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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 

สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  1  ครั้งท่ี  1  ประจ าปี  พ.ศ.2562 
  วันท่ี  28  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.2562  เวลา 09.30 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 

 
ผู้มาประชุม 
 

 

ล าดับท่ี 
 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายจ่น  จอดสันเทียะ ประธานสภา 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 นายดาวทอง  ศรีเพ็ชร   สมาชิกสภา อบต. ม. 2 ดาวทอง  ศรีเพ็ชร    

6 นายบุญเติม  เขยพุดซา สมาชิกสภา อบต. ม.3 บุญเติม  เขยพุดซา  

7 นายแสวง  แขขุนทด สมาชิกสภา อบต. ม.3 แสวง  แขขุนทด  

8 นายสุข  ภู่ประกิจ   สมาชิกสภา อบต. ม.4 สุข  ภู่ประกิจ    

9 นางสาวสมพร  ภิรมย์ไทย สมาชิกสภา อบต. ม. 5 สมพร  เหตุขุนทด  

10 นายดวงตะวัน  ภิรมย์ไทย สมาชิกสภา อบต. ม.5 ดวงตะวัน  ภิรมย์ไทย  

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

12 นายโอภาส  ภู่มาก สมาชิกสภา อบต. ม.7 โอภาส  ภู่มาก  

13 นายสมพร  อมฤทธิ์ สมาชิกสภา อบต. ม.8 สมพร  อมฤทธิ์  

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 เลขานุการสภาฯ ยุพิน  มีหมู่  
 
 
 
 

/ผู้เข้าร่วมประชุม… 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับท่ี 
 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมาย
เหตุ 

1 นายสุขสันต์  ช านาญกุล นายกองค์การบริหารส่วนต าบล สุขสันต์  ช านาญกุล  

2 นายธนันชัย  งิมขุนทด รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ธนันชัย  งิมขุนทด  

3 นายอุ่น  หกขุนทด เลขานุการนายก อบต. อุ่น  หกขุนทด  

4 นางประนอม  พูนน้อย ก านันต าบลหนองบัวโคก ประนอม  พูนน้อย  

5 นางกชกร  ชมศรี ผู้อ านวยการกองคลัง กชกร  ชมศรี  

6 นางสาวสุภาพร  พองชัยภูมิ  ผอ.กองสวัสดิการสังคม สุภาพร  พองชัยภูมิ  

7 นายสาธิต  เปียสันเทียะ นายช่างโยธาช านาญงาน  รักษาราชการแทน 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

สาธิต  เปียสันเทียะ  

8 น.ส.อัจฉราพรรณ  ภิรมย์กิจ นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ อัจฉราพรรณ ภิรมย์กิจ  

9 น.ส.วิลาวรรณ  บุญเกิด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ วิลาวรรณ  บุญเกิด  

10 น.ส.กัลยา  อ่อนมะลัง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กัลยา  อ่อนมะลัง  

 

ผู้ไม่มาประชุม   
  1. นายสนอง  สีแดง      ต าแหน่ง  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  2   ขาดประชุม 
  2. นายบุญชู  ภู่ประกิจ   ต าแหน่ง  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  4   ลากิจส่วนตัว 
 

เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 
 

เม่ือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ มาครบองค์ประชุม  พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่              
ที่เก่ียวข้อง  นายจ่น  จอดสันเทียะ  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย                      
พร้อมน าสวดมนต์  นางยุพิน  มีหมู่  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ  อ่านประกาศฯ  ดังนี้ 

ประกาศอ าเภอจัตุรัส  เรื่อง  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก สมัยวิสามัญ  
สมัยที่ 1/2562  ด้วยประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบัวโคก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2562 เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก
พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   

นายอ าเภอจัตุรัส พิจารณาแล้วเห็นสมควร เป็นประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 55  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537  และ
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6)  พ.ศ.2552  จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก สมัยวิสามัญ            
สมัยที่ 1/2562  มีก าหนดการ  15  วัน ต้ังแต่วันที่  28  ตุลาคม  2562 เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  ประกาศ ณ วันที่ 17 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562  นายยุทธนา  ศรีนวลดี  ปลัดอ าเภอ 
(เจ้าพนักงานปกครองช านาญการพิเศษ)  รักษาราชการแทนนายอ าเภอจัตุรัส 

จากนั้นนายจ่น  จอดสันเทียะ  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ  ได้ด าเนินการประชุมสภาฯ 
ตามระเบียบวาระ  ดังนี้ 

 

/ระเบียบวาระที่  ๑... 
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ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่อง    ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

 1.1  แจ้งระเบียบการลาของสมาชิกสภาท้องถ่ิน 
 

นายจ่น  จอดสันเทียะ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วย 
(ประธานสภา อบต.) ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การลา

ของสมาชิกสภาท้องถิ่นไว้ดังนี้ 
  1. การลาปุวย    

- สมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้ใดประสงค์จะลาปุวยเพ่ือรักษาตัว ให้เสนอใบลา
ก่อนหรือในวันที่ลา เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นจะเสนอหรือจัดส่งใบลาในวันแรกที่มา
ปฏิบัติงานก็ได้  ในกรณีมีอาการปุวยจนไม่สามารถจะลงชื่อในใบลาได้ จะให้ผู้ อ่ืน
ลาแทนก็ได้ แต่เม่ือสามารถลงชื่อได้แล้วให้รีบเสนอหรือจัดส่งใบลาโดยเร็ว 

- การลาปุวยต้ังแต่สิบห้าวันขึ้นไป ต้องมีใบรับรองแพทย์ของแพทย์                 
ซ่ึงได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแนบกับใบลา 

2. การลากิจส่วนตัวและการลาพักผ่อน 
- สมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้ใดจะลากิจส่วนตัวหรือลาพักผ่อน จะต้องได้รับ

อนุญาตก่อนจึงหยุดงานได้ เว้นแต่การลากิจส่วนตัวนั้นมีเหตุจ าเป็นและไม่สามารถ
รอรับการอนุญาตได้ทันจะเสนอใบลาแล้วหยุดงานก็ได้ แต่จะต้องรีบชี้แจงเหตุผล
ให้ผู้มีอ านาจพิจารณาอนุญาตทราบโดยเร็ว 

3. การลาไปต่างประเทศ 
- สมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้ใดประสงค์จะลาไปต่างประเทศไม่ว่ากรณีใด            

ให้เสนอผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมทั้งเหตุผลและความจ าเป็นประกอบกับการ
ประเมินความคุ้มค่าเพ่ือสนับสนุนการพิจารณา และให้ผู้ว่าราชการจังหวั ด                  
สั่งอนุญาตตามที่เห็นสมควร 

โดยระเบียบข้อ ๒๐ (3) ก าหนดให้ประธานสภาท้องถิ่น เป็นผู้ มีอ านาจ
พิจารณาอนุญาตส าหรับสมาชิกสภาท้องถิ่น 

และตา มพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์กา รบริห ารส่วนต าบล               
พ.ศ.๒๕๓๗  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๔๗ ตรี สมาชิกภาพของสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลสิ้นสุดลงเม่ือ (๔) ขาดประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร 

จึงแจ้งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกได้รับทราบ  
และถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด 

 

ที่ประชุม    รับทราบ 
 
 

 
 

/ระเบียบวาระที่  2… 
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ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่อง    รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก   
          สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  ครั้งท่ี  2  ประจ าปี  พ.ศ.2562   
          เมื่อวันท่ี  19  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕62 

 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่อง    เสนอเพ่ือทราบ 
 

 3.1  รายงานผลการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัด 
และค่าเป้าหมายขั้นต่ ามาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  ประจ าปี พ.ศ.2561    

 
 

นายจ่น  จอดสันเทียะ   ตามที่ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  แจ้งให้องค์กรปกครองส่วน 
(ประธานสภา อบต.) ท้องถิ่นบันทึกข้อมูลต่างๆ ตามเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานการบริการสาธารณะส าหรับ

องค์การบริหารส่วนต าบล โดยใช้ข้อมูลผลการด าเนินงานจริงขององค์การบริห าร
ส่วนต าบลในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และหลังจากบันทึกข้อมูลเสร็จเรียบร้อย
แล้วควรน าผลการประเมินตนเองดังกล่าวเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นและสภา
ท้องถิ่นทราบ  นั้น  

   เพ่ือให้เป็นไปตามหนังสือสั่งการของส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกจึงได้เสนอรายงานผลการประเมินผลการ
จัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเปูาหมายขั้นต่ ามาตรฐานการจัดบริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก ประจ าปี พ.ศ.2561             
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 

เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  เสนอต่อที่ประชุม 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก มอบหมายให้นางกชกร   

ชมศรี  ผู้อ านวยการกองคลัง  เป็นผู้น าเสนอต่อที่ประชุม 
 

นางกชกร  ชมศรี     ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกได้ด าเนินการกรอกข้อมูลการ 
(ผู้อ านวยการกองคลัง) ประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ ชี้วัดและค่าเปูาหมายขั้นต่ า  

มาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2561  
เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอรายงานต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง             
บัวโคก  ดังนี้ 

ด้านท่ี  1  โครงสร้างพ้ืนฐาน   และ ด้านท่ี 2   ผังเมือง 
ภารกิจที่  1  ถนนและการระบายน้ า 
- ร้อยละของระยะทางของถนนลูกรังที่ได้รับการบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพ 
   ที่ใช้งานได้ปกติ  คิดเป็นร้อยละ 33.33 
 

/ร้อยละของระยะทาง… 



5 

- ร้อยละของระยะทางของถนนดิน/หินคลุกที่ได้รับการบ ารุงรักษา 
  ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ คิดเป็น  ร้อยละ 5.21 
ภารกิจที่ 2 คลอง/ล าธาร บ่อน้ า และแหล่งน้ า 
- ร้อยละของจ านวนเส้นทางคลองและล าธารสาธารณะระบายน้ าในความ 
  รับผิดชอบของ อบต. ที่ได้รับการปรับปรุงให้น้ าสามารถไหลผ่านได้ 
  ไม่ติดขัด  คิดเป็นร้อยละ 100 
ภารกิจที่ 5 ไฟจราจร ไฟส่องสว่าง และปูายสัญญาณ 
- ร้อยละของจ านวนไฟส่องสว่าง/ไฟทางที่ชุดและได้รับการบ ารุงรักษา 
  จาก อบต. ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ คิดเป็นร้อยละ 11.50 
ภารกิจที่ 6  การคมนาคมและขนส่ง   ไม่มี 
ภารกิจที่ 7  ด้านผังเมือง   ไม่มี 
ด้านท่ี 3  ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต 
ภารกิจที่ 8  การส่งเสริมการพัฒนาสตรี 
- จ านวนโครงการที่ อบต. ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่สตรี  

             คิดเป็นร้อยละ 100 
- ร้อยละของสตรีที่ได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงานจาก อบต.  

            เม่ือเทียบกับสตรีทั้งหมดในพ้ืนที่   คิดเป็นร้อยละ 1.31 
- จ านวนโครงการส่งเสริมสุขภาพสตรีที่ อบต. ด าเนินการในระหว่าง 

             ปี 2562  คิดเป็นร้อยละ 350 
- ร้อยละของสตรีที่ได้รับการส่งเสริมสุขภาพจาก อบต.  

             คิดเป็นร้อยละ 57.72 
- จ านวนโครงการที่ อบต. ด าเนินการดูแล สงเคราะห์หรือฟ้ืนฟูแก่สตรี    
  คิดเป็นร้อยละ 700 
- ร้อยละของสตรีที่ได้รับการดูแล สงเคราะห์ หรือฟ้ืนฟูจาก อบต.  

             เม่ือเทียบกับสตรีทั้งหมดในพ้ืนที่ คิดเป็นร้อยละ 57.72 
ภารกิจที่ 9 การส่งเสริมและการพัฒนาผู้สูงอายุ 
- จ านวนโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ อบต.ด าเนินการ  

            คิดเป็นร้อยละ 700 
- ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับการดูและด้านสุขภาพจาก อบต. เม่ือเทียบ 
  กับผู้สูงอายุทั้งหมดในพ้ืนที่ คิดเป็นร้อยละ 188.21 
- จ านวนโครงการส่งเสริมผู้สูงอายุที่มีปญญหาด้านสุขภาพหรือปุวยติดเตียง 
  ที ่อบต. ได้ด าเนินการในปีงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 100 
- ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีปญญหาด้านสุขภาพหรือปุวยติดเตียงที่ได้รับการ 
  ดูแลด้านสุขภาพจาก อบต. เม่ือเทียบกับผู้สูงอายุที่มีปญญหาด้านสุขภาพ   
  หรือผู้ปุวยติดเตียงทั้งหมดในพ้ืนที่ คิดเป็นร้อยละ 100 
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- ร้อยละของผู้สูงอายุในเขต อบต. ที่ได้รับการตรวจสุขภาพอย่างน้อย 
  ปีละ  1 ครั้ง  คิดเป็นร้อยละ 188.21 
- จ านวนโครงการ/กิจกรรมของการออกหน่วยบริการชุมชนเคลื่อนที่  
  การเยี่ยมบ้าน การให้ค าแนะน า ปรึกษาปญญหาสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ 
   คิดเป็นร้อยละ 100 
- จ านวนโครงการที่ อบต.ให้การสนับสนุนแก่กลุ่มผู้สูงอายุในการ 
  จัดกิจกรรมของกลุ่มหรือชมรมผู้สูงอายุ หรือกิจกรรมนันทนาการ 
  ในรอบปี คิดเป็นร้อยละ 100 
- ร้อยละของผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรม/ชมรม/สมาคมที่ อบต.  
   ให้การสนับสนุนต่อผู้สูงอายุทั้งหมดในเขต อบต. คิดเป็นร้อยละ 7.53 
ภารกิจที่ 10 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการ 
- ร้อยละของผู้พิการที่ได้รับการดูแล สงเคราะห์ หรือฟ้ืนฟูจาก อบต.  

            เม่ือเทียบกับผู้พิการทั้งหมดที่ต้องการการดูแล สงเคราะห์ หรือฟ้ืนฟู  
            คิดเป็นร้อยละ 100 

- จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบต. เก่ียวกับการส่งเสริมอาชีพ 
   การเพ่ิมรายได้ หรือการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้กับผู้พิการ คิดเป็น          
   ร้อยละ 100 
- ร้อยละของผู้พิการที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพ การเพ่ิมรายได้ หรือการ 
  พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานจาก อบต. เม่ือเทียบกับผู้พิการทั้งหมด 
  ที่ต้องการอาชีพ รายได้ หรือการมีงานท า คิดเป็นร้อยละ 100 
- ร้อยละของผู้พิการทุกประเภทความพิการที่ได้รับการตรวจสุขภาพ 
   จาก อบต. อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งต่อผู้พิการทั้งหมดในพ้ืนที่คิดเป็น 
   ร้อยละ 73.95 
- ร้อยละของผู้พิการได้ขึ้นทะเบียนตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนา     
  คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 เม่ือเทียบกับผู้พิการทั้งหมดในพ้ืนที่     
  อบต.  คิดเป็นร้อยละ 100 
- สัดส่วนจ านวนผู้พิการในชุมชนที่ได้รับการดูแลจากอบต. ต่ออาสาสมัคร        
  ดูแลผู้พิการ  จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
ภารกิจที่ 11 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อ/ผู้ปุวยเอดส์และผู้ติดยาเสพติด 
- ร้อยละของผู้ปุวยฯ ที่ได้รับการดูแล สงเคราะห์ หรือฟ้ืนฟูจาก อบต.  
   เม่ือเทียบกับผู้ปุวยฯ ทั้งหมดที่ต้องการการดูแล สงเคราะห์ หรือฟ้ืนฟู  
   คิดเป็นร้อยละ 100 
ภารกิจที่ 12 การสาธารณสุขมูลฐาน  ไม่มี 
ภารกิจที่ 13 การพัฒนาเด็กและเยาวชน  ไม่มี  
 
 

/ด้านที่ 4… 
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ด้านท่ี 4  ด้านการศึกษา 
ภารกิจที่ 14 การศึกษาในระบบ 
- จ านวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความดูแลของ อบต. คิดเป็นร้อยละ 100 
- จ านวนเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต. คิดเป็นร้อยละ 67 
- ร้อยละของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้รับอาหารเสริม (นม) ครบถ้วน  
  คิดเป็นร้อยละ 100 
- ร้อยละของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต. ที่ได้รับอาหารกลางวัน 
   ที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน คิดเป็นร้อยละ 100 
ภารกิจที่ 15 การศึกษานอกระบบ/การศึกษาตามอัธยาศัย 
- ร้อยละของจ านวนเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต. ต่อเด็กอายุ  
   2-4 ขวบทั้งหมดในเขต อบต. คิดเป็นร้อยละ 34.72 
ด้านท่ี 5  ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัย 
ภารกิจที่ 16 การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- ร้อยละการจัดท าแผนด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยประเภท 
  ส าคัญที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ คิดเป็นร้อยละ 100 
- ร้อยละของจ านวน อปพร. ต่อประชากรทั้งหมดในพ้ืนที่  
  คิดเป็นร้อยละ 0.64 
- จ านวนครั้งต่อปีที่ อบต. ด าเนินการออกค าสั่ง และสนับสนุนให้ 
   อาสาสมัครปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย/อปพร. ปฏิบัติงาน 
   ในชุมชน/หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 166.67 
- จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบต. ที่มุ่งลดการเกิดอุบัติเหตุ 
   ทางถนน  คิดเป็นร้อยละ 100 
ภารกิจที่ 17 การจัดระเบียบชุมชน  ไม่มี 
ภารกิจที่ 18 การจัดการความขัดแย้ง   ไม่มี 
ภารกิจที่ 19 การปูองกันอาชญากรรมและการกระท าผิด   ไม่มี 
ด้านท่ี 6 ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยวฯ 
ภารกิจที่ 20 ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยวฯ 
- จ านวนกลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ด้รับการสนับสนุนจาก อบต.  
   คิดเป็นร้อยละ 550 
- จ านวนโครงการหรือกิจกรรมเก่ียวกับการส่งเสริมอาชีพที่ด าเนินการ 
   โดย อบต. คิดเป็นร้อยละ 50 
- จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบต. ที่ส่งเสริมการเกษตร  
   การประมง หรือการปศุสัตว์ คิดเป็นร้อยละ 33.33 
 

/ร้อยละของเกษตรกร... 
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- ร้อยละของเกษตรกรที่ผ่านการฝึกปฏิบัติและการฝึกอบรมฯ 
  เม่ือเทียบกับเกษตรกรทั้งหมดในพ้ืนที่  คิดเป็นร้อยละ 0.06 
- จ านวนเกษตรกรที่ได้รับบริการข้อมูลค าปรึกษาจากศูนย์บริการข้อมูล 
  ด้านการเกษตรศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร หรือศูนย์การ 
  เรียนรู้ทางด้านการเกษตรที่สนับสนุนโดย อบต. คิดเป็นร้อยละ 0.40 
- จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบต. ในการส ารวจและช่วยเหลือการ 
  ปูองกันก าจัดศัตรูพืชโดย อบต. คิดเป็นร้อยละ 100 
- จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบต. ในการปูองกันหรือแก้ไขปญญหา 
  ภัยแล้งให้กับกลุ่มเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 100 
- จ านวนโครงการของ อบต. ส่งเสริมการท าการเกษตรแบบพอเพียงหรือ 
  ทฤษฎีใหม่ หรือเกษตรอินทรีย์ คิดเป็นร้อยละ 100 
- ร้อยละของเกษตรกรที่เข้าร่วมในโครงการของ อบต.ที่ส่งเสริมการ 
  ท าการเกษตรแบบพอเพียงหรือทฤษฎีใหม่หรือเกษตรอินทรีย์  
  ต่อเกษตรกรทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 3.48 
- จ านวนแผนพัฒนาด้านการเกษตรระดับต าบล/ชุมชน  
  คิดเป็นร้อยละ 20 
- จ านวนศูนย์แสดงสินค้าชุมชน ศูนย์ OTOP สินค้าหัตถกรรม หรือศูนย์ 
  จ าหน่ายสินค้าของ อบต. ที่เปิดให้บริการตามปกติ คิดเป็นร้อยละ 100 
ด้านท่ี 7  ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และ 
ด้านท่ี 8  ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญญญาชาวบ้านฯ  
ภารกิจที่  21  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- ร้อยละของปริมาณขยะชุมชนที่จัดเก็บโดย อบต. คิดเป็นร้อยละ 17.09 
- จ านวนกิจกรรมหรือโครงการของ อบต. ในการอนุรักษ์ดูแลรักษาปุา  
  แหล่งน้ าธรรมชาติ ล าน้ าสาธารณะ และทรัพยากรชายฝญ่ง หรือการ 
  จัดการเก่ียวกับปญญหาวัชพืช ผักตบชวา ปญญหาน้ าเน่าเสีย และการ 
  ขุดลอกคูคลอง ฯลฯ คิดเป็นร้อยละ  200 
ภารกิจที่ 22 การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญญญาชาวบ้าน  ไม่มี 

   จึงน าเรียนรายงานผลการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ 
 ชี้วัดและค่าเปูาหมายขั้นต่ ามาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองบัวโคกประจ าปี พ.ศ.2561  ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบัวโคกเพ่ือทราบ 

 

ที่ประชุม           รับทราบ 
 
 

/ระเบียบวาระที่  4… 



9 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่อง  เสนอเพ่ือพิจารณา 
 

4.1  พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  
         เปล่ียนแปลง  ครั้งท่ี 1    

 

นายจ่น  จอดสันเทียะ ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก   มีความจ าเป็นที่จะต้อง 
(ประธานสภา อบต.) ด าเนินการแก้ไขปญญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน แต่เนื่องจากบางโครงการ   

ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้ องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ก าหนดปีงบประมา ณ             
ชื่อโครงการ  และปริมาณงานไม่ถูกต้อง  จึงไม่สามารถด าเนินการได้   
  ดังนั้น  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3  
พ.ศ.2561 ข้อ 17  วรรคสอง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกจึงเสนอ  
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่  1 ต่อสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 

 เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  เสนอต่อที่ประชุม 
 

นายสุขสันต์  ช านาญกุล เรียน  ท่านประธานสภา  ท่านสมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
(นายก อบต.)   ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา  

ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก             
เม่ือวันที่ 14 มิถุน ายน 2562 โดยไ ด้พิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงกา ร            
ไปจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และได้
ประกาศใช้ข้อบัญญั ติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563             
เม่ือวันที่ 4 กันยายน 2562 ไปแล้วนั้น 

 องค์กา รบริ หา รส่ วนต าบลหนองบัว โคก  มีควา มจ าเป็นที่ จะต้อง
ด าเนินการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก เพ่ือด าเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
โดยส่วนรวม และเพ่ือแก้ไขปญญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน แต่เนื่องจาก
โครงการที่จะด าเนินการดังกล่าวบางโครงการไม่ได้ก าหนดให้อยู่ในช่วงของ              
ปี 2563 และปริมาณงานที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่ถูกต้องตามหลัก
วิชาการช่าง  จึงไม่สามารถน าไปด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ได้  

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนแผนพัฒนาองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561             
ข้อ 22/1 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน  การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้
เป็นอ านาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้
ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณา
ตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล     
พ.ศ.2537 ด้วย 

/เม่ือแผนพัฒนา... 
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  เม่ือแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่ง 

แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้
ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้ องถิ่น
ประกาศใช้ 

 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบฯ และ 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบัวโคกจึงได้เปลี่ยนแปลงโครงการเพ่ือบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกได้รับหนังสือจากผู้น าต าบลหนอง
บัวโคก  เรื่องความเดือดร้อนทางด้านถนน  เนื่องจากในช่วงฤดูฝนได้เกิดพายุ         
โพดุลขึ้นในช่วงวันที่ 29 สิงหาคม - 1 กันยายนที่ผ่านมา ทางเจ้าหน้าที่ได้เข้าไป
ส ารวจความเสียหายพบว่า  พ้ืนที่ต าบลหนองบั วโคกเกิดความเสี ยหายและ
ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจริง  ประกอบกับบางโครงการที่จะด าเนินการ           
ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นแต่ไม่ได้ก าหนดไว้ในปี 2563  จึงไม่สามารถ
ด าเนินกา รได้  ทางนักวิเคราะห์นโยบายและแผนจึงเสนอขอเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  1  โดยด าเนินการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  ดังนี้ 

 1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ จัดการ
ประชุมเม่ือวันที่ 16 กันยายน 2562  โดยมีนางยุพิน  มีหมู่  ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  เป็นประธาน 

 2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ได้จัดการประชุมเม่ือวันที่  24  
กันยายน  2562 

 3. องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกได้เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น           
(พ.ศ.2561-2565) ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  ในวันที่  28  
ตุลาคม  2562   

 จึงน าเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ต่อที่ประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ  ต่อไป 

 

นายจ่น  จอดสันเทียะ ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกได้เสนอร่างแผนพัฒนา 
(ประธานสภา อบต.) ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  1  ไปแล้วนั้น  มีสมาชิกสภาฯ 

ท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามหรือไม่   
 
 
 

/นายแสวง...   
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นายแสวง  แขขุนทด  สอบถามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 2  
(สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 3) ช่วงบ้านนางหนูชิด ขาวนวล-บ้านนางบุญรอด กล้ามสันเทียะ ว่าเหตุใดงบประมาณ

ที่ใช้ในการก่อสร้างในปี 2563 สูงกว่างบประมาณเดิมที่ก าหนดไว้ในปี  2562  
และโครงการนี้มีประชาชนที่เดือดร้อนก่ีหลังคาเรือน เนื่องจากงบประมาณมีอยู่
อย่างจ ากัดจึงเห็นควรน างบประมาณไปด าเนินการโครงการถนนสายรอบหมู่บ้าน
หรือถนนที่มีเกษตรกรใช้เส้นทางจ านวนมาก  และเป็นประโยชน์กับประชาชน
โดยรวม   

 

นายสาธิต  เปียสันเทียะ  งบประมาณที่ใช้ในการก่อสร้างเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมสาเหตุเนื่องจาก 
(นายช่างโยธาช านาญงาน) มีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การค านวณราคาตามหนังสือสั่งการของทางราชการ         

รวมทั้งค่าวัสดุและค่าแรงงานมีการปรับราคาขึ้นลงตามราคาน้ า มันเชื้อเพลิง ท าให้
ประมาณการค่าก่อสร้างเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และเม่ือจะด าเนินการก่อสร้าง
จะต้องมีการก าหนดราคากลางใหม่อีกครั้ง 

 

นายสุขสันต์  ช านาญกุล  ตามที่สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3  ได้สอบถามโครงการก่อสร้างถนน 
(นายก อบต.) คอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที ่ 2  นั้น  เนื่องจากผู้น าหมู่บ้านหมู่ที่  2  ได้แจ้งปญญหา

ความเดือดร้อนมายัง อบต.หนองบัวโคก  โดยได้มีการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน  
และจัดอันดับความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน  ซ่ึงโครงการก่อสร้าง
ถนนช่วงบ้านนางหนูชิด ขาวนวล-บ้านนางบุญรอด กล้ามสันเทียะ เป็นโครงการที่
ประชาชนมีความเดือดร้อนอันดับที่ 1 และถนนเส้นนี้มีบ้านเรือนต้ังอยู่สองข้างทาง
ประมาณ 10  หลังคาเรือน มีผู้อยู่อาศัยประมาณ 30 คน  ดังนั้น อบต.หนอง        
บัวโคกจึงได้น าโครงการนี้มาพิจารณาด าเนินการแก้ไขปญญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชน  และขอน าเรียนให้สมาชิกสภาทุกท่านได้รับทราบว่าทุกโครงการที่บรรจุ
ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นล้วนแล้วแต่เป็นโครงการที่ประชาชนเดือดร้อนและต้องการ
ให้ อบต.หนองบัวโคกด าเนินการแก้ไขและบ าบัดความเดือดร้อน  อย่างไรก็ตาม  
อบต.หนองบัวโคกขอน้อมรับความคิดเห็นที่แตก ต่าง  และขอยื นยันว่ า กา ร
ด าเนินการทุกอย่างเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของประชาชนและยึดประโยชน์ส่วนรวม
เป็นส าคัญ   

 

นายจ่น  จอดสันเทียะ  มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามอีกหรือไม่  หากไม่มีขอมติ 
(ประธานสภา อบต.) ที่ประชุมสภาฯ ในการพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -

2565)  เปลี่ยนแปลงครั้งที่  1   
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ     จ านวน  16  เสียง 
  งดออกเสียง    จ านวน    2  เสียง 
  ไม่อยู่ในห้องประชุม    จ านวน    1  คน 
 
 

/ระเบียบวาระที่ 5...         
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ระเบียบวาระท่ี  5        เรื่องอ่ืนๆ 
 
 

 5.1  การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 
 

นายจ่น  จอดสันเทียะ  เชิญนายโอภาส  ภู่มาก  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7  น าเสนอต่อที่ประชุม   
(ประธานสภา อบต.)  
 

นายโอภาส  ภู่มาก   ด้วยไฟฟูาสาธารณะในพ้ืนที่หมู่ที่ 7 บ้านโสกรวก ช ารุดเสียหาย ใช้งานไม่ได้ 

(สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7) ประชาชนได้รับความเดือดร้อน  โดยได้แจ้งเป็นหนังสือมายัง อบต.หนองบัวโคกแล้ว   
จึงขอให้ อบต.หนองบัวโคกด าเนินการซ่อมแซมไฟฟูาสาธารณะเพ่ือแก้ปญญหาความ
เดือดร้อนให้กับประชาชนด้วย   

 

นายสหรัถ  กล้ารอด  บ้านหนองพง  หมู่ที่ 6  ประสบปญญหาไฟฟูาสาธารณะช ารุดเสียหาย 

(รองประธานสภา อบต.) และใช้งานไม่ได้เช่นกัน  และได้แจ้งเป็นหนังสือมายัง อบต.หนองบัวโคกแล้ว             
จึงขอเสนอให้ อบต.หนองบัวโคกพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินการแก้ไข
ปญญหาในส่วนนี้ด้วย โดยอาจเปลี่ยนโครงไฟและวัสดุอุปกรณ์ใหม่  เพ่ือให้มีอายุ 
การใช้งานที่ยาวนานขึ้น  และขอถือโอกาสนี้ขอบคุณท่านนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองบัวโคกที่ได้ประสานอ าเภอจัตุรัสด าเนินการขุดสระน้ า ในพ้ืนที่บ้าน
หนองพง  ซ่ึงปญจจุบันได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้  

 

นายแสวง  แขขุนทด  การซ่อมแซมไฟฟูาสาธารณะ  ช่างไฟฟูาควรเป็นผู้มีความรู้ความช านาญ  

(สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3) และมีใบอนุญาตหรือมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ การด าเนินการควรเป็นไป
ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้   

 

นายจ่น  จอดสันเทียะ  การซ่อมแซมไฟฟูาสาธารณะ  หากเปลี่ยนโครงไฟและวัสดุอุปกรณ์ใหม่   
(ประธานสภา อบต.) โดยใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ มีคุณภาพและมีมาตรฐาน ไฟฟูาสาธารณะก็จะมีอายุการ          

ใช้งานที่ยาวนานขึ้น  และกรณีที่มีไฟฟูาสาธารณะช ารุดเสียหาย  ผู้น าหมู่บ้านและ
สมาชิกสภาฯ อาจพิจารณาแก้ไขปญญหาเบื้องต้นก่อนได้โดยที่ไม่ต้องรอความ
ช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนต าบล      

 

นางยุพิน  มีหมู่  กรณีที่หมู่บ้านใดประสบปญญหาไฟฟูาสาธารณะช ารุดเสียหายหรือใช้งานไม่ได้ 

(ปลัด อบต.) ผู้น าหมู่บ้านหรือสมาชิกสภา อบต. สามารถส่งหนังสือแจ้งมายัง อบต.หนองบัวโคก ได้ 
และอบต.หนองบัวโคกจะด าเนินการส ารวจความเสียหายและด าเนินการซ่อมแซม
ต่อไป      

นายสุขสันต์  ช านาญกุล  การซ่อมแซมไฟฟูาสาธารณะทุกครั้ง กองช่างได้มีการประมาณราคาค่าวัสดุ 

(นายก อบต.) ค่าอุปกรณ์และค่าแรง การจัดซ้ือจัดจ้างมีการตรวจรับพัสดุทุกครั้ง และด าเนินการ
ตามระเบียบของทางราชการทุกประการ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปญจจุบันอยู่ใน              
ช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซ่ึงมีเงินงบประมาณไม่เพียงพอ           
ที่จะด าเนินการ และระเบียบก าหนดให้ยืมเงินสะสมทดรองจ่ายไปพลางก่อน        
เฉพาะค่าใช้จ่ายประจ าเท่านั้น  ดังนั้นหากมีเงินงบประมาณเพียงพอจึงจะสามารถ
ด าเนินการซ่อมแซมไฟฟูาสาธารณะได้ 

 

ที่ประชุม    รับทราบ    
 

   /5.2 ศูนย์พัฒนา… 
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 5.2  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองลุมพุก 
 

นายจ่น  จอดสันเทียะ  เชิญนายแสวง  แขขุนทด  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3  น าเสนอต่อที่ประชุม   
(ประธานสภา อบต.) 
 

นายแสวง  แขขุนทด  ตามรายงานผลการจัดบริการสาธารณะ ภารกิจที่ 14  การศึกษาในระบบ 
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3) ซ่ึงเป็นข้อมูลเก่ียวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความดูแลขององค์การบริหารส่วน

ต าบล  เนื่องจากได้รับเสียงสะท้อนมาจากผู้ปกครองว่า ปญจจุบันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หนองลุมพุกค่อนข้างคับแคบและแออัด จึงขอสอบถามว่าจะมีโครงการขยายหรือ
ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองลุมพุกหรือไม่  อย่างไร   

 

นางยุพิน  มีหมู่  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกได้วางแผนที่จะก่อสร้างศูนย์พัฒนา 
(ปลัด อบต.) เด็กเล็กแห่งใหม่โดยขอใช้ที่ราชพัสดุ และได้ส่งเรื่องขอใช้ที่ราชพัสดุไปยังหน่วยงาน

ที่เก่ียวข้องแล้ว  แต่ยังไม่ทราบผลการพิจารณา เนื่องจากกระบวนการและขั้นตอน
ในการขอใช้ที่ราชพัสดุใช้เวลาค่อนข้างนาน  ซ่ึงอบต.หนองบัวโคกได้ประสาน
ติดตามเรื่องนี้มาโดยตลอด  หากได้รับอนุมัติแล้วจะด าเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ
ภายใน 2 ปี  

 

นายสุขสันต์  ช านาญกุล  การขอใช้ที่ราชพัสดุในการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใช้เวลาค่อนข้างนาน 
(นายก อบต.) กรณีที่กรมธนารักษ์ไม่อนุมัติให้ใช้ที่ราชพัสดุ  โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ก็ไม่ได้สามารถด าเนินการได้ ดังนั้น  อบต.หนองบัวโคกจึงต้องวางแผนรองรับ          
กรณีนี้ทีไ่ม่ได้รับอนุมัติให้ใช้ที่ราชพัสดุไว้ด้วย เช่น ซ้ือที่ดินส่วนบุคคลเพ่ือใช้ในการ
ก่อสร้างบริเวณจุดศูนย์กลางในพ้ืนที่ หมู่ 2 หมู่ 7 และหมู่ 8 เป็นต้น  

 

นายจ่น  จอดสันเทียะ   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองลุมพุกมีสภาพพ้ืนที่ ค่อนข้างคับแคบ แออัด  
(ประธานสภา อบต.)  มีน้ าท่วมขัง  สนามเด็กเล่นมีสภาพไม่พร้อมใช้งาน  สภาพแวดล้อมทั้งภายในและ 

ภายนอกโดยรวมไม่เหมาะสมเท่าที่ควร  ดังนั้น  ในเบื้องต้นควรปรับปรุงภูมิทัศน์ 

ภายในและภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองลุมพุกให้มีความเหมาะสมมากขึ้น 
 

ที่ประชุม    รับทราบ                 
 
 5.3  การเข้าด าเนินงานก่อสร้างของผู้รับจ้าง 
 

นายจ่น  จอดสันเทียะ  เชิญนายโอภาส  ภู่มาก  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7  น าเสนอต่อที่ประชุม   
(ประธานสภา อบต.)  
 

นายโอภาส  ภู่มาก   ด้วยในช่วงที่ผ่านมาได้มีการด าเนินการก่อสร้างถนนลูกรังภายในพ้ืนที่ 
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7)  หมู่ที่ 7  บ้านโสกรวก  แต่สมาชิกสภา อบต. หมู่  7  ไม่ทราบว่าผู้รับจ้างจะเข้า  

ด าเนินงานจึงไม่ได้ร่วมตรวจสอบการด าเนินงานของผู้รับจ้าง ดังนั้น หากมีการ
ก่อสร้างในคราวต่อไปเห็นควรแจ้งให้สมาชิกสภา อบต. ในพ้ืนที่ทราบด้วย   

 

/นายสุขสันต์...   
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นายสุขสันต์  ช านาญกุล   ก่อนที่ผู้รับจ้างจะเข้าด าเนินงาน  อบต.หนองบัวโคกได้ส่งหนังสือถึงก านัน  
(นายก อบต.)   ผู้ใหญ่บ้านเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพ้ืนที่ทราบทุกครั้ง  ในส่วนของสมาชิก 

สภา อบต.  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะแจ้งทางโทรศัพท์มือถือหรือแอพพลิเคชั่นไลน์  
หรือแจ้งด้วยตนเองที่บ้าน  ซ่ึงอาจมีบางกรณีที่ไม่สามารถติดต่อได้  จึงท าให้สมาชิก
สภาฯ ไม่ทราบข้อมูลว่าผู้รับจ้างจะเข้าด าเนินงาน อย่างไรก็ตาม ในการจ้างเหมา
ก่อสร้าง  อบต.หนองบัวโคกได้มีการแต่งต้ังผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับ
งานจ้างทุกโครงการ  และได้ด าเนินการตามระเบียบพัสดุทุกประการ 

 

นางกชกร  ชมศรี    กรณีหมู่บ้านใดมีความประสงค์ที่จะส่งตัวแทนประชาคมหมู่บ้านเข้าร่วม 
(ผอ.กองคลัง) เป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง สามารถส่งรายชื่อ ตามแบบฟอร์มมายัง          

กองคลัง อบต.หนองบัวโคกได้ โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อควรเป็นผู้ มีความรู้
ความสามารถ เช่น มีวุฒิการศึกษาทางการช่าง หรือเป็นผู้ประกอบอาชีพรับเหมา
ก่อสร้าง เป็นต้น  ซ่ึงตามพ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้าง มิได้ก าหนดให้บุคคลภายนอกเข้าร่วม
เป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง  แต่อย่างไรก็ตาม เพ่ือเป็นการยืนยันว่าการ
ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างของ อบต.หนองบัวโคกเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้  ทุกหมู่บ้านสามารถเสนอชื่อตัวแทนประชาคมหมู่บ้านเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ทุกโครงการ  และขอใช้โอกาสนี้ประชาสัมพันธ์
โครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานของส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชัยภูมิ  
ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ เว็บไซต์ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน
จังหวัดชัยภูมิ     

 

ที่ประชุม    รับทราบ    
 
 5.4  การลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเพ่ือการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด 
 

นายจ่น  จอดสันเทียะ  เชิญ น.ส.สุภาพร พองชัยภูมิ  ผอ.กองสวัสดิการสังคม น าเสนอต่อที่ประชุม   
(ประธานสภา อบต.) 
 

น.ส.สุภาพร  พองชัยภูมิ  ตามที่กองสวัสดิการสังคมได้รับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด  โดยได้ตรวจสอบ 
(ผอ.กองสวัสดิการสังคม) เอกสารและบันทึกข้อมูลเบื้องต้น  และส่งข้อมูลไปที่จังหวัดเรียบร้อยแล้วจ านวน 

27 ราย ปญจจุบันอยู่ระหว่างการด าเนินการของ พมจ.ชัยภูมิ  และส่วนกลางจะเป็น
ผู้โอนเงินให้กับแม่เด็ก  อบต.หนองบัวโคกท าหน้าที่เป็นผู้ตรวจเอกสารและส่งเรื่อง
ไปที่จังหวัดเท่า นั้น จึงไม่ทราบว่าจะได้รับเงินเม่ือใด หากผู้ ที่ลงทะเบียนไว้           
มีข้อสงสัยสามารถ ติดต่อสอบถามไปยั ง พมจ.ชัยภูมิได้ ที่ หมายเลขโทรศัพท์              
044-056550-3  ต่อ 106  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและขอความอนุเคราะห์
ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในพ้ืนที่ทราบด้วย        

    
/5.5  การยืนยัน... 
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 5.5  การยืนยันตัวตนผู้มีสิทธิรับเบ้ียยังชีพ 
 

นายจ่น  จอดสันเทียะ  เชิญ น.ส.สุภาพร พองชัยภูมิ  ผอ.กองสวัสดิการสังคม น าเสนอต่อที่ประชุม   
(ประธานสภา อบต.) 
 

น.ส.สุภาพร  พองชัยภูมิ  ตามที่กองสวัสดิการสังคมได้ออกพ้ืนที่  11  หมู่บ้าน  เพ่ือให้ผู้มีสิทธิรับ 
(ผอ.กองสวัสดิการสังคม) เบี้ยยังชีพมายืนยันตัวตนเพ่ือรับเบี้ยยังชีพนั้น ปรากฏว่าผู้ มีสิทธิจ านวน 5 ราย       

ไม่มายืนยันตัวตน  ได้แก่ 
  1. นางถ้วน  เอ่ียมสะอาด   หมู่ที่  2   

2.  นางอรุณ  ฟญพฟ์     หมู่ที่  2   
3.  นางสมหวาน  ภิรมย์ไทย หมู่ที่  2 
4.  นายสถิตย์  เหิงขุนทด  หมู่ที่  7 
5.  นางประภาพร  กลิ่นศรีสุข  หมู่ที่  8 

  อบต.หนองบัวโคกได้ระงับการจ่ายเบี้ยยังชีพเดือนตุลาคมไว้ก่อน  โดยมี
แนวโน้มว่าในเดือนมกราคม 2563 กรมบัญชีกลางจะโอนเบี้ยยังชีพให้กับผู้ มีสิทธิ
โดยตรง  จึงขอความร่วมมือสมาชิกสภาฯ แจ้งผู้ที่ยังไม่ได้มายืนยันตัวตนทั้ง 5 ราย 
มายืนยันตัวตนเพ่ือรับเบี้ยยังชีพได้ที่กองสวัสดิการสังคม  อบต.หนองบัวโคก           
และวันนี้กองสวัสดิการสังคมได้ส่งหนังสือถึงก านันและผูใ้หญ่บ้านทุกหมู่บ้าน เรื่อง
รับรองการมีชีวิตของผู้ มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ ประกอบด้วย 1) ผู้ มีสิทธิรายเก่า              
2) แจ้งรา ยชื่อผู้ มีสิทธิ รายใหม่ 3) ผู้ มีสิทธิร ายเก่ าที่ได้ รับอัตราให ม่ และ                    
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้ มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพประจ าปี 2564 ภายใน
เดือนพฤศจิกายน 2562  จึงขอความร่วมมือสมาชิกสภาทุกท่านประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนในพ้ืนที่ทราบโดยทั่วกัน     

 

ที่ประชุม  รับทราบ    
 
นายจ่น  จอดสันเทียะ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องใดจะเสนอหรือสอบถามอีกหรือไม่  หากไม่มี  
(ประธานสภา 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 

 
-                          ลงชื่อ         ณัฐพงษ์  ผาสุข         ประธานกรรมการ 

         (นายณัฐพงษ์  ผาสุข) 
                                                  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 9 

 
      ลงชื่อ        บุญชู   ภู่ประกิจ     กรรมการ 

         (นายบุญชู   ภู่ประกิจ) 
                                                        สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 4 

 
           ลงชื่อ       ช่วง  เบียดขุนทด        กรรมการ 

        (นายช่วง  เบียดขุนทด) 
            สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 11 

 
 
 
- สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว  

 
ลงชื่อ       จ่น  จอดสันเทียะ 

        (นายจ่น  จอดสันเทียะ) 
                ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 


