รายงานการประชุม
การประชุมสภา อบต.จระเข้หินสมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี พ.ศ.2561
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจระเข้หิน
*************************************
ผู้มาประชุม
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ชื่อ -สกุล
นายสวงค์ชัย รื่นธณาพินันท์
น.ส.บุหงา ต้นตะขบ
นายน้อย ของกิ่ง
นายกิตติ ยวนกระโทก
นางธันยพร วงศ์สวัสดิ์
นายบุตรดี อ่อนสาโรง
นางโชติกา นามบุญศรี
นายทิพย์ รุนกระโทก
นายนพดล อนุตะกุล
นายสากล ดุมครบุรี
นายเสริมศักดิ์ ยามกระโทก
นายสุพรรณ พรรัตนรังสี
นายอุดม ชวฤทธิ์
นางดารา คงนวม
นายทองล้วน โสปกระโทก
นายนพดล บุญตา
นายเกษมสุข นิลครบุรี
นายสมจิตร พิมเสน
นายเทียนทอง พิมทอง
นายประสงค์ งามสันเทียะ
นายเทียม มุดครบุรี
นายสมชาย ลอยกระโทก
นายสมชาย เนียมฉิมพลี
นายลาทูล ภาคภูมิ

ตาแหน่ง
ประธานสภาฯ
รองประธาสภาฯ
ส.อบต.ม.1
ส.อบต.ม.1
ส.อบต.ม.2
ส.อบต.ม.3
ส.อบต.ม.3
ส.อบต.ม.4
ส.อบต.ม.5
ส.อบต.ม.5
ส.อบต.ม.6
ส.อบต.ม.6
ส.อบต.ม.7
ส.อบต.ม.7
ส.อบต.ม.8
ส.อบต.ม.8
ส.อบต.ม.9
ส.อบต.ม.10
ส.อบต.ม.10
ส.อบต.ม.12
ส.อบต.ม.12
ส.อบต.ม.13
ส.อบต.ม.13
เลขานุการสภาฯ

1

ลายมือชื่อ
นายสวงค์ชัย รื่นธณาพินันท์
น.ส.บุหงา ต้นตะขบ
นายน้อย ของกิ่ง
นายกิตติ ยวนกระโทก
นายบุตรดี อ่อนสาโรง
นางโชติกา นามบุญศรี
นายทิพย์ รุนกระโทก
นายนพดล อนุตะกุล
นายสากล ดุมครบุรี
นายเสริมศักดิ์ ยามกระโทก
นายสุพรรณ พรรัตนรังสี
นายอุดม ชวฤทธิ์
นางดารา คงนวม
นายทองล้วน โสปกระโทก
นายนพดล บุญตา
นายเกษมสุข นิลครบุรี
นายสมจิตร พิมเสน
นายเทียนทอง พิมทอง
นายประสงค์ งามสันเทียะ
นายเทียม มุดครบุรี
นายสมชาย ลอยกระโทก
นายสมชาย เนียมฉิมพลี
นายลาทูล ภาคภูมิ

หมายเหตุ

-ลา-

ผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ชื่อ -สกุล
ตาแหน่ง
นายพรชัย อ่อนธรรม
นายก อบต.
นายไว พิมเสนครบุรี
รองนายก อบต.
นางดนตรี ปิณฑบุตร
รองนายก อบต.
นายพิพัฒน์พล บุญเอก
เลขานุการนายก
จ่าเอกมงคล ชราศรี
รองปลัด อบต.
นายมานพ หล้าจันทร์
หน.สป.
นายศุภกิจ ยื่นกระโทก
ผอ.กองช่าง
น.ส.รัตนา การสาโรง
ผอ.กองเกษตรฯ
น.ส.วิภาภรณ์ พันธุ์แก้ว
นวช.ตรวจสอบฯ
น.ส.ปณิภา อินทร์กระโทก นวช.พัฒนาชุมชน
น.ส.วริยา เลากระโทก
นวช.การเงินฯ
นางอัจฉรา แสไพศาล
นวช.จัดเก็บรายได้
นักจัดการงานทั่วไป
นางกรรณิการ์ ชานาญค้า
นางกชมน บุญสถิตกุล
นักวิเคราระห์ฯ
นางชนันภรณ์ อุ่นกระโทก
ผช.ผญ.บ.
นางบุญตา ดุมครบุรี
ผญ.บ.ม.10
น.ส.บุหงา ระมัดครบุรี
ผช.ญ.บ.ม.10
นายประวัติ ชาญเวช
ผญ.บ.ม.9
นายจาเนียน ดายครบุรี
ผญ.บ.ม.11
นายสามารถ ยศกระโทก
ผญ.บ.ม.4
น.ส.ออระยา เหลืองกระโทก
กานัน
นายสุชีพ ธัญสุขไพศาล
จพง.ป่าไม้

ลายมือชื่อ
นายพรชัย อ่อนธรรม
นายไว พิมเสนครบุรี
นางดนตรี ปิณฑบุตร
นายพิพัฒน์พล บุญเอก
จ่าเอกมงคล ชราศรี
นายมานพ หล้าจันทร์
นายศุภกิจ ยื่นกระโทก
น.ส.รัตนา การสาโรง
น.ส.วิภาภรณ์ พันธุ์แก้ว
น.ส.ปณิภา อินทร์กระโทก
นางอัจฉรา แสไพศาล
นางกรรณิการ์ ชานาญค้า
นางกชมน บุญสถิตกุล
นางชนันภรณ์ อุ่นกระโทก
นางบุญตา ดุมครบุรี
น.ส.บุหงา ระมัดครบุรี
นายประวัติ ชาญเวช
นายจาเนียน ดายครบุรี
นายสามารถ ยศกระโทก
น.ส.ออระยา เหลืองกระโทก
นายสุชีพ ธัญสุขไพศาล

หมายเหตุ

-ลา-

-มีจานวนสมาชิกสภา อบต.จระเข้หิน รวมทั้งสิ้น 23 ท่าน
-มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจระเข้หิน มาประชุม จานวน 22 ท่าน
-มีหัวหน้าส่วนราชการ, กานัน ผู้ใหญ่บ้าน, ประชาชน เข้าร่วมประชุม จานวน 21 ท่าน
เริ่มประชุม เวลา 09.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประทราบ
ประธานสภาฯ
1.1 เรื่องมีสมาชิกสภา อบต.จระเข้หิน หมู่ที่ 11 บ้านใหม่จอมทอง ทั้ง 2 ท่าน
(สงค์ชัย รื่นธณาพินันท์) คือ ส.อบต.จาเนียน ดายครบุรี และ ส.อบต.แอ็ด ใคร่กระโทก ได้ยื่นหนังสือต่อ
นายอาเภอครบุรี เพื่อขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสภา อบต.จระเข้หิน เพื่อ ลงสมัครรับ
/เลือกตั้ง...
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เลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 แทนตาแหน่งที่ว่าง ผลปรากฏว่า นายจาเนียน ดายครบุรี
ได้รับเลือกตั้งให้เป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านใหม่จอมทอง แทนท่านผู้ใหญ่บ้า นคนเดิม
คือ กานันมะลิ จรครบุรี ที่ได้เสียชีวิตลง จากนั้น ประธานสภาฯ ก็ได้ให้ผู้ใหญ่จาเนียน
ดายครบุรี ได้แสดงความรู้สึกต่อที่ประชุมสภาฯ โดยท่านผู้ใหญ่จาเนียน ดายครบุรี ก็ได้ลุก
ขึ้นแนะนาตัวเอง และแสดงความรุ้สึกมีความยินดีที่ตนเองและผู้ช่วยทั้ง 2 ท่าน ถึงแม้จะ
เปลี่ยนสถานะตนเองมาเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้ว แต่ก็มีความยินดีที่จะร่ว มงานกับทาง อบต.
จระเข้หิน หากท่าน อบต.จระเข้หินร้องขอมา ครับ
ที่ประชุมสภาฯ

-ที่ประชุมสภาฯ รับทราบ และแสดงความยินดีกับตาแหน่งผู้ใหญ่บ้านใหม่ด้วย
1.2 ประธานสภาฯ แจ้งเรื่อง ขอขอบคุณทางคณะผู้บริหาร อบต.จระเข้หิน
สมาชิกสภาฯ ข้าราชการพนักงานของ อบต.จระเข้หินทุกท่าน ที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดงาน
วันฉลองพระใหญ่ชัยมงคล ณ วัดสว่างหนองแวง ในวันที่ 2-3 กุมภาพันธุ์ 2561 ที่ผ่าน
มา จนสาเร็จลุล่วงลงด้วยดี

ระเบียบวาระที่ 2
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา ครั้งที่ผ่านมา คือ ขอมติที่ประชุมสภา
อบต.จระเข้หิน เพื่อขอรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี
พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560
ที่ประชุมสภาฯ

-ที่ประชุมสภาได้มีมติให้ความเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม ครั้งดังกล่าวนี้
แล้ว ครบทุกเสียง

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณารับทราบ/เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติจากสภา อบต.จระเข้หิน
3.1 คณะผู้บริหาร นาโดย นายพรชัย อ่อนธรรม นายก อบต.จระเข้หิน ได้
แถลงผลการดาเนินงานกิจกรรม/โครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
(ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ทุกโครงการที่ผ่านมา)
นายก อบต.
-ได้กล่าวสวัสดีทุกท่านแล้ว และได้ชี้แจงแถลงผลการดาเนินงานในกิจกรรมและ
(พรชัย อ่อนธรรม)โครงการต่าง ๆ ที่ได้ดาเนินการในเขตพื้นที่ของ อบต.จระเข้หิน ในปีงบประมาณ
พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา ต่อที่ประชุมสภา อบต.จระเข้หิน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี
พ.ศ.2561 ในวันนี้ ดังนี้
1. ด้านการบริหารงานทั่วไป
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เบิกจ่าย
จานวนเงิน (บาท)
1. ประชุมประชาคมหมู่บ้าน
3,450
2. อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 12,480
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน
137,418
4. ศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านพัฒนาท้องถิ่น 301,278
5. ส่งเสริมจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย
19,182
/6. ครุภัณฑ์...
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6. ครุภัณฑ์
236,363
7. อุดหนุนส่วนราชการ (งานรัฐพิธี)
10,000
8. ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์
19,136.23
รวม
739,307.23
1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน
เบิกจ่าย
จานวนเงิน (บาท)
1. โครงการ 7 วันอันตรายลดอุบัติภัยบนท้องถนนช่วงเทศกาล
35,152
2. โครงการเมาไม่ขับ สวมหมวกนิรภัยยามขับขี่ (ทาป้ายประชาสัมพันธ์) 3,520
(โอนลด 6,000 บาท)
3. อบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
117,463
(โอนเพิ่ม 49,000)
4. วัสดุเครื่องแต่งกาย
66,000
5. ส่งเสริมการปกป้องสถาบันสาคัญของชาติ
187,635
(โอนเพิ่ม 192,000)
รวม
409,770.00
2. ด้านการบริการชุมชนและสังคม
2.1 แผนงานการศึกษา
เบิกจ่าย
จานวนเงิน (บาท)
1. วันแม่แห่งชาติ
5,952.00
2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาและทักษะวิชาการทางการศึกษาสาหรับปฐมวัย
10,932.00
3. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
291,400.00
4. อาหารเสริม (นม) โรงเรียน/ศูนย์สนามเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน
526,986.78
5. อาหารกลางวันโรงเรียน 2 โรงเรียน
1,020,000.00
6. ครุภัณฑ์
8,280.00
รวม
1,863,550.78
2.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
เบิกจ่าย
จานวนเงิน(บาท)
1. เข้าค่ายฝึกอบรม คุณธรรม จริยธรรม
18,345.00
2. จัดกิจกรรมงานฉลองอนุสาวรีย์ย่าโม องค์ประจาอาเภอครบุรี
35,022.65
(โอนเพิ่ม 50,000)
3. จัดงานวันผู้สูงอายุ
37,048.00
4. แข่งขันกีฬาสานสัมพันธุ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
9,976.00
5. แข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด อบต.จระเข้หิน คัพ
99,689.00
6. แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.สัมพันธ์ อาเภอครบุรี
68,024.00
รวม
268,104.65
/2.3 แผนงาน...
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2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เบิกจ่าย
จานวนเงิน(บาท)
1. พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
70,900.00
(โอนเพิ่ม 22,000)
2. ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ (กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส)
13,815.00
3. สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
19,910.75
4. ปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ
25,200.00
รวม
129,825.75
2.4 แผนงานสาธารณสุข
เบิกจ่าย
จานวนเงิน(บาท)
1. ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก
46,993.00
2. วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
24,345.00
รวม
71,338.00
2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์
เบิกจ่าย
จานวนเงิน(บาท)
1. ครุภัณฑ์
6,500.00
รวม
6,500.00
2.6 แผนงานเคหะและชุมชน
เบิกจ่าย
จานวนเงิน(บาท)
1. ก่อสร้างถนนหินคลุก ม.3 ต.จระเข้หิน เชื่อมกับ ม.8 ต.อรพิมพ์ 198,000.00
2. ก่อสร้างถนน คสล.จากฝายใหญ่-ท่าชุมแสง ม.8
134,000.00
3. ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน ม.10
197,000.00
4. ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน-ประปา ม.12
199,000.00
5. ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านนายอ้วน-บ้านผู้ใหญ่ ม.9
148,000.00
6. ก่อสร้างถนน คสล. สายเขาจอมทอง-บ้านตลิ่งชัน ม.11
199,900.00
7. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายหนองหัวลิง ม.1
160,700.00
8. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบุพริกน้อยซอยบ้านหมอสะแนน
37,300.00
9. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านไผ่-หนองปล้อง ม.6
198,000.00
10. ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านมูลบน ม.7
158,500.00
11. บารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน
132,055.00
12. อุดหนุนการไฟฟ้าภูมิภาคอาเภอครบุรี
932,953.39
13. อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคอาเภอครบุรี
3,600.00
14. ครุภัณฑ์
6,400.00
รวม
2,696,408.39
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3. ด้านการเศรษฐกิจ
3.1 แผนงานการเกษตร
เบิกจ่าย
จานวนเงิน(บาท)
1. ฝึกอบรมกลุ่มอาชีพเกษตรกร อบต.จระเข้หิน
13,460.00
2. พัฒนาและส่งเสริมองค์กรเกษตร
49,000.00
3. คลองสวยน้าใส
35,800.00
4. ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
9,841.00
5. ครุภัณฑ์
4,200.00
รวม
112,301.00
ด้านการบริหารงานอื่น
รายจ่ายงบกลาง
เบิกจ่าย
จานวนเงิน(บาท)
1. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
3,280,900.00
2. เบี้ยยังชีพคนพิการ
1,129,600.00
รวม
4,434,500.00
เงินนอกงบประมาณจากหน่วยราชการอื่น/กองทุนอื่น ๆ
จานวนเงิน (บาท)
1. สปสช.
-โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะตามหลัก 3R
27,500.00
-โครงการฝึกทักษะการลอยตัวป้องกันเด็กจมน้า
34,700.00
2. ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
-โครงการผู้สูงวัยใส่ใจลูกหลาน
9,000.00
-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ
20,000.00
-โครงการเสริมพลังปัญญาและการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ (รร.ผู้สูงอายุ)
3,000.00
3. ธนาคารสงเคราะห์
-ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ
30,000.00
ข้อ 1+2+3 รวม
121,200.00
นายก อบต.
-กล่าวให้ท้ายสุดว่า ที่กระผมได้รายงานแถลงผลการดาเนินงาน กิจกรรม และ
(พรชัย อ่นธรรม) โครงการต่าง ๆ ที่ได้ดาเนินการไปทั้งหมดแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา หวัง
อย่างยิ่งว่า ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านคงจะได้รับทราบแล้ว โดยทั่วกัน
ครับ
ประธานสภาฯ
-ได้กล่าวขอบคุณท่าน นายก อบต.จระเข้หิน ทีได้แถลงผลการดาเนินงานใน
(สวงค์ชัย รื่นธณาพินันท์)โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทาง อบต.จระเข้หิน ได้ดาเนินการเบิกจ่าย
งบประมาณรวมทั้งหมด จนครบถ้วน
ทีป่ ระชุมสภาฯ

-รับทราบ
/3.2 ขออนุญาต...
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3.2 ขออนุญาตเข้าทาประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังนาเขียว เพื่อ
ดาเนินการโครงการจัดทาที่ดินทากินให้ชุมชน ตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายที่ดิน
แห่งชาติ (คทช) ท้องที่ตาบลจระเข้หิน อาเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
ประธานสภาฯ
-ได้กล่าวต่อที่ประชุมสภาฯ ว่า ในระเบียบวาระที่ 3.2 นี้ เป็นระเบียบวาระที่
(สวงค์ชัย รื่นธณาพินันท์) ทางคณะอนุ กรรมการนโยบายที่ดิน จังหวัดนครราชสีมา (คทช.จ.นม.) นาโดย
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการอนุกรรมการนโยบายที่ดิน จังหวัดนครราชสีมา ได้ส่งผู้แทน คือ คุณสุชีพ
ธัญสุขไพศาล ตาแหน่ง เจ้าพนักงานป่าไม้ พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมสภาองค์กาบริหาร
ส่วนตาบลจระเข้หิน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี พ.ศ.2561 ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์
2561 ร่วมกับพวกเราในวันนี้ เพื่อจะได้ชี้แจงในรายละเอีย ด อันเกี่ยวกับการดาเนินงานจัด
ที่ดินทากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลให้บังเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมและสุดท้ายจะ
ได้ขอมติที่ป ระชุมสภาองค์การบริห ารส่วนตาบลจระเข้หิน เพื่อขอมติที่ประชุมให้ ความ
เห็นชอบในการนาพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังน้าเขียว ตาบลจระเข้หิ น อาเภอครบุรี
จังหวัดนครราชสีมา ในพื้นที่เป้าหมายดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จานวน
329-2-78 ไร่ จานวน 30 ราย 32 แปลง (ตามสรุปบัญชีรายชื่อผู้ครอบครองที่ดินฯ ป่า
สงวนแห่งชาติ ป่าวังน้าเขียว พื้นที่ตาบลจระเข้หิน ที่แนบมาพร้อมกับระเบียบวาระการ
ประชุมแล้ว) เข้าร่วมโครงการจัดที่ดินทากินให้ชุมชน ตามนโยบายของรัฐบาล เมื่อมติที่
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจระเข้หิน ได้อนุมัติให้ความเห็นชอบในการอนุญาตเข้า
ทาประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังน้าเขียว นี้แล้ว สานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา จะได้รวบรวมเอกสารหลักฐานประกอบคาขอรายงาน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เพื่อพิจารณาลงนามในหนังสือถืงอธิบดีกรมป่าไม้ พิจารณา
ต่อไป จากนั้น ประธานสภาฯ ก็ได้อนุญาตให้ผู้แทนของสานักงานทรัพยากรธรรมชาติแ ละ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา คือ
นายสุชีพ ธัญสุขไพศาล ได้ชี้แจงในรายละเอียดต่อที่ประชุมก่อน ก่อนที่จะขอมติที่ประชุม
ครับ...
ผู้แทน สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ -หลังจากได้กล่าวทักทายต่อที่ประชุมสภาฯ แล้วได้ชี้แจงว่า
(นายสุชีพ ธัญสุขไพศาล) โครงการจัดที่ดินทากินให้ชุมชน ตามนโยบายของรัฐบาลนั้น ได้เริ่มต้นมาเมื่อ
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการนโยบาย
ที่ดิน แห่ งชาติ พ.ศ.2557 ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายแห่ งชาติ (คทช) ซึ่งมี
นายกรั ฐ มนตรี เป็ น ประธานกรรมการและเลขาธิ ก ารส านั ก งานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เป็นเลขานุการ และเมื่อจากการประชุม คทช.
ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 นายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบาย “การ
จัดที่ดินทากินให้ชุมชน” และ คทช. มีมติเห็นชอบให้แต่ตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้ คทช.
จานวน 7 คณะ ดังนี้
/1. คณะกรรมการ...
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1) คณะกรรมการจัดหาที่ดิน มี
-รัฐมนตรีว่าการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประธาน
-อธิบดีกรมป่าไม้
เลขานุการ
2) คณะนุกรรมการจัดที่ดิน มี
-รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ประธาน
-อธิบดีกรมที่ดิน
เลขานุการ
3) คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ มี
-รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์/รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
และสหกรณ์ ที่ได้รับมอบหมาย
ประธาน
-อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
เลขานุการ
4) คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด มี
-ผู้ว่าราชการจังหวัด
ประธาน
-หัวหน้าสานักงานจังหวัด, ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด, เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด และสหกรณ์จังหวัด เลขานุการ
5) คณะกรรมการขับเคลื่อนที่อยู่อาศัยสาหรับผู้มีรายได้น้อย มี
-พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ
ประธาน
-ปลัดพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขานุการ
6) คณะอนุกรรมการบูรณาการกฎหมายการบริหารจัดการที่ดิน มี
-นายอิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์
ประธาน
-รองเลขาฯ สผ.
เลขานุการ
7) คณะอนุกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดาเนินการจัดที่ดินทากินให้ชุมชน มี
-รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี
ประธาน
-รองเลขาฯ สคช.
เลขานุการ
และได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ตามที่ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจระเข้หิน
ได้เกรินนาถึงที่มาของโครงการดังกล่ าวนี้นั้น ถูกต้องแล้ว ดังนั้น ตนจึงขอสรุปผลการ
ดาเนินการจัดที่ดินทากินให้ชุมชน ตามนโยบายของรัฐบาล ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวัง
น้าเขียว ท้องที่ตาบลจระเข้หิน อาเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา เป้าหมายพื้นที่
342.0-83 ไร่ รวมรายชื่อผู้ครอบครองที่ดินส่วนใหญ่เป็นราษฎรในพื้นที่ รวม 32 ราย 34
แปลง รวมเนื้อที่ (ไร่) ทั้งหมด 342-0-83 ไร่ และจากผลการดาเนินการ แยกรายละเอียด
การพิจารณาตามมติทีประชุม คทช. จังหวัดนครราชสีมา แต่ละครั้ง ดังนี้
-ล าดั บ ที่ 1 ผ่ า นความเห็ น ชอบและรั บ รองรายชื่ อ ราษฎร ตามมติ ที่ ป ระชุ ม
คทช.จ.นครราชสีมา ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560
จานวน 25 ราย 27 แปลง พื้นที่ 269-3-51 ไร่
-ลาดับที่ 2 ผ่านความเห็นชอบและรับรองรายชื่อแล้ว ตามมติที่ประชุม คทช.
จ.นครราชสีมา ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561
จานวน 3 ราย 3 แปลง เนื้อที่ 29-2-99 ไร่
/ลาดับที่...
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-ลาดับที่ 3 ไม่ผ่านความเห็นชอบ ตามมติที่ประชุม คทช. จ.นครราชสีมา
ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 จานวน 2 ราย 2 แปลง
เนื้อที่ 30-3-28 ไร่ เนื่องจาก ขาดคุณสมบัติ
-ลาดับที่ 4 ไม่พิจารณาตามมติที่ประชุม คทช.จ.นครราชสีมา ครั้งที่ 8/2560
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 จานวน 2 ราย 2 แปลง เนื้อที่ 12-2-05 ไร่
เนื่องจาก ที่ดินตั้งอยู่ในเขตดาเนินการปฏิรูปที่ดิน (สปก.)
สรุป คือ
-ราษฎรผู้ครอบครองที่ดินฯ ผ่านความเห็นชอบให้เข้าร่วมโครงการฯ
จานวนทั้งสิ้น 28 ราย 30 แปลง เนื้อที่รวม 299-2-50 ไร่
-ราษฎรผู้ครอบครองที่ดินฯ ขาดคุณสมบัติ ไม่ให้เข้าร่วมโครงการฯ
จานวนทั้งสิ้น 2 ราย 2 แปลง เนื้อที่รวม 30-0-28 ไร่ (ที่ดินเข้ากองกลาง)
-ราษฎรผู้ครอบครองทีดินฯ มีที่ดินตั้งอยู่ในเขตดาเนินการปฏิรูปที่ดิน
(สปก.) จานวน 2 ราย 2 แปลง เนื้อที่รวม 12-2-05 ไร่ (ไม่พิจารณานามาจัดที่ดิน
ตามโครงการฯ)
เพราะฉะนั้น คงเหลือพื้นที่ดินที่จะขออนุญาตเข้าร่วมโครงการจัดที่ดินทากินให้
ชุมชน ตามนโยบายของรัฐ บาล รวมทั้งสิ้น 329-2-78 ไร่ ดังนั้น กระผมจึงขอให้
รายละเอียดในโครงการฯ นี้ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจระเข้หิน เพื่อขอ
อนุมัติให้ความเห็นชอบเป็นมติที่ประชุมขอนุญาติให้เข้าทาประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
(คทช.) ท้องที่ตาบลจระเข้หิน รวมทั้งสิ้น 329-2-78 ไร่ (รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้
ไว้) ครับ
ประธานสภาฯ
-ได้กล่าวขอบคุณท่านสุชีพ (ผู้แทนสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
(สวงค์ชัย รื่นธณาพินันท์) สิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา ที่ได้มาให้รายละเอียด ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ ได้
อย่างชัดเจน แต่ก่อนที่จะขอมติที่ประชุมสภาฯ ก็ได้ให้ท่านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านตลิ่งชัน
และผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านใหม่จอมทอง คือ ท่านผู้ใหญ่ประวัติ ชาญเวช ผญ.บ.หมู่ที่
9 และ ผู้ใหญ่จาเนียน ดายครบุรี ผญ.บ.หมู่ที่ 11 ได้แสดงความรู้สึก ความคิดเห็น ต่อ
โครงการฯ ดังกล่าวนี้ ซึ่งทั้ง 2 ท่านก็ได้มีความรู้สึกเหมือนกัน คือ ดีใจและภูมิใจที่ทาง
รั ฐ บาลชุ ด นี้ มี โ ครงการที่ ดี ที่ จ ะได้ จั ด ที่ ดิ น ท ากิ น ให้ ร าษฎรผู้ ย ากไร้ และจะปฏิ บั ติ ต าม
กฎระเบียบของทางราชการในโครงการนี้อย่างเคร่งครัด
ที่ประชุมสภาฯ

-ได้มีมติให้ความเห็นชอบครบทุกเสียง อนุญาตให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องนี้
ได้เข้าทาประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังน้าเขียว เพื่อดาเนินการโครงการจัด
ที่ดินทากินให้กับชุมชน ตามนโยบายคณะกรรมการที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ท้องที่ตาบล
จระเข้หิน เป็นจานวนเนื้อที่ดิน รวมทั้งสิ้น 329-2-78 ไร่ ให้กับราษฎรผู้ครอบครองที
ดินฯ ที่ได้ผ่านความเห็นชอบ และรับรองรายชื่อราษฎร ตามมติที่ประชุม คทช.
จ.นครราชสีมา ที่ผ่านมานี้ (มีมติให้ความเห็นชอบ 21 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
ได้แก่ประธานสภาฯ จากจานวน ส.อบต. ผู้เข้าร่วมประชุม (มีสิทธิ์ออกเสียง) รวม
ทั้งสิ้น 22 ท่าน) ถือว่า มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจระเข้หิน ให้ความ
เห็นชอบโดยสมบูรณ์แล้ว
/ได้กล่าว
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ประธานสภาฯ
-ได้กล่าวขอบคุณ สมาชิกสภาฯ ทุกคนที่ได้พิจารณาและมีมติให้ความ
(สวงค์ชัย รื่นธณาพินันท์) เห็นชอบอนุญาตให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้เข้าทาประโยชน์ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ ป่าวังน้าเขียว เพื่อดาเนินการโครงการจัดที่ดินทากินให้กับชุมชน ตามนโยบาย
คณะกรรมการที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ท้องที่ตาบลจระเข้หิน
จากนั้น ก็ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้สอบถามผู้แทนจากสานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา คือ คุณสุชีพ ธัญสุขไพศาล
เจ้าพนักงานป่าไม้ ในด้านอื่น ๆ เช่น
ส.อบต.ม.6
-ได้เสนอขอให้ทางสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
(สุพรรณ พรัรัตนรังสี) นครราชสีมา ได้ทาการปักหลักแนวเขตในเขตพื้นที่บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าภูประดู-่ เขาแกลบ ให้ถี่มากกว่านี้ เพราะราษฎรที่มีที่ดินทากินอยู่ในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว
นั้นไม่สามารถทราบถึงแนวเขตที่ทางช่างรางวัดป่าไม้ปักหลักไว้ ว่าจะมีแนวเขตจากจุดหนึ่ง
ไปยังอีกจุดหนึ่งมีแนวเขตพื้นที่ระหว่างกันนั้นใช้เส้นแบ่งแนวไหน ราษฎรยังไม่แน่ใจว่าพื้น
ที่ดินในแปลงส่วนใดอยู่ในแนวกันไว้เพื่ออนุรักษ์ฯ ส่วนใดที่สามารถทากินได้
ผู้แทน สน.ทรัพยากรฯ -กล่าวว่า ขณะนี้ ฝ่ายช่างรางวัด ของสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
(สุชีพ ธัญสุขไพศาล) สิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา กาลังดาเนินการจัดทาแผนที่แนวเขตที่ได้กันพื้นที่แนว
เขตป่าสงวนแห่งชาติภูประดู่-เขาแกลบ นี้อยู่ หากดาเนินการเสร็จแล้วจะได้นาแนวเขตแผน
ที่ดังกล่าวนี้มอบให้ผู้ใหญ่บ้านที่มีพื้นที่อยู่บริเวณรอบเขาประดู่-เขาแกลบนี้ ก็ได้ครับ
ที่ประชุมสภาฯ

-รับทราบ

3.3 การเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
นายก อบต.จระเข้หิน -ได้กล่าวต่อที่ประชุมสภาฯ ว่า ในครั้งประชุมคราวสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี
(พรชัย อ่อนธรรม) พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ของ อบต.จระเข้หินของพวกเรา ในระเบียบ
วาระที่ 4 เรื่อง ขอแจ้งต่อสภาฯ เพื่อทราบในการขอจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.
2561-2564) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับสถานการณ์ในการ
แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ในปัจจุบัน โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐานนั้น กระผม
ฐานะผู้บริหาร ก็ได้เห็นความเดือดร้อนของประชาชนในเขตพื้นที่แต่ละหมู่บ้านที่ถนนหนทาง
ได้ถูกน้าพัดกัดเซาะ ชารุดเสียหาก เหตุจากอุทกภัยในพื้นที่ติดต่อกันหลายวัน แล้วก็ได้สั่ง
การให้กองช่างลงไปสารวจตรวจสอบสภาพความเสียหายของถนนจนครบทุกหมู่บ้านแล้ว
จนกระทั่ง เมื่อต้นเดือนนี้ (อาทิตย์ที่ผ่านมา) กองช่าง ก็ได้รายงานผลการตรวจสอบถนน
จากอุทกภัยภายในหมู่บ้า นในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลจระเข้หิน พร้อมประมาณการ
ราคาปรับปรุงซ่อมแซมในแต่ละเส้นทาง รวมทั้งสิ้น 18 สาย รวมงบประมาณที่ประมาณ
การค่าปรับปรุงซ่อมแซม รวม 18 สายนี้ จานวน 3,596,800 บาท (สามล้านห้าแสนเก้า
หมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) ทางคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลจระเข้หิน มี
ความเห็นว่า หากจะนาเงินจากงบกลาง ประเภทเงินสารองจ่าย ในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี พ.ศ.2561 ขององค์การบริหารส่วนตาบลจระเข้หิน นามาเป็น
/งบประมาณ...
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งบประมาณใช้ในการปรั บปรุงซ่อมแซมให้ ครบทั้งหมด เมื่อพิจารณาดูงบประมาณที่จะ
สามารถดาเนินการได้ในเงินสารองจ่ายนี้นั้น ก็มีเพียงจานวน 212,345 บาท (สองแสนหนึ่ง
หมื่นสองพันสามร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน) ก็คงไม่เพียงพอ ครั้นจะนาเรื่องดังกล่าวนี้เข้าสู่ ที่
ประชุมสภาฯ เพื่อขอจ่ายขาดเงินสะสมมาแก้ไขปัญหา โดยทางองค์การบริหารส่วนตาบล
จระเข้หิน ของพวกเราจะต้องดาเนินการปรับปรุงเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.
2561-2564) ฉบับนี้ให้เรียบร้อยก่อน เพราะจะต้องบรรจุโครงการถนนที่จะต้องดาเนินการ
ปรับปรุงแก้ไข ทั้ง 18 สายนี้ บรรจุหรือสับเปลี่ยนจากแผนการดาเนินงานปีอื่น ๆ เช่น ปี
2562, 2563 และ 2564 ให้มาอยู่ในแผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ถึงจะดาเนินการขอจ่ายขาดเงินสะสมในปีงบประมาณ 2561 ได้ และในการจะขอปรับปรุง
แผนพัฒนา 4 ปี เพื่อนาโครงการต่าง ๆ มาบรรจุในแผนการดาเนินงานประจาปี พ.ศ.
2561 ได้นั้น จะต้องมีงบประมาณในโครงการนั้น ๆ ด้วยถึงจะสามารถขอปรับปรุงแผนฯ
นั้นได้ แต่ก่อนนีนัน กระผมก็เข้าใจว่าเรามีเงินสะสมคงเหลือพอที่จะนามาใช้ในการขอ
ปรับปรุงแผนพัฒนา 4 ปี นี้ได้ แต่เมื่อ ได้รับแจ้งยอดเงินสะสมประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 เป็นยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 จากกองคลัง องค์การ
บริหารส่วนตาบลจระเข้หิน แล้ว เรามียอดเงินสะสมคงเหลืออยู่ จานวน 7,031,285.41
บาท (เจ็ ดล้ านสามหมื่น หนึ่งพันสองร้อยแปดสิ บห้ าบาทสี่ สิ บเอ็ดสตางค์) แต่เนื่องจากมี
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว7272 ลว. 26 ธันวาคม 2560
เรื่อง แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนนโยบาย
ของรัฐบาล ในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บอกว่า
1) ให้ท้องถิ่นตรวจสอบยอดเงินสะสมที่ นาไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน โดยหักเงินสะสมสมทบ
กองทุนส่งเสริมกิจการของ อปท.แต่ละประเภท แล้วนาไปหักรายการเงินสะสมที่ได้รับ
อนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้ดาเนินการหรือยังไม่ได้เบิกจ่าย เพื่อพิสูจน์ยอดเงินสะสมคงเหลือ
ณ ปัจจุบัน ที่สามารถนาไปใช้ได้ (ยอดเงินสะสมคงเหลือตามข้อ 1) นี้ = 7,031,285.41
2) ก่อนจะนาเงินสะสมตามจานวน ข้อ 1 ข้างต้นนี้ไปใช้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควร
สารองเงินสะสมไว้เพื่อใช้จ่ายในกรณีดังนี้ คือ
(1) สารองเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร โดยคานวณจากฐานเงินเดือน ค่าจ้างบุคลากร
ท้องถิ่น ประมาณ 6 เดือน
(2) สารองรายจ่ายประจาที่จะต้องใจให้ประชาชน เช่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินเบี้ย
ความพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ในกรณีที่งบประมาณไม่เพียงพอ หรือได้รับจัดสรร
ล่าช้า ประมาณ 3 เดือน
(3) สารองจ่ายกรณีสาธารณภัย โดยสารองไว้ประมาณร้อยละสิบของยอดเงินสะสม
คงเหลือหลังจากหักรายการข้อ 1, ข้อ 2(1) และ (2) นี้แล้ว
และเมื่อได้มาดูรายละเอียดในการดาเนินการที่ทางกองคลังฯ ได้ดาเนินการตามแนว
ทางการใช้ จ่ า ยเงิ น สะสมของ อปท. ตามหนั ง สื อ มหาดไทยนี้ แ ล้ ว ผลปรากฏว่ า ได้
รายละเอียดประกอบรายการกันเงินสะสมสารองจ่ายตามข้อ 2(1),(2),(3) และรายการอื่นที่มี
ความจาเป็นที่จะต้องสารองเงินสะสมไว้จ่าย ดังรายการต่อไปนี้
/เงินเดือน...
11

-เงินเดือนฝ่ายประจา, การเมือง (250,260+528,310 = 778,570) ต่อเดือน
สารองไว้จานวน 6 เดือน ประมาณการ 800,000 × 6 = 4,800,000 บาท
-อาหารเสริม นม. อาหารกลางวัน (ศพด.+ร.ร.) (267,000+17,725+44,500+127,906
ตามยอดจัดสรรราย 3 เดือน) เป็นเงิน 457,131 บาท ประมาณการไว้ = 460,000 บาท
-กรณีฉุกเฉินสารอง 10 % ของเงินสะสม (10,026,285.41+10 % )
ประมาณการไว้ 1,000,000 บาท
-ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ปี 61 ประมาณการไว้ 500,000 บาท
-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประกันสังคม เพิ่มลดผู้พิการ
(475,361 ยอดตามรายจ่ายจริง เดือน มกราคม 2561) สารองไว้จานวน 6 เดือน
ประมาณการไว้ 500,000 + 6 = 3,000,000 บาท
= รวมจานวนเงินที่จะต้องสารองเงินสะสมไว้เพื่อใช้จ่าย ทั้งสิ้นจานวน 9,760,000 บาท
แต่ อบต.จระเข้หิน มียอดเงินสะสมคงเหลืออยู่ ทั้งสิ้น จานวน 7,031,285.41 บาท
(ยอดตามข้อ 1) ดังนั้นก็แสดงได้ว่าในขณะนี้ทางองค์การบริหารส่วนตาบลจระเข้หิน ไม่
สามารถที่จะนาเงินสะสมประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มาใช้จ่ายตั้งจ่ายเพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนได้เลย เนื่องจากมีเงินสะสมไม่เพียงพอที่จะนามาตั้งจ่ายในโครงการต่าง ๆ
เหล่านี้ได้ หลังจากได้กันเงินสารองเงินสะสมไว้แล้ว ตามรายละเอียดประกอบรายการกัน
เงินสะสมเพื่อสารองจ่ายตามรายงานข้างต้นนี้ เมื่อไม่มีงบประมาณจากเงินสะสม การจะ
จัดทาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงในช่วง
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อจะดาเนินการโครงการและเบิกจ่ายในปีงบประมาณ
นั้นเอง ดังนั้น กระผมจึงขอแจ้งต่อที่ประชุมสภาฯ ว่า ทาง อบต.จระเข้หิน ของพวกเรา
จะขอจัดทาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ใน
คราวต่อไป หากมีหน่วยงานราชการอื่นได้แจ้งเรื่องมาในการให้เงินอุดหนุน หรือได้ให้การ
สนับสนุนโครงกาต่าง ๆ ที่จะลงมาดาเนินการในพื้นที่ของเรา หากเมื่อเราได้ตรวจสอบใน
แผนพัฒ นาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ของ อบต.จระเข้หิ น ของพวกเราแล้ ว ว่ า
โครงการหรือเงินอุดหนุนที่สนับสนุนในโครงการนั้น ไม่ปรากฏอยู่ในแผนการดาเนิ นประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 เมื่อนั้น พวกเราองค์การบริ ห ารส่ ว นต าบลจระเข้หิ น จะได้
พิจารณาขอจัดทาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมหรือปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงต่อไปครับ
ที่ประชุมสภาฯ

-รับทราบ
3.4 การคัดเลือกคณะกรรมการ ทั้ง 3 คณะ ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ของ อบต.จระเข้ หิ น ในกรณี ค รบวาระ 2 ในวั น ที่ 24
กุมภาพันธ์ 2561 ดังต่อไปนี้

ประธานสภาฯ
-ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เนื่องจาก คระกรรมการทั้ง 3 คณะ ได้หมดวาระ ครบ
(สวงค์ชัย รื่นธณาพินันท์) 2 ปี ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 ใกล้ถึงนี้ ดังนั้น ในการประชุมสมัยสามัญ
สมัยแรก ในวันนี้จึงได้บรรจุระเบียบวาระการคัดเลือกคณะกรรมการ ทั้ง 3 คณะนี้เข้าในที่
ประชุมเพื่อให้สภาท้องถิ่น คัดเลือก จากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจระเข้หิน
จานวน 3 คน ในแต่ละคณะ คือ
12

1) คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลจระเข้หิน กรณีให้สภาท้องถิ่น
คัดเลือก จากสมาชิกสภาฯ จานวน 3 คน
2) คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาฯ กรณี ใ ห้ ส ภาท้ อ งถิ่ น
คัดเลือก จากสมาชิกสภาฯ จานวน 3 คน
3) คณะกรรมการสนั บ สนุ น การจั ด ท าแผนพั ฒ นาฯ กรณี ใ ห้ ป ระชาคมท้ อ งถิ่น
คัดเลือกมา จานวน 3 คน
ดังนั้น กระผมก็จะดาเนินการคัดเลือกคณะกรรมการในแต่ละคณะที่เฉพาะกรณีที
ให้ ส ภาท้ อ งถิ่ น คั ด เลื อ ก จากสมาชิ ก สภาฯ ซึ่ ง ก็ มี อ ยู่ 2 คณะด้ ว ยกั น นะครั บ คื อ
คณะกรรมการพัฒนา อบต.ฯ และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ
ชี้แจงหลักเกณฑ์
1. การเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นต่อที่ประชุมต้องมีผู้รับรองอย่างน้อย 2 คน
และผู้ซึ่งได้รับการเสนอชื่อต้องอยู่ในที่ประชุมและต้องให้ความยินยอม
2. ในการเสนอชื่อ หากมีการเสนอชื่อครบพอดีตามจานวนให้ถือว่าบุคคลที่ได้รับ
การเสนอชื่ อ นั้ น ได้ รั บ การคั ด เลื อ ก หากมี ก ารเสนอชื่ อ เกิ น กว่ า จ านวนที่
กาหนดให้ประธานในที่ประชุม แจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุม คัดเลือกผู้ที่ได้รับการ
เสนอชื่อลงในบัตรคะแนนลับ ใช้วิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลผู้ที่ ได้รับการเสนอ
ชื่อลงในบัตรคะแนนที่ประธานที่ประชอบมอบให้ได้ไม่เกินตามจานวนที่กาหนด
3. ให้ประธานในที่ประชุม ตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นที่อยู่ในที่ประชุมและมิได้เป็นผู้
ได้รับการเสนอชื่อ จานวนไม่เกิน 3 คน เป็นกรรมการตรวจนับคะแนน
4. เมื่อตรวจนับคะแนนแล้วให้ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลาดับเป็นผู้ซึ่งได้รับการ
คัดเลือกจนครบจานวนที่กาหนดในกรณีที่มีผู้ได้รับคะนนในลาดับเดียวกันหลาย
คน ทาให้ไม่สามารถคัดเลือกได้ให้ที่ประชุมจัดให้มีการลงคะแนนใหม่เฉพาะผู้
ซึ่งได้รั บ คะแนนเท่ากันอีก ให้ ใช้วิธีการจั บสลากตามที่ประธานในที่ประชุม
กาหนด ทุกคนคงเข้าใจหลักเกณฑ์ดีแล้วนะครับ...ขอดาเนินการคัดเลือกในแต่
ละคณะ ดังนี้
1. กรณีที่ให้สภาท้องถิ่นคัดเลือก มี
1) คัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลจระเข้หิน
กรณี ที่ ใ ห้ ส ภาท้ อ งถิ่ น คั ด เลื อ ก จากสมาชิ ก สภา อบต.จระเข้ หิ น
จานวน 3 คน
1.1 นายน้อย ของกิ่ง (ส.อบต.ม.1) เสนอ
นายอุดม ชวฤทธิ์ (ส.อบต.ม.7) เป็นกรรมการพัฒนาฯ คนที่ 1
โดยมี เป็นผู้รับรองทั้ง 2 ท่าน ดังนี้
1. ส.อบต.ม.8 นายล้วน โสปกระโทก
2. ส.อบต.ม.1 นายกิตติ ยวนกระโทก

/1.2 นายนพดล...
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1.2 นายนพดล อนุตะกุล (ส.อบต.ม.5) เสนอ
นายสมจิตร พิมเสน (ส.อบต.ม.10) เป็นกรรมการพัฒนาฯ คนที่ 2
โดยมี เป็นผู้รับรองทั้ง 2 ท่าน ดังนี้
1. ส.อบต.ม.7 นายอุดม ชวฤทธิ์
2. ส.อบต.ม.3 นายบุตรดี อ่อนสาโรง
1.3 นายสุพรรณ พรรัตนรังสี (ส.อบต.ม.6) เสนอ
นายประสงค์ งามสันเทียะ (ส.อบต.ม.12)
เป็นกรรมการพัฒนาฯ คนที่ 3
โดยมี เป็นผู้รับรองทั้ง 2 ท่าน ดังนี้
1. ส.อบต.ม.12 นายเทียนทอง พิมทอง
2. ส.อบต.ม.13 นายสมชาย เนียมฉิมพลี
ประธานสภาฯ
-ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า มีสมาชิกท่านใดจะเสนอผู้ใดเป็นกรรมการพัฒฯ เกิน
(สวงค์ชัย รื่นธณาพินันทธ์) กว่าจานวน 3 ท่านนี้หรือไม่ ปรากฏว่า ไม่มี ในเมื่อไม่มีผู้ใด/เสนอมากกว่า
จานวนที่กาหนด ก็ถือว่า ผู้ที่ได้รบเสนอชื่อทั้ง 3 ท่านนี้ ได้รับคัดเลือกจากสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลจระเข้หิน ให้เป็นกรรมการพัฒนา อบต.จระเข้หิน
ชุดใหม่ มีรายนาม ดังนี้ (กรณีสภาท้องถิ่น คัดเลือก)
1. นายอุดม ชวฤทธิ์ ส.อบต.ม.7
เป็นกรรมการพัฒนา คนที่ 1
2. นายสมจิตร พิมเส ส.อบต.ม.10
เป็นกรรมการพัฒนา คนที่ 2
3. นายประสงค์ งามสันเทียะ ส.อบต.ม.12 เป็นกรรมการพัฒนา คนที่ 3
ที่ประชุมสภาฯ

-รับทราบ
2. กรณีที่ให้ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก ประกอบด้วยคณะ ดังนี้
1) คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลจระเข้หิน โดยให้
ประชาคมท้องงถิ่นคัดเลือก จานวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 6 คน
(3-6)
2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒ นาองค์การบริหารส่วน
ตาบลจระเข้หิน โดยให้ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกผู้แทน จานวน 3 คน
3) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตาบลจระเข้หิน โดยให้ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกผู้แทน
จานวน 2 คน
-หลักเกณฑ์การทาประชาคมท้องถิ่น ของ อบต.จระเข้หิน นั้น ใช้รูปแบบ
ประชาคมตามแนวทางของโครงการเศรษฐกิจระดับชุมชน ภายใต้แผนงานด้าน
ชุมชน โดยท่านนายก อบต.จระเข้หิ น จะได้ดาเนินการจัดให้ มีการประชาคม
ท้องถิ่นของ อบต.จระเข้หิน ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ใกล้ถึงนี้ เพื่อจะได้
ให้ที่ประชุมประชาคมได้กาหนดจานวนผู้แทนประชาคมและดาเนินการคัดเลื อ ก
กันเองในแต่ละคณะจนครบทั้ง 3 คณะ ดังที่กล่าวมาข้างต้นนี้ และก่อนถึงวันจัดทา
/ประชาคม...
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ประชาคมนี้ ทาง อบต.จระเข้หินจะได้กาหนด วัน เวลา และสถานที่ โดยกาหนด
เอาห้องประชุมสภา อบต.จระเข้หิน และทาการแจ้ง/ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าร่วม
ประชุมทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน และจะทาการปิดประกาศไว้ ณ ที่ทาการ
อบต.จระเข้หิน และที่ทาการผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน
ที่ประชุมสภาฯ

-รับทราบ
3. กรณีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกเอง ประกอบด้วยคณะ ดังนี้
1) คณะกรรมการพั ฒ นา อบต.จระเข้ หิ น โดยให้ นายก อบต.จระเข้ หิ น
พิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนภาคราชการและ/หนือรัฐวิสาหกิจ ที่เห็น
ว่าสามารถให้คาแนะนาอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นได้ การคัดเลือก
ผู้บริหารท้องถิ่น อาจคัดเลือกด้วยตนเองหรือนาเข้าปรึกษาหารือในที่ประชุม
ผู้บริหารและหัวหน้าส่ว นราชการของ อบต.จระเข้หินได้ และผู้ทรงคุณวุ ฒิ /
ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิส าหกิจ ที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จะต้อง
ยิ น ดีที่จ ะเข้าร่ว มปฏิบัติห น้าที่ในคณะกรรมการพัฒ นาท้ องถิ่น ในการนี้ใ ห้
ผู้บริหารท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งเจ้าตัวทราบ และให้มีการตอบยืนยันให้ทราบด้วย
(โดยปกติ นายกฯ จะคัดเลือกผู้ทรงวุฒิ จากด้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 คน
ด้านกลุ่ มอาชีพ 1 คน ด้านการเกษตร 1 คน รวม 3 คน และ คัด
ผู้ทรงคุณวุฒิจากผู้แทนภาคราชการในเขตพื้นที่ จานวน 3 คน รวมทั้งสิ้น
ผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทุกด้านแล้ว จานวน 6 คน
2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนา อบต.จระเข้หิน คณะดังกล่าวนี้
ผู้ บ ริ ห ารท้องถิ่ นแต่ง ตั้ง จากหั ว หน้ าส่ ว นราชการของ อบต.จระเข้หิ น เป็น
กรรมการ (ไม่มีผู้ทรงคุณวุฒิ จากการคัดเลือกของผู้บริหารท้องถิ่น) แต่จะมี
ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น คัดเลือก จานวน 3 คน จากข้อ 2 2) เป็นกรรมการ
ชุดนี้ด้วย
3) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.จระเข้หิน โดยให้นายก
อบต.จระเข้หิน พิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิจากผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ที่เห็นว่าสามารถให้คาแนะนาอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นได้ (โดย
ปกติ นายกฯ จะคัดเลือกผู้ทรวงคุณวุฒิจากผู้แทนส่วนราชการอื่นในพื้นที่ เช่น
โรงพยาบาล ร.พ.ส.ต. โรงเรียนในพื้นที่ และผู้แทนกลุ่มอาชีพ กลุ่มผู้ นา
ชุมชนต่าง ๆ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะนี้)

ประธานสภาฯ
-ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของคณะกรรการทั้ง 3 ชุดนี้ ที่จะต้องทาการ
(สวงค์ชัย รื่นธณาพินันท์) คัดเลือกจากที่ประชุมประชาคมท้องถิ่นให้ได้ตามจานวนผู้แทนแต่ละคณะตามข้อ 2)
และให้ได้ผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละคณะที่มาจากการคัดเลือก โดยผู้บริหาร อบต.
จระเข้หิ น ให้ ครบถ้ว นแต่ล ะคณะตามข้อ 3. ข้างต้นนี้ คาดว่าในการประชุม
ประชาคมท้องถิ่นของ อบต.จระเข้หิน ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 นี้ จะ
ดาเนินการคัดเลือกให้ครบทุกคณะ พร้อมผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก
จากผู้บริหารฯ ครบทุกคณะ เช่นเดียวกัน หลักจากนั้นจะได้เสนอรายชื่อ
/คณะกรรมการ...
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คณะกรรมการทั้ง 3 คณะ ที่กล่าวมานี้ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตาบลจระเข้หิน
เพื่อพิจารณาออกคาสั่ง แต่งตั้ง ก่อนวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 ก่อนวันหมด
วาระของคณะกรรมการทั้ง 3 ชุดนี้ต่อไป
ที่ประชุมสภาฯ

-รับทราบ
3.5 การเข้าร่วมสนองพระราชดาริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

ประธานสภาฯ
-ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ในระเบียบวาระการประชุมสภา อบต.จระเข้หิน
(สวงค์ชัย รื่นธณาพินันท์) สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี พ.ศ.2561 ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ในวันนี้
ในระเบียบวาระที่ 3.5 นี้นั้น ถือว่า มีความสาคัญอย่างมากที่ทาง อบต.จระเข้หิน
จะได้ชี้แจงในรายละเอียดอันเป็นที่มาของ แผนแม่บท อพ.สธ.-สถ. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อพ.สธ.-สถ.) ระยะ 5 ปีที่หก
(1 ตุลาคม 2559-30 กันยายน 2564) ต่อที่ประชุมสภา อบต.จระเข้หิน
อันประกอบไปด้วยผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้ (คณะผู้บริหาร อบต.ฯ นาโดย นายก
อบต.จระเข้หิน, สมาชิกสภา อบต.จระเข้หิน, ข้าราชการ พนักงานส่วนตาบล และ
กานันผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่ตาบลจระเข้หิน ผู้เข้าร่วมประชุมทุกส่วนราชการ) ถือ
ว่ามาเข้าร่วมประชุมครบทุกภาคส่วน
ที่มาของโครงการนี้ เริ่มต้นมาอย่างไร มีวัตถุประสงค์อย่างไร การสมัคร
เป็นสมาชิก ขององค์การบริหารส่วนตาบลจระเข้หิน เพื่อร่วมสนองพระราชดาริฯ
ในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น จะต้องมีขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมสนองพระราชดาริ
โครงการฯ นี้ อย่างไร มีเอกสาร ข้อมูลต่าง ๆ อย่างไร ก ระผมขอให้ท่านรองปลัด
อบต.จระเข้หิน (จ่าเอกมงคล ชราศรี) เป็นผู้ชี้แจงให้ราย ทั้งหมดครับ...
รองปลัด อบต.จระเข้หิน
-ได้กล่าวขอบคุณท่านประธานสภาฯ และได้รับมอบหมายจากท่าน นายก
(จ่าเอกมงคล ชราศรี) อบต.จระเข้หิน (นายพรชัย อ่อนธรรม) ให้เป็นผู้ชี้แจงในรายละเอียดต่าง ๆดังนี้
เนื่องจาก อบต.จระเข้หิน ได้รับหนังสือแจ้งจากอาเภอครบุรี ในกรณีเกี่ยวกับขอ
ความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยั งไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกได้สมัครเป็น
สมาชิก เพื่อร่วมสนองพระราชดาริฯ ในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุ ม ารี (อพ.สธ.) ที่ ท รงสื บ ทอดงานอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ ข อง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2536 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง
ความเข้าใจ และทาให้ตระหนักถึงความสาคัญของพันธุกรรมพืชต่าง ๆ ที่มีอยู่ใน
ประเทศไทย ก่อให้เกิดกิจกรรมเพื่อใช้มีการร่วมคิด ร่วมปฏิบัติที่นาผลประโยชน์
มาถึงประชาชนชาวไทย โดยมี 8 กิจกรรมหลัก ดังนี้
1. การปกปักพันธุกรรมพืช
2. การสารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช
/3. การปลูก...
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3. การปลูกรักษาพันธุกรรมพืช
4. การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช
5. ศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช
6. การวางแผนพัฒนาพันธุกรรมพืช
7. การสร้างจิตสานาในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
8. การดาเนินงานพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีความศรัทธาในพระราชดาริที่ทรงทา
เพื่อผลประโยชน์แก่มหาชนชาวไทย ประกอบกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมี
ภารกิ จ ในการส่ ง เสริ สนั บ สนุ น องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการ
ดูแลบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ดั ง นั้ น กรมส่ ง เสริ ม ฯ จึ ง ได้ ข อพระราชทานราชานุ ญ าติ เ ข้ า ร่ ว มสนอง
พระราชดาริโครงการอนุรักษ์พันธุ กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ตามแผน
แม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559-30 กันยายน 2564) โดยการ
ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างกระบวนการความร่ว มมือขององค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น ในการดาเนินกิจกรรม การจัดทาฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ทั้งทางด้าน
กายภาพ ชีวภาพ วัฒนธรรม และภูมิปัญญา เพื่อที่จะรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากร
ท้องถิ่นให้คงสืบไป
และบัดนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลจระเข้หิน พร้อมแล้วที่จะสมัครเข้า
ร่วมสนองพระราชดาริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ
แต่ในกระบวนการ ขั้นตอนที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการฯ นี้นั้น จะต้องดาเนินการ
ให้ครบทั้ง 3 ข้อดังนี้ คือ
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดประชุมหารือผู้บริหาร สมาชิกสภา
ท้องถิ่นและผู้นาชุมชน เข้าร่วมประชุมพิจารณาเห็นชอบการเข้าร่วม
สนองพระราชดาริโ ครงการอนุรั กษ์ พันธุ กรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชดาริฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจัดทารายงานการ
ประชุม
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทาหนังสือถึง เลขาธิการพระราชวัง
ในฐานะผู้อานวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชดาริฯ โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้
2.1 รายงานการประชุมของผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้นาชุมชน
2.2 แผนที่และข้อมูลพื้นฐานตาบล
3. จัดส่งเอกสารตามข้อ 2. ทั้งหมดไปยังสานักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัด 1 ชุด
/และในการต่อไปนี้...
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และในการต่อไปนี้ กระผมขอให้ท่านประธานสภาฯ ได้ดาเนินการในที่
ประชุม เพื่อจะให้ขั้นตอนอันเกี่ยวกับเอกสารรายงานการประชุมของผู้บริหาร
สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้นาชุมชน ซึ่งในวันนี้ถือว่าครบทั้ง 3 คณะ ดังกล่าวนี้
แล้ว มาร่วมกันประชุมกันในการประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลจระเข้หิน สมัย
สามัญ สมัยแรก ประจาปี พ.ศ.2561 เพื่อพิจารณาเห็นชอบการเข้าร่วมสนอง
พระราชดาริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลจระเข้หิน อาเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา (ตามข้อ 1.)
ประธานสภาฯ
-ได้กล่าวขอบคุณ ท่านรองปลัดฯ ที่ได้ชี้แจงในรายละเอียด และได้ขอมติ
(สวงค์ชัย รื่นธณาพินันท์) ที่ประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลจระเข้หิน ในการเข้าร่วมสนองพระราชดาริ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลจระเข้หิน ต่อผู้ที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดในสภาฯ อันประกอบด้วย คณะ
ผู้ บ ริ ห าร อบต. สมาชิ ก สภา อบต., ผู้ ใ หญ่ บ้ า นทุ ก หมู่ บ้า นในต าบลจระเข้หิ น
ข้าราชการ พนักงานส่วนตาบล อบต.จระเข้หิน และผู้แทนส่วนราชการอื่น
ที่ประชุมสภาฯ

-ที่ประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลจระเข้หิน มีมติให้ความเห็นชอบ
ครบทุกเสียงของผู้เข้าร่วมประชุมทังหมด ในการขอเข้าร่วมสนองพระราชดาริ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ขององค์การบริหารส่วนตาบล
จระเข้หิน อาเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ทุกประการ

ประธานสภาฯ
-ได้กล่าวขอบคุณทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมกันในการสนับสนุนให้
(สวงค์ชัย รื่นธณาพินันทธ์) อบต.จระเข้หิน ได้สมัครเข้าร่วมสนองพระราชดาริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อัน เนื่ องมาจากพระราชด าริ และได้กล่ าวเพิ่มเติมว่า ในส่ ว นของสถานที่ ที่ จ ะ
กาหนดเป็นการจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ การปกปักพันธุกรรมพืช การสารวจ และ
เก็บรวบรวมพันธุกรรมพืชที่มีอยู่ในเขตพื้นที่ตาบลจระเข้หิน นั้น กระผมขอหารือ
ในที่ประชุมแห่งนี้ครับ เพื่อจะได้พิจารณาถึงความเหมาะสม ถึงความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ทรัพยากรกายภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ผู้ใดเห็น
ว่าควรจะเป็ น สถานที่แห่ งใด... จากนั้น ท่านประธานสภาฯ ก็ได้เปิดโอกาสให้
ผู้เข้าร่วมประชุมได้ปรึกษาหารือกัน (ใช้เวลาอยู่ประมาณ 10 นาที) จึงมีผู้เข้าร่วม
ประชุมได้เป็นตัวแทนนาเสนอถึงสถานที่อันเหมาะสมอยู่ 2 แห่ง คือ
-แห่งที่หนึ่ง บริเวณพื้นที่ภูประดู่ ซึ่งเป็นแหล่งป่าไม้ที่มีสภาพสมบูรณ์ที่สุด
มีพืชสมุนไพร เห็ด ผักหวาน ดอกกระเจียว เป็นแหล่งอาหารของคนในเขต
อาเภอครบุรีและอาเภออื่น ๆ ที่อยู่ใกล้เคียง ภูประดู่เป็นป่าชุมชนขนาดใหญ่มีพื้นที่
เกือบ 6,000 ไร่ เป็นป่าเต็งรัง มีกลุ่มชมรมอนุรักษ์ภูประดู่เป็นกรรมการดูแลรักษา
ป่าอยู่ อยู่ในเขตพื้นที่ อบต.จระเข้หิน อยู่ห่างจากบ้านไผ่ (เขตชุมชน) ประมาณ 5
กิโลเมตร (อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ)
/แห่งที่สอง...
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-แห่งที่สอง บริเวณพื้นที่วัดเขากะบุตร หมู่ที่ 7 มูลบน อยู่ติดกับสันเขื่อนลามูลบน
เป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน เป็นที่ราบลุ่มระหว่างเขา มีต้นไม้ขึ้นอยู่ธรรมชาติ
ปกคลุมหนาแน่น มีพื้นที่ในที่ราบตีนเขาเป็นสานักสงฆ์เขากะบุตร พื้นที่บริเวณ
โดยรอบมีแหล่งสมุนไพร มี พืชพันธุ์ไม้หลายชนิด อากาศชื้นตลอดปี เจ้าอาวาส
สานักสงฆ์เป็นพระปฏิบัติธรรมเคร่งครัด เป็นพระวิปัสสนากรรมฐาน ชอบปลูก
ต้นไม้ อนุรักษ์ป่าไม้ มีแหล่งน้าสมบูรณ์ เป็นต้น
ที่ประชุมสภาฯ

-ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า ควรให้เจ้าหน้าที่ ผู้นาชุมขน สมาชิกสภา
ส่วนหนึ่งได้สารวจตรวจสอบสถานที่ทั้ง 2 แห่งนี้ก่อน หาข้อเปรียบเทียบดู
ความเหมาะสม ข้อดี -ข้อเสีย แล้วค่อยน ามาพิจารณาในคราวประชุ ม สภา
องค์การบริหารส่วนตาบลจระเข้หิน ครั้งต่อไป ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนรับทราบ
และเห็นด้วยตามนั้น
3.6 คัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตัวแทนจาก
สภาฯ แทนตาแหน่งที่ว่าง 1 ตาแหน่ง

ประธานสภาฯ
-ได้กล่าวในระเบียบวาระนี้ จะต้องให้สภาฯ ได้คัดเลือกสมาชิกสภา
(สวงค์ชัย รื่นธณาพินันท์) อบต.จระเข้หิน จานวน 1 ท่าน เป็นผู้แทนสภา อบต.จระเข้หิน ดารงตาแหน่งเป็น
กรรมการ/กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตาบลจระเข้หิน แทน
ตาแหน่งที่ว่างอยู่ สาเหตุเนื่องจาก กรรมการกองทุนฯ คนเก่า คือ นายจาเนียน
ดายครบุ รี (อดี ต ส.อบต.ม.11) ได้ ล าออกจากการเป็ น สมาชิ ก สภาฯ จึ ง ท าให้
ตาแหน่งดังกล่าวว่างลง สาหรับวิธีการคัดเลือกผู้แทนจากสมาชิกสภาฯ นั้น กระผม
ขอใช้วิธีเลือกตามข้อ 8 วรรคหนึ่ง ขอระเบียบมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2549 ขอให้ท่านเลขาสภา อบต.จระเข้หิน ได้ชี้แจง
ระเบียบดังกล่าวนี้
เลขานุการสภาฯ
(ลาทูล ภาคภูมิ)

-ได้กล่าวขอบคุณประธานฯ และได้ชี้แจงว่าในการเลือกตามข้อ 8
วรรคหนึ่ง นี้นั้น จะใช้ได้ในกรณีที่มีผู้เสนอชื่อเพื่อให้สภาฯ เลือกมากกว่า 1 คน
ชื่อที่เสนอนั้นไม่จากัดจานวน การเสนอชื่อผู้ใด จะต้องมีผู้รับรองอย่างน้อย 2 คน
จากสมาชิกสภาฯ และให้สมาชิกสภาฯ ลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น โดยวิธี
เขี ย นชื่ อ และชื่ อ สกุ ล ของผู้ ที่ ถู ก เสนอคนละหนึ่ ง ชื่ อ เมื่ อ ตรวจนั บ แล้ ว ให้
ประธานสภาฯประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้
ได้รับเลือก ถ้าได้คะแนนเท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่เฉพาะคนที่ได้ คะนนเท่ากัน
โดยใช้วิธีเดิม แต่ถ้าสูงสุดเท่ากันอีกให้ใช้วิธีจับสลาก แต่ถ้าการคัดเลือกในครั้งนี้มี
สมาชิกสภาฯ เสนอรายชื่อเพื่อให้สภาฯ เลือกมีเพียงคนเดียว และแทนตาแหน่งที่
ว่างนี้ ตาแหน่งเดียว ก็ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือกเป็นผู้แทนของ สภา อบต.จระเข้หิน
แล้ว (เป็นไปตาม ข้อ 14 แห่งระเบียบนี้)
/ได้ดาเนินการ...
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ประธานสภาฯ
-ได้ดาเนินการในการให้สมาชิกสภาฯ ได้เสนอรายชื่อผู้ที่สมควรเป็น
(สวงค์ชัย รื่นธณาพินันท์) กรรมการกองทุนหลักประสุขภาพ อบต.จระเข้หิน แทนตาแหน่งที่ว่าหนึ่งตาแหน่ง
จากสมาชิกสภาฯ นี้ ดังนี้
***นายน้อย ของกิ่ง ส.อบต.หมู่ 1
ได้เสนอ นายนพดล บุญตา ส.อบต.หมู่ 8 เป็นกรรมการกองทุนฯ
โดยมีผู้รับรอง 1. นายกิตติ ยวนกระโทก ส.อบต.ม.1
2.นายทิพย์ รุนกระโทก ส.อบต.ม.4
ประธานสภาฯ
-ได้กล่าวว่า ส.อบต.ท่านใดจะเสนอผู้ใดเพื่อรับการคัดเลือกมากกว่านี้อีก
(สวงค์ชัย รื่นธณาพินันทธ์)หรือไม่ (ปรากฏว่า...ไม่มี)
เมื่อไม่มี กระผมก็จะขอประกาศต่อที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ว่า
“นายนพดล บุญตา ส.อบต.ม.8 ได้รับคัดเลือกจากสภา อบต.จระเข้หิน ให้ดารง
ตาแหน่ง เป็นกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.จระเข้หิน เป็นผู้แทนสภา
อบต.จระเข้หิน แทนตาแหน่งที่ว่างอยู่ ต่อไปครับ
ที่ประชุมสภาฯ

-รับทราบ
3.7 กองคลัง ชีแจงรายรับ-รายจ่ายในปีงบประมาณที่ผ่านมา
(ปีงบประมาณ พ.ศ.2560) และยอดเงินสะสมคงเหลือ ณ ปัจจุบัน

กองคลัง
(อัจฉรา แสไพศาล)

-ได้ชี้แจงรายรับ-รายจ่าย ในปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ.
2560) และยอดเงินสะสมคงเหลือ ณ ปัจจุบัน ต่อที่ประชุมสภา อบต.จระเข้หิน ดัง
รายละเอียดนี้
1. รายรับ (ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม – 30 กันยายน 2560) ของ อบต.จระเข้หิน
1.1 รายได้จัดเก็บเอง ประกอบด้วย หมวดต่าง ๆ ดังนี้
หมวดภาษีอากร แยกเป็น
รับจริง(บาท)
-ภาษีโรงเรียนและที่ดิน
2,216,549.02
-ภาษีบารุงท้องที่
55,094.36
-ภาษีป้าย
22,632.00
รวม
2,294,305.38
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต แยกเป็น
รับจริง(บาท)
-ค่าธรรมเนียมอนุญาตขายสุรา
1,823.60
-ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเกี่ยวกับการพนัน
-ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
2,236.00
-ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย
85,480.00
-ค่าธรรมเนียมปิดแผ่นป้ายประกาศ
140.00
-ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์
1,520.00
-ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
5,090.00
-ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายจราจรทางบก
/ค่าปรับ...
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-ค่าปรับการผิดสัญญา
-ค่าปรับอื่น ๆ
-ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่น่ารังเกียจ
-ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ
รวม
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน แยกเป็น
-ค่าเช่าที่ดิน
-ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
รวม
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ แยกเป็น
-ค่าขายแบบแปลน
-รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ
รวม
1.2 รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท. ประกอบด้วย
หมวดภาษีจัดสรร แยกเป็น
-ภาษีค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน
-ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.กระจายอานาจ
-ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9
-ภาษีธุรกิจเฉพาะ
-ภาษีสุรา
-ภาษีสรรพสามิต
-อากรประมง
-ค่าภาคหลวงแร่
-ค่าภาคหลวงปิโตเลียม
-ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติอุทยานแห่งชาติ
-ค่าธรรมเนียมการใช้น้าบาดาล
รวม

111,853.00
45,100.00
253,242.60
รับจริง (บาท)
5,000.00
130,761.81
135,761.81
รับจริง(บาท)
63,000.00
200.00
63,000.00
หมวด ดังนี้
รับจริง(บาท)
206,298.88
7,653,361.03
1,521,317,47
85,112.26
723,527.26
1,743,615.46
8,390.00
44,638.92
16,709.38
3,818.50
155,749.00
12,462,538.11

1.3 รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุให้ อปท. ประกอบด้วย หมวดนี้
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
รับจริง(บาท)
-เงินอุดหนุนทั่วไปสาหรับดาเนินการตามอานาจหน้าที่
2,659,858.00
-เงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถ่ายโอน แยกย่อย คือ
-อาหารเสริม (นม)
571,988.00
-อาหารกลางวัน
1,231,800.00
-ส่งเสริศักยภาพการจัดการศึกษา
-เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
24,000.00
/สนับสนุน...
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-สนับสนุนบริการสาธารณสุข
รวม
-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ แยกเป็น
-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
-เบี้ยยังชีพคนพิการ
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
รวม

4,487,646.00
3,343,200.00
1,036,80.00
507,331.00
4,887,331.00

2. รายจ่าย (จ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559-30 กันยายน 2560)
หมวดรายจ่าย (จากเงินงบประมาณฯ)
จ่ายจริง(บาท)
-งบกลาง
4,981,046.00
-เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
3,003,120.00
-เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
5,824,999.00
-ค่าตอบแทน
680,149.00
-ค่าใช้สอย
2,095,647.00
-ค่าวัสดุ
1,202,846.12
-ค่าสาธารณูปโภค
310,657.61
-ค่าครุภัณฑ์
280,879.23
-ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1,762,405.00
-เงินอุดหนุน
1,955,553.39
รวม
22,097,302.39
สรุป มีรายรับสูงกว่ารายจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2560
คงเหลือเงินสะสม ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 จานวนทั้งสิ้น 7,031,285.41
ที่ประชุมสภาฯ

-รับทราบ
3.8 การกาหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจาปี พ.ศ.2561
และสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี พ.ศ.2562 ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลจระเข้หิน

ประธานสภาฯ
-ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
(สวงค์ชัย รื่นธณาพินันท) ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 หมวด 2 การประชุม ข้อ 21
ความว่า “ การกาหนดจานวนสมัยประชุมสามัญประจาปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้น
ประชุมสมัยประชุมสามัญประจาปีชองแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ
ประจาปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจาปี สมัยแรกของปี
ถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่น นาปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจาปี สมัยแรกของ
แต่ละปี โดยให้นาความในข้อ 11 มาใช้บังคับโดยอนุโลม และในส่วนขององค์การ
บริหารส่วนตาบลนั้น กาหนดว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจาปีกี่สมัย แต่ละ
สมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีกาหนดกี่วัน กับให้กาหนดวันเริ่ม
/ประชุมสมัยสามัญ...
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ประชุมสมัยสามัญประจาปี สมัยแรกของปีถัดไป และมีกาหนดกี่วัน จากนั้นได้
ปรึกษาหารือในที่ประชุม เพราะเหตุผลที่สาคัญในการกาหนดสมัยประชุม
สมัยสามัญ ในแต่ละสมัยนั้น จะต้องสอดคล้ องกับการบริห ารงานขององค์ ก าร
บริหารส่วนตาบลจระเข้หินด้วย
ปลัด อบต.
(ลาทูล ภาคทูล)

-ได้แสดงเหตุผลในการกาหนดสมัยประชุมในแต่ละสมัย มีความสาคัญต่อ
องค์กรอย่างไร จากนั้น ได้เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ดังนี้
1. ขอก าหนดสมั ย สามั ญ สมั ย ที่ 2 ก าหนดวั น ที่ 2-16 เมษายน 2561
ระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน
2. ขอกาหนดประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 กาหนดวันที่ 1-15 สิงหาคม 2561
ระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน
3. ขอกาหนดประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 กาหนดวันที่ 15-31 ตุลาคม 2561
ระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน
4. ขอกาหนดประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ปี พ.ศ.2562
กาหนดวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2561 ระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน

ที่ประชุมสภาฯ

-ได้มีมติให้ความเห็นชอบครบทุกเสียง ตามข้อเสนอของปลัด
อบต.จระเข้หิน คือ กาหนดสมัยประชุม สมัยสามัญไว้ 4 สมัย วันเริ่มต้น
ประชุมสมัยประชุมสามัญ ประจาปีของแต่ละสมัย และวัน เริ่ มประชุมสมั ย
สามัญ ประจาปี สมัยแรก ของปี พ.ศ.2562 ตามข้อเสนอนี้ทุกประการ
(มติเห็นชอบ 21 เสียง งดออกเสียง 1 ท่าน คือ ประธานสภาฯ จากจานวน
ผู้มีสิทธิออกเสียงในลักษณะนั้น 22 ท่าน)

3.9 การคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ
ประธานสภาฯ
-ได้แจ้งต่อที่ประชุมสภาฯ ว่า เนื่องจากคณะกรรมกาตรวจรายงานการ
(สงค์ชัย รื่นธณาพินันท์) ประชุมขององค์การบริหารส่วนตาบลจระเข้หินชุดเก่าได้พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ลง
แล้ว จึงเห็นว่ามีความจาเป็นที่จะต้องดาเนินการให้สภาฯ คัดเลือกสมาชิกสภาฯ
จานวน 3 ท่าน เพื่อจะได้ปฏิบัติหน้าที่ของสภาท้องถิ่นให้เป็นคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุม ในการประชุมอันเกี่ยวกับการบริหารงานของ อบต.จระเข้หิน
ในด้านต่าง ๆ ทั้งการประชุมสมัยสามัญ และวิสามัญ
อาศัยอานาจระเบียบกระทรวงหมาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 หมวด 8 คณะกรรมการสภาท้องถิ่น คือ ข้อ 103 (1)
คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้ว ย สมาชิกสภาท้องถิ่น มีจานวน 3-7 คน
ประกอบข้อ 105 สภาท้องถิ่นมีอานาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการ
สภาท้องถิ่นชุดต่าง ๆ ตามความจาเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น เช่น
ข้อ 105(2) เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม โดยวิธีเลือกคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุมนี้นั้น ให้ใช้วีเลือกตามข้อ 107 คือว่า ให้
/สมาชิกสภา...
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สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอชื่อ สมาชิกสภาฯ ท่านหนึ่งท่านใดที่เห็นว่าสมควรที่
จะเป็นกรรมการตรวจรายงานการประชุม แต่ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่
น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีที่ผู้บริหารเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง
การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จากัดจานวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่าง
อื่น และให้นาวิธีการเลือกตามข้อ 12 มาใช้บังคับโดยอนุโลม ในการคัดเลือกให้
เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมของ อบต.จระเข้หิน ขอกาหนดไว้เพียง
3 ท่าน เท่านั้นนะครับ ดังนั้น วิธีการตามข้อ 12 นี้นั้น กระผมจะจัดให้มีการ
เลือกเพียง 3 ท่านเท่านั้น ภายใต้ข้อ 103(1) โดยวิธีเลือกกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมทั้ง 3 ท่านนี้ จะดาเนินการเลือกคนที่หนึ่งก่อน เสร็จแล้วจึงจะเลือก
กรรมการฯ คนที่สองในลาดับถัดไป จนครบทั้ง 3 ท่าน โดยจะใช้วิธีการเลือกตาม
ข้อ 8 วรรคหนึ่งทันที หากในการเลื อกกรรมการในแต่ล ะครั้งมีผู้ เสนอรายชื่ อ
มากกว่าหนึ่ งคน แต่ถ้าหากการเลื อกกรรมการฯ ในแต่ล ะครั้ง มีการเสนอชื่อผู้
สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงตาแหน่งละคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก (เป็นไปตาม
ข้อ 14) เมื่อทาความเข้าใจในวิธีการเลือกกรรมการฯ ทั้ง 3 ท่านแล้ว จึงได้เปิด
โอกาสให้สมาชิกสภาฯ ได้เสนอรายชื่อ ดังนี้
เลือกคนที่ 1
นายนพดล อนุตะกุล ส.อบต.ม.5
เสนอ นายอุดม ชวฤทธิ์ ส.อบต.ม.7 เป็นกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ผู้รับรอง 1. นายบุตรดี อ่อนสาโรง ส.อบต.ม.3
2.นายเสริมศักดิ์ ยามกระโทก ส.อบต.ม.6
(ไม่มีผู้ใดเสนอเพื่อแข่งขันมากกว่าหนึ่งคน ถือว่า นายอุดม ชวฤทธิ์ ส.อบต.ม.8
ได้รับเลือกจากสภาฯ ให้เป็นกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 1 )
เลือกคนที่ 2
นายสุพรรณ พรรัตนรังษี ส.อบต.ม.6
เสนอ นายนพดล บุญตา ส.อบต.ม.8 เป็นกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ผู้รับรอง 1. นายน้อย ของกิ่ง ส.อบต.ม.1
2. นายทิพย์ รุนกระโทก ส.อบต.ม.4
ประธานสภาฯ
-ได้สอบถามว่ามีท่านผู้ใดจะเสนอรายชื่อเพื่อขอรับการคัดเลือกมากกว่าน
(สวงค์ชัย รื่นธณาพินันท) อีกหรือไม่ (ปรากฏว่าไม่มี) ถือว่า นายนพดล บุญตา ส.อบต.ม.8 ได้เป็นกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุม คนที่ 2
เลือกคนที่ 3
นายสมจิตร พิมเสน ส.อบต.ม.10
เสนอ นายนพดล อนุตะกุล ส.อบต.ม.5 เป็นกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ผู้รับรอง 1. นายอุดม ชวฤทธิ์ ส.อบต.ม.7
2.นางดารา คงนวม ส.อบต.ม.7
/ได้ตรวจสอบ...
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ประธานสภาฯ
-ได้สอบถามว่ามีท่านผู้ใดจะเสนอรายชื่อเพื่อขอรับการคัดเลือกมากกว่านี้
(สวงค์ชัย รื่นธณาพินันท) อี ก หรื อ ไม่ (ปรากฏว่ า ไม่ มี ) ถื อ ว่ า นายนพดล อนุ ต ะกุ ล ส.อบต.ม.5 ได้ เ ป็ น
กรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 3
จากนั้น ประธานสภาฯ ก็ได้ประกาศต่อที่ประชุมสภาฯ ให้ทราบโดยทั่วกัน
ว่า คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมของ อบต.จระเข้หิน ประจาปี
พ.ศ.2561 มีรายนาม ดังนี้
1. นายอุดม ชวฤทธิ์ ส.อบต.ม.7
ได้เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 1
2. นายนพดล บุญตา ส.อบต.ม.8
ได้เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 2
3. นายนพดล บุญตา ส.อบต.ม.5
ได้เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 3
ที่ประชุมสภาฯ
ระเบียบวาระที่ 4

รองปลัด อบต.
(จ่าเอกมงคล ชราศรี)

ที่ประชุมสภาฯ

-รับทราบ
เรื่องอื่น ๆ
4.1 เรื่องอื่น ๆ เสนอเพื่อรับทราบ/เพื่อขอให้แก้ไขปัญหา
1. เรื่องการจัดงานฉลองชัยชนะท่านท้าวสุรนารี ประจาอาเภอครบุรี
ปี พ.ศ.2561
-ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการจัดงานย่าโมอาเภอครบุรี ในปีนี้นั้น ตนก็ได้
มีโอกาสเข้าร่วมประชุมกับท่านนายอาเภอครบุรี และหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ
หัวหน้าสถานศึกษา และผู้นาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง แต่ก็ยังหาข้อสรุป
ถึงแนวทางในการจัดงานยังไม่ลงตัว และท่านอาเภอครบุรีจะได้นัดประชุมอีกครั้ง
หนึ่งในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ใกล้ถึงนี้ครับ แต่ในหลักการเบื้องต้นที่มีข้อสรุป
ไปบ้างแล้วก็คือ ปีนี้ไม่มี่ขบวนแห่ (เนื่องจากติดขัดในเรื่องการใช้งบประมาณของ
องค์ กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ) แต่ก็จะมีภ าคกิจ กรรมต่ างๆ เหมือนปีที แล้ ว คื อ
จัดบูธวิธีชีวิตของสังคมชนบท เศรษฐกิจพอเพียง แ ละOTOP ของแต่ละตาบล มี
การให้แต่ละท้องถิ่นส่งการละเล่นศิลปะวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ร่วมประกวดใน
ภาคกลางคืนของแต่ละวันด้วย โดยกาหนดไว้ท้องถิ่นละหนึ่งชุดการแสดง และ
สาหรับรายละเอียดในการจัดงานย่าโมนั้น ทาง อบต.จระเข้หิน จะได้เชิญผู้นา
หมู่บ้าน สมาชิกสภาท้องถิ่น สถานศึกษาในพื้นที่ร่วมประชุมกันอีกครั้ง ก่อนสิ้น
เดือนนี้ครับ เพื่อเตรียมการ
-รับทราบ

2. เรื่องเสนอสภาฯ เพื่อรับทราบ และขอให้แก้ไขปัญหาให้ด้วย
ส.อบต.ม.12
-ได้แจ้งเรื่องขอให้ผู้บริหารท้องถิ่นได้ดาเนินการแก้ไขปัญหาให้ด้วย คือ
(ประสงค์ งามสันเทียะ)
1. ซ่อมแซมถนนหนทางในเขตพื้นที่ อบต.จระเข้หิน ซึ่งมีหลายแห่งที่
/จะต้อง...
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จะต้องดาเนินการในช่วงขณะนี้ เพราะสาเหตุมาจากอุทกภัยในพื้นที่ท่านผ่ านมา
ในช่วงฤดูฝน
2. ขอให้ซ่อมแซมไฟส่องสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 ให้ด้วย
ที่ประชุมสภาฯ
ส.อบต.ม.13
(สมชาย เนียมฉิมพลี)

-รับทราบ
-ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีช้างป่าลงมากินพืชผลกาเกษตรของชาวบ้านใน
พื้นที่ หมู่ที่ 13 บ้านสระหลวงอยู่เป็นประจา เกษตรกรเดือดร้อนมาก ขอให้ทาง
ผู้บริหาร อบต.จระเข้หิน ให้หาวิธีการเพื่อป้องกันให้ด้วย

ที่ประชุมสภาฯ
ส.อบต.ม.10
(สมจิตร พิมเสน)

-รับทราบ, ผู้บริหาร อบต.รับทราบ
-ได้ขอให้ทางผู้บริหาร อบต. และกองช่าง ได้แจ้งให้ผู้รับเหมาก่อสร้าง ลง
มาปรับปรุงซ่อมแซมจุดวางท่อ คสล. บริเวณติดกับฐานป่าไม้บ้านตลิ่งชัน สาเหตุ
เนื่องจากที่ผ่านมา น้าป่าไหลหลากพัดเอาท่อระบายน้าที่ติดตั้งไว้ บริเวณดังกล่าว
หลุดออกจากกัน ถนนถูกน้ากัดเซาะเป็นแนวหลุมกว้าง ทราบว่ าถนนสายดังกล่าว
นี้ อยู่ในระยะประกันสัญญากับผู้รับเหมาอยู่ ขอให้แจ้งผู้รับเหมาช่วยดาเนินการ
แก้ไขโดยเร็วด้วย

ที่ประชุมสภาฯ

-รับทราบ ผู้บริหารรับทราบ จะดาเนินการให้โดยเร็ว

ประธานสภาฯ
-ได้กล่าวว่ามีใครจะมีข้อเสนออะไรอีกหรือไม่..(ไม่มี) จากนั้นจึงได้กล่าว
(สวงค์ชัย รื่นธณาพินันท์) ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน โดยเฉพาะกานัน
ผู้ใหญ่บ้านในตาบลจระเข้หินทุกคน และผู้แทนจากสานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา ที่ให้เกียรติมาร่วมประชุม และจะประชุมสภาฯ
อีกในครั้งต่อไป จะได้แจ้งวัน เวลา ให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ครับ จากนั้นจึงได้กล่าว
ปิดประชุม
ปิดประชุม เวลา 13.30 น.
(ลงชื่อ). ลาทูล ภาคภูมิ ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายลาทูล ภาคภูมิ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลจระเข้หิน
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจระเข้หิน

26

27

