
รายช่ือผู้เข้าประชุมสภาสมัยสามญั สมัยที่ 2 ประจ าปี  2563 
ครั้งที่ 1 วันที่  7  เมษายน  2563  เวลา 9.30 น. 
ณ.ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุง่คล้า 

 

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 อนุกุล  งอกลาภ 
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 ลัดดา  โชคเฉลิม 
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 นางชนาภา  สุภักดี 

 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
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เข้าร่วมประชุม                                                                                                             

ท่ี ชื่อ    -  สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 
1 นายแก่ง หาญบุง่คล้า นายกอบต.บุ่งคล้า แก่ง หาญบุง่คล้า 
2 นายวิยุทธร ช่างเหล็ก รองนายกอบต.บุ่งคล้า วิยุทธร ช่างเหล็ก 
3 นายสมบรูณ์ กล้าจริง รองนายกอบต.บุ่งคล้า สมบรูณ์ กล้าจริง 
4 นางรุ่งทิพย ์ ใจสบาย เลขานุการนายก อบต. รุ่งทิพย ์ ใจสบาย 
5 นางสาวนิศากร   ชาวพงษ์ ผอ.กองการศึกษาฯ นิศากร   ชาวพงษ์ 
6 นายขจรศักดิ ์ สุพรรณฝ่าย ผอ.กองช่าง ขจรศักดิ ์ สุพรรณฝ่าย 
7 นางเยาวเรศ เมฆวัน นักจัดการงานทั่วไป เยาวเรศ เมฆวัน 
8 นางมาลัย กล้าประจันทร ์ นักวิเคราะห์ฯ มาลัย กล้าประจันทร ์
9 นางสาวพิไลพรรณ จันทรร์าช ผช.จนท.วิเคราะห์ฯ พิไลพรรณ จันทรร์าช 
10 นายคมกริช เพชรคมกริช นิติกร คมกริช เพชรคมกริช 
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เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
เลขานุการสภาเชิญสมาชิก อบต.เข้าหอ้งประชุม  มีสมาชิกเข้าประชุม จ านวน 21 คน ไม่มาประชุม - คน 
เมื่อทีป่ระชุมพรอ้มแล้ว ประธานสภากล่าวเปิดประชุมเวลา  09.30 น. 
ระเบียบวาระที่ 1           เรื่อง  ประธานแจง้ให้ทีป่ระชุมทราบ 
นายบุญกอง หาญเสนา    1.1 สัปดาหท์ี่แล้วท่านนายอ าเภอได้ร่วมประชุมเกี่ยวกับกิจกรรมจิตอาสาภัยแล้งบ้านกุด 

โง้ง หมู่ 4 ซึง่จะมีโครงการหลายๆโครงการเพื่อเข้ามาแกป้ัญหาภัยแล้ง  ซึ่งวันน้ัน
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ประธานสภา ก านัน ผู้ใหญ่บา้นทุกหมูบ่้านและส่วน
ราชการทีเ่กี่ยวข้อง 

ระเบียบวาระที่ 2          เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
       ( สมัยสามัญ สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1 เมือ่วันที่ 10 มกราคม  2563  )                                   

ประธาน   มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขหรือไม่  ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม     รับรอง ทั้ง 21 เสียง     ไม่รับรอง – เสียง   งดออกเสียง – เสียง 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
ปลัด อบต. - ประชาสัมพันธ์การฉีดพ่นยาฆ่าเช้ือในที่สาธารณะที่ประชาชนใช้ท ากิจกรรมร่วมกัน 

เช่น วัดทุกวัด ที่ท าการผู้ใหญ่บ้านและศาลากลางบ้าน เป็นต้น จะด าเนินการตัง้แต่
วันที่ 7-10 เมษายน 2563  

ระเบียบวาระที่ 4          เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1 กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2563  หมวดค่ำครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง 
(1) ค่าครุภัณฑ์ 
 1.1 ครุภัณฑ์ส านักงาน 
-  ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก จ านวน 1 ตู้  
ข้อความเดิม 
- เป็นตู้เอกสารขนาด 15 ลิ้นชัก มีขนาด 375x457x1312 ซม.  
- โครงตู้ท าจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.6 มิลลเิมตร พับและเช่ือม อาร์คข้ึน
โครงตู้,หน้าลิ้นชักท าจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตรพบัและอาร์คข้ึน
รูป,ลิ้นชักลอ็คด้วยระบบกุญแจและสามารถล็อคอัตโนมัติ,มอืจับเป็นพลาสติกแดข้ึน
รูป มีโลโกบ้ริษัท พร้อมที่เสียบการ์ดมีความคงทนแข็งแรง 
- เป็นไปตามพระราชบญัญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 
ข้อความใหม ่
- เป็นตู้เอกสารขนาด 15 ลิ้นชัก มีขนาด 375x457x1312 มม.  
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- โครงตู้ท าจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.6 มิลลเิมตร พับและเช่ือม อาร์คข้ึน
โครงตู้,หน้าลิ้นชักท าจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตรพบัและอาร์คข้ึน
รูป,ลิ้นชักลอ็คด้วยระบบกุญแจและสามารถล็อคอัตโนมัติ,มอืจับเป็นพลาสติกแดข้ึน
รูป มีโลโกบ้ริษัท พร้อมที่เสียบการ์ดมีความคงทนแข็งแรง 
- เป็นไปตามพระราชบญัญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560  

ปลัด อบต.                  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543  
ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ 
  คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานทีก่่อสร้างให้เป็นอ านาจอนุมัติของ
สภาท้องถ่ิน 

ประธาน   เชิญท่านสมาชิกแสดงความคิดเห็น ถ้าไม่มีจะขอมติทีป่ระชุมในการให้ความเห็นชอบ 
   ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ข้อ 29 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543  
มติที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท ์

4.2 กำรโอนงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 หมวดค่ำ 
ครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง  

ปลัด อบต.  เพื่อใหเ้ป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2543  
ข้อ 27 การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดนิและสิง่ก่อสร้าง ที่ท า
ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ใหเ้ป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน 
  ด้วยมีความจ าเป็นในการโอนงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน ในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งกอ่สร้าง ที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  มีช่ือไม่ตรง
กับมาตรฐานครุภัณฑ์และไม่ตรงกับแผนพัฒนาท้องถ่ิน จงึมคีวามจ าเป็นต้องโอนเพื่อ
ตั้งจ่ายใหม่  และโอนเพิ่มกรณีงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่พอจ่าย  รายละเอียดดังนี้ 

   แผนงานการเกษตร 
   โอนลด 

-งานส่งเสริมการเกษตร งบลงทนุ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร 
(1) ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน(ฝอยละออง) จ านวน 1 เครื่อง  งบประมาณ
อนุมัติ 59,000 บาท  

   โอนตั้งจ่ายใหม ่
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งานส่งเสริมการเกษตร งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร 
- ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จ านวน 1 เครื่อง  งบประมาณอนุมัติ 59,000 
บาท  

   เหตผุล  ช่ือโครงการไม่ตรงตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ ์
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
   โอนเพิ่ม 

-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรงุที่ดินและสิง่ก่อสร้าง  
(1)โครงการค่าบ ารงุรักษาหรือซ่อมแซมถนนภายในหมูบ่้าน ถนนเช่ือม ถนนเพื่อ
การเกษตร งบประมาณอนุมัติ 600,000 บาท งบประมาณก่อนโอน 2,700 บาท 
ขอโอนเพิ่ม 14,000 บาท หลังจากโอนแล้วคงเหลืองบประมาณ 16,700 บาท 
โอนลด  ขอโอนจากแผนงานเคหะและชุมชน งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน งบด าเนินงาน ค่าวัสดุ วัสดุก่อสร้าง งบประมาณอนมุตัิ 40,000 บาท 
ปัจจุบันคงเหลือ 37,430 บาท ขอโอนลด 14,000 บาท หลงัจากโอนแล้ว
คงเหลืองบประมาณ 23,430 บาท 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
โอนลด 
-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิง่
สาธารณูปการ  
(2)โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปิด(สายจากร้านค้ากองทุน
หมู่บ้าน-บ้านนายบุญมา หมู่ที่ 8) งบประมาณ 233,000 บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปิด(สายจาก
ร้านค้ากองทุนหมูบ่้าน-บ้านนายบญุมา) หมู่ 8 
- ขนาดกว้าง 0.40 ม. ลึกเฉลี่ย 0.25-0.40 ม.ยาว 119 ม. 
- พร้อมติดตั้งป้ายโครงการฯ จ านวน 1 ป้าย 
โอนตั้งจ่ายใหม ่
-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิง่
สาธารณูปการ  
-โครงการปรบัปรุงรางระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปิด(สายจากร้านค้ากองทุนหมูบ่้าน-
บ้านนายบุญมา หมู่ที่ 8) งบประมาณ 233,000 บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรงุรางระบายน้ า คสล.พรอ้มฝาปิด(สายจากร้านค้า
กองทุนหมูบ่้าน-บ้านนายบุญมา) หมู่ 8 
- ขนาดกว้าง 0.40 ม. ลึกเฉลี่ย 0.25-0.40 ม.ยาว 183 ม. 
- พร้อมติดตั้งป้ายโครงการฯ จ านวน 1 ป้าย 
เหตผุล  ช่ือโครงการและรายละเอียดไม่สอดคล้องกับแผนพฒันาท้องถ่ิน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
โอนลด 
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-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิง่
สาธารณูปการ  
(3) โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปิด(สายศาลปู่ตา-ถนนลาดยาง)  
หมู่ที่ 9 งบประมาณ 324,000 บาท 
- ขนาดกว้าง 0.40 ม. ลึกเฉลี่ย 0.25-0.40 ม.ยาว 252 ม. 
- พร้อมติดตั้งป้ายโครงการฯ จ านวน 1 ป้าย 
โอนตั้งจ่ายใหม ่
-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิง่
สาธารณูปการ  
-โครงการปรบัปรุงรางระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปิด(สายศาลปู่ตา-ถนนลาดยาง)  
หมู่ที่ 9 งบประมาณ 324,000 บาท 
- ขนาดกว้าง 0.40 ม. ลึกเฉลี่ย 0.25-0.40 ม.ยาว 252 ม. 
- พร้อมติดตั้งป้ายโครงการฯ จ านวน 1 ป้าย 
เหตผุล  ช่ือโครงการและรายละเอียดไม่สอดคล้องกับแผนพฒันาท้องถ่ิน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
โอนลด 
-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิง่
สาธารณูปการ  
(4) โครงการล้อมลวดหนามศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง งบประมาณ 97,000 บาท 
-ขนาดความยาว 712 ม.(ตามแบบ อบต.บุ่งคล้า) 
โอนตั้งจ่ายใหม ่
-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิง่
สาธารณูปการ  
-โครงการล้อมรั้วลวดหนามศูนย์เรียนรูเ้ศรษฐกจิพอเพียง งบประมาณ 97,000 
บาท 
-ขนาดความยาว 712 ม. 
เหตผุล  ช่ือโครงการไมส่อดคล้องกบัแผนพฒันาท้องถ่ิน 

ประธาน   เชิญท่านสมาชิกแสดงความคิดเห็น ถ้าไม่มีจะขอมติทีป่ระชุมในการให้ความเห็นชอบ 
  ในการโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ข้อ 27 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543  

มติที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท ์
4.3 กำรเพ่ิมเติมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕   
(เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2/๒๕๖๓) 
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ปลัด อบต.  เพื่อใหเ้ป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548และที่แก้ไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2561 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
เพื่อเป็นแนวทางการพฒันาของท้องถ่ิน  โดยแผนพัฒนาท้องถ่ินสามารถ เพิ่มเตมิ 
หรือเปลี่ยนแปลง แก้ไข ได้ตามความจ าเป็นและตามความเหมาะสมโดยให้เป็นไป
ตามระเบียบ หมวด 5 การแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเตมิแผนพัฒนา ข้อ 22/2 ใน
กรณีเพิม่เติมหรอืเปลี่ยนแปลงแผนพฒันาท้องถ่ินที่เกี่ยวกับโครงการพระราชด าริ 
งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของผูบ้รหิารทอ้งถ่ิน ซึ่งยกเว้นไม่ต้องประชุมคณะกรรมการ แต่ในส่วน
ขององ๕การบริหารส่วนต าบลต้องผ่านความเห็นชอบจากทีป่ระชุมสภา อบต.ก่อนที่
ผู้บริหารจะประกาศต่อไป 

บันทึกหลักกำรและเหตุผล 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2/2563 
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุ่งคล้ำ อ ำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

  

   เหตผุลและความจ าเป็นในการเพิม่เติมแผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-
2565) ครั้งที่ 1/2563 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 องค์การบรหิารส่วน
ต าบลบุง่คล้า ได้อนุมัติประกาศใช้แผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)เมือ่วันที่ 
14 มิถุนายน 2562 เพื่อเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการการจัดท าแผนพฒันาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 5 
การแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมแผนพัฒนา ข้อ 22/2 ในกรณีเพิม่เติมหรอื
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทอ้งถ่ินทีเ่กี่ยวกับโครงการพระราชด าริ งานพระราชพิธี รัฐ
พิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เปน็อ านาจอนุมัติของ
ผู้บริหารท้องถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541 แก้ไขเพิม่เติมถึง(ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2543 ข้อ 
26 การโอนงบประมาณรายจ่ายต่างๆใหเ้ป็นอ านาจอนุมัติของผูบ้รหิารท้องถ่ิน และ
กระทรวงมหาดไทยได้มีหนงัสอืสัง่การดงันี ้

   1) ตามหนังสืออ าเภอเมืองชัยภูมิ ด่วนที่สุดที่ ชย 0023.6/1123 ลงวันที่ 
27 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่องแนวทางการจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพบิัติ 
ประจ าปี 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  โดยให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินร่วมกับอ าเภอลงนามเป็นผูร้่วมจัดการฝึกอบรม พร้อมจัดสง่โครงการดังกล่าว
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ร่วมการจัดฝึกอบรม เพื่อด าเนินการจัดท าโรงการ
ของตนเองและรับผิดชอบเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 
หรือจ่ายขาดเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
แห่งละ 50 คน ตามโครงการหลกัก าหนด และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  
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ที่ มท 0808.2/ว0813 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ยกเว้นค่าใช้จ่ายเงิน
สะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เห็นว่า การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

และการป้องกันและบ าบัดโรคเป็นอ านาจหน้าที่ขององค์การบรหิารส่วนจังหวัด 
เทศบาลและองค์การบรหิารส่วนต าบล ตาม พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบรหิาร

ส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบบัที่7) พ.ศ.2562  และ พ.ร.บ.ก าหนด
แผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท.พ.ศ.2542 ดังนั้น เพื่อให้ อปท. 

สามารถด าเนินการแก้ไขปญัหาความเดือดร้อนของประชาชนตามอ านาจหน้าที่ 
ปลัดกระทรวงมหาดไทยโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
จึงอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรบัเงิน 
 หนังสือด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0808.2/ว1353 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2563 เรื่อง ยกเว้น
การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพื่อจัดท าโครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และโครงการพลังคน
ไทยร่วมใจป้องกันไวรสัโคโรนา(COVID-19) ไม่มีในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-
2565)ขององค์การบรหิารส่วนต าบลบุ่งคล้า  และไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ใน
ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563 ไว้ เพื่อให้มีความ
เหมาะสมสอดคล้องกบัปญัหาความต้องการของประชาชนและสามารถแกป้ัญหา
ความจ าเป็นเรง่ด่วนทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน 
  2)ตามหนงัสืออ าเภอเมืองชัยภูมิ ด่วนที่สุด ที่ ชย 0023.6/1223 ลงวันที่ 
4 มีนาคม 2563 เรื่องการด าเนินการขับเคลื่อน “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้
ความรู้ในการปอ้งกันโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019(COVID-19) และการจัดท า
หน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง” โดยการด าเนินการให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินเป็นหน่วยงานจัดอบรมเพื่อสร้างทีมวิทยากรหรือทีมครู ก ในพื้นที่ขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพือ่เป็นทีมประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้และทักษะการจัดท า
หน้ากากอนามัยส าหรบัการป้องกันการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสดังกล่าวโดยให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการจัดอบรมกอ่นวันที่ 17 มีนาคม 2563 นั้น 
และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1353 ลงวันที่ 4 
มีนาคม 2563 เรื่อง ยกเว้นการใช้จ่ายเงินเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ซึ่ง เห็นว่า การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการปอ้งกันและบ าบัดโรคเป็น
อ านาจหน้าที่ขององค์การบรหิารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบรหิารส่วน
ต าบลตาม พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพิ่มเตมิถึง (ฉบบัที่7) พ.ศ.2562  และ พ.ร.บ.ก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่ อปท.พ.ศ.2542 ดังนั้น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถ
ด าเนินการแก้ไขปญัหาความเดือดร้อนของประชาชนตามอ านาจหน้าที่ 
ปลัดกระทรวงมหาดไทยโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
จึงอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรบัเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ ข้อ 89(1) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถ 



9 
น าเงินสะสมไปใช้จ่ายในการด าเนินการจัดฝึกอบรมตาม ““โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) และ
การจัดท าหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง” 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรบัเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเกบ็รกัษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2547และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 89(1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและสงัคม หรือกิจการทีเ่ป็น
การเพิม่พูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือกจิการที่จัดท าเพือ่บ าบัด
ความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินหรือตามที่กฎหมายก าหนด และกระทรวงมหาดไทยได้มีหนงัสอื
สั่งการด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว0813 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 หนังสือ
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1353 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2563 เรื่องยกเว้นการใช้
จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  โครงการฝกึอบรมชุดปฏิบัตกิารจิตอาสาภัยพบิัติประจ าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และ
โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรสัโคโรน่า(COVID-19)ไม่มีในแผนพฒันา
ท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบรหิารส่วนต าบลบุ่งคล้า และไม่ได้ตั้ง
งบประมาณไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ไว้เพื่อด าเนินการ เพื่อใหก้ารด าเนินการ “โครงการฝกึอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563 และ “โครงการพลงัคนไทยร่วมใจปอ้งกันไวรสัโค
โรน่า(COVID-19)” เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ทีก่ าหนดไว้ จึงขอ
ด าเนินการเพิ่มเติมแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบุง่คล้า ให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบบัที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 22/2 เพื่อที่จะด าเนินการ
โครงการโครงการดงักล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพือ่ให้มีความเหมาะสม
สอดคล้องกบัปัญหาของประชาชนและสามารถแก้ปญัหาความจ าเป็นเร่งด่วนทันต่อ
สถานการณ์ในปจัจบุันตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป 
บัญชีสรุปโครงการพฒันาแผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครัง้ที่ 
2/2563  ส าหรบัองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรและการปกครองที่ดีมี
ประสิทธิภาพ 
  1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  ปี 2563 จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ  
150,000 บาท 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพฒันาคุณภาพชีวิต สาธารณสุข สังคม ประชาชนให้
เข้มแข็งยั่งยืน 
 



10 
  2.1 แผนงานสาธารณสุข ปี 2563 จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 
100,000 บาท 
รวมทั้งสิ้น ปี 2563  งบประมาณรวมทัง้สิ้น 250,000 บาท 
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพฒันาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 
2/2563  องค์การบริหารส่วนต าบลบุง่คล้า อ าเภอเมือง จงัหวัดชัยภูมิ 
ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4 พัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัด: ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหาร
จัดการบ้านเมอืงที่ดมีีประสทิธิภาพ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. : ด้านบริหารจัดการองค์กรและการปกครองที่ดีมี
ประสิทธิภาพ 
แผนงานบริหารทั่วไป 
1. โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัตปิระจ าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินอ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
เป้าหมาย จิตอาสาภัยพิบัติขององค์การบรหิารส่วนต าบล/เทศบาลในพื้นที่อ าเภอ
เมืองชัยภูมิ จ านวน 20 แห่งๆละ 50 คน  ปีงบประมาณ 2563 งบประมาณ 
150,000 บาท 
ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4 พัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสงัคม
คุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ อปท. : การพฒันาด้านคุณภาพชีวิต สาธารณสุข สังคม ประชาชนให้
เข้มแข็งยั่งยืน 
แผนงานสาธารณสุข 
1. โครงการพลงัคนไทยร่วมใจป้องกัน ไวรัสโคโรนา(COVID-19) องค์การบรหิาร
ส่วนต าบลบุ่งคล้า  
เป้าหมาย   
1. กลุ่มแกนน าจัดท าหน้ากากอนามัย ประกอบด้วย ผู้ใหญบ่้าน,ผช.ผญบ.ทุกหมูบ่้าน 
จ านวน 24 คน อสม./กลุ่มสตรี/จิตอาสา ทุกหมู่บ้านๆละ 5 คน จ านวน 60 คน 
บุคลากรของ อปท.จ านวน 16 คน 
2. ประชาชนทุกคนทีส่นใจในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า   
ปีงบประมาณ 2563 งบประมาณ 100,000 บาท 
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร) 

ประธาน  ท่านสมาชิกมีความเห็นอย่างไร  สามารถเสนอแนะได้  ถ้าไม่มีจะขอมติทีป่ระชุม ใน
การให้ความเห็นชอบการเพิ่มเตมิแผน ครัง้ที่ 2/2563 จ านวน 2 โครงการ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์                                                                 
ระเบียบวาระที่ 5          เรื่อง อื่นๆ   
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นางเหรียญทอง(ส.อบต.ม.2)- ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเรือ่งกลิ่นห้องน้ า ซึ่งเป็นเรื่องที่รอ้งเรียนมาหลายปี

แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไข  ขอทราบความคืบหน้าในการด าเนนิการเพือ่จะได้ช้ีแจงผู้
ร้องทราบ 

ผอ.กองช่าง ได้คุยกับหมอสมัครแล้ว ท่านบอกว่าจะแก้ไขภายใน  10 ธ.ค.62 ซึ่งผมยังไม่ได้
ติดตาม ผมจะให้นิติกรท าหนงัสอืติดตามความคืบหน้าอกีครัง้ 

เยาวเรศ เรื่องนี้มีรอ้งเรียน 2 ประเด็น 
   1.น้ าเสียจากห้องน้ า 
   2. น้ ากระเด็นจากหลงัคา เนื่องจากชายคาที่ก่อสร้างไมเ่ว้นระยะห่างจากรั้ว 

ซึ่งคณะกรรมการช่วงนั้นคือท่านปลัด อบต./ผอ.กองช่าง ไดพู้ดคุยตกลงกันแล้วทั้ง 
2 ฝ่าย  แต่เมื่อท าเอกสารไปใหเ้ซ็น กลับไม่ยอมเซ็น  จงึยืดเยื้อมาถึงทุกวันน้ี 

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

ประธาน การพัฒนาหนองตาด าเป็นสถานที่ทอ่งเที่ยว และการส ารวจแนวเขตหนองตาด าให้
ชัดเจน  เสรมิไหล่ทางถนนรอบหนองตาด าให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกและ
ปลอดภัย และท่านนายอ าเภอจะเสนอใหห้นองตาด าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและ
ขอรับการสนบัสนุนงบประมาณจากการทอ่งเที่ยว  

นายสมบรูณ์ กล้าจรงิ(รอง นายก อบต.) – ขอเสรมิเรื่องหนองตาด า ผมเคยจ้างเขียนแบบเพื่อท าให้เป็นสถานที่
ท่องเที่ยว แต่ไม่ทราบว่าแบบอยู่ที่ไหนบ้างยงัหาไมเ่จอ  และเห็นด้วยกับการพฒันา
หนองตาด าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อใหเ้กิดประโยชน์กบัลกูหลานของเราต่อไป 

รองประธานสภา เมื่อปลายปีที่ผ่านมาเรามีการประชุมประชาคมการพัฒนาหนองตาด าโดยเอกชนที่
จะเข้ามาใช้พื้นที่ ขอสอบถามรายละเอียดจากคุณวิไลพร เพราะเรื่องเงียบไป 

นางวิไลพร(ส.อบต.ม.8) ช่วงนั้นมีเอกชนทีส่นใจต้องการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของเมอืงชัยภูมิ พอคุยกันเสรจ็
เนื่องจากสภาพเศรษฐกจิถดถอย ก็หยุดชะงักไป แต่จากการได้เข้าพบและพูดคุยกบั
ท่านนายอ าเภอฯ ท่านเห็นชอบด้วย แต่ อบต.ต้องท าแผนฯซึ่งต้องเริม่จากความ
ต้องการของชุมชนก่อน  แล้วเอกชนจะเข้ามาช่วย 

นางส าราญ โคบาล(รองประธานสภาฯ) ขอสอบถามเรื่องรอ้งเรียนปัญหากลิ่นข้ีหมู ที่ หมู่ 8  
นิติกร การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนการเลี้ยงหมู จ านวนมากท าให้มปีัญหากลิ่น  ทาง อบต.

ได้ออกตรวจสอบข้อเทจ็จริงโดย ปลัด อบต. /นิติกร/นวก.สาธารณสุข  พบว่าผู้
เลี้ยงๆสกุรจ านวน 40 ตัว ส่งกลิ่นเหม็น ได้แนะน าผู้ถูกร้องให้แก้ไข และแนะน าข้อ
กฎหมาย ระเบียบ และได้ข้อตกลงว่า ผู้เลี้ยงขอเวลา 2 เดือน เพื่อจ าหน่ายสุกรที่
เลี้ยงอยู่ใหจ้ าหน่ายหมด ท าความสะอาดทุกวันและก าจัดน้ าเสียโดยใช้น ายาและรถ 
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ดูดสิ่งปฏิกลู  และนิติกรกับ นวก.สาธารณสุขจะออกตรวจสปัดาห์ละครั้ง จนครบ
ก าหนด  

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

ปลัด อบต. ขอให้บรรจุในแผนฯ และเซ็นเอกสารยินยอมอุทิศที่ดินทกุรายค่ะ 
นิติกร ถ้าเราท าหนังสืออุทิศที่ดิน ต้องไปจดทะเบียนที่ที่ดิน ยกให้เป็นทางสาธารณะ และ

ที่ดินจะออกโฉนดให้ใหม่ และตัดส่วนที่อุทิศออกไป ถ้าเป็นไปได้ควรไปพร้อมกัน 
นางนารีรัตน์(ส.อบต.ม.1) ขอขอบคุณท่านสมาชิกที่เห็นความส าคัญของหนองตาด า และขอสอบถามเกี่ยวกับ

เรื่องที่หมู่ 1 ท าหนังสือสอบถามเกี่ยวกบัการใช้น้ าจากหนองตาด า ของศูนย์ฮอนด้า 
นิติกร หนองตาด าเป็นหนองน้ าสาธารณะ ที่ประชาชนใช้ประโยชนร์่วมกัน ซึ่งเรายังไม่ได้

ท าข้อก าหนดในการใช้น้ าเป็นข้อปฏิบัติไว้  ในเบื้องต้นได้นัดหมายจะเข้าไปพบ
ตัวแทนของศูนย์ฮอนด้าแล้ว หลงัจากนั้นจะได้นัดหมายตัวแทนศูนย์ฮอนด้ามาพูดคุย
กับทางหมูบ่้านเพือ่หาข้อสรปุต่อไป โดยอาจท าเป็นข้อตกลงกันไว้ ซึ่งก าหนดนัด
หมายกบัทางหมูบ่้านจะแจ้งใหท้ราบอีกครั้งหนึ่ง 

ประธาน ท่านสมาชิกมีข้อเสนอแนะหรือสอบถามเรือ่งอื่นๆอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอปิดประชุม 
ประธาน                     กล่าวปิดประชุมเวลา 12.50 น. 
                              

ลงช่ือ  ชนาภา  สุภักดี         ผู้จดบันทกึรายงานประชุม 
( นางชนาภา  สุภักดี ) 
เลขานุการสภา อบต. 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา 
          

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

                          ลงช่ือ    บุญกอง  หาญเสนา    ผู้ตรวจรายงานประชุม 
( นายบุญกอง  หาญเสนา) 

 
 


