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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  ครั้งที่  1  ประจ าปี พ.ศ.2563 

  วันที่  10  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.2563  เวลา 09.30 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 

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

ผู้มาประชุม 
 

ล าดับที่ 
 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสหรัถ  กล้ารอด ประธานสภา อบต. สหรัถ  กล้ารอด  

2 นายสมพร  อมฤทธิ์ รองประธานสภา อบต.  สมพร  อมฤทธิ์  

3 นายสร้อย  เถื่อนสันเทียะ สมาชิกสภา อบต. ม. 1 สร้อย  เถื่อนสันเทียะ  

4 นางสาวภคมน  แก่งสันเทียะ สมาชิกสภา อบต. ม. 1 ภคมน  แก่งสันเทียะ  

5 นายดาวทอง  ศรีเพ็ชร   สมาชิกสภา อบต. ม. 2 ดาวทอง  ศรีเพ็ชร    

6 นายแสวง  แขขุนทด สมาชิกสภา อบต. ม. 3 แสวง  แขขุนทด  

7 นายบุญเติม  เขยพุดซา สมาชิกสภา อบต. ม. 3 บุญเติม  เขยพุดซา  

8 นายสุข  ภู่ประกิจ สมาชิกสภา อบต. ม. 4 สุข  ภู่ประกิจ  

9 นายบุญชู  ภู่ประกิจ สมาชิกสภา อบต. ม. 4 บุญชู  ภู่ประกิจ  

10 นางสาวสมพร  ภิรมย์ไทย สมาชิกสภา อบต. ม. 5 สมพร  ภิรมย์ไทย  

11 นายดวงตะวัน  ภิรมย์ไทย สมาชิกสภา อบต. ม. 5 ดวงตะวัน  ภิรมย์ไทย  

12 นางสาวส ารวย  ก้องเมือง สมาชิกสภา อบต. ม. 6 ส ารวย  ก้องเมือง  

13 นายโอภาส  ภู่มาก สมาชิกสภา อบต. ม. 7 โอภาส  ภู่มาก  

14 นายณัฐพงษ์  ผาสุข สมาชิกสภา อบต. ม. 9 ณัฐพงษ์  ผาสุข  

15 นางสาววันดี  จารย์ราช   สมาชิกสภา อบต. ม. 9 วันดี  จารย์ราช    

16 นายอรุณ  ท าดี สมาชิกสภา อบต. ม. 10 อรุณ  ท าดี  

17 นางโสภา  ภู่มาก สมาชิกสภา อบต. ม. 10 โสภา  ภู่มาก  

18 นายจรูญ  หัดจุมพล สมาชิกสภา อบต. ม. 11 จรูญ  หัดจุมพล  

19 นายช่วง  เบียดขุนทด สมาชิกสภา อบต. ม. 11 ช่วง  เบียดขุนทด  

20 นางยุพิน  มีหมู่ เลขานุการสภา อบต. ยุพิน  มีหมู่  
 
 
 
 
 
 

/ผู้เข้าร่วมประชุม… 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที่ 
 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสุขสันต์  ช านาญกุล นายกองค์การบริหารส่วนต าบล สุขสันต์  ช านาญกุล  

2 นายสมชาย  พึ่งอยู่ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล สมชาย  พ่ึงอยู่  

3 นายธนันชัย  งิมขุนทด รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ธนันชัย  งิมขุนทด  

4 นายอุ่น  หกขุนทด เลขานุการนายก อบต. อุ่น  หกขุนทด  

5 นางกชกร  ชมศรี ผู้อ านวยการกองคลัง กชกร  ชมศรี  

6 น.ส.สภุาพร  พองชัยภูมิ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม สุภาพร  พองชัยภูมิ  

7 พ.ต.ท.พรชัย  ตระการกุลธร รอง ผกก.ป.สภ.หนองบัวโคก พรชัย  ตระการกุลธร  

8 น.ส.อัจฉราพรรณ  ภิรมย์กิจ นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ อัจฉราพรรณ  ภิรมย์กิจ  

9 น.ส.วลิาวรรณ  บุญเกิด นักวิชาการเงินและบญัชีปฏิบัติการ   
รก.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  

วิลาวรรณ  บุญเกิด  

10 นายปุญณพัตน์  ขาวนวน ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปุญณพัตน์ ขาวนวน  

11 น.ส.กัลยา  อ่อนมะลัง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กัลยา  อ่อนมะลัง  
 

 

เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 
 

 เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ มาครบองค์ประชุม พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  
นายสหรัถ  กล้ารอด  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย                      
พร้อมน าสวดมนต์  นางยุพิน  มีหมู่  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ  อ่านประกาศฯ  ดังนี้ 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  เรื่อง  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2563  ตามมติสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก                
ในสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2563  เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2563  ณ ห้องประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  ได้ก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก               
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2563 มีก าหนดระยะเวลา 15 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 10-24 เดือน สิงหาคม
พ.ศ.2563  ไปแล้วนั้น 
  อาศัยอ านาจตามความในข้อ 22 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก สมัยประชุมสามัญ            
สมัยที่  3  ครั้งที่  1  ประจ าปี  พ.ศ.2563  ในวันที่  10  เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563  ณ ห้องประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน ประกาศ  ณ  วันที่ 5  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.2563  
นายสหรัถ  กล้ารอด  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
  จากนั้น นายสหรัถ  กล้ารอด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก ได้ด าเนินการประชุมสภาฯ  
ตามระเบียบวาระต่อไป 

 

/ระเบียบวาระท่ี ๑... 
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ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่อง    ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

1.1  แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ห้องสภา อบต.หนองบัวโคก 
 

นายสหรัถ  กล้ารอด   ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  ได้เปลี่ยนแปลงสถานที่  
(ประธานสภา อบต.) ห้องสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกใหม่ โดยย้ายไปที่ห้องท างาน           

ของหน่วยตรวจสอบภายในเดิม เพ่ือรองรับการปฏิบัติราชการของสภาฯ               
และเพ่ือให้เป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น จึงขอแจ้งให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน            
ได้รับทราบ และขอขอบคุณนายกสุขสันต์ ช านาญกุล เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้  

 

ที่ประชุม  รับทราบ     
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่อง    รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2563  เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 

 

นายสหรัถ  กล้ารอด   รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่  1  ประจ าปี 2563  
(ประธานสภา อบต.) เมื่อวันที่ 29  มิถุนายน 2563 ได้ส่งส าเนาให้สมาชิกสภาทุกท่านทราบล่วงหน้าแล้ว  

ในส่วนนี้ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ตรวจรายงาน การประชุมฯ หากท่านใด          
เห็นว่ารายงานการประชุมยังไม่ถูกต้องจะแก้ไขเพ่ิมเติมรายละเอียดหรือท้วงติง
ข้อผิดพลาดส่วนใดขอให้เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ   

หากไม่มี  ขอมติที่ประชุมสภาฯ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่ วนต าบลหนองบัว โคก สมัยสามัญ สมัยที่  2 ครั้ งที่  1 ประจ าปี                
พ.ศ.2563  เมื่อวันที่  29  มิถุนายน  2563 

 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่อง    เสนอเพื่อพิจารณา  
 

            3.1 พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 
 

นายสหรัถ  กล้ารอด   ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก ได้เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น   
(ประธานสภา อบต.) (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3  ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   

หนองบัวโคก ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3                
พ.ศ.2561 ข้อ 22/1 และข้อ 22/2  และพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7  พ.ศ.2562  มาตรา 46  
จึงเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ต่อสภา 
อบต.หนองบัวโคก เ พ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนที่ผู้บริหารท้องถิ่นจะ
ประกาศใช้ต่อไป โดยร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ ในวันนี้               
มีจ านวน  2  ฉบับ ดังนี้ 

 
 

/1. แผนพัฒนา... 
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   1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3 

     2. แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3   
โครงการพระราชด าริ 

   ล าดับแรก ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกเสนอ            
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3  ต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 

 

นายสุขสันต์  ช านาญกุล   ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก มีภารกิจส าคัญในการพัฒนา 
(นายก อบต.) ท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนส่วนรวม                  

ให้ดีขึ้น  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ไปแล้วนั้น แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกยังไม่ครอบคลุม
และมีความจ าเป็นเร่งด่วนในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ในพ้ืนที่เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  จึงมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3  เพ่ือให้แผนโครงการ/กิจกรรม
ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบัน เพ่ือด าเนินการให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวมและเพ่ือตอบสนอง แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ให้กับประชาชนในพ้ืนที่รับผิดชอบ เนื่องจากโครงการที่จะด าเนินการดังกล่าว    
ไม่ได้ก าหนดอยู่ในช่วงของปีที่เหมาะสมที่จะแก้ปัญหาให้กับประชาชนตามความ
เดือดร้อน และตอบโจทย์ให้กับประชาชนได้ถูกต้อง และปริมาณงานที่ก าหนดไว้             
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการช่าง จึงไม่สามารถด าเนินการ            
ตามอ านาจหน้าที่ได้ ดังนั้นเพ่ือให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548           
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 22/1 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน 
การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภา
องค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537  ด้วย เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นได้รับความ
เห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้พร้อมทั้ง
ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้   

  การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) ครั้งที่  3  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกได้ด าเนินการตามข้ันตอนของระเบียบฯ  ดังนี้ 

   1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองบัวโคก  โดยมีท่านปลัดยุพิน มีหมู่  เป็นประธาน และคณะกรรมการ 
จ านวน  8  ท่าน  ได้ประชุมจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นพร้อมเหตุผลและความ
จ าเป็น  เมื่อวันที่  21  กรกฎาคม 2563    

/2. คณะกรรมการ... 
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 2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ เสนอ              
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  โดยมี             
นายสุขสันต์ ช านาญกุล เป็นประธาน และคณะกรรมการ จ านวน 19  ท่าน  ได้มีมติ
อนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่             
31  กรกฎาคม  2563 

3. ผู้บริหารท้องถิ่นได้น าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเสนอต่อที่ประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก เพ่ือประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ              
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3  ในการประชุม
สภาฯ สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  1  ประจ าปี พ.ศ.2563  ในวันที่  10  
สิงหาคม  2563  ณ  ห้องประชุมสภา อบต.หนองบัวโคก 

4. เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกได้ให้ความเห็นชอบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3  แล้ว  ผู้บริหาร
ส่วนต าบลจะได้ประกาศใช้พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผย              
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันตามระเบียบฯ ต่อไป 

จึงเสนอแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3  
ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกเพ่ือพิจารณาต่อไป  
รายละเอียดปรากฏตามรูปเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) ที่ได้
แจกจ่ายให้กับสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ทราบล่วงหน้าแล้ว   

 

นายสหรัถ  กล้ารอด  มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อสงสัยจะสอบถามหรือไม่ หากไม่มี
(ประธานสภา อบต.) ขอมติที่ประชุมสภาฯ ในการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
 เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  3 
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์  
 

นายสหรัถ  กล้ารอด   ล าดับต่อไป  เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  น าเสนอร่างแผนพัฒนา 
(ประธานสภา อบต.)  ท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที ่ 3  โครงการพระราชด าริ 

ต่อที่ประชุมสภาฯ    
 

นายสุขสันต์  ช านาญกุล   หลักการและเหตุผล  ในการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น   
(นายก อบต.)   (พ.ศ.2561-2565)  ครั้งที่  3  โครงการพระราชด าริ   

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก ได้ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 โดยได้พิจารณา
คัดเลือกแผนงาน/โครงการไปจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 และได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563  เมื่อวันที่ 4  กันยายน 2562  ไปแล้วนั้น 

 
 
 

/องค์การบริหาร… 
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องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกมีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการ 
เปลี่ยนแปลงโครงการพระราชด าริตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 
เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ประกอบกับ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 
มิถุนายน  2562  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย          
ที่ มท 0819.2/ว 1504  ลงวันที่  22  พฤษภาคม 2563 เรื่อง การจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3  พ.ศ.2561          
ข้อ 22/2 ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับ
โครงการพระราชด าริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบาย
กระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วน
ต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผย
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว 

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบฯ และเพ่ือให้ 
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนต าบล         
หนองบัวโคก  จึงได้ เปลี่ยนแปลงโครงการเพ่ือบรรจุ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น           
(พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3  (โครงการพระราชด าริ) 

จึงเสนอแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3  
(โครงการพระราชด าริ) ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก               
เพ่ือพิจารณาต่อไป 

 

นายสหรัถ  กล้ารอด  มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อสงสัยจะสอบถามหรือไม่ หากไม่มี
(ประธานสภา อบต.) ขอมติที่ประชุมสภาฯ ในการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
 เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  3  (โครงการพระราชด าริ)  
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์  
      

 จากนั้น นายสหรัถ  กล้ารอด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  มอบหมายให้นายสมพร  
อมฤทธิ์  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  ท าหน้าที่ประธานสภาฯ ด าเนินการประชุมสภาฯ 
ตามระเบียบวาระท่ี 4  ต่อไป   
 

/ระเบียบวาระท่ี 4...         
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ระเบียบวาระท่ี  4        เรื่องอ่ืน ๆ  
 

    4.1  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  เรื่องการควบคุม 
       การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  พ.ศ.2561 

 

นายสมพร  อมฤทธิ์   เชิญนางยุพิน  มีหมู่  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก   
(รองประธานสภา อบต.)  และเลขานุการสภา อบต. น าเสนอต่อที่ประชุม 
 

นางยุพิน  มีหมู่    ตามท่ี อบต.หนองบัวโคก  ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน 
(เลขานุการสภา อบต.)  ต าบลหนองบัวโคก  เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  พ.ศ. 2561  

ในราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่  27  มิถุนายน  2562 มีผลบังคับใช้ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกเมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกแล้วสิบห้าวัน จึงขอน าเรียนให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน
ทราบในกรณีการเลี้ยงสัตว์ตามข้อ 7 (9) ไก่  เป็ด  นก  หรือสัตว์ปีกทุกชนิด           
โดยข้อ 11 ก าหนดไว้ว่า หลังจากข้อบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้ ผู้ใดประสงค์จะเลี้ยงสัตว์
ที่อยู่ในการควบคุมต้องได้รับความยินยอมจากการประชุมประชาคมหมู่บ้าน           
และได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น การอนุญาตต้องปรากฏข้อเท็จจริงว่า  
สถานที่เลี้ยงสัตว์นั้นเป็นบริเวณที่โปร่ง อากาศถ่ายเทสะดวก มีต้นไม้ให้ร่มเงา
พอสมควร ตั้งอยู่ห่างจากแหล่งชุมชน ศาสนสถาน โบราณสถาน สถาบันการศึกษา  
โรงพยาบาล  หรือสถานที่ของราชการอ่ืนๆ ในระยะท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและ
ไม่ก่อเหตุร าคาญต่อชุมชน ซึ่งใน (4)  ก าหนดไว้ว่า  ส าหรับสถานประกอบกิจการ
เลี้ยงสัตว์ที่เกินกว่า 1,000 ตัวขึ้นไป ต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า 2 กิโลเมตร ดังนั้น 
หากมีผู้ยื่นขออนุญาตเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ที่อยู่ภายใต้การควบคุมตามข้อบัญญัติ
ฉบับนี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะพิจารณาด าเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข              
ตามข้อบัญญัตินี้ก่อนที่จะอนุญาตให้มีการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ต่อไป   
 จึงขอน าเรียนต่อที่ประชุมสภาฯ เพ่ือทราบ และประชาสัมพันธ์ให้
ผู้ประกอบการและประชาชนทราบโดยทั่วกัน      

 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

    4.2  ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนต าบลหนองบัวโคก 
 

นายสมพร  อมฤทธิ์   เชิญนายแสวง  แขขุนทด  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3 น าเสนอต่อที่ประชุม 
(รองประธานสภา อบต.)   
 

นายแสวง  แขขุนทด  ด้วยบ้านหนองโสน  หมู่ที่  3  ประสบปัญหาไฟฟ้าสาธารณะช ารุดเสียหาย  
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3) ไม่สามารถใช้งานได้จ านวนหลายจุด และบางจุดได้ด าเนินการซ่อมแซมไปแล้ว           

แต่ใช้งานได้ไม่นานก็กลับมาช ารุดเสียหายใช้งานไม่ได้อีก จึงขอน าเรียนปัญหา
ดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นได้รับทราบและพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานมาด าเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในพ้ืนที่บ้านหนองโสน หมู่ที่ 3  
เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนต่อไป    

/นายสมพร...   
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นายสมพร  อมฤทธิ์   เชิญนายสมชาย  พึ่งอยู่  รองนายก อบต. น าเสนอต่อที่ประชุม 
(รองประธานสภา อบต.)  

 

นายสมชาย  พึ่งอยู่  ด้วยมีประชาชนหลายหมู่บ้านได้รับความเดือดร้อนจากการใช้ถนน หมู่ที่ 7   
(รองนายก อบต.) บ้านโสกรวก  สายดอนอีดาวถึงห้วยล าอินทร์   ซึ่งทางคณะผู้บริหารท้องถิ่น              

จะพิจารณาบรรจุโครงการพัฒนาไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นในปี 2564 ก าหนด
ประมาณการปริมาณงานกว้าง  5  เมตร  ยาว  150  เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ า  
เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน  จึงน าเรียนต่อที่ประชุมสภาฯ          
เพ่ือทราบ  และแจ้งให้ประชาชนในพื้นท่ีทราบต่อไป   

 

ที่ประชุม  รับทราบ 
    
    4.3  การตรวจยึดรถจักรยานยนต์ในพื้นที่ต าบลหนองบัวโคก 
 

นายสมพร  อมฤทธิ์   เชิญ พ.ต.ท.พรชัย  ตระการกุลธร  น าเสนอต่อที่ประชุม 
(รองประธานสภา อบต.)  
 

พ.ต.ท.พรชัย  ตระการกุลธร  ด้วยสถานีต ารวจภูธรต าบลหนองบัวโคก  ได้ก าหนดมาตรการในการตรวจยึด  
(รอง ผกก.ป.สภ.หนองบัวโคก) รถจักรยานยนต์ที่มีการดัดแปลงสภาพรถต่างๆ ซึ่งในปัจจุบันได้มีการตรวจยึด

รถจักรยานยนต์ในพ้ืนที่ต าบลหนองบัวโคกอย่างเข้มงวด  จึงน าเรียนให้ผู้เข้าร่วม
ประชุมสภาฯ ทุกท่านได้รับทราบ  และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน  

 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

นายสมพร  อมฤทธิ์  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องใดจะเสนอหรือสอบถามอีกหรือไม่  หากไม่มี  
(รองประธานสภา อบต.) ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ และพนักงานทุกท่าน  ที่ให้ความร่วมมือ           

ในการเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน  และขอปิดประชุม  
 
 

ปิดประชุมเวลา  11.40  น. 

  
 
      ลงชื่อ            ยุพิน  มีหมู่            ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

                               (นางยุพิน  มีหมู่) 
              เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

 
 

/คณะกรรมการ… 
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  -  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว 
                                     เมื่อวันที่  10  สิงหาคม  2563 

 
-                        ลงชื่อ        ณัฐพงษ์  ผาสุข ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

         (นายณัฐพงษ์  ผาสุข) 
                                                  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที ่ 9 

 
    ลงชื่อ        บุญช ู  ภู่ประกิจ กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

         (นายบุญชู   ภู่ประกิจ) 
                                                        สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที ่ 4 

 
    ลงชื่อ       ชว่ง  เบียดขุนทด กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

        (นายช่วง  เบียดขุนทด) 
            สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที ่ 11 

 
 
 

- สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  มีมติรับรองรายงานการประชุมแล้ว  
 
 

ลงชื่อ        สหรัถ  กล้ารอด       . 
       (นายสหรัถ  กล้ารอด) 

                ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
 


