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 (ส าเนา) 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 

วันที่  14 มิถุนายน  2562 
 ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  อ าเภอช านิ  จังหวัดบุรีรัมย์  
ผู้เข้าประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
 
 

นายเกลี้ยง  เกิดช่อ 
นายอุดม  ศรีโสภณ 
นายนิพนธ์  หมั่นนึก 
นายสมัย  เกิดช่อ 
นายค าพอง  สิงรี 
นายสวัสดิ์  บรรดาศักดิ์ 
นางทองม้วน  ปะนามะตัง 
นายสุชาติ  พรมวงค์ 
นางเฉลิม  สิงหนาท 
นางเหง่า  ทะรารัมย์ 
นายจ านง   ศรีเนาวรัตน์ 
นายเอกชัย  สืบรัมย์ 
นายนภสินธุ์  เกิดช่อ 
นายศิริ  นาคินชาติ 
นายสวัสดิ์  ยินดีชาติ 
นายปรีชา  อยู่สินธุ์ 
นายประสิทธิ์  ตอนโพธิ์ศรี 
นายสมศักดิ์  ศรีเนาวรัตน์ 
นายประจวบ  วงษาเศก 
นายบุญหลาย  จันทร์นพคุณ 
นางบัวรอง  จงรักษ์ 
นายแพง  นาแก้ว 
นายทองค า  ศิริสุข 
นางหนูไกล  เงาะเศษ 
นางสมปอง  ภูอาจดั้น 
 

ประธานสภา ฯ 
รองประธานสภา ฯ 

สมาชิก อบต. 
สมาชิก อบต. 
สมาชิก อบต. 
สมาชิก อบต. 
สมาชิก อบต. 
สมาชิก อบต. 
สมาชิก อบต. 
สมาชิก อบต. 
สมาชิก อบต. 
สมาชิก อบต. 
สมาชิก อบต. 
สมาชิก อบต. 
สมาชิก อบต. 
สมาชิก อบต. 
สมาชิก อบต. 
สมาชิก อบต. 
สมาชิก อบต. 
สมาชิก อบต. 
สมาชิก อบต. 
สมาชิก อบต. 
สมาชิก อบต. 
สมาชิก อบต. 

เลขานุการสภา ฯ 
 

เกลี้ยง  เกิดช่อ 
อุดม  ศรีโสภณ 
นิพนธ์  หมั่นนึก 
สมัย  เกิดช่อ 
ค าพอง  สิงรี 
สวัสดิ์  บรรดาศักดิ์ 
ทองม้วน  ปะนามะตัง 
สุชาติ  พรมวงค์ 
เฉลิม  สิงหนาท 
เหง่า  ทะรารัมย์ 
จ านง   ศรีเนาวรัตน์ 
เอกชัย  สืบรัมย์ 
นภสินธุ์  เกิดช่อ 
ศิริ  นาคินชาติ 
สวัสดิ์  ยินดีชาต ิ
ปรีชา  อยู่สินธุ ์
ประสิทธิ์  ตอนโพธิ์ศรี 
สมศักดิ์  ศรีเนาวรัตน์ 
ประจวบ  วงษาเศก 
บุญหลาย  จันทร์นพคุณ 
บัวรอง  จงรักษ์ 
แพง  นาแก้ว 
ทองค า  ศิริสุข 
หนูไกล  เงาะเศษ 
สมปอง  ภูอาจดั้น 

 

 
ผู้ไม่มาประชุม 
          1. นายประนิตย์ จันทร์นพคุณ        สมาชิก อบต. หมู่ที่  12           ลา 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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นายส ารวย   บ่อไทย 
นายช านาญ  สุภาษิต 
นายทองดี  ปะริโต 
นายธรรธราธิป  จันทร์วิเชียร 
นายชาญลิตร  อนัคทัศน์ 
นางสาวอลิสา  สุขกล่ า 
นายอุดม  ทวีศรี 
นางสาวปนัดดา  แก้วมณี 
นางสาวโสรยา  เล็กประโคน 

นายก  อบต. 
รองนายก  อบต. 
รองนายก  อบต. 
เลขานุการนายก อบต.ช่อผกา 
รองปลัด อบต.ช่อผกา 
เจ้าพนักงานธุรการ 
ผู้อ านวยการกองช่าง 
ผู้อ านวยการกองสวัสดิการฯ 
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 
 

ส ารวย   บ่อไทย 
ช านาญ  สุภาษิต 
ทองดี  ปะริโต 
ธรรธราธิป  จันทร์วิเชียร 
ชาญลิตร  อนัคทัศน์ 
อลิสา  สุขกล่ า 
อุดม  ทวีศรี 
ปนัดดา  แก้วมณี 
โสรยา  เล็กประโคน 

 

 เมื่อถึงก าหนดนัดประชุม เลขานุการสภาฯ ได้ตรวจสอบผู้เข้าประชุมปรากฏว่าครบองค์ประชุม  จึงให้
สัญญาณเรียกเข้าห้องประชุม 
เริ่มประชุมเวลา  10.00  น. 
เลขานุการสภาฯ  บัดนี้สมาชิกสภา อบต.ช่อผกา ครบองค์ประชุมแล้ว  ขอเชิญประธานสภาฯ ได้กล่าวเปิด 
   ประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
ประธานสภาฯ  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วผมขอเปิดประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  - ขอเชิญเลขานุการสภาฯอ่านประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  
   สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2 ให้ที่ประชุมทราบ - 
เลขานุการสภาฯ  อ่านประกาศ เรื่องเรียกประชุมสภา อบต.ช่อผกา  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ประจ าปี 2562 

ให้ที่ประชุมทราบ 
ที่ประชุม  - รับทราบ – 
ประธานสาภาฯ  1.1  แจ้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  ไม่สามารถเข้าร่วม

ประชุม 

 เนื่องด้วย  นายประนิตย์ จันทร์นพคุณ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อ
ผกา  หมู่ที่  12  ไปท าธุระเกี่ยวกับการเสียชีวิตของบุตรเขตที่ต่างจังหวัดไม่สามารถเข้าร่วม
ประชุมสภาฯ ในวันนี้ได้และได้แจ้งผมขออนุญาตลาจึงขอแจ้งให้สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลช่อผกา  ทราบ 

ที่ประชุม  - รับทราบ – 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา  อบต.ช่อผกา  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2562    

เมื่อวันที่  10  เมษายน  2562 
เลขานุการสภาอบต.         เลขานุการสภา  อบต.ช่อผกา  นางสมปอง  ภูอาจดั้น อ่านบันทึกรายงานการ 

  ประชุมสภา อบต.ช่อผกา สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่ 2/2562  เมื่อวันที่  10  เมษายน
  2562  ณ  ที่ห้องประชุมที่ท าการ อบต.ช่อผกา  ให้ที่ประชุมทราบ 

มติที่ประชุม  -  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมด้วยมติเป็นเอกฉันท์- 
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ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา  
ประธานสภาฯ   3.1  การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) 
 ขอเชิญเลขานุการสภา อบต.ช่อผกา ชี้แจงในรายละเอียด 
เลขานุการสภาฯ  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  ได้รับอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี

ขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาและประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ไปแล้วนั้น  แต่เนื่องด้วยกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งหนังสือที่ มท.
0810/2931 ลงวันที่  15 พฤษภาคม  2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยกระทรวงมหาดไทยพิจารณา
เห็นว่าพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ  พ.ศ.
2561 มาตรา  19  วรรคสาม  ก าหนดให้เมื่อแผนพัฒนาจังหวัดได้รับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีและประกาศใช้แล้วการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและการด าเนินกิจการของจังหวัดและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องต้องสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัดประกอบกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่
แบบบูรณาการ พ.ศ.2560 ข้อ 7 ก าหนดให้แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  
และแผนพัฒนาภาคมีระยะเวลาห้าปี  เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในปัจจุบัน  ซึ่งเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีระยะเวลาสี่ปี(พ.ศ.2561-2565)  มีความ
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  รวมทั้งแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีกลุ่มจังหวัด  พร้อมทั้งก าหนด
ระยะเวลาแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นระยะเวลาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) ทั้งนี้ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่  
15  มิถุนายน  2562  

อาศัยอ านาจตามข้อ  5  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  และแก้ไขเพ่ิมเติม  และเพ่ือ
ประโยชน์ในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท.0810/2931 ลงวันที่  15  พฤษภาคม 2562   
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552  มาตรา  46  บัญญัติให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมี
อ านาจหน้าที่ในการให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  เพ่ือเป็น
แนวทางในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 

  ขั้นตอนในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565   มีดังนี้ 
  ให้เทศบาล  องค์การบริหารส่วนต าบล  เมืองพัทยา  และองค์การบริหารส่วน

จังหวัดด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็น
แผนพัฒนาท้องถิ่นช่วงระยะเวลาห้าปี(พ.ศ.2561-2565)  โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการ  และ
รัฐวิสาหกิจที่เก่ียวข้อง  เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  รับทราบปัญหาความต้องการ  
ประเด็นของการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้องและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพ
พ้ืนที่เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยน าข้อมูลพื้นฐานในการ
พัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ  และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณา
ประกอบการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น                                                        

2.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแนวทางและ 
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ข้อมูลน ามาวิเคราะห์เพื่อจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  แล้วน าเสนอคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น 

3.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือเสนอผู้บริหาร 
   ท้องถิ่น 

4.  กรณีเทศบาลและองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจาณาอนุมัติ
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565 

5.  กรณีองค์การบริหารส่วนต าบล  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณา
อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565 

6.  หลังจากด าเนินการตามข้อ 1-5  แล้ว  ให้ด าเนินการตามข้อ  24  แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการวางแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  3)  พ.ศ.2561  

ทั้งนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.
2561-2565) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่  15  มิถุนายน  2562  

 แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565   มีดังนี้ 

1. ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  ให้เทศบาล  องค์การ 
บริหารส่วนต าบล  เมืองพัทยา  และองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ถือปฏิบัติตามข้อ  17  
แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.
2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

2. ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อาจใช้ 
   ข้อมูลจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ฉบับปัจุบันมาทบทวนและปรับใช้ในการทบทวน 
   แผนพัฒนาท้องถิน่  พ.ศ. 2561-2565  โดยพิจารณาให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ 
   พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์จังหวัด  ยุทธศาสตร์ 
   กลุ่มจังหวัด  และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  12  และยุทธศาสตร์ชาติ   
   20  ปี  (พ.ศ.2561 – 2580 )  โดยในระยะเวลาเริ่มแรกของการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   (พ.ศ.2561 – 2565)  ให้จัดท าประชาคมระดับต าบลส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลและ 
   เทศบาลต าบล ฯลฯ 
    ทั้งนี้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในโอกาสต่อการ 
   จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ใช่รูปแบตามหนังสือ 
   กระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุดที่ มท  0810.2/ว  0600  ลงวันที่  22  มกราคม  2559   
   และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุดที่ มท  0810.3/ว 6247 ลงวันที่  3  พฤศจิกายน  
   2560  ประกอบกนั  ทั้งนี้ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมือที่ดี ฯลฯ 
     เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารสวนต าบล 

 ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนแล้วให้ผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณา
อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561- 2565   
 ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  3) พ.ศ.2561  จึงขอน าเรียน
ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ 
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ประธานสภาฯ  สมาชิกทุกท่านก็ได้ทราบ ในระเบียบเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว 
ต่อไป ขอเชิญนายก อบต.ช่อผกา ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  กล่าว
ชี้แจงในรายละเอียดของร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ที่ประชุมทราบเพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบต่อไป 

นายก อบต.ช่อผกา  ในการจัดท าและทบทวนแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  คณะผู้จัดท าได้
ตระหนักถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายอย่างเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการจัดท าแผนพัฒนา อบต. 
เช่น ได้จัดท าจากปัญหาความต้องการของประชาชนโดยจัดล าดับความส าคัญของปัญหาโดย
ผ่านกระบวนการประชาคมต าบล โดยการก าหนดนโยบายในการจัดท าแผนภายในกรอบ
ดังต่อไปนี้ 

(1)  ภารกิจตามกฎหมาย 
(2)  ทิศทางการพัฒนาประเทศ 
(3)  นโยบายของรัฐ 
(4)  ปัญหาและความต้องการของประชาชน 
(5)  ศักยภาพของ อบต. 
(6)  นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปปีระเทศไทย (พ.ศ. 2560 – 2579) 
วิสัยทัศน์     “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศพัฒนาแล้ว

ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  6  ยุทธศาสตร์ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
5.  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
6.  ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ 
ยุทธศาสตร์ระยะยาว  20  ปี  (พ.ศ.2560-2579)  ลงสู่การปฏิบัติระยะเวลา  5  ปี  

มีทั้งหมด  10  ยุทธศาสตร์ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเสริมสร้างและการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร่างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การสร้างคมมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง

และยั่งยีน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริหารจัดการในภาครัฐ  การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ  

และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
ยุทธศาสตร์ที่  7  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์ที่  8  การพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่  9  การพัฒนาภาค  เมือง  และพ้ีนที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่  10  ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
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ยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (นครราชสีมา  
ชัยภูมิ  บุรีรัมย์  สุรินทร์) (พ.ศ.2561-2565)  ฉบับทบทวน ปี 2563   

1. ต าแหน่งทางอัตลักษณ์  “นวัตกรรมภาคอีสานด้านการเกษตร  การท่องเที่ยว  การค้า  
และการสร้างพลังงานทดแทน”  หรือ  Innovation for  FASTTT  

ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  1  
ระยะเวลา  5  ปี 

  “ศูนย์กลางการอุตสาหกรรม  ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยธรรมขอม  และสังคมเป็นสุข” 
   ประเด็นการพัฒนา 
   1.  การพัฒนาขีดความสามารถเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร 
   2. การนพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  และผลิตภัณฑ์ไหม 
   3.  ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 แผนพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์  
    วิสัยทัศน์จังหวัดบุรีรัมย์  (Vison)  

“ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก  เศรษฐกิจมั่นคง  สังคมเข้มแข็ง” 

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ  “เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรม 
  ขอมและกีฬามาตรฐานโลก  และการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พ้ืนฐานของการผลิตสินค้าการเกษตร 
  ปลอดภัย” 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  “คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิต 
  ที่ดี  มั่นคง  ยั่งยืน  บนพ้ืนฐานความพอเพียง”  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  “ทรัพยากรธรรมชาติสร้างสรรค์ชีวิตและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.  ด้านรักษาความม่ันคงและความสงบ  
“ บุรีรัมย์สงบสุข” 

    วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพ่ือเป็นสภาพการณ์ในอุดคมคติซึ่งเป็นจุดหมายและ

ปรารถนาคาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนหรือบรรลุผลในอนาคต   องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา   
เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดเล็กที่มีประชากรส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่ไม่หนาแน่นและ
สงบสุข  ประกอบอาชีพการเกษตรเป็นหลักโดยใช้แนวทางเกษตรอินทรีย์   จึงได้ก าหนด
วิสัยทัศน์  ดังนี้ 

“คนช่อผกามีคุณภาพชีวิตที่ดี  เกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า  การศึกษาก้าวไกล  ใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม  พร้อมพัฒนาโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล  บนพ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” 

 จากความส าคัญที่กล่าวมานั้นมติที่ประชุมคณะผู้บริหาร อบต.ช่อผกา  และมติที่
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของ อบต.ช่อผกา และประชาคมต าบลช่อผกาได้มีมติ
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จัดล าดับความส าคัญของแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา (2561-2564) ในด้าน
ต่างๆ  ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
       เป้าหมาย 

เพ่ือก่อสร้างและซ่อมบ ารุงโครงสร้างพ้ืนฐานในเขต  อบต.ช่อผกา  ให้มีความสะดวกและ
มาตรฐาน  เพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอื่นๆ ให้ประสบความส าเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  
ด้านคมนาคมขนส่ง  ด้านความสงบเรียบร้อยและความสงบสุขของประชาชนและด้าน
เศรษฐกิจ 

        แนวทางการพัฒนา 
1.  ก่อสร้างและปรับปรุงบ ารุงถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ าให้เป็นไปด้วย

ความสะดวก 
    2.  ขยายเขตจ าหน่ายไฟฟ้าแรงต่ าและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ 
    3.  ก่อสร้างและขยายเขตจ าหน่ายน้ าประปาของระบบประปาหมู่บ้าน 
    4.  พัฒนาแหล่งกักเก็บน้ า 
    5.  พัฒนาบริการสาธารณะ 

6.  พัฒนาบริการด้านโทรคมนาคม 

    2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
      เป้าหมาย 

เพ่ือเสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนทั้งทางด้านจิตใจ ด้านการศึกษา ด้าน
สุขภาพอนามัย ด้านสวัสดิการและสังคม ด้านกีฬา ให้มีคุณภาพและพ่ึงพาตนเองได้  

         แนวทางการพัฒนา 
   1. การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  
   2. การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา  
   3. การส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย  
   4. การส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน  
   5. การพัฒนาและส่งเสริมด้านกีฬาและการนันทนาการ 
   6. การพัฒนาและส่งเสริมประชาธิปไตย 
   7. ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   8. ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 

           3.  การวางแผน  ส่งเสริมการลงทุน 
       เป้าหมาย  

เพ่ือสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล 
ครอบครัวและชุมชนท้องถิ่น  โดยเฉพาะผลิตผลทางการเกษตร  เกษตรอินทรีย์  การแปรรูป
สินค้าทางการเกษตร การพัฒนากลุ่มอาชีพ  เช่น  กลุ่มสตรีตัดเย็บเสื้อผ้าต าบลช่อผกา  กลุ่ม
ทอผ้าไหม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้มีความสามารถและทักษะในการพัฒนาฝีมือ  การผลิตเพ่ิม
มูลค่าของสินค้า  และสามารถขยายการตลาดไปสู่ตลาดกลาง ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเกษตรอินทรีย์ และการแปรรูปสินค้าเกษตร และยุทธศาสตร์สร้างความสามารถใน 
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การแข่งขันทางเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจนของจังหวัดบุรีรัมย์  โดยใช้หลักทฤษฎี
เศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งน าไปสู่การพัฒนาตนเอง 

        แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพ่ิมผลผลิตทางอินทรีย์และการ

แปรรูปสินค้าทางการเกษตร  
    2. ส่งเสริมครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ 
    3. ส่งเสริมการน าแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต 
    4. ส่งเสริมการด าเนินงานของ ศก.บต. 
    5. ส่งเสริมระบบชลประธานเพื่อการเกษตร  
    6. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว  

    4. การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
     เป้าหมาย 

เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอันพึงปรารถนาร่วมกันไม่ให้มีปัญหา 
   ภายในชุมชน  พร้อมทั้งสร้างจิตส านึกให้ประชาชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรน้ าและป่าไม้ 

แนวทางการพัฒนา 
1.สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ าทรัพยากรป่าไม้  
2. สร้างจิตส านึกและความตระหนักของผู้ประกอบการและผู้บริโภค  
3. การบริหารจัดการและรณรงค์ก าจัดขยะมูลฝอย  
5. พัฒนาขีดสมรรถนะขององค์กร  

เป้าหมาย 
เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  และ

วัสดุอุปกรณ์ส าหรับปฏิบัติงาน  พร้อมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาและตรวจสอบการท างานของภาครัฐ  โดยใช้หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
แนวทางการพัฒนา 

    1.  ส่งเสริมการบริหารจัดการโดยเน้นหลักธรรมาภิบาล  
    2.  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา  
    3.  ปรับปรุงระบบการบริหารและการให้บริการ  
    4.  ปรับปรุงและพัฒนารายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล  
    5.  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบข้อมูลข่าวสาร  

ทั้งนี้ในรายละเอียดแผนงานโครงการ/ กิจกรรม ในแต่ละด้าน ได้ระบุไว้อย่าง
ครอบคลุม และอยู่ในร่างแผนพัฒนาสามปี (2560-2562)  ที่ได้จัดส่งให้กับสมาชิกทุกท่าน 

                          ได้ศึกษาล่วงหน้าแล้ว  จึงขอน าเนอให้สมาชิกสภา อบต.ช่อผกา ได้พิจารณาให้ความ     
                           เห็นชอบต่อไป 

 



-9- 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา อ าเภอช านิ จังหวัดบุรีรัมย์ 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 2565 รวม 5 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ(บาท) 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
24 

 
13,024,200 

 
32 

 
15,837,100 

 
26 

 
9,958,000 

 
42 

 
19,452,000 

 
21 

 
9,342,000 

 
145 

 
67,613,300 

รวม 24 13,024,200 32 15,837,100 26 9,958,000 42 19,452,000 21 9,342,000 145 67,613,300 

2. ด้านการพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต 
   2.1 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
   2.2 แผนงานการศึกษา 
   2.3 แผนงานสาธารณสุข 
   2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห ์
   2.5 แผนงานสร้างความ   
 เข้มแข็งของชุมชน 
   2.6 แผนงานรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายใน 

 
 
 

22 
13 
18 
11 
7 
 

13 

 
 
 

730,000 
5,820,000 
1,450,000 

10,495,000 
420,000 

 
710,000 

 
 
 

22 
11 
18 
12 
6 
 

11 

 
 
 

730,000 
5,520,000 
1,000,000 

10,515,000 
320,000 

 
460,000 

 
 
 

22 
11 
18 
12 
6 
 

11 

   
 
 

730,000 
5,520,000 
1,000,000 

10,515,000 
320,000 

 
460,000 

 
 
 

23 
11 
21 
12 
6 
 

11 

 
 
 

930,000 
5,520,000 
2,900,000 

10,515,000 
320,000 

 
460,000 

 
 
 

22 
11 
18 
12 
6 
 

11 

 
 
 

730,000 
5,520,000 
1,000,000 

10,515,000 
320,000 

 
460,000 

 
 
 

111 
57 
93 
59 
31 
 

57 

 
 
 

3,850,000 
27,900,000 
7,350,000 

52,555,000 
1,700,000 

 
2,550,000 

รวม 84 19,625,000 80 18,545,000 80 18,545,000 84 20,645,000 80 18,545,000 408 95,905,000 
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ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

3. ด้านการวางแผนส่งเสริมการ
ลงทุน 
   3.1 แผนงานการเกษตร 
   3.2 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

 
 
7 
6 

 
 

465,000 
1,420,000 

 
 
7 
6 

 
 

465,000 
1,420,000 

 
 
7 
6 
 

 
 

465,000 
1,365,000 

 
 
7 
6 

 
 

465,000 
1,380,000 

 
 

7 
6 
 

 
 

465,000 
1,340,000 

 

 
 

35 
30 

 
 

2,325,000 
7,750,000 

รวม 13 1,885,000 13 1,885,000 13 1,830,000 13 1,845,000 13 1,805,000 65 9,250,000 

4. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
   4.1 แผนงานการเกษตร 
   4.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
7 
2 

 
 

4,620,000 
90,000 

 
 
4 
1 

 
 

270,000 
70,000 

 
 
4 
1 

 
 

270,000 
70,000 

 
 
4 
1 

 
 

270,000 
70,000 

 
 

4 
2 

 
 
270,000 
1,570,000 

 
 

23 
7 

 
 

5,700,000 
1,870,000 

รวม 9 4,710,000 5 340,000 5 340,000 5 340,000 6 1,840,000 30 7,570,000 

5. ด้านพัฒนาขีดสมรรถนะของ
องค์กร 
   5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
 
8 

 
 

542,000 

 
 
7 

 
 

492,000 

 
 
8 

 
 

502,000 

 
 
8 

 
 

502,000 

 
 

8 

 
 

502,000 

 
 

39 

 
 

3,010,000 
รวม 8 542,000 7 492,000 8 502,000 8 502,000 8 502,000 41 3,010,000 

รวมทั้งสิ้น 138 39,786,200 137 37,099,100 132 31,175,000 152 42,784,000 128 32,034,000 687 183,348,300 

 
 

          - 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา อ าเภอช านิ จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
1 

 
440,000 

 
4 

 
28,720,000 

 
5 

 
30,610,000 

 
10 

 
35,737,000 

 
4 

 
11,800,000 

 
24 

 
107,307,000 

รวม 1 440,000 4 28,720,000 5 30,610,000 10 35,737,000 4 11,800,000 24 107,307,000 

2. ด้านการพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต 
   2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
0 

 
 

0 

 
 
0 

 
 

0 

 
 
1 

 
 

300,000 

 
 
1 

 
 

300,000 

 
 

1 

 
 

300,000 

 
 
3 

 
 

900,000 

รวม 0 0 0 0 1 300,000 1 300,000 1 300,000 3 900,000 

รวมทั้งสิ้น 1 440,000 4 28,720,000 6 30,910,000 11 36,037,000 5 12,100,000 27 108,207,000 
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ประธานสภาฯ  สมาชิกทุกท่านได้ทราบรายละเอียดร่างแผนพัฒนา  อบต.ช่อผกา ที่นายกได้ชี้แจงให้ทราบ
แล้ว  ขอให้สมาชิกทุกท่านได้พิจารณาตามล าดับความส าคัญที่คณะผู้บริหารได้เสนอเป็นร่าง
แผนพัฒนาขึ้นมา  โดยให้ไตร่ตรองดูให้ดี ว่าครอบคลุมทุกด้านและมีความเหมาะสมหรือสมควรจะ
แก้ไข  เพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ? 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่? 
ที่ประชุม - ได้มีสมาชิกฯ  อภิปรายพอสมควร - 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่? 
ที่ประชุม -ไม่มีผู้ใดอภิปรายอีก- 
ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีผู้ใดประสงค์จะอภิปรายอีก ล าดับต่อไปจะเป็นการขอมติที่ประชุม  ท่านใดเห็นชอบร่าง

แผนพัฒนา อบต.ช่อผกา (2561-2565) ตามที่คณะผู้บริหารเสนอโปรดยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม -  มีมติเห็นชอบในร่างแผนพัฒนา อบต.ช่อผกา (2561-2565) ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ 25  

เสียง,ไม่เห็นชอบ 0 เสียง) 
ประธานสภาฯ เมื่อที่ประชุมให้ความเห็นชอบแล้ว  นายก อบต.ช่อผกา  จะได้ลงนามประกาศใช้แผนพัฒนา อบต.       

ช่อผกา (2561-2565)  ต่อไป  

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องอ่ืนๆ(ถ้ามี) 

นายก อบต.ช่อผกา  4.1 แจ้งเรื่องการท าความสะอาดบริเวณรอบๆ อ่างเก็บน้ าโคกมะตูม 
ตามท่ีกรมชลประทานจังหวัดบุรีรัมย์ได้น างบประมาณในการขุดลอกแก้มลิงบริเวณอ่างเก็บน้ าโคก
มะตูม  หมู่ที่ 7  ต าบลช่อผกา  อ าเภอช านิ  จังหวัดบุรีรัมย์  และองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  ได้
น างบประมาณในการจัดซื้อต้นชมพู่พันธุ์ทิพย์มาปลูกบริเวณข้างๆ  คันคลองอ่างเก็บน้ าโคกมะตูม
เพ่ือให้เป็นร่มเงาและออกดอกสวยงาม  แต่เนื่องจากมีต้นวัชพืชพืชอ่ืนๆ  เกิดมาท าให้บดบังปกคลุม
ต้นชมพู่พันธุ์ทิพย์ที่ปลูกไว้จนมองไม่เห็นและบดบังทิวทัศน์บริเวณอ่างเก็บน้ าโคกมะตูมดังนั้น  ทาง
องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  ร่วมกับก านันผู้ใหญ่บ้านได้ปรึกษากันว่าจะท าการก าจัดวัชพืชและ
ต้นไม้อ่ืนๆ  ที่เกิดขึ้นบริเวณแก้มลิงบริเวณอ่างเก็บน้ าโคกมะตูมในวันที่  25  มิถุนายน  2562  ตั้งแต่
เวลา  08.30  น.  เป็นต้นไปโดยให้น าประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมหมู่บ้านละไม่น้อยกว่า  10  คน  เมื่อ
ใกล้ถึงวันจะท าหนังสือแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 

ที่ประชุม  -รับทราบ -  
4.2  แจ้งเรื่องการน าน้ าเข้าแก้มลิง(อ่างเก็บน้ าโคกมะตูม) 

ตามท่ีผมเคยได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเรื่องการน าน้ าเข้าแก้มลิง (อ่างเก็บน้ าโคกมะตูม) หมู่ 
ที่  7  ต าบลช่อผกา  อ าเภอช านิ  จังหวัดบุรีรัมย์  โดยจังหวัดบุรีรัมย์ได้ประสานขอน้ าจากจังหวัด 
นครราชสีมาโดยการปล่อยน้ าผ่านเข้าบริเวณอ่างเก็บน้ าโคกมะตูม  ต าบลช่อผกา อ าเภอช านิ  จังหวัด 
บุรีรัมย์ทดน้ าผ่านไปยังหนองจระเข้มาก  อ าเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  เพ่ือน าไปใช้อุปโภค-บริโภค  
ในเขตตัวเมืองบุรีรัมย์ที่ก าลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ า หากมีกี่เปิดประตูระบายน้ าโคกมะตูม  เกรง
ว่าชาวต าบลช่อผกาจะประสบปัญหาน้ าแห้ง  อาจส่งผลกระทบต่อการท าเกษตรของประชาชน  
ขณะนี้ทางกรมชลประทานจังหวัดบุรีรัมย์และผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์จะต้องหาแนวทางแก้ไข 

ที่ประชุม  -รับทราบ -  
 4.3  แจ้งเรื่องการเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินี  ประจ าปีพุทธศักราช  2562   
เนื่องด้วย  ในวันประชุมประจ าเดือนหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา  นายกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ปลัดอาวุโสอ าเภอช านิ  ได้
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แจ้งเรื่องการเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี  
ประจ าปีพุทธศักราช  2562  ในวันที่  3  มิถุนายน  2562  ที่ผ่านมาในแต่ละช่วงกิจกรรมประกอบไป
ด้วยพิธีท าบุญตักบาตรข้าวสาร  อาหารแห้ง  พิธีลงนามถวายพระพรชัย  และพิธีถวายเครื่องราช
สักการะ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล  ณ  ศาลาประชาคม อ าเภอช านิ  ในช่วงพิธีจุด
เทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล  มีผู้เข้าร่วมน้อย  ดังนั้นจึงขอแจ้งให้ข้าราชการ  ทุกภาคส่วน  ก านัน  
ผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรมทุกคนหากไม่สามารถเข้าร่วมได้
ให้ท าเรื่องชี้แจงเป็นหนังสือ  ดังนั้นผมจึงขอแจ้งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  
ตลอดจนพนักงาน  ลูกจ้างทราบและถือปฏิบัติ 

ที่ประชุม  -รับทราบ - 
  4.4  แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการพิจารณาที่ท ากินให้แก่เกษตรกรอ าเภอช านิ 

    ตามท่ีอ าเภอช านิได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาที่ท ากินให้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่อ าเภอช านิ  
จ านวน  30  กว่าคน  มีคนต าบลช่อผกาจ านวน  10  คน  มีบางคนคุณสมบัติไม่ครบถ้วน  เช่น มีที่ดิน 
ท ากินอยู่แล้วไม่ใช่เป็นผู้ยากไร้ซึ่งเจ้าพนักงานที่ดินล าปลายมาศแจ้งว่ามีคนเขตอ าเภอล าปลายมาศ  
จ านวน  3  คน  เจ้าพนักงานที่ดินล าปลายมาศไม่รับรองให้เพราะจะต้องมีการตรวจสอบการถือครอง
ที่ดินว่ามีที่ดินเป็นของตนเองอยู่แล้วจึงขาดคุณสมบัติ  ผมจึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นางสาวปนัดดา  แก้วมณี  4.5  แจ้งประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเพื่อรับสวัสดิการเด็กแรกเกิด 
ผู้อ านวยการกองสวัสดิการฯ ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  ได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนเพื่อรับ 
   สวัสดิการเด็กแรกเกิดหากใครที่มาขึ้นทะเบียนแล้ว  ไม่ต้องมาอีกส่วนบุคลใดที่ยังไม่ขึ้นทะเบียนให้ 
   มายื่นเอกสารขอขึ้นทะเบียนได้ที่กองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  จึงขอแจ้ง 
   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ในหมู่บ้านด้วยค่ะ 
ที่ประชุม  -รับทราบ- 
    4.6  แจ้งประชาสัมพันธ์การรับเงินสวัสดิการผู้พิการตกหล่น 
   ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  ได้จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการให้แก่ผู้พิการภายในไม่เกินวันที่   
   10  ของทุกเดือนนั้น  สืบเนื่องจากในปี พ.ศ.2558  ได้มีผู้พิการบางรายที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพไม่ครบ 
   บัดนี้รัฐบาลได้โอนเงินตกเบิกแก่ผู้พิการตั้งแต่ปี  พ.ศ.2558  เข้าบัญชีขององค์การบริหารส่วน 
   ต าบลช่อผกาแล้ว  ดังนั้นขอแจ้งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  ได้แจ้งผู้พิการตาม 
   รายชื่อมารับเงินตกเบิกที่กองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  หลังเลิกประชุมให้ 
   สมาชิกมารับเอกสารรายชื่อผู้พิการที่ได้รับเงินตกเบิกท่ีกองสวัสดิการสังคมโดยให้ผู้พิการที่ได้รับเงินตก 
   เบิกยื่นเอกสารขอรับเงินภายในวันที่  17  มิถุนายน  2562  กองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วน 
   ต าบลช่อผกา  จึงขอแจ้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ใน 
   หมู่บ้านด้วยค่ะ 
ที่ประชุม  -รับทราบ- 
นายเอกชัย  สืบรัมย์  4.7  แจ้งเรื่องการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ ที่ท าเลเลี้ยงสัตว์บ้านช่อผกา 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7  ตามท่ีมีราษฎรในหมู่ที่ 7  และในหมู่บ้านใกล้เคียงได้ท าการบุกรุกท่ีสาธารณประโยชน์ ที่ 
   ท าเลเลี้ยงสัตว์บ้านช่อผกา  หมู่ที่  7 ต าบลช่อผกา  อ าเภอช านิ  จังหวัดบุรีรัมย์  โดยท าการเกษตร   
   เช่น  ปลูกข้าว  ปลูกมัน  เป็นต้น  ผมยากให้ทางท่านนายก  คณะผู้บริหาร  ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่ 
   เกี่ยวข้องไปประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการใช้ที่สาธารณประโยชน์ให้ผู้บุกรุกและราษฎรในหมู่บ้านช่อผกา  

ได้ทราบและน าป้ายไปติดเพ่ือให้ทราบว่าถึงแม้ผู้บุกรุกจะท าประโยชน์แต่ก็ไม่ใช่ที่ดินของตนเองแต่เป็น 
ที่สาธารณประโยชน์จะได้ไม่เป็นปัญหาในวันข้างหน้า 
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นายก อบต.ช่อผกา ตามท่ีนายเอกชัย  สืบรัมย์   สมาชิก อบต.ช่อผกา  หมู่ที่  7  ได้แจ้งนั้นในส่วนของผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  7
ได้ประชุมร่วมกันระหว่างผู้น า  ผู้บุกรุก  และชาวบ้านช่อผกา  ผู้บุกรุกยอมรับว่าบุกรุกที่สาธารณะ
ประโยชน์จริง  แต่ไม่มีที่ท ากินจึงขอท ากินหากทางรัฐหรือหมู่บ้านจะเอาที่ดินที่บุกรุกคืนผู้บุกรุกก็
ยินยอมให้คืนและจะออกจากที่ดินแปลงดังกล่าว  ดังนั้นทางองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  จะได้
มอบหมายให้กองช่างจัดท าป้ายที่สาธารณะประโยชน์ไปปิดไว้  ณ  บริเวณท่ีสาธารณประโยชน์ที่ท าเล
เลี้ยงสัตว์บ้านช่อผกา   

ที่ประชุม - รับทราบ - 
เลิกประชุม เวลา  15.00  น.    

           (ลงชื่อ)  สมปอง  ภูอาจดั้น   ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
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                       เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  

                   (ลงชื่อ)    เกลี้ยง  เกิดช่อ      ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
                       (นายเกลี้ยง  เกิดช่อ) 
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