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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  1  ครั้งท่ี  1  ประจ าปี พ.ศ.2562 

  วันท่ี  11  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2562  เวลา 09.30 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 

******************************* 
 

ผู้มาประชุม 
 

ล าดับท่ี 
 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายจ่น  จอดสันเทียะ ประธาน สภา อบต. จ่น  จอดสันเทียะ  

2 นายสหรัถ  กล้ารอด รองประธานสภา อบต. สหรัถ  กล้ารอด  

3 นายสร้อย  เถื่อนสันเทียะ สมาชิกสภา อบต. ม. 1 สร้อย  เถื่อนสันเทียะ  

4 นางสาวภคมน  แก่งสันเทียะ สมาชิกสภา อบต. ม.1 ภคมน  แก่งสันเทียะ  

5 นายสนอง  สีแดง สมาชิกสภา อบต.  ม.2 สนอง  สีแดง  

6 นายดาวทอง  ศรีเพ็ชร   สมาชิกสภา อบต. ม. 2 ดาวทอง  ศรีเพ็ชร    

7 นายแสวง  แขขุนทด สมาชิกสภา อบต. ม.3 แสวง  แขขุนทด  

8 นายบุญเติม  เขยพุดซา สมาชิกสภา อบต. ม.3 บุญเติม  เขยพุดซา  

9 นายบุญชู  ภู่ประกิจ สมาชิกสภา อบต. ม.4 บุญชู  ภู่ประกิจ  

10 นางสมพร  เหตุขุนทด สมาชิกสภา อบต. ม. 5 สมพร  เหตุขุนทด  

11 นายดวงตะวัน  ภิรมย์ไทย สมาชิกสภา อบต. ม.5 ดวงตะวัน  ภิรมย์ไทย  

12 นางสาวสํารวย  ก้องเมือง สมาชิกสภา อบต. ม.6 สํารวย  ก้องเมือง  

13 นายโอภาส  ภู่มาก สมาชิกสภา อบต. ม.7 โอภาส  ภู่มาก  

14 นายสมพร  อมฤทธิ์ สมาชิกสภา อบต. ม.8 สมพร  อมฤทธิ์  

15 นายณัฐพงษ์  ผาสุข สมาชิกสภา อบต. ม. 9 ณัฐพงษ์  ผาสุข  

16 นางสาววันดี  จารย์ราช   สมาชิกสภา อบต. ม. 9 วันดี  จารย์ราช    

17 นายอรุณ  ทําดี สมาชิกสภา อบต. ม.10 อรุณ  ทําดี  

18 นางโสภา  ภู่มาก สมาชิกสภา อบต. ม.10 โสภา  ภู่มาก  

19 นายจรูญ  หัดจุมพล สมาชิกสภา อบต. ม.11 จรูญ  หัดจุมพล  

20 นายช่วง  เบียดขุนทด สมาชิกสภา อบต. ม.11 ช่วง  เบียดขุนทด  

21 นางยุพิน  มีหมู่ เลขานุการสภาฯ ยุพิน  มีหมู่  
 

 
/ผู้เข้าร่วมประชุม… 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับท่ี 
 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสุขสันต์  ชํานาญกุล นายก อบต. สุขสันต์  ชํานาญกุล  

2 นายสมชาย  พ่ึงอยู่ รองนายก อบต. สมชาย  พ่ึงอยู่  

3 นายอุ่น  หกขุนทด เลขานุการนายก อบต. อุ่น  หกขุนทด  

4 นางกชกร  ชมศรี ผู้อํานวยการกองคลัง กชกร  ชมศรี  

5 นางสาวสุภาพร  พองชัยภูมิ ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม สุภาพร  พองชัยภูมิ  

6 น.ส.ปวิศรา  จันทร์กลาง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
รักษาราชการแทน  หัวหน้าสํานักปลัด 

ปวิศรา  จันทร์กลาง  

7 นายสาธิต  เปียสันเทียะ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน  รักษาราชการแทน  
ผู้อํานวยการกองช่าง 

สาธิต  เปียสันเทียะ  

8 น.ส.อัจฉราพรรณ  ภิรมย์กิจ นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ อัจฉราพรรณ  ภิรมย์กิจ  

9 น.ส.วิลาวรรณ  บุญเกิด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ วิลาวรรณ  บุญเกิด  

10 น.ส.กัลยา  อ่อนมะลัง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กัลยา  อ่อนมะลัง  

11 น.ส.จันทิมา  เตียนพลกรัง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จันทิมา  เตียนพลกรัง  

 
ผู้ไม่มาประชุม (ลา) 
   1. นายสุข  ภู่ประกิจ  สมาชิกสภา อบต.  หมู่  4 

 

เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 
เม่ือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลฯ มาครบองค์ประชุม  พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่          

ที่เก่ียวข้อง นายจ่น  จอดสันเทียะ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  พร้อมนํา         
สวดมนต์  นางยุพิน  มีหมู่  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลฯ  อ่านประกาศฯ  ดังนี้ 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก  เรื่อง  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
หนองบัวโคก  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  1  ประจําปี พ.ศ.2562  ตามมติสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
หนองบัวโคก  ในสมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1 ประจําปี พ.ศ.2561  เม่ือวันที่  16  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2561  
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก  ได้กําหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล             
หนองบัวโคก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่  1 ประจําปี พ.ศ. 2562 มีกําหนดระยะเวลา 15 วัน เริ่มต้ังแต่วันที่              
11-25  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.2562  ไปแล้วนั้น 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ  22  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก   สมัยประชุม
สามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  1  ประจําปี  พ.ศ.2562  ในวันที่  11  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.2562  ณ ห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน ประกาศ  ณ  วันที่  6  เดือน  กุมภาพันธ์  
พ.ศ. 2562  นายจ่น  จอดสันเทียะ  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก 

 
/จากนั้น... 
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จากนั้น  นายจ่น  จอดสันเทียะ  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก  ได้ ดําเนินการ
ประชุมสภาฯ  ตามระเบียบวาระต่อไป 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่อง    ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1.1 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนต าบลหนองบัวโคก 

 

นายจ่น  จอดสันเทียะ   ด้วยโรงเรียนบ้านทามจาน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
(ประธานสภา อบต.) ชัยภูมิ เขต  3  ได้จัดการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนตําบลหนองบัวโคก  ครั้งที่  14  

ประจําปีการศึกษา  2561  โดยกําหนดการแข่งขัน ในวันที่  15 , 20 , 21  และ  
22  กุมภาพันธ์  2562  ในการนี้จึงขอเรียนเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  
คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  และพนักงานเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก  ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเด็ก
และเยาวชนฯ  เพ่ือเป็นขวัญและกําลังใจให้กับนักกีฬา  ในวันที่  22  กุมภาพันธ์  
2562  ต้ังแต่เวลา 08.30 น.  เป็นต้นไป  ณ  สนามกีฬาโรงเรียนบ้านทามจาน 

 

ที่ประชุม  รับทราบ     
     

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่อง    รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
  สมัยวสิามัญ  สมัยท่ี 1  ครั้งท่ี 1  ประจ าปี พ.ศ.2561  เมื่อวันท่ี  29  
  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕61 
 

นายจ่น  จอดสันเทียะ   รายงานการประชุมสภาฯ  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่  1  ประจําปี  
(ประธานสภา อบต.) พ.ศ.2561  เม่ือวันที่  29  ตุลาคม พ.ศ.๒๕61 ได้ส่งสําเนาให้สมาชิกสภาฯ             

ทุกท่านทราบล่วงหน้าแล้ว  ในส่วนนี้ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ตรวจรายงาน 
การประชุมฯ  หากท่านใดเห็นว่ารายงานการประชุมยังไม่ถูกต้องจะแก้ไขเพ่ิมเติม
รายละเอียดหรือท้วงติงข้อผิดพลาดส่วนใดขอให้เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ   

หากไม่มี  ขอมติที่ประชุมสภาฯ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การ
บริ หา รส่ วน ตํา บลหนองบัว โคก สมัย วิ สา มัญ  ส มัยที่ 1 ครั้ งที่  1 ประจํา ปี                
พ.ศ.2561  เม่ือวันที่  29  ตุลาคม  พ.ศ.2561 

 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่อง    เสนอเพ่ือพิจารณา  
            3.1  พิจารณาก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ.2562  

                 และก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปี พ.ศ. 2563 
 

นายจ่น  จอดสันเทียะ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
(ประธานสภา อบต.)  พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๒๑  การกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญประจําปี ระยะเวลาและ 

วันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปีของแต่ละสมัยในปีนั้น  วันเริ่มสมัย 
 

/ประชุมสามัญ… 
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ประชุมสามัญประจําปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจําปี
สมัยแรกของปีถัดไป  ให้ประธานสภาท้องถิ่นนําปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจําปี
สมัยแรกของแต่ละปี  โดยให้นําความในข้อ ๑๑  มาใช้บังคับโดยอนุโลม  โดยข้อ ๑๑ 
(๓) กําหนดไว้ว่า  สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบลให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบล
กําหนดว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจําปีก่ีสมัย แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเม่ือใด 
แต่ละสมัยในปีนั้นมีกําหนดก่ีวัน กับให้กําหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญ
ประจําปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีกําหนดก่ีวัน   

ดังนั้น  สภาองค์การบริ ห าร ส่วน ตํา บลหนองบั วโคก จะกํ าหนดว่ า                
ปี พ.ศ.2562  จะมีสมัยประชุมสามัญประจําปี ก่ีสมัย  แต่ละสมัยจะเริ่มเม่ือใด              
แต่ละสมัยจะมีกําหนดก่ีวัน  

และในปี พ.ศ.2563  จะกําหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปี
สมัยแรกเม่ือใด และมีกําหนดก่ีวัน ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลฯ           
เป็นผู้เสนอ  และให้มีผู้รับรองสองท่าน 
 

นายสร้อย  เถื่อนสันเทียะ   เสนอกําหนดให้มีการประชุมสี่สมัย โดยมีนายแสวง  แขขุนทด  สมาชิกสภา 
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1)  อบต.หมู่ 3  และนายดวงตะวัน  ภิรมย์ไทย  สมาชิกสภา อบต. หมู่  5  เป็นผู้รับรอง 
 

นายณัฐพงษ์  ผาสุข     เสนอกําหนดสมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีกําหนดไม่เกินสิบห้าวัน ดังนี้ 

(สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9)   สมัยที่  2  เริ่มวันที่  12  ถึงวันที่  26  มิถุนายน  2562 
สมัยที่  3  เริ่มวันที่    5   ถึงวันที่  19  สิงหาคม  2562   
สมัยที่  4  เริ่มวันที่  16  ถึงวันที่  30  ธันวาคม  2562 
โดยมีนายบุญเติม  เขยพุดซา   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3 และนางโสภา              

ภู่มาก  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10  เป็นผู้รับรอง   
 

นายจ่น  จอดสันเทียะ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่  หากไม่มีขอมติที่ประชุม 
(ประธานสภา อบต.)  
 

มติที่ประชุม           ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ กําหนดการประชุมสมัยสามัญ 
ประจําปี พ.ศ.2562  จํานวนสี่สมัย  มีกําหนดระยะเวลา  15  วัน  ดังนี้ 

สมัยที่  2  เริ่มวันที่  12  ถึงวันที่  26  มิถุนายน  2562 
สมัยที่  3  เริ่มวันที่    5   ถึงวันที่  19  สิงหาคม  2562   
สมัยที่  4  เริ่มวันที่  16  ถึงวันที่  30  ธันวาคม  2562 
 

นายจ่น  จอดสันเทียะ   ปี พ.ศ.2563  จะกําหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปี 

(ประธานสภา อบต.)  สมัยแรกเม่ือใด  และมีกําหนดก่ีวัน  ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลฯ  
เป็นผู้เสนอ  และให้มีผู้รับรองสองท่าน 

 

นายณัฐพงษ์  ผาสุข   เสนอกําหนดให้มีการประชุมสมัยสามัญสมัยแรก ประจําปี พ.ศ.2563                 
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9)   มีกําหนดระยะเวลา  15  วัน  เริ่มวันที่  10   ถึงวันที่  24  กุมภาพันธ์  2563   
 โดยมีนางสมพร  เหตุขุนทด  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5  และนายสมพร  อมฤทธิ์  

สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8  เป็นผู้รับรอง 
/นายจ่น…   
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นายจ่น  จอดสันเทียะ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่  หากไม่มีขอมติที่ประชุม 
(ประธานสภา อบต.)  
 

มติที่ประชุม         ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์   กําหนดการประชุมสมัย
สามัญสมัยแรก  ประจําปี  พ.ศ.2563  มีกําหนดระยะเวลา  15  วัน  เริ่มวันที่  
10 - 24  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2563  
 

   3.2  พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2564)  
                                               เพ่ิมเติมและเปล่ียนแปลง  ครั้งท่ี  4  
 

นายจ่น  จอดสันเทียะ   ด้วยนายองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก  ได้เสนอร่างแผนพัฒนา 
(ประธานสภา อบต.) ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)  เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4  ต่อสภาองค์การ 

 บริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก    

      ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3  พ.ศ.2561  

    ข้อ ๒๒  เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น            
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้  

    (๑) คณะกร รมการสนั บสนุนการ จัดทํา แผนพัฒนา ท้องถิ่ นจัดทํ าร่า ง
แผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจํา เป็นเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  

    (๒) คณะกรรมกา รพัฒนา ท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจา รณาร่า ง
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบลให้ส่งร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่ เพ่ิม เติม ให้สภา องค์การบริ หารส่วนตําบลพิจารณาตา มมาตรา 46                
แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 ด้วย                
เม่ือแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบ              
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  

    ขอ้ ๒๒/๑ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น           
ให้เป็นอํานาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบล            
ให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบลพิจารณา
ตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบล และองค์การบริหารส่วนตําบล                 
พ.ศ.2537 ด้วย  เม่ือแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว             
ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศ  
ให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้ 

    ข้อ ๒๒/๒ ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือ เปลี่ ยนแปลงแผนพัฒนาท้ องถิ่ น              
ที่เก่ียวกับโครงการพระราชดําริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบาย 

 

/กระทรวง... 
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 กระทรวงมหาดไทย  ให้เป็นอํานาจของผู้บริหารท้องถิ่น สําหรับองค์การบริหารส่วน 

 ตําบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือ เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบล และองค์การ
บริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 ด้วย และเม่ือแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ เพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้วให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผย  
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว 

    ดังนั้น  แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ  ในวันนี้   จึงแบ่งเป็น  
3  ฉบับ  ซ่ึงสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก  จะพิจารณาตามลําดับดังนี้ 

     1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2564)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 4   
โครงการพระราชดําริ 

   2. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 4 

   3. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม  ครั้งที่ 4 

เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  นําเสนอแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561- 2564)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 4  โครงการพระราชดําริ  ต่อที่ประชุม  

 

นายสุขสันต์  ชํานาญกุล   หลักการและเหตุผล  ในการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(นายก อบต.)   (พ.ศ.2561 - 2564)  ครั้งที่ 4  โครงการพระราชดําริ   

ตามที่อ งค์การบริ หาร ส่วนตําบลหนองบั วโคก  ได้อนุ มัติประกา ศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เม่ือวันที่ 28 ตุลาคม 2559 โดยได้
พิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการ ไปจัดทําข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 และได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562  เม่ือวันที่ 3 กันยายน 2561  ไปแล้วนั้น 

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคกมีความจําเป็นที่จะต้องดําเนินการ 
เปลี่ยนแปลงโครงการพระราชดําริตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก เพ่ือให้เป็นไปตามหนังสือสั่งการกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 
2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ          
พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เพ่ือให้เป็น ไปตา มหนั งสือกรมส่ง เสริ มการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 
0810.3/ว 1617  ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2560 เรื่อง เผยแพร่เอกสาร ประเด็น
คําถาม - แนวทางปฏิบัติในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2564) 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุดที่ 1 ทั้งนี้เพ่ือนําไปใช้เป็นกรอบในกา รพิจารณา
จัดสรรงบประมาณดําเนินการโครงการ/กิจกรรมต่างๆ  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3  พ.ศ.2561  

 

/ข้อ 22/2 ในกรณี... 
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ข้อ 22/2 ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือ เปลี่ ยนแปลงแผนพัฒนาท้ องถิ่ น           
ที่เก่ียวกับโครงการพระราชดําริ   งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และ
นโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอํานาจของผู้บริหารท้องถิ่น สําหรับองค์การ
บริหารส่วนตําบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภา
องค์การบริหารส่วนตําบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 ด้วย และเม่ือแผนพัฒนาท้องถิ่ น           
ที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชน
ทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพ่ิมเติม
หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว 

ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบฯ และเพ่ือให้ 
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนตําบลหนอง
บัวโคก  จึงได้เปลี่ยนแปลงโครงการเพ่ือบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 
2564) เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 4  (โครงการพระราชดําริ) 

จึงเสนอแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่  4  
(โครงการพระราชดําริ) ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก               
เพ่ือพิจารณาต่อไป 

 

นายจ่น  จอดสันเทียะ  มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อสงสัยจะสอบถามหรือไม่ หากไม่มี
(ประธานสภา อบต.) ขอมติที่ประชุมสภาฯ ในการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) 
 เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  4  (โครงการพระราชดําริ)  
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์  
 

นายจ่น  จอดสันเทียะ   ลําดับต่อไป  เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  นําเสนอแผนพัฒนา 
(ประธานสภา อบต.)  ท้องถิ่น  (พ.ศ.2561- 2564)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  4  ต่อที่ประชุม  
 

นายสุขสันต์  ชํานาญกุล   หลักการและเหตุผล  ในการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(นายก อบต.)   (พ.ศ.2561 - 2564)  ครั้งที่ 4   

ตามที่อ งค์การบริ หาร ส่วนตําบลหนองบั วโคก  ได้อนุ มัติประกา ศใช้  
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนตําบลหนอง        
บัวโคก เม่ือวันที่ 28 ตุลาคม 2559 โดยได้พิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการ            
ไปจัดทําข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และได้
ประกาศใช้ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจํา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562          
เม่ือวันที่  3  กันยายน  2561 ไปแล้วนั้น 
  องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบั วโคกได้รับหนังสือจากผู้นําหมู่บ้า น            
หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 3 , หมู่ที่ 4 ,  หมู่ที่ 5,  หมู่ที่ 6 , หมู่ที่ 7 , หมู่ที่ 8 , หมู่ที่ 10 และ
หมู่ที่ 11 ว่ าได้รั บควา มเดือดร้อนจากการสัญจร และน้ํา ไม่เพียงพอในด้า น
การเกษตร  และองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคกมีภารกิจสําคัญในการพัฒนา  
 

/ท้องถิ่น... 
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ท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในส่วนรวม         
ให้ดีขึ้น  องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก จึงมีความจําเป็นที่จะต้องดําเนินการ 
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ือดําเนินการให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวม และเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชน แต่เนื่องจากโครงการที่จะดําเนินการดังกล่าวบางโครงการไม่ได้กําหนดให้
อยู่ในช่วงของปี 2562 และปริมาณงานที่กําหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่ถูกต้อง
ตามหลั กวิ ชา การช่า ง จึง ไม่สามารถนํ าไปดํา เนิ นการตา มอํา นา จหน้า ที่ไ ด้  
และเพ่ือให้เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่ สุด ที่ มท 
0810.3/ว 1617  ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2560 เรื่อง เผยแพร่เอกสาร ประเด็น
คําถาม - แนวทางปฏิบัติในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2564) 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุดที่ 1  ทั้งนี้เพ่ือนําไปใช้เป็นกรอบในการพิจารณา
จัดสรรงบประมาณดําเนินการโครงการ/กิจกรรมต่างๆ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  

    ข้อ ๒๒/๑ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น           
ให้เป็นอํานาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบล            
ให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบลพิจารณา
ตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล                 
พ.ศ.2537 ด้วย เม่ือแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ ว             
ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศ  
ให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้ 

   การเปลี่ ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2564)  ครั้งที่  4  
ดําเนินการตามขั้นตอนของระเบียบฯ  ดังนี้ 

   1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนองบัว โคก  โดย มีท่า นปลั ดยุพิน  มีหมู่ เป็นประธานกรรมกา ร              
ได้ประชุมจัดทําร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นพร้อมเหตุผลและความจําเป็น  เม่ือวันที่  23  
มกราคม  2562   

  2. คณะกรรมกา รสนับสนุนการจั ดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้เสนอร่า ง
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น โดยคณะกรรมการ
พัฒนาท้ องถิ่น ไ ด้ มีมติอนุมั ติ ร่ างแผนพัฒนาท้ องถิ่น  (พ.ศ .2561 -2562)  
เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  4  เม่ือวันที่  28  มกราคม  2562   

3. ผู้บริหารท้องถิ่น ได้นําร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นตามข้อ 2.  เสนอต่อ                 
ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคกในวันนี้   และเม่ือสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองบัวโคกได้ให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว  จะได้
ประกาศใช้พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบ โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
ตามระเบียบฯ ต่อไป 

/การเปลี่ยนแปลง... 
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 การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) มีรายละเอียด
ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
แผนงานเคหะและชุมชน  มีจํานวนทั้งสิ้น 10  โครงการ ดังนี้ 

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.2 ช่วงบ้านนาย
บรรจง ไกรจัตุรัส - บ้านนายอุ่น หกขุนทด ม.2 งบประมาณ 222,800. -
บาท 

2. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายคุ้มหนองง้ิว - คุ้มหนองน้ําขุ่น หมู่ที่ 3 
งบประมาณ  211,400.-  บาท 

3. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายหนองขามช่ วงทางแยกถนนหมายเลข 
201 - นานายโขน  กล้ามสันเทียะ หมู่ที่ 5 งบประมาณ 200,200.- บาท 

4. โครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรั ง ส ายหนองพง - สร ะสี่ เหลี่ย ม ห มู่ที่ 6            
จากไร่นายอภิเดช ภักดีไทย ถึงไร่นายบุญเติม เขยพุดซา งบประมาณ  
290,600.-  บาท 

5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.7  ช่วงบ้าน        
นายผจญ  ทําดี - บ้านนางอุไร ภู่มาก ม.7  งบประมาณ 223,000.-  บาท 

6. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายหนองซึก - คุ้มขันติวิไล หมู่ที่ 8  เริ่มจาก
บ้านนางสํา รอง  งิมขุนทด   ถึ งน านา ยอดิศร  อมฤทธิ์  งบประมา ณ 
472,300.-  บาท 

7. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายหลังศาลตาปู่ (โกรกหอย) ถึงถนนสาย
หนองซึก - โคกสามัคคี หมู่ที่ 8  งบประมาณ  75,600.-  บาท 

8. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายเลียบห้วยโกรกลึก หมู่ที่ 11 เริ่มจากนา  
นางสะออน ภู่ประกิจ ถึงนานางต๋ิม บุญมา งบประมาณ 121,100.- บาท 

9. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรั ง หมู่ที่ 11 จากโรงเรียนบ้านหนองโสน -          
โรงงานเอ็มแค็ป งบประมาณ 472,300.-  บาท 

10.  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ่อขยะ - นานายแจ่ม แก้วบัณฑิต   
 หมู่ที ่ 11  งบประมาณ  151,800.-  บาท 

ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
แผนงานการเกษตร  มีจํานวน  1  โครงการ ดังนี้ 

1. โครงการขุดลอกห้วยโกรกลึก หมู่ที่ 11 บริเวณนานางต๋ิม บุญมา -  
นานายแจ่ม  แก้วบัณฑิต งบประมาณ 495,000.-  บาท 
รายการบัญชีและวัสดุครุภัณฑ์ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4  จํานวน 5  รายการ 

    งบประมาณ  57,500.-  บาท     
ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบฯ จึงเสนอ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4  ต่อที่ประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคกเพ่ือพิจารณาต่อไป 

/นายจ่น...   
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นายจ่น  จอดสันเทียะ  มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อสงสัยจะสอบถามหรือไม่ หากไม่มี
(ประธานสภา อบต.) ขอมติที่ประชุมสภาฯ ในการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) 
 เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  4   
 

 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์  
 

นายจ่น  จอดสันเทียะ     ลําดับต่อไป  เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  นําเสนอแผนพัฒนา 
(ประธานสภา อบต.)  ท้องถิ่น  (พ.ศ.2561- 2564)  เพ่ิมเติม  ครั้งที่ 4  ต่อที่ประชุม  
 

นายสุขสันต์  ชํานาญกุล   หลักการและเหตุผล  ในการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(นายก อบต.)   (พ.ศ.2561 - 2564)  ครั้งที่ 4   

   ตามที่อ งค์การบริ หาร ส่วนตําบลหนองบั วโคก  ได้ อนุ มัติประกา ศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เม่ือวันที่ 28 ตุลาคม 2559 โดยได้
พิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการ ไปจัดทําข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 และได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เม่ือวันที่ 3 กันยายน 2561 ไปแล้วนั้น 

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบั วโคกได้รับหนังสือจากผู้นําหมู่บ้า น            
หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 3 , หมู่ที่ 4 ,  หมู่ที่ 5,  หมู่ที่ 6 , หมู่ที่ 7 , หมู่ที่ 8 , หมู่ที่ 10 และ
หมู่ที่ 11 ว่าได้รับความเดือดร้อนจากการสัญจรและน้ําไม่เพียงพอในด้านการเกษตร 
จึงมีความจําเป็นที่จะต้องดําเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน       
แต่เนื่องจากโครงการไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  จึงไม่สามารถดําเนินการตาม
อํานาจหน้าที่ได้  ดังนั้นจึงจําเป็นต้องเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 
2564) และเพ่ือให้เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0810.3/ว 1617  ลงวันที่ 16  สิงหาคม 2560 เรื่อง เผยแพร่เอกสาร 
ประเด็นคําถาม - แนวทางปฏิบัติในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 
2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุดที่ 1 ทั้งนี้เพ่ือนําไปใช้เป็ นกรอบในการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณดําเนินการโครงการ/กิจกรรมต่างๆ  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561  

ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่ น              
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

(1) คณะกร รมการสนับสนุนการ จัดทํา แผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทําร่า ง  
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่ เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจําเป็นเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประชา คมท้องถิ่นพิจารณาร่า ง
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบลให้ส่งร่างแผนพัฒนา 

 

/ท้องถิ่น... 



11 
 

ท้องถิ่นที่ เพ่ิม เติมให้สภา องค์กา รบริห ารส่วนตําบลพิจารณาตา มมาตรา 46           
แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 ด้วย              
เม่ือแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบ              
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 

    ซ่ึงกา รเ พ่ิมเติมแผน พัฒนาท้ องถิ่น  (พ.ศ.2 561-2564)   ครั้ งที่  4  
ดําเนินการตามขั้นตอนของระเบียบฯ  ดังนี้ 

   1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนองบัว โคก  โดย มีท่า นปลั ดยุพิน  มีหมู่ เป็นประธานกรรมกา ร              
ได้ประชุมจัดทําร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจํา เป็น              
เม่ือวันที่  23  มกราคม  2562   

  2. คณะกรรมกา รสนับสนุนการจั ดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นได้เสนอร่า ง
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เม่ือวันที่  28  
มกราคม  2562 

 3.  ประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ เพ่ิมเติม  และมีมติ
อนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม  ครั้งที่   4  เม่ือวันที่  5  
กุมภาพันธ์  2562   

4. ผู้บริหารท้องถิ่นได้นําร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามข้อ 3. เสนอต่อ                 
ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคกในวันนี้   และเม่ือสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองบัวโคกได้ให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว  จะได้
ประกาศใช้พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบ โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
ตามระเบียบฯ ต่อไป 

การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) มีรายละเอียด  ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน    
แผนงานเคหะและชุมชน  จํานวน 7 โครงการ  ดังนี้ 

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.2 ช่วงบ้าน  
นางหนูชิด ขาวนวล - บ้านนางบุญรอด กล้ามสันเทียะ ม.2 งบประมาณ 
117,100.-  บาท 

2. โครงการปรับปรุงถนนดิน เริ่มจากบ้านนายดํา ยอดปืนใหญ่ ถึงไร่นางเวช  
เบียดขุนทด หมู่  2  งบประมาณ  60,500.-  บาท 

3. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายคูเมือง - โสกคร้อ บริเวณไร่นายมาก  
แฟสันเทียะ - ไร่นายสมภาส  เหิงขุนทด หมู่ที่ 2 งบประมาณ 249,300.-
บาท 

4. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายดอนหนองไทร จากบ้านนางวริษฐา แซ่จึง  
ถึงบ้านนางสาวประดับ  ศรีสิงห์  หมู่ที่ 4  งบประมาณ  43,600.-  บาท 
 

/โครงการซ่อมแซม... 
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5. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านทามจาน - บ้านหนองโสน หมู่ที่ 5 
บริเวณไร่นายเด่นภูมิ ชวดชัยภูมิ - ไร่นายอนุวัฒน์ ภิรมย์ไทย งบประมาณ 
272,500.-  บาท 

6. โครงการเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายรอบหมู่บ้านหนองพง บริเวณบ้าน
นางทองดี เนาเปีย - บ้านนายใบ  กล้ารอด งบประมาณ 498,000.-  บาท 

7. โครงการเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านห้วยดอนยาว - หนองลุมพุก 
จากบ้านนางโสภา ภู่มาก ถึงบ้านนายบุญเกิด ภู่มาก หมู่ที่ 10 งบประมาณ 
481,000.-  บาท 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน    
แผนงานการเกษตร  จํานวน  4  โครงการ  ดังนี้ 

1. โครงการก่อสร้างฝายมีชีวิต  บ้านโกรกผักหวาน  หมู่ที่  4  งบประมาณ 
5,000.-  บาท 

2. โครงกา รก่อสร้า งฝายมีชี วิต  บ้า นทามจา น  หมู่ที่   5  งบประมา ณ 
5,000.-  บาท 

3. โครงการก่อสร้างฝายมีชีวิต บ้านโสกรวก หมู่ที่ 7 งบประมาณ 5,000.- บาท 
4. โครงกา รก่อสร้า งฝายมีชี วิต  บ้า นหนองซึก  หมู่ที่   8  งบประมา ณ 

5,000.-  บาท 
5. โครงการก่อสร้างฝายมีชีวิต  บ้านห้วยดอนยาว  หมู่ที่  11  งบประมาณ 

5,000.-  บาท 
ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหา

ความยา กจน  แผนงานการเกษตร  โคร งการในน้ํา มีปลา   ชาวประชามีสุ ข  
งบประมาณ  10,000.-  บาท 

โครงการสําหรับประสานโครงการพัฒนาจังหวัด  จํานวน  4  โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ดังนี้ 

1. โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต  หมู่ที่  2  เริ่มจากบ้านนาย
สุริยา  แก้วประสิทธ์ิ  ถึงหน้าโรงเรียนบ  านโสกรวกหนองซึก  งบประมาณ 
3,316,700.-  บาท 

2. โครงการเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีตสายรอบหมู่บ้าน  เริ่มจากบ้านนาง 
สายยนต์  โสภา ถึงนานายสุข  ภู่ประกิจ หมู่ที่ 4 งบประมาณ 839,700. -  
บาท 

3. โครงการเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต เริ่มจากบ้านนายธวัชชัย  ได้พร               
ถึงบ้านนายน้อย  แขขุนทด  หมู่ที่  7  งบประมาณ  329,600.-  บาท 

4. โครงการเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต  เริ่มจากบ้านนายสมหวัง  แขขุนทด  
ถึงบ้านนางจิม  รักชาติ  หมู่ที่  8  งบประมาณ  1,101,800.-  บาท 
รายการบัญชีวัสดุและครุภัณฑ์ที่เพ่ิมเติม  ครั้งที่  4  จํานวน  4  รายการ  

รวมงบประมาณ  67,100.-  บาท 
/ดังนั้น... 
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ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบฯ และเพ่ือให้ 
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน จึงเสนอแผนพัฒนาท้องถิ่น   
(พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติม ครั้งที่  4  ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองบัวโคกเพ่ือพิจารณาต่อไป 

 

นายจ่น  จอดสันเทียะ  มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อสงสัยจะสอบถามหรือไม่ หากไม่มี
(ประธานสภา อบต.) ขอมติที่ประชุมสภาฯ ในการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) 
 เพ่ิมเติม  ครั้งที่  4   
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์  
 

เวลา  12.15 น.  ประธานสภาฯ สั่งพักการประชุม 1 ชั่วโมง   
เวลา  13.15 น.   เริ่มประชุมสภาฯ (ต่อ) 
 

    3.3  พิจารณาใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562   
เพ่ือจ่ายโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ 
คนพิการหรือทุพพลภาพ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (เพ่ิมเติม)  

 

นายจ่น  จอดสันเทียะ   ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก  ได้เสนอขออนุมัติใช้จ่าย             
(ประธานสภา อบต.)  เงินสะสมต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก  เพ่ือจ่ายโครงการสนับสนุน 

การเสริมสร้างสวัส ดิกา รทางสังคมให้แ ก่คน พิกา รหรือทุพพลภาพ ประจํา ปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 (เพ่ิมเติม) (เดือนตุลาคม 2558 - เดือนกันยายน 2559) 
จํานวนเงิน  157,600.-  บาท 

ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน              
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            
พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ.2561 ข้อ  89  กําหนดว่า  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้  โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่ นภายใต้
เง่ือนไข ดังต่อไปนี้ 

(1) ให้กระทําได้เฉพาะกิจการซ่ึงอยู่ในอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นซ่ึงเก่ียวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม  หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูน
รายได้ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดทําเพ่ือบําบัดความเดือดร้อน
ชองประชาชน  ทั้งนี้  ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือตามกฎหมายกําหนด 

(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 

(3) ให้กันเงินสะสมสํารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสาม  
เดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจําปีนั้น  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
ในการบริหารและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น 

 
/(4) เม่ือได้รับ... 
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(4) เม่ือได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
ต้องดําเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่ งปีถัดไป หากไม่
ดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนดให้การใช้จ่ายเงินนั้นเป็นอันพับไป 

ทั้งนี้  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคํานึงถึงฐานะ 
การเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพระยะยาว 

     เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตําบล นําเสนอต่อที่ประชุม  

 นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมอบหมายให้นางกชกร ชมศรี  ผอ.กองคลัง  
นําเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม 
 

นางกชกร  ชมศรี    ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 
(ผู้อํานวยการกองคลัง)  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ือเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการ 

สนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้ พิการหรือทุพพลภาพ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 เพ่ิมเติม จํานวนเงิน 157,600. - บาท เม่ือวันที่  28  
กันยายน 2561  เพ่ือจ่ายให้กับคนพิการที่มีสิทธิ จํานวน 25  ราย แต่ ไม่สามารถ
ดําเนินการตามระเบียบวิธีการงบประมาณได้ทันเนื่องจากเป็นวันสิ้นปีงบประมาณ 
ดังนั้น กองคลังจึงบันทึกบัญชีเข้าบัญชีเงินสะสมประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
จํานวน 157,600.- บาท  โดยตามหนังสือสั่งการข้อ 4 กรณีไม่ได้ประมาณการ
รายรับไว้และไม่สามารถตราข้อบัญญั ติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมได้ทันเม่ือสิ้ น
ปีงบประมาณเงินที่ได้รับการจัดสรรจะตกเป็นเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และเพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยความพิการ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจทําความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือใช้จ่ายเงิน
สะสมไปจ่ายเบี้ยความพิการตามที่ได้รับจัดสรร   

กองสวัสดิการสังคมจึงได้ทําบันทึกข้อความที่ ชย 80501/10 ลงวันที่ 16 
มกราคม 2562 เรื่อง  ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการ
เสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559 (เพ่ิมเติม) (ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559) เพ่ือเสนอที่ประชุมสภา
พิจารณาใช้จ่ายเงินสะสมประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562  และหากสภาฯ อนุมัติ 
จะได้นําเรื่องเสนอขอทําความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือใช้จ่ายเงินสะสม             
จํานวนเงิน 157,600.- บาท  เพ่ือจ่ายเบี้ยความพิการให้กับผู้มีสิทธิต่อไป 

ดังนั้น จึงขอรายงา นยอดเงินสะสมประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562               
เพ่ือประกอบการพิจารณา  ดังต่อไปนี้ 
ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2561   6,961,185.19 บาท  
ปรับปรุงยอดระหว่างปี                         2,735.46 บาท 
ยอดเงินสะสมคงเหลือ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562    6,963,920.65 บาท 

    หัก สํารองค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร จํานวน 3  เดือน              2,400,000.-    บาท 
     สํารองค่าใช้จ่ายบริหารงานและกรณีมีสาธารณภัย           2,800,000.-   บาท 
เงินสะสมที่สามารถนําไปใช้ได้                          1,763,920.65 บาท   
 

/จึงเสนอ... 
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จึง เสนอ ต่อที่ ป ร ะชุ มสภา อง ค์กา รบริ ห า รส่ วน ตํา บลหนองบัว โคก                   
เพ่ือพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพ่ือจ่าย
โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (เพ่ิมเติม) (ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559)   
จํานวน  25  ราย  จํานวนเงิน  157,600.- บาท  ต่อไป  

 

นายแสวง  แขขุนทด   สอบถามกรณีคนพิการที่เสียชีวิตแล้ว  รายนายสมยศ  โป่ยขุนทด หมู่ที่ 3   
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3)  และมีรายชื่อได้รับเงินเบี้ยความพิการ  กรณีนี้จะได้รับเงินเบี้ยความพิการหรือไม่และ 

ใครจะเป็นผู้ได้รับเงินจํานวนนี้   
 

นางสาวสุภาพร  พองชัยภูมิ  งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการ 
(ผอ.กองสวัสดิการสังคม) ทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (เพ่ิมเติม)  

เป็นการเบิกจ่ายตามสิทธิย้อนหลังที่จะได้รับเม่ือครั้งยังมีชีวิตอยู่  ดังนั้นกรณีคนพิการ
ที่เสียชีวิตแล้วทายาทตามลําดับจะเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินดังกล่าวแทน   

 

นายจ่น  จอดสันเทียะ   มีสมาชิ กสภาท่ านใดจ ะอภิ ปร ายหรือ มีข้ อสงสัย จะสอบถามหรื อไ ม่ 
(ประธานสภา อบต.)   หากไม่มี ขอมติทีป่ระชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก ในการพิจารณา  

อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562  เพ่ือจ่ายโครงการสนับสนุน
การเสริมสร้างสวัสดิการทา งสังคมให้แ ก่คนพิการหรือทุพพลภา พ  ประจํา ปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 (เพ่ิมเติม) จํานวน 25 ราย จํานวนเงิน 157,600.- บาท  
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์  
 

ระเบียบวาระท่ี  4        เรื่องอ่ืน ๆ  
    4.1 รายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
 

นายจ่น  จอดสันเทียะ  เชิญนางกชกร  ชมศรี  ผู้อํานวยการกองคลัง  เสนอต่อที่ประชุม 
(ประธานสภา อบต.) 
 

นางกชกร  ชมศรี  ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคกได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 
(ผู้อํานวยการกองคลัง) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  จํานวน  2  โครงการ  

ดังนี้ 
  1. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี สารสนเทศ  DLTV  

                              งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจํานวน  30,700.- บาท  
ซ่ึงปัจจุบันได้ดําเนินการจัดซ้ือและเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 

  2. โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  สายบ้านหนองลุมพุก - 
บ้านห้ วยดอนยาว  งบประมา ณที่ได้ รับจัดสรรจํ านวน  1,220,000.-  บา ท              
โดยได้ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในวงเงิน 738,500.- บาท และอยู่ระหว่างดําเนินการ
ขอเบิกจ่ายเงิน  มีเงินเหลือจ่ายจํานวน 481,500.- บาท ซ่ึงผู้บริหารท้องถิ่น            
มีนโยบายที่จะนําเหลือจ่ายจํานวนนี้ไปดําเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนตามโครงการเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านห้วยดอนยาว -หนอง         
ลุมพุก จากบ้านนางโสภา ภู่มาก ถึงบ้านนายบุญเกิด ภู่มาก หมู่ที่ 10 งบประมาณ  
481,000.- บาท  โดยกองคลังจะได้ดําเนินการขออนุมัติใช้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
เหลือจ่ายตามระเบียบของทางราชการต่อไป 

  จึงนําเรียนต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคกเพ่ือทราบ  
 

ที่ประชุม  รับทราบ  
/นายจ่น...   
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นายจ่น  จอดสันเทียะ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องใดจะเสนอหรือสอบถามอีกหรือไม่  หากไม่มี  
(ประธานสภา อบต.) ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ และพนักงานทุกท่าน  ที่ให้ความร่วมมือ           

ในการเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน  และขอปิดประชุม  
ปิดประชุมเวลา  14.25  น. 

  
 ลงชื่อ          ยุพิน  มีหมู่           ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

          (นางยุพิน  มีหมู่) 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 

 

       
 

 -  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว 
 

-                          ลงชื่อ         ณัฐพงษ์  ผาสุข         ประธานกรรมการ 
         (นายณัฐพงษ์  ผาสุข) 

                                                  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หมู่ 9 

 
      ลงชื่อ        บุญชู   ภู่ประกิจ     กรรมการ 

         (นายบุญชู   ภู่ประกิจ) 
                                                        สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หมู่ 4 

 
           ลงชื่อ       ช่วง  เบียดขุนทด        กรรมการ 

        (นายช่วง  เบียดขุนทด) 
            สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หมู่ 11 

 
 
- สภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว  

 
ลงชื่อ       จ่น  จอดสันเทียะ 

        (นายจ่น  จอดสันเทียะ) 
                ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก 


