
รายชื่อผู้เข้าประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี  2563 
ครั้งที่ 1 วันที่  7  เมษายน  2563  เวลา 9.30 น. 
ณ.ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบุ่งคล้า 

 

ที ่ ชื่อ  - นามสกุล ตําแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายบุญกอง  หาญเสนา ประธานสภาฯ บุญกอง  หาญเสนา 
2 นางสําราญ  โคบาล รองประธานสภาฯ สําราญ  โคบาล 
3 นายประหยัด  จันทร์ปรีดา สมาชิก อบต.หมู่ 1 ประหยัด จันทร์ปรีดา 
4 นางนารีรัตน์  จันทร์บัว สมาชิก อบต.หมู่ 1 นารีรัตน์  จันทร์บัว 
5 นายมงคล  บุตรศรี สมาชิก อบต.หมู่ 2 มงคล  บุตรศรี 
6 นางเหรียญทอง   ยังดี สมาชิก อบต.หมู่  2 เหรียญทอง   ยังดี 
7 นายประยูร  กล้าจริง สมาชิก อบต.หมู่ 3 ประยูร  กล้าจริง 
8 นางปานศรี คุ้มบุ่งคล้า สมาชิก อบต.หมู่  3 ปานศรี  คุ้มบุ่งคล้า 
9 นายสากล  อ้อนอุบล สมาชิก อบต.หมู่  4 สากล  อ้อนอุบล 

10 นายสระกิต  งอกลาภ สมาชิก อบต.หมู่  5 สระกิต  งอกลาภ 
11 นายบุญช่วย  เชิดชัยภูม ิ สมาชิก อบต.หมู่  6 บุญช่วย  เชิดชัยภูม ิ
12 นายสุนทร  บุญเทียม สมาชิก อบต.หมู่  6 สุนทร  บุญเทียม 
13 นายสังคม  ทองชัยภูมิ สมาชิก อบต.หมู่. 7 สังคม  ทองชัยภูมิ 
14 นายวสันต์  คลาดโรค สมาชิก อบต.หมู่  7 วสันต์  คลาดโรค 
15 นางวิไลพร  วชิรจิตตานนท์ สมาชิก อบต.หมู่  8 วิไลพร  วชิรจิตตานนท์ 
16 นายสุรศักดิ์  หาญชนะ สมาชิก อบต.หมู่  9 สุรศักดิ์  หาญชนะ 
17 นายสมพงษ์  พงษ์ขวาน้อย สมาชิก อบต.หมู่  9 สมพงษ์  พงษ์ขวาน้อย 
18 นางลัดดา  โชคเฉลิม สมาชิก อบต.หมู่  10 ลัดดา  โชคเฉลิม 
19 นายสมศักดิ์  เจริญวัย สมาชิก อบต.หมู่ 11 สมศักดิ์  เจริญวัย 
20 นายชาญ  กล้าจริง สมาชิก อบต.หมู่ 12 ชาญ  กล้าจริง 
21 นายแสนโฮม  เหลี่ยมศรีจันทร์ สมาชิก อบต.หมู่ 12 แสนโฮม  เหลี่ยมศรีจันทร์ 
22 นางชนาภา  สุภักดี เลขานุการสภา นางชนาภา  สุภักดี 

 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
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เข้าร่วมประชุม                                                                                                             

ที ่ ชื่อ    -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายแก่ง หาญบุ่งคล้า นายกอบต.บุ่งคล้า แก่ง หาญบุ่งคล้า 
2 นายวิยุทธร ช่างเหล็ก รองนายกอบต.บุ่งคล้า วิยุทธร ช่างเหล็ก 
3 นายสมบูรณ์ กล้าจริง รองนายกอบต.บุ่งคล้า สมบูรณ์ กล้าจริง 
4 นางรุ่งทิพย์ ใจสบาย เลขานุการนายก อบต. รุ่งทิพย์ ใจสบาย 
5 นางสาวนิศากร   ชาวพงษ์ ผอ.กองการศึกษาฯ นิศากร   ชาวพงษ์ 
6 นายขจรศักดิ์ สุพรรณฝ่าย ผอ.กองช่าง ขจรศักดิ์ สุพรรณฝ่าย 
7 นางเยาวเรศ เมฆวัน นักจัดการงานทั่วไป เยาวเรศ เมฆวัน 
8 นางมาลัย กล้าประจันทร์ นักวิเคราะห์ฯ มาลัย กล้าประจันทร์ 
9 นางสาวพิไลพรรณ จันทร์ราช ผช.จนท.วิเคราะห์ฯ พิไลพรรณ จันทร์ราช 
10 นายคมกริช เพชรคมกริช นิติกร คมกริช เพชรคมกริช 
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เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
เลขานุการสภาเชิญสมาชิก อบต.เข้าห้องประชุม  มีสมาชิกเข้าประชุม จํานวน 21 คน ไม่มาประชุม - คน 
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ประธานสภากล่าวเปิดประชุมเวลา  09.30 น. 
ระเบียบวาระท่ี 1           เรือ่ง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายบุญกอง หาญเสนา    1.1 สัปดาห์ที่แล้วท่านนายอําเภอได้ร่วมประชุมเก่ียวกับกิจกรรมจิตอาสาภัยแล้งบ้านกุด 

โง้ง หมู่ 4 ซึ่งจะมีโครงการหลายๆโครงการเพ่ือเข้ามาแก้ปัญหาภัยแล้ง  ซึ่งวันนั้น
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ประธานสภา กํานัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านและส่วน
ราชการที่เก่ียวข้อง 

ระเบียบวาระท่ี 2          เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
       ( สมัยสามัญ สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 10 มกราคม  2563  )                                   

ประธาน   มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขหรือไม่  ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม     รับรอง ทั้ง 21 เสียง     ไม่รับรอง – เสียง   งดออกเสียง – เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ 
ปลัด อบต. - ประชาสัมพันธ์การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในที่สาธารณะที่ประชาชนใช้ทํากิจกรรมร่วมกัน 

เช่น วัดทุกวัด ที่ทําการผู้ใหญ่บ้านและศาลากลางบ้าน เป็นต้น จะดําเนินการตั้งแต่
วันที่ 7-10 เมษายน 2563  

ระเบียบวาระท่ี 4          เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
4.1 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
(1) ค่าครุภัณฑ์ 
 1.1 ครุภัณฑ์สํานักงาน 
-  ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก จํานวน 1 ตู้  
ข้อความเดิม 
- เป็นตู้เอกสารขนาด 15 ลิ้นชัก มีขนาด 375x457x1312 ซม.  
- โครงตู้ทําจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.6 มิลลิเมตร พับและเชื่อม อาร์คขึ้น
โครงตู้,หน้าลิ้นชักทําจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตรพับและอาร์คข้ึน
รูป,ลิ้นชักล็อคด้วยระบบกุญแจและสามารถล็อคอัตโนมัติ,มือจับเป็นพลาสติกแดขึ้น
รูป มีโลโก้บริษัท พร้อมที่เสียบการ์ดมีความคงทนแข็งแรง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 
ข้อความใหม่ 
- เป็นตู้เอกสารขนาด 15 ลิ้นชัก มีขนาด 375x457x1312 มม.  
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- โครงตู้ทําจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.6 มิลลิเมตร พับและเชื่อม อาร์คขึ้น
โครงตู้,หน้าลิ้นชักทําจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตรพับและอาร์คข้ึน
รูป,ลิ้นชักล็อคด้วยระบบกุญแจและสามารถล็อคอัตโนมัติ,มือจับเป็นพลาสติกแดขึ้น
รูป มีโลโก้บริษัท พร้อมที่เสียบการ์ดมีความคงทนแข็งแรง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560  

ปลัด อบต.                  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543  
ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ 
  คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอํานาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น 

ประธาน   เชิญท่านสมาชิกแสดงความคิดเห็น ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุมในการให้ความเห็นชอบ 
   ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ข้อ 29 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543  
มติที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 

4.2 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หมวดค่า 
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  

ปลัด อบต.  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543  
ข้อ 27 การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทํา
ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
  ด้วยมีความจําเป็นในการโอนงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน ในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  มีชื่อไม่ตรง
กับมาตรฐานครุภัณฑ์และไม่ตรงกับแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงมีความจําเป็นต้องโอนเพ่ือ
ตั้งจ่ายใหม่  และโอนเพ่ิมกรณีงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่พอจ่าย  รายละเอียดดังนี้ 

   แผนงานการเกษตร 
   โอนลด 

-งานส่งเสริมการเกษตร งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร 
(1) ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน(ฝอยละออง) จํานวน 1 เครื่อง  งบประมาณ
อนุมัติ 59,000 บาท  

   โอนตั้งจ่ายใหม่ 
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งานส่งเสริมการเกษตร งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร 
- ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จํานวน 1 เครื่อง  งบประมาณอนุมัติ 59,000 
บาท  

   เหตุผล  ชื่อโครงการไม่ตรงตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
   โอนเพิ่ม 

-งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
(1)โครงการค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน ถนนเชื่อม ถนนเพ่ือ
การเกษตร งบประมาณอนุมัติ 600,000 บาท งบประมาณก่อนโอน 2,700 บาท 
ขอโอนเพ่ิม 14,000 บาท หลังจากโอนแล้วคงเหลืองบประมาณ 16,700 บาท 
โอนลด  ขอโอนจากแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน งบดําเนินงาน ค่าวัสดุ วัสดุก่อสร้าง งบประมาณอนุมัติ 40,000 บาท 
ปัจจุบันคงเหลือ 37,430 บาท ขอโอนลด 14,000 บาท หลังจากโอนแล้ว
คงเหลืองบประมาณ 23,430 บาท 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
โอนลด 
-งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ  
(2)โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.พร้อมฝาปิด(สายจากร้านค้ากองทุน
หมู่บ้าน-บ้านนายบุญมา หมู่ที่ 8) งบประมาณ 233,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.พร้อมฝาปิด(สายจาก
ร้านค้ากองทุนหมู่บ้าน-บ้านนายบุญมา) หมู่ 8 
- ขนาดกว้าง 0.40 ม. ลึกเฉลี่ย 0.25-0.40 ม.ยาว 119 ม. 
- พร้อมติดตั้งป้ายโครงการฯ จํานวน 1 ป้าย 
โอนตั้งจ่ายใหม่ 
-งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ  
-โครงการปรับปรุงรางระบายน้ํา คสล.พร้อมฝาปิด(สายจากร้านค้ากองทุนหมู่บ้าน-
บ้านนายบุญมา หมู่ที่ 8) งบประมาณ 233,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงรางระบายน้ํา คสล.พร้อมฝาปิด(สายจากร้านค้า
กองทุนหมู่บ้าน-บ้านนายบุญมา) หมู่ 8 
- ขนาดกว้าง 0.40 ม. ลึกเฉลี่ย 0.25-0.40 ม.ยาว 183 ม. 
- พร้อมติดตั้งป้ายโครงการฯ จํานวน 1 ป้าย 
เหตุผล  ชื่อโครงการและรายละเอียดไม่สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
โอนลด 
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-งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ  
(3) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.พร้อมฝาปิด(สายศาลปู่ตา-ถนนลาดยาง)  
หมู่ที่ 9 งบประมาณ 324,000 บาท 
- ขนาดกว้าง 0.40 ม. ลึกเฉลี่ย 0.25-0.40 ม.ยาว 252 ม. 
- พร้อมติดตั้งป้ายโครงการฯ จํานวน 1 ป้าย 
โอนตั้งจ่ายใหม่ 
-งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ  
-โครงการปรับปรุงรางระบายน้ํา คสล.พร้อมฝาปิด(สายศาลปู่ตา-ถนนลาดยาง)  
หมู่ที่ 9 งบประมาณ 324,000 บาท 
- ขนาดกว้าง 0.40 ม. ลึกเฉลี่ย 0.25-0.40 ม.ยาว 252 ม. 
- พร้อมติดตั้งป้ายโครงการฯ จํานวน 1 ป้าย 
เหตุผล  ชื่อโครงการและรายละเอียดไม่สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
โอนลด 
-งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  งบลงทุน ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ  
(4) โครงการล้อมลวดหนามศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณ 97,000 บาท 
-ขนาดความยาว 712 ม.(ตามแบบ อบต.บุ่งคล้า) 
โอนตั้งจ่ายใหม่ 
-งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ  
-โครงการล้อมรั้วลวดหนามศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณ 97,000 
บาท 
-ขนาดความยาว 712 ม. 
เหตุผล  ชื่อโครงการไม่สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ประธาน   เชิญท่านสมาชิกแสดงความคิดเห็น ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุมในการให้ความเห็นชอบ 
  ในการโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ข้อ 27 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543  

มติที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
4.3 การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕   
(เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2/๒๕๖๓) 
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ปลัด อบต.  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2561 กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่น  โดยแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถ เพิ่มเติม 
หรือเปลี่ยนแปลง แก้ไข ได้ตามความจําเป็นและตามความเหมาะสมโดยให้เป็นไป
ตามระเบียบ หมวด 5 การแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมแผนพัฒนา ข้อ 22/2 ใน
กรณีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เก่ียวกับโครงการพระราชดําริ 
งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็น
อํานาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งยกเว้นไมต่้องประชุมคณะกรรมการ แต่ในส่วน
ขององ๕การบริหารส่วนตําบลต้องผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสภา อบต.ก่อนที่
ผู้บริหารจะประกาศต่อไป 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

  

   เหตุผลและความจําเป็นในการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) ครั้งที่ 1/2563 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วน
ตําบลบุ่งคล้า ได้อนุมัติประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เม่ือวันที่ 
14 มิถุนายน 2562 เพื่อเป็นกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีนั้น 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 5 
การแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมแผนพัฒนา ข้อ 22/2 ในกรณีเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชดําริ งานพระราชพิธี รัฐ
พิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอํานาจอนุมัติของ
ผู้บริหารท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2543 ข้อ 
26 การโอนงบประมาณรายจ่ายต่างๆให้เป็นอํานาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น และ
กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือสั่งการดังนี้ 

   1) ตามหนังสืออําเภอเมืองชัยภูมิ ด่วนที่สุดที่ ชย 0023.6/1123 ลงวันที่ 
27 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่องแนวทางการจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ 
ประจําปี 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นร่วมกับอําเภอลงนามเป็นผู้ร่วมจัดการฝึกอบรม พร้อมจัดส่งโครงการดังกล่าว
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร่วมการจัดฝึกอบรม เพ่ือดําเนินการจัดทําโรงการ
ของตนเองและรับผิดชอบเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2563 
หรือจ่ายขาดเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
แห่งละ 50 คน ตามโครงการหลักกําหนด และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  
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ที่ มท 0808.2/ว0813 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เรือ่ง ยกเว้นค่าใช้จ่ายเงิน
สะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เห็นว่า การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

และการป้องกันและบําบัดโรคเป็นอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบล ตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหาร

ส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่7) พ.ศ.2562  และ พ.ร.บ.กําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่ อปท.พ.ศ.2542 ดังนั้น เพื่อให้ อปท. 

สามารถดําเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตามอํานาจหน้าที่ 
ปลัดกระทรวงมหาดไทยโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
จึงอาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
 หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1353 ลงวันที่ 4 มนีาคม 2563 เรื่อง ยกเว้น
การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจัดทําโครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโครงการพลังคน
ไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา(COVID-19) ไม่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565)ขององค์การบริหารส่วนตําบลบุ่งคล้า  และไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไว้ เพื่อให้มีความ
เหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ปัญหา
ความจําเป็นเร่งด่วนทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน 
  2)ตามหนังสืออําเภอเมืองชัยภูมิ ด่วนที่สุด ที่ ชย 0023.6/1223 ลงวันที่ 
4 มีนาคม 2563 เรื่องการดําเนินการขับเคลื่อน “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้
ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) และการจัดทํา
หน้ากากอนามัยเพ่ือการป้องกันตนเอง” โดยการดําเนินการให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานจัดอบรมเพ่ือสร้างทีมวิทยากรหรือทีมครู ก ในพ้ืนที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเป็นทีมประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้และทักษะการจัดทํา
หน้ากากอนามัยสําหรับการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสดังกล่าวโดยให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการจัดอบรมก่อนวันที่ 17 มีนาคม 2563 นั้น 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1353 ลงวันที่ 4 
มีนาคม 2563 เรื่อง ยกเว้นการใช้จ่ายเงินเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึ่ง เห็นว่า การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการป้องกันและบําบัดโรคเป็น
อํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วน
ตําบลตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่7) พ.ศ.2562  และ พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่ อปท.พ.ศ.2542 ดังนั้น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
ดําเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตามอํานาจหน้าที่ 
ปลัดกระทรวงมหาดไทยโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
จึงอาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 89(1) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ 
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นําเงินสะสมไปใช้จ่ายในการดําเนินการจัดฝึกอบรมตาม ““โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) และ
การจัดทําหน้ากากอนามัยเพ่ือการป้องกันตนเอง” 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 89(1) ให้กระทําได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอํานาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็น
การเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดทําเพ่ือบําบัด
ความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกําหนด และกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือ
สั่งการด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว0813 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 หนังสือ
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1353 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2563 เรื่องยกเว้นการใช้
จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และ
โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรน่า(COVID-19)ไม่มีในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนตําบลบุ่งคล้า และไม่ได้ตั้ง
งบประมาณไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ไว้เพ่ือดําเนินการ เพ่ือให้การดําเนินการ “โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และ “โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโค
โรน่า(COVID-19)” เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้ จึงขอ
ดําเนินการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลบุ่งคล้า ให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 22/2 เพื่อที่จะดําเนินการ
โครงการโครงการดังกล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพ่ือให้มีความเหมาะสม
สอดคล้องกับปัญหาของประชาชนและสามารถแก้ปัญหาความจําเป็นเร่งด่วนทันต่อ
สถานการณ์ในปัจจุบันตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 
2/2563  สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบลบุ่งคล้า อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรและการปกครองที่ดีมี
ประสิทธิภาพ 
  1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  ปี 2563 จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ  
150,000 บาท 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต สาธารณสุข สังคม ประชาชนให้
เข้มแข็งยั่งยืน 
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  2.1 แผนงานสาธารณสุข ปี 2563 จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 
100,000 บาท 
รวมทั้งสิ้น ปี 2563  งบประมาณรวมทั้งสิ้น 250,000 บาท 
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 
2/2563  องค์การบริหารส่วนตําบลบุ่งคล้า อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด: ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. : ด้านบริหารจัดการองค์กรและการปกครองที่ดีมี
ประสิทธิภาพ 
แผนงานบริหารทั่วไป 
1. โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
เป้าหมาย จิตอาสาภัยพิบัติขององค์การบริหารส่วนตําบล/เทศบาลในพ้ืนที่อําเภอ
เมืองชัยภูมิ จํานวน 20 แห่งๆละ 50 คน  ปีงบประมาณ 2563 งบประมาณ 
150,000 บาท 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคม
คุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ อปท. : การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สาธารณสุข สังคม ประชาชนให้
เข้มแข็งยั่งยืน 
แผนงานสาธารณสุข 
1. โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกัน ไวรัสโคโรนา(COVID-19) องค์การบริหาร
ส่วนตําบลบุ่งคล้า  
เป้าหมาย   
1. กลุ่มแกนนําจัดทําหน้ากากอนามัย ประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน,ผช.ผญบ.ทุกหมู่บ้าน 
จํานวน 24 คน อสม./กลุ่มสตรี/จิตอาสา ทุกหมู่บ้านๆละ 5 คน จํานวน 60 คน 
บุคลากรของ อปท.จํานวน 16 คน 
2. ประชาชนทุกคนที่สนใจในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลบุ่งคล้า   
ปีงบประมาณ 2563 งบประมาณ 100,000 บาท 
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร) 

ประธาน  ท่านสมาชิกมีความเห็นอย่างไร  สามารถเสนอแนะได้  ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุม ใน
การให้ความเห็นชอบการเพ่ิมเติมแผน ครั้งที่ 2/2563 จํานวน 2 โครงการ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์                                                                 
ระเบียบวาระท่ี 5          เรื่อง อ่ืนๆ   
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นางเหรียญทอง(ส.อบต.ม.2)- ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องกลิ่นห้องน้ํา ซึ่งเป็นเรื่องที่ร้องเรียนมาหลายปี

แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไข  ขอทราบความคืบหน้าในการดําเนินการเพ่ือจะได้ชี้แจงผู้
ร้องทราบ 

ผอ.กองช่าง ได้คุยกับหมอสมัครแล้ว ท่านบอกว่าจะแก้ไขภายใน  10 ธ.ค.62 ซึ่งผมยังไม่ได้
ติดตาม ผมจะให้นิติกรทําหนังสือติดตามความคืบหน้าอีกครั้ง 

เยาวเรศ เรื่องนี้มีร้องเรียน 2 ประเด็น 
   1.น้ําเสียจากห้องน้ํา 
   2. น้ํากระเด็นจากหลังคา เนื่องจากชายคาท่ีก่อสร้างไม่เว้นระยะห่างจากรั้ว 

ซึ่งคณะกรรมการช่วงนั้นคือท่านปลัด อบต./ผอ.กองช่าง ได้พูดคุยตกลงกันแล้วทั้ง 
2 ฝ่าย  แต่เมื่อทําเอกสารไปให้เซ็น กลับไม่ยอมเซ็น  จึงยืดเยื้อมาถึงทุกวันนี้ 

ผอ.กองช่าง หากการก่อสร้าง สร้างก่อน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร ที่เริ่มใช้ ปี 2558 ก็ไม่สามารถ
บังคับใช้ได้  ต้องใช้การเจรจา  เดี๋ยวผมจะรับไปดําเนินการ 

ประธาน การพัฒนาหนองตาดําเป็นสถานที่ท่องเที่ยว และการสํารวจแนวเขตหนองตาดําให้
ชัดเจน  เสริมไหล่ทางถนนรอบหนองตาดําให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกและ
ปลอดภัย และท่านนายอําเภอจะเสนอให้หนองตาดําเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากการท่องเที่ยว  

นายสมบูรณ์ กล้าจริง(รอง นายก อบต.) – ขอเสริมเรื่องหนองตาดํา ผมเคยจ้างเขียนแบบเพ่ือทําให้เป็นสถานที่
ท่องเที่ยว แต่ไม่ทราบว่าแบบอยู่ที่ไหนบ้างยังหาไม่เจอ  และเห็นด้วยกับการพัฒนา
หนองตาดําเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพ่ือให้เกิดประโยชน์กับลูกหลานของเราต่อไป 

รองประธานสภา เมื่อปลายปีที่ผ่านมาเรามีการประชุมประชาคมการพัฒนาหนองตาดําโดยเอกชนที่
จะเข้ามาใช้พื้นที่ ขอสอบถามรายละเอียดจากคุณวิไลพร เพราะเรื่องเงียบไป 

นางวิไลพร(ส.อบต.ม.8) ช่วงนั้นมีเอกชนที่สนใจต้องการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของเมืองชัยภูมิ พอคุยกันเสร็จ
เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจถดถอย ก็หยุดชะงักไป แต่จากการได้เข้าพบและพูดคุยกับ
ท่านนายอําเภอฯ ท่านเห็นชอบด้วย แต่ อบต.ต้องทําแผนฯซึ่งต้องเริ่มจากความ
ต้องการของชุมชนก่อน  แล้วเอกชนจะเข้ามาช่วย 

นางสําราญ โคบาล(รองประธานสภาฯ) ขอสอบถามเรื่องร้องเรียนปัญหากลิ่นขี้หมู ที่ หมู่ 8  
นิติกร การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนการเลี้ยงหมู จํานวนมากทําให้มีปัญหากลิ่น  ทาง อบต.

ได้ออกตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย ปลัด อบต. /นิติกร/นวก.สาธารณสุข  พบว่าผู้
เลี้ยงๆสุกรจํานวน 40 ตัว ส่งกลิ่นเหม็น ได้แนะนําผู้ถูกร้องให้แก้ไข และแนะนําข้อ
กฎหมาย ระเบียบ และได้ข้อตกลงว่า ผู้เลี้ยงขอเวลา 2 เดือน เพ่ือจําหน่ายสุกรที่
เลี้ยงอยู่ให้จําหน่ายหมด ทําความสะอาดทุกวันและกําจัดน้ําเสียโดยใช้นํายาและรถ 
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ดูดสิ่งปฏิกูล  และนิติกรกับ นวก.สาธารณสุขจะออกตรวจสัปดาห์ละครั้ง จนครบ
กําหนด  

นายสมพงษ์ พงษ์ขวาน้อย(ส.อบต.ม.9) ได้มีประชาชน ม.5และ ม.9 ได้ยินยอมเสียสละที่ดินเพื่อก่อสร้างถนน
เพ่ือการเกษตร ระยะทางประมาณ 500 เมตร กว้าง 4 ม. แต่ขาดงบประมาณใน
การก่อสร้าง  

ปลัด อบต. ขอให้บรรจุในแผนฯ และเซ็นเอกสารยินยอมอุทิศที่ดินทุกรายค่ะ 
นิติกร ถ้าเราทําหนังสืออุทิศที่ดิน ต้องไปจดทะเบียนที่ที่ดิน ยกให้เป็นทางสาธารณะ และ

ที่ดินจะออกโฉนดให้ใหม่ และตัดส่วนที่อุทิศออกไป ถ้าเป็นไปได้ควรไปพร้อมกัน 
นางนารีรัตน์(ส.อบต.ม.1) ขอขอบคุณท่านสมาชิกที่เห็นความสําคัญของหนองตาดํา และขอสอบถามเก่ียวกับ

เรื่องท่ีหมู่ 1 ทําหนังสือสอบถามเก่ียวกับการใช้น้ําจากหนองตาดํา ของศูนย์ฮอนด้า 
นิติกร หนองตาดําเป็นหนองน้ําสาธารณะ ที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งเรายังไม่ได้

ทําข้อกําหนดในการใช้น้ําเป็นข้อปฏิบัติไว้  ในเบื้องต้นได้นัดหมายจะเข้าไปพบ
ตัวแทนของศูนย์ฮอนด้าแล้ว หลังจากนั้นจะได้นัดหมายตัวแทนศูนย์ฮอนด้ามาพูดคุย
กับทางหมู่บ้านเพื่อหาข้อสรุปต่อไป โดยอาจทําเป็นข้อตกลงกันไว้ ซึ่งกําหนดนัด
หมายกับทางหมู่บ้านจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง 

ประธาน ท่านสมาชิกมีข้อเสนอแนะหรือสอบถามเรื่องอ่ืนๆอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอปิดประชุม 
ประธาน                     กล่าวปิดประชุมเวลา 12.50 น. 

                              
ลงชื่อ  ชนาภา  สุภักดี         ผู้จดบันทึกรายงานประชุม 

( นางชนาภา  สุภักดี ) 
เลขานุการสภา อบต. 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา 
          

           นารีรัตน์ จันทร์บัว   เหรียญทอง ยังดี   ชาญ กล้าจริง 
         (นางนารีรัตน์ จันทร์บัว)                   (นางเหรียญทอง ยังดี)               (นายชาญ กล้าจริง) 
                กรรมการฯ                                 ประธานฯ                              กรรมการฯ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

                             ลงชือ่                           ผู้จดบันทึกรายงานประชุม 
( นางชนาภา  สุภักดี ) 
เลขานุการสภา อบต. 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา 
          

           ...................................      .....................................             ................................. 
         (นางนารีรัตน์ จันทร์บัว)                   (นางเหรียญทอง ยังดี)               (นายชาญ กล้าจริง) 
                กรรมการฯ                                 ประธานฯ                              กรรมการฯ 

 

ได้รับรองรายงานการประชุมเมื่อคราวการประชุมสมัย  ...............................  
 เมื่อวันที่ ………………………………………. 

                       
   ลงชื่อ ...........................................   ผู้ตรวจรายงานประชุม 

 ( นายบุญกอง  หาญเสนา ) 
ประธานสภา อบต. 

รายชื่อผู้เข้าประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี  2563 
ครั้งที่ 1 วันที่  7  เมษายน  2563  เวลา 9.30 น. 
ณ.ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบุ่งคล้า 

 

ที ่ ชื่อ  - นามสกุล ตําแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายบุญกอง  หาญเสนา ประธานสภาฯ บุญกอง  หาญเสนา 
2 นางสําราญ  โคบาล รองประธานสภาฯ สําราญ  โคบาล 
3 นายประหยัด  จันทร์ปรีดา สมาชิก อบต.หมู่ 1 ประหยัด จันทร์ปรีดา 
4 นางนารีรัตน์  จันทร์บัว สมาชิก อบต.หมู่ 1 นารีรัตน์  จันทร์บัว 
5 นายมงคล  บุตรศรี สมาชิก อบต.หมู่ 2 มงคล  บุตรศรี 
6 นางเหรียญทอง   ยังดี สมาชิก อบต.หมู่  2 เหรียญทอง   ยังดี 
7 นายประยูร  กล้าจริง สมาชิก อบต.หมู่ 3 ประยูร  กล้าจริง 
8 นางปานศรี  สิมาชัย สมาชิก อบต.หมู่  3 ปานศรี  สิมาชัย 
9 นายสากล  อ้อนอุบล สมาชิก อบต.หมู่  4 สากล  อ้อนอุบล 

10 นายอนุกุล  งอกลาภ สมาชิก อบต.หมู่  5 อนุกุล  งอกลาภ 
11 นายบุญช่วย  เชิดชัยภูม ิ สมาชิก อบต.หมู่  6 บุญช่วย  เชิดชัยภูม ิ
12 นายสุนทร  บุญเทียม สมาชิก อบต.หมู่  6 สุนทร  บุญเทียม 
13 นายสังคม  ทองชัยภูมิ สมาชิก อบต.หมู่. 7 สังคม  ทองชัยภูมิ 



14 นายวสันต์  คลาดโรค สมาชิก อบต.หมู่  7 วสันต์  คลาดโรค 
15 นางวิไลพร  วชิรจิตตานนท์ สมาชิก อบต.หมู่  8 วิไลพร  วชิรจิตตานนท์ 
16 นายสุรศักดิ์  หาญชนะ สมาชิก อบต.หมู่  9 สุรศักดิ์  หาญชนะ 
17 นายสมพงษ์  พงษ์ขวาน้อย สมาชิก อบต.หมู่  9 สมพงษ์  พงษ์ขวาน้อย 
18 นางลัดดา  โชคเฉลิม สมาชิก อบต.หมู่  10 ลัดดา  โชคเฉลิม 
19 นายสมศักดิ์  เจริญวัย สมาชิก อบต.หมู่ 11 สมศักดิ์  เจริญวัย 
20 นายชาญ  กล้าจริง สมาชิก อบต.หมู่ 12 ชาญ  กล้าจริง 
21 นายแสนโฮม  เหลี่ยมศรีจันทร์ สมาชิก อบต.หมู่ 12 แสนโฮม  เหลี่ยมศรีจันทร์ 
22 นางชนาภา  สุภักดี เลขานุการสภา นางชนาภา  สุภักดี 

 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
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เข้าร่วมประชุม                                                                                                             

ที ่ ชื่อ    -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายแก่ง หาญบุ่งคล้า นายกอบต.บุ่งคล้า แก่ง หาญบุ่งคล้า 
2 นายวิยุทธร ช่างเหล็ก รองนายกอบต.บุ่งคล้า วิยุทธร ช่างเหล็ก 
3 นายสมบูรณ์ กล้าจริง รองนายกอบต.บุ่งคล้า สมบูรณ์ กล้าจริง 
4 นางรุ่งทิพย์ ใจสบาย เลขานุการนายก อบต. รุ่งทิพย์ ใจสบาย 
5 นางสาวนิศากร   ชาวพงษ์ ผอ.กองการศึกษาฯ นิศากร   ชาวพงษ์ 
6 นายขจรศักดิ์ สุพรรณฝ่าย ผอ.กองช่าง ขจรศักดิ์ สุพรรณฝ่าย 
7 นางเยาวเรศ เมฆวัน นักจัดการงานทั่วไป เยาวเรศ เมฆวัน 
8 นางมาลัย กล้าประจันทร์ นักวิเคราะห์ฯ มาลัย กล้าประจันทร์ 
9 นางสาวพิไลพรรณ จันทร์ราช ผช.จนท.วิเคราะห์ฯ พิไลพรรณ จันทร์ราช 
10 นายคมกริช เพชรคมกริช นิติกร คมกริช เพชรคมกริช 
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เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
เลขานุการสภาเชิญสมาชิก อบต.เข้าห้องประชุม  มีสมาชิกเข้าประชุม จํานวน 21 คน ไม่มาประชุม - คน 
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ประธานสภากล่าวเปิดประชุมเวลา  09.30 น. 
ระเบียบวาระท่ี 1           เรือ่ง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายบุญกอง หาญเสนา    1.1 สัปดาห์ที่แล้วท่านนายอําเภอได้ร่วมประชุมเก่ียวกับกิจกรรมจิตอาสาภัยแล้งบ้านกุด 

โง้ง หมู่ 4 ซึ่งจะมีโครงการหลายๆโครงการเพ่ือเข้ามาแก้ปัญหาภัยแล้ง  ซึ่งวันนั้น
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ประธานสภา กํานัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านและส่วน
ราชการที่เก่ียวข้อง 

ระเบียบวาระท่ี 2          เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
       ( สมัยสามัญ สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 10 มกราคม  2563  )                                   

ประธาน   มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขหรือไม่  ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม     รับรอง ทั้ง 21 เสียง     ไม่รับรอง – เสียง   งดออกเสียง – เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ 



ปลัด อบต. - ประชาสัมพันธ์การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในที่สาธารณะที่ประชาชนใช้ทํากิจกรรมร่วมกัน 
เช่น วัดทุกวัด ที่ทําการผู้ใหญ่บ้านและศาลากลางบ้าน เป็นต้น จะดําเนินการตั้งแต่
วันที่ 7-10 เมษายน 2563  

ระเบียบวาระท่ี 4          เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
4.1 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
(1) ค่าครุภัณฑ์ 
 1.1 ครุภัณฑ์สํานักงาน 
-  ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก จํานวน 1 ตู้  
ข้อความเดิม 
- เป็นตู้เอกสารขนาด 15 ลิ้นชัก มีขนาด 375x457x1312 ซม.  
- โครงตู้ทําจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.6 มิลลิเมตร พับและเชื่อม อาร์คขึ้น
โครงตู้,หน้าลิ้นชักทําจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตรพับและอาร์คข้ึน
รูป,ลิ้นชักล็อคด้วยระบบกุญแจและสามารถล็อคอัตโนมัติ,มือจับเป็นพลาสติกแดขึ้น
รูป มีโลโก้บริษัท พร้อมที่เสียบการ์ดมีความคงทนแข็งแรง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 
ข้อความใหม่ 
- เป็นตู้เอกสารขนาด 15 ลิ้นชัก มีขนาด 375x457x1312 มม.  
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- โครงตู้ทําจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.6 มิลลิเมตร พับและเชื่อม อาร์คขึ้น
โครงตู้,หน้าลิ้นชักทําจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตรพับและอาร์คข้ึน
รูป,ลิ้นชักล็อคด้วยระบบกุญแจและสามารถล็อคอัตโนมัติ,มือจับเป็นพลาสติกแดขึ้น
รูป มีโลโก้บริษัท พร้อมที่เสียบการ์ดมีความคงทนแข็งแรง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560  

ปลัด อบต.                  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543  
ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ 
  คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอํานาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น 

ประธาน   เชิญท่านสมาชิกแสดงความคิดเห็น ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุมในการให้ความเห็นชอบ 



   ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ข้อ 29 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543  
มติที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 

4.2 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หมวดค่า 
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  

ปลัด อบต.  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543  
ข้อ 27 การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทํา
ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
  ด้วยมีความจําเป็นในการโอนงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน ในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  มีชื่อไม่ตรง
กับมาตรฐานครุภัณฑ์และไม่ตรงกับแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงมีความจําเป็นต้องโอนเพ่ือ
ตั้งจ่ายใหม่  และโอนเพ่ิมกรณีงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่พอจ่าย  รายละเอียดดังนี้ 

   แผนงานการเกษตร 
   โอนลด 

-งานส่งเสริมการเกษตร งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร 
(1) ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน(ฝอยละออง) จํานวน 1 เครื่อง  งบประมาณ
อนุมัติ 59,000 บาท  

   โอนตั้งจ่ายใหม่ 
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งานส่งเสริมการเกษตร งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร 
- ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จํานวน 1 เครื่อง  งบประมาณอนุมัติ 59,000 
บาท  

   เหตุผล  ชื่อโครงการไม่ตรงตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
    

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
โอนลด 
-งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ  
(2)โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.พร้อมฝาปิด(สายจากร้านค้ากองทุน
หมู่บ้าน-บ้านนายบุญมา หมู่ที่ 8) งบประมาณ 233,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.พร้อมฝาปิด(สายจาก
ร้านค้ากองทุนหมู่บ้าน-บ้านนายบุญมา) หมู่ 8 
- ขนาดกว้าง 0.40 ม. ลึกเฉลี่ย 0.25-0.40 ม.ยาว 119 ม. 
- พร้อมติดตั้งป้ายโครงการฯ จํานวน 1 ป้าย 



โอนตั้งจ่ายใหม่ 
-งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ  
-โครงการปรับปรุงรางระบายน้ํา คสล.พร้อมฝาปิด(สายจากร้านค้ากองทุนหมู่บ้าน-
บ้านนายบุญมา หมู่ที่ 8) งบประมาณ 233,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงรางระบายน้ํา คสล.พร้อมฝาปิด(สายจากร้านค้า
กองทุนหมู่บ้าน-บ้านนายบุญมา) หมู่ 8 
- ขนาดกว้าง 0.40 ม. ลึกเฉลี่ย 0.25-0.40 ม.ยาว 183 ม. 
- พร้อมติดตั้งป้ายโครงการฯ จํานวน 1 ป้าย 
เหตุผล  ชื่อโครงการและรายละเอียดไม่สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
โอนลด 
-งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ  
(3) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.พร้อมฝาปิด(สายศาลปู่ตา-ถนนลาดยาง)  
หมู่ที่ 9 งบประมาณ 324,000 บาท 
- ขนาดกว้าง 0.40 ม. ลึกเฉลี่ย 0.25-0.40 ม.ยาว 252 ม. 
- พร้อมติดตั้งป้ายโครงการฯ จํานวน 1 ป้าย 
โอนตั้งจ่ายใหม่ 
-งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ  
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-โครงการปรับปรุงรางระบายน้ํา คสล.พร้อมฝาปิด(สายศาลปู่ตา-ถนนลาดยาง)  
หมู่ที่ 9 งบประมาณ 324,000 บาท 
- ขนาดกว้าง 0.40 ม. ลึกเฉลี่ย 0.25-0.40 ม.ยาว 252 ม. 
- พร้อมติดตั้งป้ายโครงการฯ จํานวน 1 ป้าย 
เหตุผล  ชื่อโครงการและรายละเอียดไม่สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
โอนลด 
-งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ  
(4) โครงการล้อมลวดหนามศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณ 97,000 บาท 
-ขนาดความยาว 712 ม.(ตามแบบ อบต.บุ่งคล้า) 
โอนตั้งจ่ายใหม่ 
-งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ  



-โครงการล้อมรั้วลวดหนามศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณ 97,000 
บาท 
-ขนาดความยาว 712 ม. 
เหตุผล  ชื่อโครงการไม่สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ประธาน   เชิญท่านสมาชิกแสดงความคิดเห็น ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุมในการให้ความเห็นชอบ 
  ในการโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ข้อ 27 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543  

มติที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
4.3 การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕   
(เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2/๒๕๖๓) 

ปลัด อบต.  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2561 กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่น  โดยแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถ เพิ่มเติม 
หรือเปลี่ยนแปลง แก้ไข ได้ตามความจําเป็นและตามความเหมาะสมโดยให้เป็นไป
ตามระเบียบ หมวด 5 การแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมแผนพัฒนา ข้อ 22/2 ใน
กรณีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เก่ียวกับโครงการพระราชดําริ 
งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็น
อํานาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งยกเว้นไม่ต้องประชุมคณะกรรมการ แต่ในส่วน 
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ขององค์การบริหารส่วนตําบลต้องผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสภา อบต.ก่อนที่
ผู้บริหารจะประกาศต่อไป 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

  

   เหตุผลและความจําเป็นในการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) ครั้งที่ 1/2563 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วน
ตําบลบุ่งคล้า ได้อนุมัติประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เม่ือวันที่ 
14 มิถุนายน 2562 เพื่อเป็นกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีนั้น 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 5 
การแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมแผนพัฒนา ข้อ 22/2 ในกรณีเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชดําริ งานพระราชพิธี รัฐ
พิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอํานาจอนุมัติของ



ผู้บริหารท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2543 ข้อ 
26 การโอนงบประมาณรายจ่ายต่างๆให้เป็นอํานาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น และ
กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือสั่งการดังนี้ 

   1) ตามหนังสืออําเภอเมืองชัยภูมิ ด่วนที่สุดที่ ชย 0023.6/1123 ลงวันที่ 
27 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่องแนวทางการจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ 
ประจําปี 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นร่วมกับอําเภอลงนามเป็นผู้ร่วมจัดการฝึกอบรม พร้อมจัดส่งโครงการดังกล่าว
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร่วมการจัดฝึกอบรม เพ่ือดําเนินการจัดทําโรงการ
ของตนเองและรับผิดชอบเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2563 
หรือจ่ายขาดเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
แห่งละ 50 คน ตามโครงการหลักกําหนด และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  
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ที่ มท 0808.2/ว0813 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เรือ่ง ยกเว้นค่าใช้จ่ายเงิน
สะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เห็นว่า การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

และการป้องกันและบําบัดโรคเป็นอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบล ตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหาร

ส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่7) พ.ศ.2562  และ พ.ร.บ.กําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่ อปท.พ.ศ.2542 ดังนั้น เพื่อให้ อปท. 

สามารถดําเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตามอํานาจหน้าที่ 
ปลัดกระทรวงมหาดไทยโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
จึงอาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
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 หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1353 ลงวันที่ 4 มนีาคม 2563 เรื่อง ยกเว้น
การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจัดทําโครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโครงการพลังคน
ไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา(COVID-19) ไม่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565)ขององค์การบริหารส่วนตําบลบุ่งคล้า  และไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไว้ เพื่อให้มีความ
เหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ปัญหา
ความจําเป็นเร่งด่วนทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน 
  2)ตามหนังสืออําเภอเมืองชัยภูมิ ด่วนที่สุด ที่ ชย 0023.6/1223 ลงวันที่ 
4 มีนาคม 2563 เรื่องการดําเนินการขับเคลื่อน “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้
ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) และการจัดทํา
หน้ากากอนามัยเพ่ือการป้องกันตนเอง” โดยการดําเนินการให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานจัดอบรมเพ่ือสร้างทีมวิทยากรหรือทีมครู ก ในพ้ืนที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเป็นทีมประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้และทักษะการจัดทํา
หน้ากากอนามัยสําหรับการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสดังกล่าวโดยให้



องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการจัดอบรมก่อนวันที่ 17 มีนาคม 2563 นั้น 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1353 ลงวันที่ 4 
มีนาคม 2563 เรื่อง ยกเว้นการใช้จ่ายเงินเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึ่ง เห็นว่า การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการป้องกันและบําบัดโรคเป็น
อํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วน
ตําบลตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่7) พ.ศ.2562  และ พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่ อปท.พ.ศ.2542 ดังนั้น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
ดําเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตามอํานาจหน้าที่ 
ปลัดกระทรวงมหาดไทยโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
จึงอาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 89(1) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ 
นําเงินสะสมไปใช้จ่ายในการดําเนินการจัดฝึกอบรมตาม ““โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) และ
การจัดทําหน้ากากอนามัยเพ่ือการป้องกันตนเอง” 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 89(1) ให้กระทําได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอํานาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็น
การเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดทําเพ่ือบําบัด
ความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร 
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ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกําหนด และกระทรวงมหาดไทยได้มี
หนังสือสั่งการด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว0813 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1353 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2563 เรื่องยกเว้น
การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และ
โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรน่า(COVID-19)ไม่มีในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนตําบลบุ่งคล้า และไม่ได้ตั้ง
งบประมาณไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ไว้เพ่ือดําเนินการ เพ่ือให้การดําเนินการ “โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และ “โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโค
โรน่า(COVID-19)” เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้ จึงขอ
ดําเนินการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลบุ่งคล้า ให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนของ



องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 22/2 เพื่อที่จะดําเนินการ
โครงการโครงการดังกล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพ่ือให้มีความเหมาะสม
สอดคล้องกับปัญหาของประชาชนและสามารถแก้ปัญหาความจําเป็นเร่งด่วนทันต่อ
สถานการณ์ในปัจจุบันตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 
2/2563  สําหรับองค์การบริหารสาวนตําบลบุ่งคล้า อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรและการปกครองที่ดีมี
ประสิทธิภาพ 
  1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  ปี 2563 จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ  
150,000 บาท 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต สาธารณสุข สังคม ประชาชนให้
เข้มแข็งยั่งยืน 
  2.1 แผนงานสาธารณสุข ปี 2563 จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 
100,000 บาท 
รวมทั้งสิ้น ปี 2563  งบประมาณรวมทั้งสิ้น 250,000 บาท 
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 
2/2563  องค์การบริหารส่วนตําบลบุ่งคล้า อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด: ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. : ด้านบริหารจัดการองค์กรและการปกครองที่ดีมี
ประสิทธิภาพ 
แผนงานบริหารทั่วไป 
1. โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
เป้าหมาย จิตอาสาภัยพิบัติขององค์การบริหารส่วนตําบล/เทศบาลในพ้ืนที่อําเภอ
เมืองชัยภูมิ จํานวน 20 แห่งๆละ 50 คน  ปีงบประมาณ 2563 งบประมาณ 
150,000 บาท 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคม
คุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ อปท. : การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สาธารณสุข สังคม ประชาชนให้
เข้มแข็งยั่งยืน 
แผนงานสาธารณสุข 



1. โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกัน ไวรัสโคโรนา(COVID-19) องค์การบริหาร
ส่วนตําบลบุ่งคล้า  
เป้าหมาย   
1. กลุ่มแกนนําจัดทําหน้ากากอนามัย ประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน,ผช.ผญบ.ทุกหมู่บ้าน 
จํานวน 24 คน อสม./กลุ่มสตรี/จิตอาสา ทุกหมู่บ้านๆละ 5 คน จํานวน 60 คน 
บุคลากรของ อปท.จํานวน 16 คน 
2. ประชาชนทุกคนที่สนใจในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลบุ่งคล้า   
ปีงบประมาณ 2563 งบประมาณ 100,000 บาท 
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร) 

ประธาน  ท่านสมาชิกมีความเห็นอย่างไร  สามารถเสนอแนะได้  ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุม ใน
การให้ความเห็นชอบการเพ่ิมเติมแผน ครั้งที่ 2/2563 จํานวน 2 โครงการ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์                                                                 
ระเบียบวาระท่ี 5          เรื่อง อ่ืนๆ   
นางเหรียญทอง(ส.อบต.ม.2)- ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องกลิ่นห้องน้ํา ซึ่งเป็นเรื่องที่ร้องเรียนมาหลายปี

แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไข  ขอทราบความคืบหน้าในการดําเนินการเพ่ือจะได้ชี้แจงผู้
ร้องทราบ 

ผอ.กองช่าง ได้คุยกับหมอสมัครแล้ว ท่านบอกว่าจะแก้ไขภายใน  10 ธ.ค.62 ซึ่งผมยังไม่ได้
ติดตาม ผมจะให้นิติกรทําหนังสือติดตามความคืบหน้าอีกครั้ง 

เยาวเรศ เรื่องนี้มีร้องเรียน 2 ประเด็น 
   1.น้ําเสียจากห้องน้ํา 
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   2. น้ํากระเด็นจากหลังคา เนื่องจากชายคาท่ีก่อสร้างไม่เว้นระยะห่างจากรั้ว 

ซึ่งคณะกรรมการช่วงนั้นคือท่านปลัด อบต./ผอ.กองช่าง ได้พูดคุยตกลงกันแล้วทั้ง 
2 ฝ่าย  แต่เมื่อทําเอกสารไปให้เซ็น กลับไม่ยอมเซ็น  จึงยืดเยื้อมาถึงทุกวันนี้ 

ผอ.กองช่าง หากการก่อสร้าง สร้างก่อน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร ที่เริ่มใช้ ปี 2558 ก็ไม่สามารถ
บังคับใช้ได้  ต้องใช้การเจรจา  เดี๋ยวผมจะรับไปดําเนินการ 

ประธาน การพัฒนาหนองตาดําเป็นสถานที่ท่องเที่ยว และการสํารวจแนวเขตหนองตาดําให้
ชัดเจน  เสริมไหล่ทางถนนรอบหนองตาดําให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกและ
ปลอดภัย และท่านนายอําเภอจะเสนอให้หนองตาดําเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากการท่องเที่ยว  

นายสมบูรณ์ กล้าจริง(รอง นายก อบต.) – ขอเสริมเรื่องหนองตาดํา ผมเคยจ้างเขียนแบบเพ่ือทําให้เป็นสถานที่
ท่องเที่ยว แต่ไม่ทราบว่าแบบอยู่ที่ไหนบ้างยังหาไม่เจอ  และเห็นด้วยกับการพัฒนา
หนองตาดําเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพ่ือให้เกิดประโยชน์กับลูกหลานของเราต่อไป 



รองประธานสภา เมื่อปลายปีที่ผ่านมาเรามีการประชุมประชาคมการพัฒนาหนองตาดําโดยเอกชนที่
จะเข้ามาใช้พื้นที่ ขอสอบถามรายละเอียดจากคุณวิไลพร เพราะเรื่องเงียบไป 

นางวิไลพร(ส.อบต.ม.8) ช่วงนั้นมีเอกชนที่สนใจต้องการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของเมืองชัยภูมิ พอคุยกันเสร็จ
เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจถดถอย ก็หยุดชะงักไป แต่จากการได้เข้าพบและพูดคุยกับ
ท่านนายอําเภอฯ ท่านเห็นชอบด้วย แต่ อบต.ต้องทําแผนฯซึ่งต้องเริ่มจากความ
ต้องการของชุมชนก่อน  แล้วเอกชนจะเข้ามาช่วย 

นางสําราญ โคบาล(รองประธานสภาฯ) ขอสอบถามเรื่องร้องเรียนปัญหากลิ่นขี้หมู ที่ หมู่ 8  
นิติกร การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนการเลี้ยงหมู จํานวนมากทําให้มีปัญหากลิ่น  ทาง อบต.

ได้ออกตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย ปลัด อบต. /นิติกร/นวก.สาธารณสุข  พบว่าผู้
เลี้ยงๆสุกรจํานวน 40 ตัว ส่งกลิ่นเหม็น ได้แนะนําผู้ถูกร้องให้แก้ไข และแนะนําข้อ
กฎหมาย ระเบียบ และได้ข้อตกลงว่า ผู้เลี้ยงขอเวลา 2 เดือน เพ่ือจําหน่ายสุกรที่
เลี้ยงอยู่ให้จําหน่ายหมด ทําความสะอาดทุกวันและกําจัดน้ําเสียโดยใช้นํายาและรถ 
ดูดสิ่งปฏิกูล  และนิติกรกับ นวก.สาธารณสุขจะออกตรวจสัปดาห์ละครั้ง จนครบ
กําหนด  

นายสมพงษ์ พงษ์ขวาน้อย(ส.อบต.ม.9) ได้มีประชาชน ม.5และ ม.9 ได้ยินยอมเสียสละที่ดินเพื่อก่อสร้างถนน
เพ่ือการเกษตร ระยะทางประมาณ 500 เมตร กว้าง 4 ม. แต่ขาดงบประมาณใน
การก่อสร้าง  

ปลัด อบต. ขอให้บรรจุในแผนฯ และเซ็นเอกสารยินยอมอุทิศที่ดินทุกรายค่ะ 
นิติกร ถ้าเราทําหนังสืออุทิศที่ดิน ต้องไปจดทะเบียนที่ที่ดิน ยกให้เป็นทางสาธารณะ และ

ที่ดินจะออกโฉนดให้ใหม่ และตัดส่วนที่อุทิศออกไป ถ้าเป็นไปได้ควรไปพร้อมกัน 
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นางนารีรัตน์(ส.อบต.ม.1) ขอขอบคุณท่านสมาชิกที่เห็นความสําคัญของหนองตาดํา และขอสอบถามเก่ียวกับ
เรื่องท่ีหมู่ 1 ทําหนังสือสอบถามเก่ียวกับการใช้น้ําจากหนองตาดํา ของศูนย์ฮอนด้า 

นิติกร หนองตาดําเป็นหนองน้ําสาธารณะ ที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งเรายังไม่ได้
ทําข้อกําหนดในการใช้น้ําเป็นข้อปฏิบัติไว้  ในเบื้องต้นได้นัดหมายจะเข้าไปพบ
ตัวแทนของศูนย์ฮอนด้าแล้ว หลังจากนั้นจะได้นัดหมายตัวแทนศูนย์ฮอนด้ามาพูดคุย
กับทางหมู่บ้านเพื่อหาข้อสรุปต่อไป โดยอาจทําเป็นข้อตกลงกันไว้ ซึ่งกําหนดนัด
หมายกับทางหมู่บ้านจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง 

ประธาน ท่านสมาชิกมีข้อเสนอแนะหรือสอบถามเรื่องอ่ืนๆอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอปิดประชุม 
ประธาน                     กล่าวปิดประชุมเวลา 12.50 น. 
 

                                 
                             ลงชือ่  ชนาภา  สุภักดี                  ผู้จดบันทึกรายงานประชุม 



( นางชนาภา  สุภักดี ) 
เลขานุการสภา อบต. 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา 
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         (นางนารีรัตน์ จันทร์บัว)                   (นางเหรียญทอง ยังดี)               (นายชาญ กล้าจริง) 
                กรรมการฯ                                 ประธานฯ                              กรรมการฯ 
 

 

 

 


