
รายช่ือผู้เข้าประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี  2562 
ครั้งที่ 1 วันที่  14  มิถุนายน  2562  เวลา 9.30 น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลบุ่งคล้า 

 

ที่ ช่ือ  - นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 
1 นายบุญกอง  หาญเสนา ประธานสภาฯ บุญกอง  หาญเสนา 
2 นางส าราญ  โคบาล รองประธานสภาฯ ส าราญ  โคบาล 
3 นายประหยัด  จันทร์ปรีดา สมาชิก อบต.หมู่ 1 ประหยัด จันทร์ปรีดา 
4 นางนารีรัตน์  จันทร์บัว สมาชิก อบต.หมู่ 1 นารีรัตน์  จันทร์บัว 
5 นายมงคล  บุตรศร ี สมาชิก อบต.หมู ่2 มงคล  บุตรศร ี
6 นางเหรียญทอง   ยังดี สมาชิก อบต.หมู่  2 เหรียญทอง   ยังดี 
7 นายประยรู  กล้าจรงิ สมาชิก อบต.หมู ่3 ประยรู  กล้าจรงิ 
8 นางปานศร ี  สิมาชัย สมาชิก อบต.หมู่  3 ปานศร ี  สิมาชัย 
9 นายสากล  อ้อนอุบล สมาชิก อบต.หมู่  4 สากล  อ้อนอุบล 

10 นายอนุกุล  งอกลาภ สมาชิก อบต.หมู่  5 ลากิจ 
11 นายบุญช่วย  เชิดชัยภูมิ สมาชิก อบต.หมู่  6 บุญช่วย  เชิดชัยภูมิ 
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 นายสุรศักดิ ์  หาญชนะ สมาชิก อบต.หมู่  9 สุรศักดิ ์  หาญชนะ 
17 นายสมพงษ์  พงษ์ขวาน้อย สมาชิก อบต.หมู ่ 9 สมพงษ์  พงษ์ขวาน้อย 
18 นางลัดดา  โชคเฉลิม สมาชิก อบต.หมู่  10 ลากิจ 
19 นายสมศักดิ ์  เจรญิวัย สมาชิก อบต.หมู ่11 สมศักดิ ์  เจรญิวัย 
20 นายชาญ  กล้าจรงิ สมาชิก อบต.หมู่ 12 ชาญ  กล้าจรงิ 
21 นายแสนโฮม  เหลี่ยมศรีจันทร ์ สมาชิก อบต.หมู ่12 แสนโฮม  เหลี่ยมศรีจันทร ์
22 นางชนาภา  สุภักดี เลขานุการสภา ชนาภา  สุภักดี 

 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
1.  นายอนุกุล  งอกลาภ สมาชิก อบต.หมู่  5  ลากิจ 
2.  นางลัดดา  โชคเฉลิม สมาชิก อบต.หมู่  10  ลากิจ 
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ท่ี ชื่อ    -  สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 
1 นายแก่ง หาญบุง่คล้า นายก อบต.บุง่คล้า แก่ง หาญบุง่คล้า 
2 นายสมบรูณ์ กล้าจริง รองนายก อบต.บุง่คล้า สมบรูณ์ กล้าจริง 
3 นายวิยุทธร ช่างเหล็ก รองนายก อบต.บุง่คล้า ไปราชการ  
4 นางรุ่งทิพย ์ ใจสบาย เลขานุการนายก อบต. ไปราชการ  
5 นางค าเลาะ จ าเรญิจิต ครู ร.ร.ชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา ค าเลาะ จ าเรญิจิต 
6 นายพิบูลย์  โชคก าเนิด ผญบ.ม.5 พิบูลย์  โชคก าเนิด 
7 นายอดุลย ์ งอกลาภ ผช.ผญบ.ม.6 อดุลย ์ งอกลาภ 
8 นายบุญสง่ ศรีจันทะ ผอ.ร.ร.บ้านขวาน้อย บุญสง่ ศรีจันทะ 
9 นายสุพรม สิมาชัย ก านัน ต.บุ่งคล้า สุพรม สิมาชัย 

10 จ.อ.อดลุย ์ ลาภเกิด ผอ.รพ.สต.บุง่คล้า จ.อ.อดลุย ์ ลาภเกิด 
11 นางกฤษณา เทพสวัสดิ ์ ผญบ..ม.10 กฤษณา เทพสวัสดิ ์
12 นายเอนก สิมาชัย ผญบ.ม.11 เอนก สิมาชัย 
13 นางบัวเงิน ชาลีกุล สารวัตรก านัน บัวเงิน ชาลีกุล 
14 นางอุบลรัตน์ คล่องแคล่ว ผช.ผญบ.ม.4 อุบลรัตน์ คล่องแคล่ว 
15 น.ส.แสงอรุณ ปรุงชัยภูม ิ ผช.ผญบ.ม.1 แสงอรุณ ปรุงชัยภูม ิ
16 นางมยุร ี สิงห์โห ผช.ผญบ.ม.10 มยุร ี สิงห์โห 
17 นางพิสมัย ปาปะข า ผญบ.ม.3 พิสมัย ปาปะข า 
18 นางปริศนา ศรีสว่าง ผญบ.ม.9 ปริศนา ศรีสว่าง 
19 นายขจรศักดิ ์ สุพรรณฝ่าย ผอ.กองช่าง ขจรศักดิ ์ สุพรรณฝ่าย 
20 นางนันทพร ไพศาลธรรม ผอ.กองคลงั นันทพร ไพศาลธรรม 
21 นายคมกริช เพชรคมกริช นิติกร คมกริช เพชรคมกริช 
22 น.ส.ปลายฝน ศรีพล นักพัฒนาชุมชน ปลายฝน ศรีพล 
23 นางเยาวเรศ เมฆวัน นักจัดการงานทั่วไป เยาวเรศ เมฆวัน 
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เริ่มประชุมเวลา  09.30 น.          
เลขานุการสภาเชิญสมาชิก อบต.เข้าหอ้งประชุม  มีสมาชิกเข้าประชุม จ านวน 19 คน ไม่มาประชุม 2 คน 
เมื่อทีป่ระชุมพรอ้มแล้ว ประธานสภากล่าวเปิดประชุมเวลา  09.30 น. 
ระเบียบวาระที่ 1           เรื่อง  ประธานแจง้ให้ทีป่ระชุมทราบ 
นายบุญกอง หาญเสนา    เชิญปลัด อบต. ส่วนราชการ  ก านันผู้ใหญ่บ้าน  แจ้งเรื่องที่เกี่ยวข้องให้ทีป่ระชุม  
(ประธานสภาฯ)             ทราบตามล าดับ  
ก านันต าบลบุ่งคล้า - ขอรับการสนับสนุนงบประมาณใหก้ับคณะกรรมการหมูบ่้าน เพื่อเพิ่มศักยภาพใน 
   การท างาน และสร้างความเข้มแข็งให้กบัคณะกรรมการหมูบ่้าน  
ปลัด อบต. - การอุดหนุนต้องเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 
 หน่วยงานที่ขอรบัการอุดหนุน ข้อ (3) 
 1. องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 2. ส่วนราชการตามระเบียบบรหิารราชการแผ่นดิน 
 3. รัฐวิสาหกิจ ได้แก่ ไฟฟ้า ประปา 
 4. องค์กรประชาชน องค์กรที่เป็นการรวมตัวของประชาชน ที่จัดต้ังตามกฎหมาย 

หรือข้อบังคับของหน่วยงานรัฐ หรือหนังสือสัง่การ มท.ด าเนนิการมาแล้วไม่น้อยกว่า
หนึ่งป ี

 5. องค์กรการกุศล ได้แก่องค์กรทางศาสนา หรือองค์กรที่มีวัตถุประสงค์หลัก เพือ่
การกุศล หรือบ าเพญ็ประโยชน์ ไม่แสวงหาก าไร จัดต้ังตามกฎหมาย 

 ข้อ 4 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนได้ดังนี้ 
 - โครงการต้องอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ อปท. ตาม 
 1. พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง

(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ข้อ 67 ข้อ 68  
 2. พ.ร.บ.ก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ พ.ศ.2542 มาตรา 16 
 - ประชาชนได้รับประโยชน์ - ตรวจสอบสถานะการคลัง 
   ข้อห้าม - ห้ามจ่ายจากเงินสะสม ทุนส ารองสะสม หรือเงินกู้ 
   - ไม่มีลักษณะเงินทุนหมุนเวียน 

ข้อ 6 กรณีอุดหนุนไฟฟ้า  ประปา       
   - ให้จัดท าประมาณการค่าใช้จ่ายให้ อปท.แทนการเสนอโครงการ 
   - อปท.ตั้งไว้ในแผน/ตั้งงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน   
   ข้อ 12  อปท.ผู้ใหเ้งินอุดหนุน ต้องติดตามประเมินผลการด าเนินการโครงการ 
   หน่วยงานที่ขอรบัเงินต้องรายงานผลการด าเนินโครงการตามแบบรายงาน 
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ในปีงบประมาณ 2561 ที่ผ่านมาทุกหมู่บ้านได้รบังบประมาณเงินอุดหนุน

ส าหรับแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่บา้นละ 20,000 บาท 
อย่างน้อยหมู่บ้านละ 3 โรงการจากทัง้หมด 12 โครงการ  แต่ขณะนี้ยังไม่มีการ
รายงานผลการด าเนินงาน จึงขอแจง้ทุกหมูบ่้านทราบและได้รายงานผลด้วย ถ้าหาก
ยังไม่มีรายงานผลการด าเนินการปทีี่ผ่านมา จะไม่สามารถเบกิจ่ายปีนี้ได้ และจาก
ปัญหาที่ สตง.ได้ตรวจสอบและให้แก้ไขคือคณะกรรมการหมูบ่้านมีค าสัง่แต่งตั้งแต่ไม่
มีข้อบังคับการรับจ่ายเงิน ซึ่งคณะกรรมการหมูบ่้านถือเป็นองค์กรชุมชนตาม
ระเบียบว่าด้วยเงินอุดหนุน ปี 2559 จึงขอให้ทุกหมูบ่้านได้จัดท าข้อบงัคับการรบั
จ่ายเงินข้ึนมาเพื่อเป็นแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ ในปี 2562 นี้เป็นต้นไป  

ระเบียบวาระที่ 2            เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
       (สมัยสามญั ที่ 2 ประจ าปี  2562 ครั้งที่ 1 วันที่  9  เมษายน  2562  )                                   
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขหรือไม่  ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม     รับรอง ทั้ง 19 เสียง     ไม่รับรอง – เสียง   งดออกเสียง – เสียง 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพจิารณา 
   3.1 การทบทวนแผนพฒันาท้องถ่ินห้าปี (พ.ศ.2561-2565) 
ปลัด อบต. ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 

15 พฤษภาคม 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 
2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

  กระทรวงมหาดไทยพจิารณาแล้วเห็นว่า พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการ
บรหิารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2551 มาตรา 19 วรรค
สาม ก าหนดให้เมือ่แผนพฒันาจงัหวัดได้รบัความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและ
ประกาศใช้แล้วการจัดท าแผนพฒันาท้องถ่ินของ อปท.และการด าเนินกจิการของ
จังหวัดและหน่วยงานของรัฐที่เกีย่วข้องต้องสอดคล้องกบัแผนพัฒนาจงัหวัดดังกล่าว 
ประกอบกบัระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบรูณา
การ พ.ศ. 2560 ข้อ 7 ก าหนดให้แผนพฒันาจงัหวัด แผนพัฒนากลุ่มจงัหวัด 
รวมทั้งแผนปฏิบัตริาชการประจ าปจีังหวัด แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีกลุ่มจงัหวัด 
ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพื้นที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะกอ่ให้เกิดประโยชน์สงูสุดกับประชาชน จึงอาศัยอ านาจ
ตามข้อ 5 แห่งระเบียบ มท.ว่าด้วยการจัดท าแผนพฒันาของ อปท.พ.ศ.2548 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม ซักซอ้มแนวทางการทบทวนแผนพฒันาทอ้งถ่ิน พร้อมทั้งก าหนด 
ระยะเวลาแผนพฒันาท้องถ่ินเป็นระยะเวลาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) และให้ 
อปท.ถือเป็นแนวทางปฏิบัติดังนี ้
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  1.ข้ันตอนการทบทวนแผนพฒันาทอ้งถ่ิน พ.ศ.2561-2565 
  ให้เทศบาลท อบต. เมืองพัทยา และ อบจ. ด าเนินการทบทวนแผนพัฒนา

ท้องถ่ินสีป่ีของ อปท.เป็นแผนพัฒนาท้องถ่ินทีม่ีช่วงระยะเวลาห้าป(ีพ.ศ.2561-
2565) 

  2.แนวทางการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 
  2.1 ให้ อบจ.และอ าเภอตรวจสอบองค์ประกอบของคณะกรรมการ

ประสานแผนพฒันาท้องถ่ินระดบัจงัหวัดและอ าเภอตามล าดับให้เป็นปจัจบุัน 
  2.2 ให้ อบจ.จัดสง่ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดปัจจบุันให้ 

อปท.ในเขตจังหวัด เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินไปพลาง
ก่อน เมื่อ อบจ.จัดประชุมคณะกรรมการพฒันา อบจ.และคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถ่ินระดับจังหวัด เพื่อด าเนินการทบทวนหรือเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดแล้วเสรจ็ ใหแ้จ้ง อปท.ในเขตจงัหวัด
ทราบ โดยเค้าโครงยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวัดให้ด าเนินการตาม
รูปแบบที่ก าหนด 

  3. แนวทางการทบทวนแผนพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561-2565 
  3.1 ในการทบทวนแผนพฒันาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) ให้เทศบาล

และ อบต. เมืองพทัยา และ อบจ. ถือปฏิบัติตามข้อ 17 แหง่รบ.มท.ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพฒันาของ อปท. พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิม่เตมิ 

  3.2 ในการทบทวนแผนพฒันาท้องถ่ินสี่ปีของ อปท. อาจใช้ข้อมูลจาก
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี ฉบับปัจจุบันมาทบทวนและปรบัใช้ในการทบทวนแผนพฒันา
ท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) โดยพิจารณาให้มีความสอดคล้องกบัยุทธศาสตร์การ
พัฒนา อปท.ในเขตจงัหวัด ยุทธศาสตรจ์ังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจงัหวัด แผนพฒันา
จังหวัด แผนพฒันากลุ่มจังหวัดแผนพัฒนาภาค แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี(พ.ศ.2561-2580)โดยในระยะ
เริ่มแรกของการทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)ให้จัดท าประชาคม
ต าบลส าหรับ อบต.และเทศบาลต าบล ระดับชุมชนเมืองส าหรบัเทศบาลเมือง ระดับ
ชุมชนนครส าหรับเทศบาลนคร ระดบัจงัหวัดส าหรับ อบจ. และส าหรบัเมืองพทัยา
ให้ใช้รูปแบบของเทศบาลนคร ทัง้นี้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินในโอกาสต่อไปการ
จัดประชุมประชาคมท้องถ่ินของ อปท. ให้ใช้รูปแบบตาม นส.มท.ด่วนที่สุด ที่ มท 
0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 22 ม.ค.2559 และหนังสือ มท. ด่วนที่สุด ที่ มท  
0810.3/ว 6247 ลงวันที่ 3 พ.ย.2560 ประกอบกัน ทั้งนี้ให้ด าเนินการตาม
หลักการบรหิารกจิการบ้านเมืองที่ดี 
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  3.3 ให้ อปท.ทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน ตามเค้าโครงแผนพัฒนาท้องถ่ิน

(พ.ศ.2561-2565) 
  3.4 ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิง่ก่อสร้างที่ต้องน ามาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถ่ิน

ให้จัดท าเฉพาะครุภัณฑ์ ที่ดินและสิง่ก่อสร้างที่อยู่ในโครงการพัฒนาที่ด าเนินการ
จัดท าบริการสาธารณะและกจิกรรมสาธารณะ เพือ่ประชาชนได้ใช้/รับประโยชน์จาก
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิง่ก่อสร้างนั้น และเป็นไปตามอ านาจหนา้ที่ของ อปท. 

  3.5 โครงการรายจ่ายตามแผนงานที่เป็นรายจ่ายประจ าหมวดเงินเดือน
และค่าจ้างประจ า หมวดค่าจ้างช่ัวคราว หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดรายจ่ายอื่น 
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ไม่ต้องน ามาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถ่ิน ยกเว้น 
ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆเฉพาะการจัดกิจกรรมสาธารณะ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณของ อปท. พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ(ฉบบัที่ 3)พ.ศ.2543 

  4.การน าแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)ไปสู่การปฏิบัต ิ
  เพื่อให้แผนพฒันาน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมปีระสิทธิภาพ ให้ อปท.ใช้

แผนพัฒนาท้องถ่ิน เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจา่ยประจ าปี 
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและงบประมาณจากเงินสะสม ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

  ทั้งนี้เพือ่ประโยชน์ในการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินกบัแผนพัฒนาจงัหวัด
และกลุ่มจงัหวัด จงึขอให้ อปท.ด าเนินการทบทวนแผนพฒันาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-
2565) ให้แล้วเสรจ็ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2562 

  ข้ันตอนการทบทวนแผนพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 
 1. คณะกรรมการพฒันาท้องถ่ินจัดประชุมประชาคมท้องถ่ิน ส่วนราชการและ

รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจง้แนวทางการพัฒนาท้องถ่ิน รบัทราบปญัหาความ
ต้องการ ประเด็นการพฒันา และประเด็นทีเ่กี่ยวข้อง และแนวทางปฏิบัติที่
เหมาะสมกับสภาพพื้นทีเ่พื่อน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน โดย
ให้น าข้อมูลพื้นฐานในการพฒันาจากหน่วยงานต่างๆและข้อมูลในแผนพัฒนา
หมู่บ้านหรอืแผนชุมชนมาพจิารณาประกอบการทบทวน แผนพัฒนาท้องถ่ิน 

 2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพฒันาท้องถ่ิน รวบรวมแนวทางและ
ข้อมูลน ามาวิเคราะหเ์พื่อจัดท าร่างแผนพัฒนาทอ้งถ่ินแล้วเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถ่ิน 
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 3. คณะกรรมการพฒันาท้องถ่ินพิจารณาร่างแผนพฒันาท้องถ่ินเพื่อเสนอผู้บรหิาร

ท้องถ่ิน 
 4. กรณีเทศบาล และ อบจ. ใหผู้บ้รหิารพจิารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน และ

ประกาศใช้แผนพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 
  

5. กรณี อบต.ใหผู้้บริหารท้องถ่ินเสนอร่างแผนพัฒนาทอ้งถ่ินต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผูบ้รหิารท้องถ่ินจึงพิจารณาอนุมัติและ
ประกาศใช้แผนพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 

 6. หลังจากด าเนินการตามข้อ 1-5 แล้วให้ด าเนินการตามขอ้ 24 แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพฒันาของ อปท.พ.ศ.2548 แก้ไข
เพิ่มเตมิถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 

  สรปุผลการทบทวนแผนพฒันาจังหวัดชัยภูมิ 
หัวข้อ เดิม ผลการทบทวน เหตผุลของ

การ
ปรับเปลี่ยน 

วิสัยทัศน์ เมืองคุณภาพด้านสินค้าเกษตร 
อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวใน 
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 

เศรษฐกจิก้าวหน้า สงัคมและ 
สิ่งแวดล้อม มีคุณภาพอย่างยั่งยืน 

เพื่อให้อด
คล้องกบั
ศักยภาพของ
จังหวัดใน
ปัจจุบัน 

เป้าประสงค์
รวม 

1.สร้างการเติบโตทางเศรษฐกจิ โดยเน้น
การเพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขันใน
ภาคการเกษตร 
ภาคอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
2.เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการท่องเที่ยว 
3.เพื่ออนรุักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม และสร้างความมั่นคงด้าน
พลังงาน 
4.ยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชน
และสร้างความมั่นคงทางสังคมให้ทั่วถึง 

1.ประชาชนมรีายได้เพิ่มข้ึนและ
กระจายอย่างเหมาะสม 
2.สถานที่ทอ่งเที่ยวมีความสมบูรณ์
และมีมาตรฐาน 
3.การรักษาทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อมให้สมดุลกบัการ
พัฒนา 
4.ประชาชนด ารงชีวิตอย่างมี
คุณภาพ มั่นคงและปลอดภัย 

เพื่อให้
สอดคล้องกบั
ศักยภาพของ
จังหวัดใน
ปัจจุบัน 
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หัวข้อ เดิม ผลการทบทวน เหตผุลของ

การ
ปรับเปลี่ยน 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1:พฒันาขีดความสามารถ
ในการผลิตการจัดการสินค้าและบริการ
สร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมปีระสิทธิภาพและ
ยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2:พฒันาการท่องเที่ยวใหม้ี
คุณภาพได้มาตรฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3:บรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบ
มีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4:พฒันาสงัคมและคุณภาพ
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1 การสร้าง
ความเข้มแข็งทาง 
เศรษฐกจิฐานรากและแข่งขัน 
อย่างยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 2 การ
บรหิารจัดการ การท่องเที่ยวสู่
มาตรฐานสากล 
ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่3 การ 
บรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวด 
ล้อมแบบมสี่วนร่วมอย่างยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 4 
การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
ให้มั่นคงตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อให้
สอดคล้องกบั
ศักยภาพของ
จังหวัดใน
ปัจจุบัน 

จุดเน้นทาง
ยุทธศาสตร ์
(Strategic 
Positioning) 

1.เป็นเมืองเกษตรกรรมก้าวหน้าและ
ยั่งยืน 
2.เป็นแหลง่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มี
คุณภาพ 
3.เป็นแหลง่ผลิตผลิตภัณฑ์ท้องถ่ิน
คุณภาพ 

1. เป็นฐานการผลิตและศูนย์กลาง
สินค้าเกษตรที่เข้มแข็งและยั่งยืน 
2.เป็นศูนย์กลางการทอ่งเที่ยวเชิง
ธรรมชาติและวัฒนธรรมที่มี
ช่ือเสียง 
3.เป็นเมืองแห่งความสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่ด ี
4.เป็นเมืองทีส่ังคมมีคุณภาพมั่นคง
และปลอดภัย 

 

 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพฒันาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็ง 
  และยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาศักยภาพและขีดความสามารถดา้นการเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพฒันาศักยภาพการทอ่งเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการอนรุักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรบัการเป็นศูนย์กลางทาง
การตลาดและการเช่ือมโยงสูป่ระเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วน
ร่วมและยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบรหิารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีประสทิธิภาพ 
จากการประชุมคณะกรรมการพฒันาท้องถ่ินและประชาคมต าบลเมื่อวันที่ 6 
มิถุนายน 2562 ประเด็นยทุธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบุง่คล้า  ไม่
เปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย 7 ยุทธศาสตร์  ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ขององค์การบรหิารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาด้านแหล่งน้ าอปุโภค-บริโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาด้านพฒันาคุณภาพชีวิต สังคม สาธารณสุข 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพฒันาด้านเศรษฐกิจรายได้และภูมปิัญญาท้องถ่ิน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพฒันาด้านการศึกษา ประเพณี วัฒนธรรมและนันทนาการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพฒันาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพฒันาด้านบริหารจัดการองค์กรและการปกครองที่ดี 
ส่วนรายละเอียดโครงการแต่ละยทุธศาสตร์ (รายละเอียดในเอกสารแนบ) 
และการทบทวนแผนพัฒนาหาป(ีพ.ศ.2561-2565) ครั้งนีจ้ะใช้เป็นกรอบในการ
จัดท าข้อบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563 

ประธาน   ท่านสมาชิกมปีระเด็นสงสัยในรายละเอียดในแผนพฒันาห้าปีหรือไม่ 
นายสุนทร บุญเทียม(ส.อบต.ม.6) ขอแก้ไขโครงการ ม.5  เป็นโครงการของ ม. 6 
ประธาน ท่านสมาชิกท่านอื่นมีแก้ไขเพิม่เติมหรอืไม่  ถ้าไม่มีจะขอมตทิี่ประชุมในการให้ความ

เห็นชอบการทบทวนแผนพัฒนาทอ้งถ่ินห้าปี(พ.ศ.2561-2565) 
มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 19 เสียง 
  3.2 การจ่ายขาดเงินสะสม 
ปลัด อบต.   ตามที่จังหวัดมหีนังสือสัง่การ การก่อสร้างฝายมีชีวิตทุกแห่ง ทุกหมูบ่้านแต่เนื่องจาก

สภาพพื้นที่ต าบลบุง่คล้าไมส่ามารถที่จะก่อสร้างทุกหมู่บ้านได้ พิจารณาแล้วมจีุดที่
สามารถกอ่สร้างได้ 1 แห่ง รายละเอียดขอเชิญ ผอ.กองช่างได้ช้ีแจง 

ผอ.กองช่าง ส าหรับสถานที่ก่อสร้างอยู่ ม.11 ทางเข้าหนองสมัพันธ์  ซึ่งได้ไปดูพื้นที่แล้วกบัครู
ฝาย คือท่านผู้ใหญ่อเนก  ขนาดไม่ใหญ่ สันฝายกว้าง 1.50 ม. รายละเอียดการใช้
จ่ายงบประมาณอยู่ที่ 35,400 บาท ตามประมาณการ 
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 1. กระสอบทราย ขนาดกว้าง 0.44 ม.ยาว 0.85 ม.(30 ก.ก.) จ านวน 3,000 ใบ

ราคาใบละ 5 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท 
 2. ทรายบก  จ านวน 35 ลบ.ม.ๆละ 360 บาท เป็นเงิน 12,600 บาท 
 3. เชือกป่าน ø 6 มม. 4 ม้วนๆละ 450 บาท เป็นเงิน 1,800 บาท 

 4. ไม้ไผ่ จ านวน 200 ล า  ล าละ 25 บาท  เป็นเงิน 5,000 บาท 
 5. เชือกฟาง 20 ม้วนๆละ 50 บาท เป็นเงิน 1,000 บาท 
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 35,400 บาท  
ปลัด อบต. การจ่ายขาดเงินสะสมเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ

เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงนิขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่4) พ.ศ.2561 ข้อ 89 
(1) ให้กระท าได้เฉพาะกจิการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ อปท.ซึง่เกี่ยวกบัการ

บริการชุมชนและสังคม/กิจการทีเ่ป็นการเพิ่มพูนรายได้ของ อปท./กจิการที่
บ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนา อปท. 
ตามที่กฎหมายก าหนด 

(2) ได้ส่งเงินสมทบ กองทุนส่งเสริมกจิกรของ อปท.ตามระเบียบแล้ว 
(3) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็น คชจ.ด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือน และกัน

ไว้อีกร้อยละ 10 ขององบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพือ่เป็น คชจ.ในการ
บรหิารงาน และกรณีเกิดสาธารณภัย 

(4) เมื่อได้รบัอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว ต้องก่อหนี้ผูกพันใหเ้สรจ็สิ้นภายใน
ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปีถัดไป หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้
การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 
ทั้งนี้ให้ อปท.ใช้จ่ายเงินสะสม โดยค านึงถึงฐานะการเงินการคลังของ อปท.และ
เสถียรภาพในระยะยาว และโครงการทุกโครงการปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี 

     ข้อมูลเงินสะสม ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 256 2 
1.เงินสะสมที่น าไปใช้ได้ ณ ปัจจบุันหลังจากตรวจสอบยอดเงิน และหกัเงินสะสมที่
ต้องสง่ฝาก กส.ท.หรือ ก.ส.อ.แล้ว   13,259,101.34  บาท 
2.ส ารองจ่ายเงินสะสมทีอ่นุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้ด าเนินการหรืออยู่ระหว่างด าเนินการ 
และยังไม่ได้เบิกจ่าย    3,897,000  บาท 
3.คงเหลือเงินสะสมที่น าไปใช้ได้ ณ ปัจจบุัน  9,362,101.34  บาท 
4.ส ารองงบบุคคลากร(ประมาณ 3 เดือน)  3,000,000  บาท 
(งบบุคลากร ค่าตอบแทน เงินเดือน เดือนละ 1,000,000 บาท) 

   5.ส ารองจ่ายประจ าทีจ่ะต้องจ่ายให้ประชาชนล่าช้า (ประมาณ 2 เดือน 
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   6.เงินสะสมคงเหลือ(3)-(4)-(5)=(6)  6,362,101.34  บาท 
   7.ส ารองไว้กรณีฉุกเฉิน 10 % (6)      636,210.13  บาท 
   8.คงเหลือเงินสะสมที่น าไปใช้ได้(6)-(7)=8  5,725,891.21  บาท  
  ทุนส ารองเงินสะสม ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562  

จ านวน 19,540,955.63บาท 
ประธาน ท่านสมาชิกจะสอบถามรายละเอียดโครงการหรือไม่ ถ้าไม่มจีะขอมติทีป่ระชุมในการ

ให้ความเห็นชอบการจ่ายขาดเงินสะสม 1 โครงการ โครงการก่อสร้างฝายมีชีวิต 
งบประมาณ 35,400 บาท 

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์  19 เสียง 
  3.3 การโอนงบประมารรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
  (1) การโอนงบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์ส านักงาน 
  ส านักปลัดฯ   
  (1.1) ฉากกั้น ขนาด 100x160 ซม. จ านวน 4 ตัว ราคาตัวละ 3,600 

บาท เป็นเงิน 14,400 บาท 
  (1.2) ฉากกั้น ขนาด 120x160 ซม. จ านวน 1 ตัว ราคาตัวละ 4,000 

บาท เป็นเงิน 4,000 บาท 
  (1.3) ฉากกั้น ขนาด 90x120 ซม. จ านวน 2 ตัว ราคาตัวละ 3,400 

บาท เป็นเงิน 6,800 บาท 
  (1.4) ขาต้ัง จ านวน 8 ตัว ราคาตัวละ 350 บาท เป็นเงิน 2,800 บาท 
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 28,000 บาท 
  กองคลงั  
  (1.1) ฉากกั้น ขนาด 120x160 ซม. จ านวน 4 ตัว ราคาตัวละ 4,000 

บาท เป็นเงิน 16,000 บาท 
  (1.2) ฉากกั้น ขนาด 90x120 ซม. จ านวน 2 ตัว ราคาตัวละ 3,400 

บาท เป็นเงิน 6,800 บาท 
  (1.3) ขาต้ัง จ านวน 10 ตัว ราคาตัวละ 320 บาท เป็นเงิน 3,200 บาท 
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 26,000 บาท 
ปลัด อบต. การโอนงบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งกอ่สร้าง เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543  
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ข้อ 27 เป็นการโอนที่ท าใหม้ีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะ 

ปริมาณ คุณภาพ หรือเป็นการโอนไปตัง้จ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างเป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน 

 รายละเอียดการโอนงบประมาณ 
 ครุภัณฑ์ส านักงาน ส านักปลัดฯ 
 เป็นการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานบรหิารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่า

ครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวนเงิน  28,000 บาท ขอโอนงบประมาณจากแผนงาน
บรหิารทั่วไป งานบรหิารทั่วไป หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ประเภทวัสดุ
ส านักงาน ตั้งไว้ 250,000 บาท ปจัจบุันคงเหลือ 124,6680 บาท ขอโอนลด 
28,000 บาท หลังจากโอนแล้วคงเหลือ 96,668 บาท   

 ครุภัณฑ์ส านักงาน  กองคลัง 
 เป็นการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานบรหิารทั่วไป งานบริหารงานคลงั หมวดค่า

ครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวนเงิน  26,000 บาท ขอโอนงบประมาณจากแผนงาน
บรหิารทั่วไป งานบรหิารงานคลัง หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ประเภทวัสดุ
ส านักงาน ตั้งไว้ 135,000 บาท ปจัจบุันคงเหลือ 65,363 บาท ขอโอนลด 
26,000 บาท หลังจากโอนแล้วคงเหลือ 39,363 บาท   

ประธาน ท่านสมาชิกจะสอบถามรายละเอียดโครงการหรือไม่ ถ้าไม่มจีะขอมติทีป่ระชุมในการ
ให้ความเห็นชอบการโอนงบประมาณ หมวดค่าครุภัณฑ์ส านักงาน  ส านักปลัดฯ 
งบประมาณ 28,000 บาท และกองคลงั  งบประมาณ 26,000 บาท 

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์  19 เสียง 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ 
นายก อบต. - การก าจัดวัชพืช ขณะนี้ทางเทศบาลเมอืงชัยภูมิได้ด าเนินการจากล าห้วยหลัวถึง

หนองระเริง มาที่ฝายหนองฉิม เพื่อระบายน้ าออกจากในเมอืง โดยใช้งบประมาณ
ของเทศบาลเมือง และจะลงหินคลกุจากบายพาสสิ้นสุดเขตเทศบาลประมาณ 
1,300 ม. จากนน้ันจะเป็นถนน อบจ. ซึ่วงท่านนายอ าเภอได้แจ้ง รองนายก อบจ.
ที่มาประชุมที่อบต.บุง่คล้าเมื่อวันที่ 12 มิย.ขอให้ช่วยลงหินคลุกต่อจากที่ทาง
เทศบาลลงจนถึงฝายหนองฉิม 

 - โครงการขุดลอกคลองไผ่กบัห้วยน้ าเค็มที่บ้านกุดโงง้ งบจังหวัดจัดสรรให้อ าเภอ
แล้วเฉพาะเป็นค่าน้ ามัน 1 ล้านบาท กจ็ะเริ่มด าเนินการเร็วๆนี้ ตามที่ท่าน
นายอ าเภอได้ประชุมงานซึ่งประกอบด้วยชลประทานชัยภูมิ อบจ.ชัยภูมิ ทม.ชัยภูมิ 
และ อบต.บุ่งคล้า ได้แบ่งงานกันแล้ว 
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นายสากล อ้อนอุบล(ส.อบต.ม.4) อยากขอความอนุเคราะหร์ถน้ า อบต.ได้ไปช่วยรดน้ าต้นไม้ที่ปลูกเมื่อวันที่ 3 

มิถุนายน 2562 ที่บ้านกุดโงง้ เพราะขณะนี้ฝนทิง้ช่วง 
ประธาน                     กล่าวปิดประชุมเวลา 12.15 น. 
 
 
 
 

                      
       ลงช่ือ  ชนาภา  สุภักดี         ผู้จดบันทึกรายงานประชุม 

( นางชนาภา  สุภักดี ) 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา 
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