญา       401,960.00   บาท 
 เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน               994,626.11   บาท 

เงินสะสม 
                      ประกอบด้วย  

� เงินสะสม      12,934,197.80    บาท 

� เงินทุนสำรองเงินสะสม                9,548,107.96     บาท 

� รวมเป็น               22,482,305.76    บาท 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

นางนัยนา พวงจันทร์ เรียนท่านประธานและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในส่วนของกองการศึกษาได้จัด 
ผอ.กองการศึกษาฯ ทำสรุปผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1-2 รายละเอียดตามท่ีเสนอ  ดังต่อไปนี้ 

1. การรับสมัครเด็กนักเรียน ศพด.อบต.หนองค้า  ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2562  ปัจจุบันมี
นักเรียน 2 – 5 ปี จำนวน 32 คน 

2.  จัดประชุมผู้ปกครองศพด.อบต.หนองค้า เพ่ือเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน 
3. อุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนในเขต อบต.หนองค้า  
 

/ภาคเรียนที่ 2............. 
 
 



 

 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
  - โรงเรียนบ้านหนองค้า จำนวน 61 คน 100 วัน เป็นเงิน 122,000 บาท 
  - โรงเรียนบ้านหนองออ จำนวน 75 คน 100 คน เป็นเงิน 150,000 บาท  
  - โรงเรียนบ้านเสมอใจหนองสะลาม จำนวน 68 คน 100 วัน เป็นเงิน 136,000 บาท 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
  - โรงเรียนบ้านหนองค้า จำนวน  58  คน 100 วัน เป็นเงิน 116,000 บาท 
  - โรงเรียนบ้านหนองออ จำนวน  60  คน 100 คน เป็นเงิน 138,000 บาท  
  - โรงเรียนบ้านเสมอใจหนองสะลาม จำนวน 71 คน 100 วัน เป็นเงิน 142,000 บาท 
4. เบิกจ่ายวัสดุ อาหารเสริม(นม)ให้กับ ศพด.อบต.หนองค้า และโรงเรียนในเขตบริการ 
  - ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2562 – กันยายน 2563 จำนวน 260 วัน  
5. ติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน 
     1. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  โรงเรียนบ้านเสมอใจหนองสะลาม  
    จำนวน 25,000 บาท 

2. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต โรงเรียน โนนเพ็กวิทยาคม จำนวน 70,000 บาท 
6. อุดหนุนเงินงบประมาณสำหรับโครงการของโรงเรียนในเขต อบต.หนองคา้ 
   1.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา โรงเรียนบ้านหนองค้า  
      จำนวน 10,000  บาท 
   2. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านหนองออ        
       จำนวน 20,000  บาท 
   3. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
      โรงเรียนบ้านเสมอใจหนองสะลาม จำนวน 10,000  บาท 
    4. โครงการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม  
       จำนวน 50,000  บาท 
7. จัดทำโครงการบูรณาการสร้างบทบาท และพ้ืนที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน 
8. โครงการสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองค้า 
9. การรับสมัครเด็กนักเรียน ศพด.อบต.หนองค้า 
10. จัดอาหารกลางวันให้กับเด็กเล็ก ศพด.อบต.หนองค้า  ระหว่างวันที่ 5 พฤศจิกายน  
    – 30 มิถุนายน 2563 เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดติดเชื้อโคโรน่า(COVID-19)  
    โดยจัดส่งอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนในหมู่บ้านในเขต อบต.หนองค้า 
11.โครงการส่งเสริมสุขภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อบต.หนองค้า   ดำเนินการจัดกิจกรรม 
    ในวันที่  30  กรกฎาคม  2563 

- เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กระดับปฐมวัยมีสุขภาพแข็งแรง มีสุขภาพกาย 
สุขภาพจิตที่ดี 

- ส่งเสริมให้เด็กระดับปฐมวัยมีน้ำหนัก ส่วนสูง และสมรรถนะทางร่างกาย ตาม
เกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

/12.รับการประเมิน............. 



 

 
12.รับการประเมินตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
    -รับการประเมินการปฏิบัติงานตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครอง 
     สว่นท้องถิ่น  จากท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ  เมื่อวันที่ 18  สิงหาคม  2563 

กองสวัสดิการสังคม 
นางวรลักษณ์ กันหะบุตร  เรียนท่านประธาน คณะผู้บริหาร สมาชิกฯ ท่านปลัด ดิฉันขอรายงานผล 
ผอ.กองสวัสดิการสังคม  การปฏิบัติงานกองสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ 2563               

(เดือน 1 ตุลาคม 2562- 30 กันยายน 2563)  
1. เดือนตุลาคม 2562  ออกบริการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ รายใหม่ปี 2563 
2. เดือนพฤศจิกายน  2562 ตรวจสอบแก้ไขระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพ สูงอายุ คนพิการเพื่อ

เตรียมความพร้อมในการจ่ายตรงเบี้ยยังชีพจากกรมบัญชีกลาง 
(e-payment)ซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือน มกราคม  2563 เป็นต้นมา 

3. เดือนธันวาคม 2562 ออกสำรวจให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุตามแบบคำขอรับการ
ช่วยเหลือจาก พมจ.ศรีสะเกษในกรณีอยู่ในภาวะยากลำบาก ประสบปัญหาทางสังคม
ขอรับเงินสงเคราะห์ตำบลละ 3 ราย และได้รับความช่วยเหลือทั้ง 3 ราย 

4. เดือนมกราคม  2563 อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จำนวน 2 กลุ่ม 
1.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรข้าวอินทรีย์แบบผสมผสาน ม.5 
2.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรพอเพียงบ้านหนองค้า ม.2 

5. 14 กุมภาพันธ์ 2563 ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาครอบครัวประชุมหารือในการขอ 
    สนับสนุนเงินอุดหนุนกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
6. เดือนกุมภาพันธ์ 2563อบรมโครงการส่งเสริมภาวะผู้นำสตรีและส่งเสริมอาชีพสตรีตำบล 
   หนองค้า ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 17-18 กมุภาพันธ์ 2563 
7. ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริเดือนมีนาคม 2563 

เดือนกุมภาพันธ์  2563  ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2563 
8. โครงการศึกษาดูงานและเพ่ิมทักษะด้านอาชีพผู้สูงอายุและคนพิการตำบลหนองค้า   
   วันที่ 2-3 มีนาคม 2563 
9.  วันที่ 9 เมษายน 2563 เยี่ยมผู้ป่วย covid 19และสำรวจขอความช่วยเหลือ พมจ.ศรีสะเกษ 
    และได้รับความช่วยเหลือจาก พมจ. 
10. วันที่ 7 พฤษภาคม 2563สำรวจผู้ประสบปัญหาทางสังคม 5 ราย 
11.  สำรวจผู้ประสบปัญหาทางสังคม  4-9 มิถุนายน 2563 จำนวน 36 ราย ได้รับการ 
      ช่วยเหลือ 25 ราย   
12. กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ทุกวันพุธ 
13. กิจกรรมมอบประกาศนียบัตรให้นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ  ในวันที่ 8 ตุลาคม 2563  
     โดยนายอำเภอพยุห์ ประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร 
 
 
 



 

   ผู้อำนวยการกองช่าง 
นายสีหโยธิน  แก่นดี  เรียนท่านประธาน คณะผู้บริหาร สมาชิกฯ ท่านปลัด กระผมขอรายงานผล  
ผอ.กองช่าง            ผลการดำเนินการของกองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2563                 

 
แหล่ง

งบประมาณ 
ชื่อโครงการตามแผน งบตาม

ข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ 

ลงนาม
สัญญา 

เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ  

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเส้นบ้านโพธิ์น้อย ม.5 - บ้านหนองเตย 
ต.พรหมสวัสดิ์ 

494,000.00 478,500.00 478,500.00 15,500.00 

2. งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ  

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหนองค้า หมู่ที่ 1- บ้านอาลัย ต.สุขสวัสดิ์ 

300,000.00 294,400.00 294,400.00 5,600.00 

3. งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ  

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านเสมอใจ หมู่ที่ 7 เส้นหลังโรงเรียนบ้าน
เสมอใจ -ทิศเหนือโรงเรียน 

297,000.00 285,000.00 285,000.00 12,000.00 

4. งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ  

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหนองค้า หมู่ที่ 2-แยกป่าช้า 

399,000.00 384,800.00 384,800.00 14,200.00 

5. งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ  

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านหนองค้า 
หมู่ที่ 1 จุดบ้านนายอยู่ ท้องที่ - บ้านนางใจ 
ผ้าน้ำฝน 

272,700.00 272,000.00 0.00 700.00 

6. งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ  

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจุดบ้าน  
นางบัวพา โพธิสาร จุดหน้าวัดบ้านหนองค้า 
หมู่ที่ 2  

181,400.00 181,000.00 181,000.00 400.00 

7. งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ  

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 4 เส้นหน้าบ้านนางสมปอง กินนะรี ถึง
สามแยกโรงปุ๋ย 

257,000.00 247,000.00 247,000.00 10,000.00 

8. งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ  

โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก เส้นหน้าวัด
บ้านโพธิ์น้อย หมู่ที่ 5 

152,000.00 148,900.00 148,900.00 3,100.00 

9. งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ  

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 6 จากสามแยกป่าช้า – นานายบุญ
หนา ทรงงาม 

461,000.00 443,200.00 443,200.00 17,800.00 

10. งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ  

โครงการก่อสร้างระบบน้ำประปาขนาดเล็ก 
หมู่ที่ 7 

353,000.00 340,000.00 0.00 13,000.00 

11. งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ  

อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดศรีสะเกษ 678,000.00 356,878.05 356,878.05 321,121.95 



 

12. งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ  

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 3 เส้น
ทิศตะวันตกบ้าน จากสี่แยกบ้านนางปราณี 
รุ่งแสง ถึงสี่แยกบ้านสมัด ต.วังหิน 

337,600.00 327,000.00 0.00 10,600.00 

13. งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ  

โครงการปรับปรุงถนนลงลูกรังและหินคลุก
ถนนเพ่ือการเกษตรทางเข้าหนองสะนา  
หมู่ที่ 2 

106,000.00 99,000.00 99,000.00 7,000.00 

14 เงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหนองค้า หมู่ที่ ๑ 
(แยกบ้านนายไพบูลย์ เดือนเพ็ง) 

222,000 217,000 217,000 5,000 

15 เงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหนองค้า หมู่ที่ ๑ 
(ซอยบ้านทายกหลวย) 

151,000  144,9000 144,9000 6,100 

16 เงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านเสมอใจ หมู่ที่ 7 
(ซอยโรงสีข้าวเชื่อมบ้านสำโรง ตำบลพรหม
สวัสดิ์) 

312,000  304,000 304,000 8,000 

17 เงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านเสมอใจ หมู่ที่  7 
(ซอยบ้านนางเพ็ญ คำเนตร) 

51,000 
 

5,000 5,000 1,000 

18 เงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองค้า หมู่ที่ 1 
(เส้นข้างบ้านนายจวน อรรถวัน) 

52,000 50,000 50,000 2,000 
 
 

19 เงินสะสม โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองค้า หมู่ 1(คุ้มหนองกะฮอก) 

28,000 
 

27,000 27,000 1,000 

20 เงินสะสม โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก 
บ้านบก หมู่ที่ 4 
(หน้าบ้านนายประสิทธิ์ ฤทธิ์ชิน –ไปหนอง
แฮด) 

178,500 
 

163,500 163,500 15,000 

21 เงินสะสม โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกถนนเพ่ือ
การเกษตรบ้านหนองค้า 
หมู่ที่ 1   จำนวน 4 ช่วง 

352,400 
 

341,000 341,000 11,400 

22 เงินสะสม โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกถนนเพ่ือ
การเกษตรบ้านหนองสะลาม หมู่ที่ 6 
(คุ้มหนองมีดสะนาก) 

149,300 
 

137,900 137,900 11,400 



 

23 เงินสะสม โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกถนนเพ่ือ
การเกษตรบ้านหนองค้า 
หมู่ที่ 2 (หนองกะบูรณ์) 

410,700  379,000 379,000 31,700 

24 เงินสะสม โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกบ้านหนอง
ค้า หมู่ที่ 1 – บ้านบกหมู่ที่ 4 (บ้านป่า) 

243,100 224,500 224,500 18,600 

25 เงินสะสม โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกบ้านบก หมู่
ที่ 4 – บ้านหนองยวน ตำบลวังหิน  
อำเภอวังหิน 

498,400  479,000 479,000 19,400 

26 เงินสะสม โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกบ้านหนอง
ออ หมู่ที่ 3 – บ้านสร้างหว้า  ตำบลโนนเพ็ก 

152,300  140,400 140,400 11,900 

27 เงินสะสม โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกเพ่ือ
การเกษตร บ้านโพธิ์น้อย 
หมู่ที่ 5  (ทิศตะวันออกวัดป่าหนองแฮด) 

85,100 
 

78,500 78,500 6,600 

28 เงินสะสม โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกเพ่ือ
การเกษตร บ้านหนองออหมู่ที่ 3   
ตำบลหนองค้า – บ้านโพธิ์เก่า ตำบลโนนเพ็ก 

317,600 
 

292,900 292,900 24,700 

29 เงินสะสม โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านโพธิ์
น้อย หมู่ที่ 5  (คุ้มหนองแฮด) 

57,100 
 

52,000 52,000 5,100 

30 เงินสะสม โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก 
บ้านหนองค้า หมู่ที่ 1(เส้นทางไปหนองขาม) 

340,700 
 

310,500 310,500 30,200 

31 เงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองค้า  หมู่ที่ 1 
(บ้านนางแกด  รุ่งแสง – นายวิชัย  รุ่งแสง) 

149,000 146,000 146,000 3,000 

32 เงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนลงลูกรังและลงหินคลุก 
หมู่ที่ 5(เส้นทางทิศเหนือวัดเมธี) 
 

117,800 
 

- - - 

33 เงินสะสม โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายถนน
บ้านหนองค้า หมู่ที่ 2 
(จากถนน ศก.3015-สามแยก) 

299,500 
 

- - - 

34 เงินสะสม โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านบก   
หมู่ 4   
(บ้านนายพุทธ สุภาพ-บ้านนางมี ต้นศรี) 

91,300 
 

- - - 

35 เงินสะสม โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้าน
หนองออ หมู่ 3  (บ้านนายมัด ท้องที่ – สาม

342,400 
 

- - - 



 

แยกทิศใต้ศาลาประชาคม) 

36 เงินสะสม โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกเพ่ือ
การเกษตร บ้านหนองค้า 
หมู่ที่ 2 (นานายสำนวน รุ่งแสง) 

47,000 
 

- - - 

 

ที่ประชุม       รับทราบ  
 

1.3 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ประธานสภาฯ - ขอเชิญ นางลัดดาวัลย์ กฤษฎาการภิญโญ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  

                รายงานรายละเอียด ครับ  
นางลัดดาวัลย์  กฤษฎาการภิญโญ  เรียนท่านประธาน คณะผู้บริหาร สมาชิกฯ ท่านปลัด และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน  
นักวิเคราะห์ฯ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  

แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 (3) กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่ 
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็น 
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี” 
ซ่ึงคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้รายงานผลการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  (ระหว่าง วันที่ 1 ต.ค.62-30 ก.ย.63)    
มีรายละเอียดดังนี้ (ให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านดูตามเอกสารที่แจกให้) 
 

             ก. วิสัยทัศน์ ของอบต.หนองค้า 
    “ตำบลน่าอยู่ การคมนาคมสะดวก เกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า ประชาชนมีส่วนร่วมการบริหารจัดการที่ดี สืบสาน
ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น”  
            ข. พันธกิจ ของอบต.หนองค้า 
               1.   ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกในการสัญจร 
      2.  ส่งเสริมและสนับสนุนในด้านการประกอบอาชีพแบบเกษตรอินทรีย์ 
      3.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่มีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
      4.  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และชุมชน   
           ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.หนองค้าได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์
ไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
                 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
                 2.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน 
                 3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
                 4.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
                 5.  ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 



 

ง. การวางแผน 
             อบต.หนองค้า ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) ตาม
กระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม 
การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการ
เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป  
               อบต.หนองค้า ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เมื่อวันที่ 14  มิถุนายน 2562 โดยได้
กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

1)ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

57 56,289,000 49 60,669,600 70 65,132,500 61 61,472,700 28 14,932,080 

2) ยุทธศาสตร์ดา้น
เศรษฐกิจและการ
แก้ไข ปัญหาความ
ยากจน 

12 755,000 12 755,000 11 745,000 11 745,000 11 745,000 

3) ยุทธศาสตร์ดา้น
ด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

68 5,640,560 91 6,206,900 88 6,272,900 94 6,761,715 88 6,434,900 

4) ยุทธศาสตร์ดา้น
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

41 12,021,000 37 14,310,000 26 10,070,000 26 9,785,000 24 9,385,000 

5) ยุทธศาสตร์ดา้น
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 

18 3,900,000 18 4,400,000 16 4,000,000 23 5,692,000 12 1,176,000 

รวม 196 78,605,560 207 86,341,500 211 86,220,400 215 84,456,415 163 32,672,980 

 
จ. การจัดทำงบประมาณ 
ผู้บริหารอบต.หนองค้า ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ และเงิน
สะสม จำนวน 102 โครงการ งบประมาณ 19,826,390.00บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 



 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 36 8,936,900.00 

2) ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการแก้ไข ปัญหาความยากจน - - 

3) ยุทธศาสตร์ด้านด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 48 2,616,650.00 

4) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 15 8,247,840.00 

5) ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 

3 25,000.00 

รวม 102 19,826,390.00 

 

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
     อบต.หนองค้า มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ และเงินสะสม โดยได้มีการ
ก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 80 โครงการ จำนวนเงิน 18,576,349.05  บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 
80 โครงการ จำนวนเงิน 16,252,882.95   บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 31 8,699,878.05 31 7,760,878.05 

2) ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการแก้ไข ปัญหา
ความยากจน 

- - - - 

3) ยุทธศาสตร์ด้านด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 39 2,304,611.00 39 2,042,744.90 

4) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 8 7,564,500.00 8 6,441,900.00 

5) ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 

2 7,360 2 7,360 

รวม 80 18,576,349.05 80 16,252,882.95    

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สรุปรายงานผลการดำเนินการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ลำดับ
ที ่

รายการ โครงการ งบประมาณ 

โครงการที่สามารถดำเนินการได้ 
คิดเป็นร้อย

ละของ
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี 

คิดเป็นร้อย
ละของ
แผนการ

ดำเนินงาน 

คิดเป็น
ร้อยละ
ของ

ข้อบัญญัติ 
1 บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  211 86,220,400 

48.34 48.34 78.43 
2 จัดทำแผนการดำเนินงาน 102 19,826,390.00 
3 ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณ 

และเงินสะสม 
102 19,826,390.00 

4 สามารถดำเนินการได้ 80 18,576,349.05 
 

 ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า 
 

ปัญหา และอุปสรรค 
 1. ปัญหาความต้องการของประชาชนมีมากแต่งบประมาณมีน้อย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้าจึงไม่
สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างเพียงพอกับการพัฒนาตามประเด็นความต้องการพัฒนาของประชาชนในท้องถิ่น 
 2. จำนวนโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  มีจำนวนมาก  ซึ่งภายใต้ข้อจำกัดด้าน
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า  จึงไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกโครงการตามแผนที่กำหนดไว้  ทำ
ให้ร้อยละของโครงการที่ดำเนินการได้น้อย 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต. สามารถนำผลการประเมินมาสรุปผลที่ได้รับจากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา และมาวิเคราะห์เพื่อใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาแผนให้มีประสิทธิภาพต่อไป ดังนี้ 

1. ควรจัดงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานในแต่ละด้านตามยุทธศาสตร์การพัฒนาให้มีความใกล้เคียงกัน 
และนำโครงการพัฒนามาดำเนินการแก้ไขปัญหาและพัฒนาให้ครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดแผนงาน 

2. โครงการในแผนพัฒนาประจำปีกับการตั้งงบประมาณรายจ่าย และการนำแผนงาน/โครงการไปสู่การปฏิบัติ  
ควรจะมีความใกล้เคียงกันทั้งในเรื่องของจำนวนโครงการ และงบประมาณมากกว่าที่ผ่านมา  เพื่อให้การดำเนินพัฒนา
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย 

     3. จากข้อสังเกตดังกล่าว  มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  นั้น ควรนำมาพิจารณาจัดทำงบประมาณโดยลำดับความสำคัญของโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น  กรณีโครงการที่เกิน 
   ศักยภาพก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 
  4. โครงการควรมีการสรุปผลการดำเนินโครงการ และการติดตามประเมินผลโครงการ อย่างน้อยเพ่ือให้ได้ทราบ
ถึงปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินโครงการนั้น ว่าควรจะดำเนินการต่อไปหรือไม่ หรือต้องปรับปรุงอะไรบ้างในการ
ดำเนินโครงการครั้งต่อไป  
  



 

 
           5. การติดตามประเมินผลถือเป็นเรื่องสำคัญ ในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม แต่จากการได้ดำเนินการเกี่ยวกับ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จะเห็นว่าการดำเนินการเกี่ยวกับการติดตามประเมินผลจากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ในหลายเรื่อง    แต่ก็ยังมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขต่อไป  ไม่ว่า
จะเป็นด้านปัญหายาเสพติด    การสร้างอาชีพ  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน เส้นทางคมนาคม
ยังไม่ครบ 

ประธานฯ - ตามที่ นางลัดดาวัลย์  กฤษฎาการภิญโญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ได้รายงานผลการ  
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสงสัยหรือซักถามหรือไม่ 

ที่ประชุม - ไม่มี/รับทราบ 

 

ที่ประชุม          -  รับทราบ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 3/2563 ครั้งท่ี 1 เมื่อวันที่ 3  สิงหาคม  

2563  ครั้งที่ 2  เมื่อวันที่ 11  สิงหาคม 2563  และครั้งที่ 3  เมื่อวันที่ 13  สิงหาคม  2563  

ก็ขอเรียนเชิญสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  ได้ตรวจสอบดูว่าบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ  ตามที่

ท่านได้อภิปรายไป มีตรงไหนที่ขาดตกบกพร่อง พิมพ์ผิดหรือจะขอแก้ไขเพ่ิมเติม ก็ขอเรียนเชิญ

ครับ 

ประธานสภาฯ             - เมื่อสมาชิกทุกท่านอ่านตามสำเนารายงานการประชุมที่แจกให้มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือไม่  

   มีไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะขอถามมติเลยนะครับ 

- ท่านใดเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า สมัย 

สามัญสมัยที่ ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่  3  สิงหาคม  2563  ครั้งที่ 2  เมื่อวันที่ 11  สิงหาคม  

2563  และครั้งที่ 3  เมื่อวันที่ 13  สิงหาคม  2563 โปรดยกมือขึ้นเหนือศีรษะด้วยครับ 

มติที่ประชุม             -  มีมติ  รับรอง         12    เสียง 

                                    ไม่รับรอง        -    เสียง 

        งดออกเสียง     -    เสียง  
        ลาประชุม        2  เสียง   

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ระเบียบวาระท่ี 3    เรื่องเพื่อพิจารณา 
                              ญัตติที่ 1.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบประกอบการขออนุญาตของสำนักงาน กสทช.   
                                           เพ่ือขอเข้าทำประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ป่าจากกรมป่าไม้ 
นายสมภาร  หันแถลง     -  การพิจารณาให้ความเห็นชอบประกอบการขออนุญาตของสำนักงาน กสทช. 
ประธานสภาฯ             เพ่ือขอเข้าทำประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ป่าจากกรมป่าไม้  ขอเชิญเจ้าหน้าที่ครับ 
นางอำไพร  วงศ์เงินยวง   -  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภา  คณะผู้บริหาร ตามหนังสืออำเภอพยุห์  ด่วนที่สุด 
ปลัด อบต.  ที่ ศก 0023.16/ว 3655  ลงวันที่ 22  ตุลาคม  2563  ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครอง 
  ส่วนท้องถิ่น  ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์และกิจการ 
  โทรคมนาคมแห่งชาติ  (สำนักงาน กสทช.)  และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

ร่วมกันบูรณาการโครงการยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
ของประเทศ   ตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 19  มกราคม 2559  โดยสำนักงาน กสทช.   
กำหนดดำเนินโครงการเพื่อขับเคลื่อนบูรณาการดังกล่าว จำนวน  2  โครงการ  ได้แก่โครงการ 
จัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล  จำนวน 
15,732  หมู่บ้าน  โดยกำหนดติดตั้งอุปกรณ์แล้วเสร็จและเปิดให้บริการภายในสิ้นปี 2563 
เพ่ือให้ทุกหมู่บ้านสามารถเข้าถึง    และใช้งานบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงได้อย่างทั่วถึง 
และเท่าเทียมกัน  ซึ่งจากการดำเนินการพบว่ามีจุดติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณโทรศัพท์ 
เคลื่อนที่และบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง  จำนวน 17,233 จุด  กระจายในพ้ืนที่ป่าในเขต 
ความรับผิดขอบของ 4,488  ตำบล  โดยในการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าต้องมี 
ความเห็นของสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นประกอบการพิจารณาอนุญาตของกรมป่าไม้ 

   อาศัย  อำนาจตามความในมาตรา 69 แห่งพระราชบัญญัติสภาและองค์การบริหาร 
  ส่วนตำบล พ.ศ. 2537  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 7)  พ.ศ. 2562  ประกอบกับ 
  พระราชบัญญัติป่าไม้  พ.ศ. 2484  มาตรา 54  วรรคสอง  ได้กำหนดให้การขออนุญาตเข้าทำ 
  ประโยชน์ในเขตป่า  ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำหนดในกฎกระทรวง  เรื่องการ 
  ขออนุญาตและการอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า  พ.ศ. 2558   ข้อ 5 (10)    และโดยที ่
  กฎกระทรวงดังกล่าว  ได้กำหนดให้ผู้ขออนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า   ต้องยื่นเอกสาร 
  ประกอบคำขออนุญาตเข้าทำโยชน์ในเขตป่า ( ป.84-1) 
   เพ่ือให้การดำเนินโครงการยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคม  เพื่อขับเคลื่อน 
  เศรษฐกิจของประเทศ  ตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 19  มกราคม 2559  โดยสำนักงาน 

กสทช.  ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า  เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่กำหนด  
จึงเสนอญัตติเรื่องการขออนุญาตของสำนักงาน  กสทช.  เพ่ือขอเข้าทำประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ป่า 
จากรมป่าไม้   เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า  พิจารณาให้ความเห็นชอบ  และ 
แจ้งแผลการพิจาณาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้าให้สำนักงาน กสทช.  ทราบ 
ต่อไป 
 
 
 
 



 

 
นายสมภาร  หันแถลง - ตามท่านปลัดได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการพิจารณาให้ความเห็นขอบเรื่องการขออนุญาต
ประธานสภา  ฯ  ของสำนักงาน  กสทช.  เพ่ือขอเข้าทำประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ป่าจากกรมป่าไม้  ในเขตความ 

รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า  มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะซักถาม 
เพ่ิมเติมหรือไม ่

ที่ประชุม -  ไม่มี 
 
ประธานสภา  ฯ - ถ้าไม่มี  ดังนั้นผมขอให้ที่ประชุมสภาฯ พิจารณาให้ความเห็นขอบ  เรื่องการขออนุญาต 
 ของสำนักงาน  กสทช.  เพ่ือขอเข้าทำประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ป่าจากกรมป่าไม้  ในเขต 

ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า หรือไม่  โดยการยกมือขึ้นเหนือศีรษะ 
ครับ 

มติที่ประชุม - เห็นชอบ        12  เสียง  
 - ไม่เห็นชอบ      0  เสียง  

-  ไม่เข้าประชุม    0  เสียง 
-  ลาประชุม        2  เสียง   

 
ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่อง  อ่ืน  ๆ 
นายสมภาร  หันแถลง 

ประธานสภาฯ             - เรื่องอ่ืน  ๆ  มีท่านใดจะเสนออะไรไหมคับ  เชิญครับ 

นายนาวา  โสรส          - กระผมนายนาวา  โสรส  ส.อบต. หมู่ที่ 2   ขอแจ้งเรื่องช่วงฝนตกที่ผ่านมาประสบเหตุ 
(ส.อบต. หมู่ที่ ๒)  ทุกสี่แยกมีน้ำท่วมขังในหมู่บ้านไหลไม่ทัน   
นางอำไพร  วงศ์เงินยวง  - ท่อระบายน้ำอาจเกิดจากปัญหาท่อตัน  จะดำเนินการออกสำรวจเพื่อแก้ปัญหาระยะยาว 
ปลัด อบต.  -  แจ้งเรื่องเชื้อโรค RSV  ให้ประชาสัมพันธ์ในพ้ืนที่ในการดูและรักษาสุขภาพ อาการคล้าย 
                                 ไข้หวัด  และได้มีการปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองค้า  เพ่ือควบคุมโรค  และการ 
                                 ระมัดระวังจากโรคฉี่หนู 
นายโยธิน  นามฤทธิ์ -  แจ้งเรื่องซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน บ้านบก  หมู่ที่ 4 
รองประธานสภา  

 

นายสมพงษ์  เกษกร -   แจ้งเรื่องถนนคอนกรีตเสริมเหล็กชำรุด  
(ส.อบต. หมู่ที่ 3)  

นายสมภาร  หันแถลง -  ขอแจ้งให้ช่างดำเนินการออกสำรวจในเขตพ้ืนที่ตำบลหนองค้าด้วย 
ประธานสภาฯ 

นางปราณี  คำโพธิ ์ -  แจ้งเรื่องการเข้าร่วม  และขอความอนุเคราะห์รถรับส่งนางรำ งาน 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ 
(ส.อบต. หมู่ที่ 5) 
 
 
 



 

 
นายสมภาร  หันแถลง -  มีท่านใดเสนออะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ   เชิญครับ 
ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม  -  ไม่มี 
ประธานสภา ฯ            -  ถ้าไม่มีอะไรเพิ่มเติมกระผมขอปิดประชุมครับ 
 
 

ปิดประชุมเวลา 14.00  น. 
 
 
  (ลงชื่อ)      อำไพร   วงศ์เงินยวง     ผู้จดรายงานการประชุม 
   (นางอำไพร   วงศ์เงินยวง) 
                เลขานุการสภา อบต.หนองค้า 
 
                               (ลงชื่อ)           ตุ๋ย   รุ่งแสง          ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
        (นายตุ๋ย   รุ่งแสง) 
                     ส.อบต.หมู่ 1 

 

                               (ลงชื่อ)           สมชิต   แซ่อ้ึง        กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
        (นายสมชิต   แซ่อ้ึง) 
                     ส.อบต.หมู่ 4. 

 

                               (ลงชื่อ)           ปราณี   คำโพธิ์       เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
        (นางปราณี   คำโพธิ์) 
                     ส.อบต.หมู่ 5 

 

  (ลงชื่อ)       สมภาร   หันแถลง        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
     (นายสมภาร   หันแถลง) 
             ประธานสภา อบต.หนองค้า 

   
 


