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

 

ที ่ ชื่อ  - นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
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  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 ลากิจ 
11 นายสุนันท์  ศรีพล สมาชิก อบต.หมู่  5 สุนันท์  ศรีพล 
12 นายบุญช่วย  เชิดชัยภูม ิ สมาชิก อบต.หมู่  6 บุญช่วย  เชิดชัยภูม ิ
13 นายสุนทร  บุญเทียม สมาชิก อบต.หมู่  6 สุนทร  บุญเทียม 
14 นายสังคม  ทองชัยภูมิ สมาชิก อบต.หมู่. 7 สังคม  ทองชัยภูมิ 
15 นายวสันต์  คลาดโรค สมาชิก อบต.หมู่  7 วสันต์  คลาดโรค 
16 นางวิไลพร  วชิรจิตตานนท์ สมาชิก อบต.หมู่  8 วิไลพร  วชิรจิตตานนท์ 
17 นายสุรศักดิ์  หาญชนะ สมาชิก อบต.หมู่  9 สุรศักดิ์  หาญชนะ 
18 นายสมพงษ์  พงษ์ขวาน้อย สมาชิก อบต.หมู่  9 สมพงษ์  พงษ์ขวาน้อย 
19 นางลัดดา  โชคเฉลิม สมาชิก อบต.หมู่  10 ลากิจ 
20 นายสมศักดิ์  เจริญวัย สมาชิก อบต.หมู่ 11 สมศักดิ์  เจริญวัย 
21 นายชาญ  กล้าจริง สมาชิก อบต.หมู่ 12 ชาญ  กล้าจริง 
22 นายแสนโฮม  เหลี่ยมศรีจันทร์ สมาชิก อบต.หมู่ 12 แสนโฮม  เหลี่ยมศรีจันทร์ 
23 นางชนาภา  สุภักดี เลขานุการสภา ชนาภา  สุภักด ี

 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
1.  นายอนุกุล  งอกลาภ สมาชิก อบต.หมู่  5  ลากิจ 
2.  นางลัดดา  โชคเฉลิม สมาชิก อบต.หมู่  10  ลากิจ 
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ที ่ ชื่อ    -  สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 
1 นายแก่ง หาญบุ่งคล้า นายก อบต.บุ่งคล้า แก่ง หาญบุ่งคล้า 
2 นายสมบูรณ์ กล้าจริง รองนายก อบต.บุ่งคล้า สมบูรณ์ กล้าจริง 
3 นายวิยุทธร ช่างเหล็ก รองนายก อบต.บุ่งคล้า ไปราชการ  
4 นางรุ่งทิพย์ ใจสบาย เลขานุการนายก อบต. ไปราชการ  
5 นางค าเลาะ จ าเริญจิต ครู ร.ร.ชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา ค าเลาะ จ าเริญจิต 
6 นายพิบูลย์  โชคก าเนิด ผญบ.ม.5 พิบูลย์  โชคก าเนิด 
7 นายอดุลย์ งอกลาภ ผช.ผญบ.ม.6 อดุลย์ งอกลาภ 
8 นายบุญส่ง ศรีจันทะ ผอ.ร.ร.บ้านขวาน้อย บุญส่ง ศรีจันทะ 
9 นายสุพรม สิมาชัย ก านัน ต.บุ่งคล้า สุพรม สิมาชัย 

10 จ.อ.อดุลย์ ลาภเกิด ผอ.รพ.สต.บุ่งคล้า จ.อ.อดุลย์ ลาภเกิด 
11 นางกฤษณา เทพสวัสดิ์ ผญบ..ม.10 กฤษณา เทพสวัสดิ์ 
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 นางมยุรี สิงห์โห ผช.ผญบ.ม.10 มยุรี สิงห์โห 
17 นางพิสมัย ปาปะข า ผญบ.ม.3 พิสมัย ปาปะข า 
18 นางปริศนา ศรีสว่าง ผญบ.ม.9 ปริศนา ศรีสว่าง 
19 นายขจรศักดิ์ สุพรรณฝ่าย ผอ.กองช่าง ขจรศักดิ์ สุพรรณฝ่าย 
20 นางนันทพร ไพศาลธรรม ผอ.กองคลัง 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.เข้าห้องประชุม  มีสมาชิกเข้าประชุม จ านวน 20 คน ไม่มาประชุม 2 คน 
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ประธานสภากล่าวเปิดประชุมเวลา  09.40 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี 1           เรือ่ง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายบุญกอง หาญเสนา    เชิญปลัด อบต. ส่วนราชการ  ก านันผู้ใหญ่บ้าน  แจ้งเรื่องที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุม  
(ประธานสภาฯ)             ทราบตามล าดับ  
ก านันต าบลบุ่งคล้า - ขอรับการสนับสนุนงบประมาณให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพใน 
   การท างาน และสร้างความเข้มแข็งให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน  

- การขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า หลายหมู่บ้านประชาชนบางส่วนยังไม่มีไฟฟ้าใช้ อยาก
ให้ท่านสมาชิกฯได้เล็งเห็นความส าคัญ 

ปลัด อบต. - การอุดหนุนต้องเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 

 หน่วยงานที่ขอรับการอุดหนุน ข้อ (3) 
 1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2. ส่วนราชการตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
 3. รัฐวสิาหกิจ ได้แก่ ไฟฟ้า ประปา 
 4. องค์กรประชาชน องค์กรที่เป็นการรวมตัวของประชาชน ที่จัดตั้งตามกฎหมาย 

หรือข้อบังคับของหน่วยงานรัฐ หรือหนังสือสั่งการ มท.ด าเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่า
หนึ่งปี 

 5. องค์กรการกุศล ได้แก่องค์กรทางศาสนา หรือองค์กรที่มีวัตถุประสงค์หลัก เพ่ือ
การกุศล หรือบ าเพ็ญประโยชน์ ไม่แสวงหาก าไร จัดตั้งตามกฎหมาย 

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

(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ข้อ 67 ข้อ 68  
 2. พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ พ.ศ.2542 มาตรา 16 
 - ประชาชนได้รับประโยชน์ 
 - ตรวจสอบสถานะการคลัง 
   ข้อห้าม 
   - ห้ามจ่ายจากเงินสะสม ทุนส ารองสะสม หรือเงินกู้ 
   - ไม่มีลักษณะเงินทุนหมุนเวียน 
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ข้อ 6 กรณีอุดหนุนไฟฟ้า  ประปา       

   - ให้จัดท าประมาณการค่าใช้จ่ายให้ อปท.แทนการเสนอโครงการ 
   - อปท.ตั้งไว้ในแผน/ตั้งงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน 

 ซึ่งประมาณการค่าใช้จ่ายของไฟฟ้าจะมีระยะเวลาด าเนินการภายใน 6 
เดือน ส่วนหมู่บ้านใดต้องการการขยายเขตไฟฟ้าก็ให้เสนอโครงการเป็นล าดับหนึ่ง
เพ่ือจัดความส าคัญ และการขยายเขตต้องดูความคุ้มค่าการลงทุนด้วย ว่ามี
ครอบครัวที่เดือดร้อนกี่ครอบครัว ระยะทาง   

   ข้อ 12  อปท.ผู้ให้เงินอุดหนุน ต้องติดตามประเมินผลการด าเนินการโครงการ 
   หน่วยงานที่ขอรับเงินต้องรายงานผลการด าเนินโครงการตามแบบรายงาน 

ในปีงบประมาณ 2561 ที่ผ่านมาทุกหมู่บ้านได้รับงบประมาณเงินอุดหนุน
ส าหรับแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท 
อย่างน้อยหมู่บ้านละ 3 โรงการจากทั้งหมด 12 โครงการ  แต่ขณะนี้ยังไม่มีการ
รายงานผลการด าเนินงาน จึงขอแจ้งทุกหมู่บ้านทราบและได้รายงานผลด้วย ถ้าหาก
ยังไม่มีรายงานผลการด าเนินการปีที่ผ่านมา จะไม่สามารถเบิกจ่ายปีนี้ได้ และจาก
ปัญหาที่ สตง.ได้ตรวจสอบและให้แก้ไขคือคณะกรรมการหมู่บ้านมีค าสั่งแต่งตั้งแต่ไม่
มีข้อบังคับการรับจ่ายเงิน ซึ่งคณะกรรมการหมู่บ้านถือเป็นองค์กรชุมชนตาม
ระเบียบว่าด้วยเงินอุดหนุน ปี 2559 จึงขอให้ทุกหมู่บ้านได้จัดท าข้อบังคับการรับ
จ่ายเงินขึ้นมาเพ่ือเป็นแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ ในปี 2562 นี้เป็นต้นไป โดย
ปกติ กม.จะประกอบด้วยคณะกรรมการจากหลายฝ่าย เช่นผู้น าหมู่บ้าน ส.อบต. อส
ม. เป็นต้น และเงินอุดหนุนโครงการนี้ อสม.ต้องมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ  ใน
ปี 2563 นี้ก่อนจะด าเนินการจะจัดประประชุมชี้แจงร่วมกับ รพ.สต.บุ่งคล้า เพื่อที่
ทาง รพ.สต.จะสามารถแนะน าแนวทางการจัดท าโครงการให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย  

ผอ.รพ.สต.บุ่งคล้า - ขณะนี้ทาง อบต.ก าลังฉีดพ่นท าลายตัวแก่ยุง ป้องกันการระบาดโรคไข้เลือดออก 
ซึ่งขณะนี้การระบาด ม. 7 มี 2 ราย  

 - ขอความร่วมมือทุกหมู่บ้าน รณรงค์สุขาภิบาลทุกหมู่บ้าน ก าจัดลูกน้ ายุงลาย คว่ า
ภาชนะ เพ่ือป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก 

ผอ.ร.ร.บ้านขวาน้อย - ตามนโยบายท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ บ้านสวย เมืองสุข อยากฝากผู้น า
ชุมชนน าร่องเรื่องความสะอาดของต าบล เช่นหน้า ร.ร.บ้านขวาน้อย เด็กๆจะ
รณรงค์เก็บขยะด้านหน้า ร.ร.ทุกวัน แต่ก็ยังมีทุกวันเช่นกัน  

ผญบ.ม.5 - ขอเน้นย้ าจากท่านก านันเรื่องการเพิ่มศักยภาพ กม. อยากเน้นการขับเคลื่อน 
อยากฝากท่าสมาชิกได้พิจารณาเรื่องงบประมาณ 

ผญบ.ม.10 - ขอป้ายห้ามทิ้งขยะ 4 ป้าย 
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 - เรื่องไฟแสงสว่าง 
ผญบ.ม.11 - ตามท่ีได้ท าหนังสือถึงท่านนายก เกี่ยวกับการปราบปราม เมื่อ 2 วันที่แล้วมีแหล่ง

มั่วสุมอยู่แถวหนองสัมพันธ์ประมาณ 30 คัน 
 - และการลักลอบจับปลาที่หนองสัมพันธ์ มีชาวบ้านมาจากอ าเภอคอนสวรรค์ น า

อวนมาจับปลา   
 ปัญหาที่เกิดขึ้นเราจะต้องช่วยกันแก้ไข 
ประธาน ขอบคุณ ผญบ.ม.11 ที่ได้ให้ข้อมูลเด็กแว้นและการลักลอบจับปลา ก็คงต้องช่วยกัน 
 ขอแนะน าพนักงานส่วนต าบลที่ย้ายมาใหม่จ านวน 2 ท่าน 

1. นายคมกริช  เพชรคมกริช  นิติกร 
2. นางสาวปลายฝน  ศรีพล  นักพัฒนาชุมชน 

ระเบียบวาระท่ี 2            เรือ่ง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
       (สมัยสามัญ ที่ 2 ประจ าปี  2562 ครั้งที่ 1 วันที่  9  เมษายน  2562  )                                   
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขหรือไม่  ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม     รับรอง ทั้ง 20 เสียง     ไม่รับรอง – เสียง   งดออกเสียง – เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
   3.1 การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) 
ปลัด อบต. ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 

15 พฤษภาคม 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการ
บริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2551 มาตรา 19 วรรค
สาม ก าหนดให้เมื่อแผนพัฒนาจังหวัดได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและ
ประกาศใช้แล้วการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท.และการด าเนินกิจการของ
จังหวัดและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าว 
ประกอบกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณา
การ พ.ศ. 2560 ข้อ 7 ก าหนดให้แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจ าปีจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจ าปีกลุ่มจังหวัด 
ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพ้ืนที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน จึงอาศัยอ านาจ
ตามข้อ 5 แห่งระเบียบ มท.ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ อปท.พ.ศ.2548 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งก าหนด 
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ระยะเวลาแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นระยะเวลาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) และให้ 
อปท.ถือเป็นแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

  1.ขั้นตอนการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 
  ให้เทศบาลท อบต. เมืองพัทยา และ อบจ. ด าเนินการทบทวนแผนพัฒนา

ท้องถิ่นสี่ปีของ อปท.เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีช่วงระยะเวลาห้าปี(พ.ศ.2561-
2565) 

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

ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดและอ าเภอตามล าดับให้เป็นปัจจุบัน 
  2.2 ให้ อบจ.จัดส่งยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดปัจจุบันให้ 

อปท.ในเขตจังหวัด เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นไปพลาง
ก่อน เมื่อ อบจ.จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบจ.และคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด เพื่อด าเนินการทบทวนหรือเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดแล้วเสร็จ ให้แจ้ง อปท.ในเขตจังหวัด
ทราบ โดยเค้าโครงยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดให้ด าเนินการตาม
รูปแบบที่ก าหนด 

  3. แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
  3.1 ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ให้เทศบาล

และ อบต. เมืองพัทยา และ อบจ. ถือปฏิบัติตามข้อ 17 แห่งรบ.มท.ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาของ อปท. พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

  3.2 ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของ อปท. อาจใช้ข้อมูลจาก
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ฉบับปัจจุบันมาทบทวนและปรับใช้ในการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) โดยพิจารณาให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนา อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนา
จังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดแผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี(พ.ศ.2561-2580)โดยในระยะ
เริ่มแรกของการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ให้จัดท าประชาคม
ต าบลส าหรับ อบต.และเทศบาลต าบล ระดับชุมชนเมืองส าหรับเทศบาลเมือง ระดับ
ชุมชนนครส าหรับเทศบาลนคร ระดับจังหวัดส าหรับ อบจ. และส าหรับเมืองพัทยา
ให้ใช้รูปแบบของเทศบาลนคร ทั้งนี้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในโอกาสต่อไปการ
จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นของ อปท. ให้ใช้รูปแบบตามนส.มท.ด่วนที่สุด ที่ มท 
0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 22 ม.ค.2559 และหนังสือ มท. ด่วนที่สุด ที่ มท  
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0810.3/ว 6247 ลงวันที่ 3 พ.ย.2560 ประกอบกัน ทั้งนี้ให้ด าเนินการตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

  3.3 ให้ อปท.ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามเค้าโครงแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) 

  3.4 ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ต้องน ามาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น
ให้จัดท าเฉพาะครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในโครงการพัฒนาที่ด าเนินการ
จัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ เพ่ือประชาชนได้ใช้/รับประโยชน์จาก
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างนั้น และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของ อปท. 

  3.5 โครงการรายจ่ายตามแผนงานที่เป็นรายจ่ายประจ าหมวดเงินเดือน
และค่าจ้างประจ า หมวดค่าจ้างชั่วคราว หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดรายจ่ายอื่น 
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ไม่ต้องน ามาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ยกเว้น 
ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆเฉพาะการจัดกิจกรรมสาธารณะ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณของ อปท. พ.ศ.2541 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

  4.การน าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ไปสู่การปฏิบัติ 
  เพ่ือให้แผนพัฒนาน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้อปท.ใช้

แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมและงบประมาณจากเงินสะสม ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

  ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นกับแผนพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด จึงขอให้ อปท.ด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-
2565) ให้แล้วเสร็จภายในวนัที่ 15 มิถุนายน 2562 

  ขั้นตอนการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 
 1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและ

รัฐวิสาหกิจที่เก่ียวข้อง เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหาความ
ต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เก่ียวข้อง และแนวทางปฏิบัติที่
เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น โดย
ให้น าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆและข้อมูลในแผนพัฒนา
หมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่น 
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2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแนวทางและ
ข้อมูลน ามาวิเคราะห์เพื่อจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 

 3. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 4. กรณีเทศบาล และ อบจ. ให้ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น และ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 

 5. กรณี อบต.ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 

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

  สรุปผลการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ 
หัวข้อ เดิม ผลการทบทวน เหตุผลของ

การ
ปรับเปลี่ยน 

วิสัยทัศน์ เมืองคุณภาพด้านสินค้าเกษตร 
อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวใน 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

เศรษฐกิจก้าวหน้า สังคมและ 
สิ่งแวดล้อม มีคุณภาพอย่างยั่งยืน 

เพ่ือให้อด
คล้องกับ
ศักยภาพของ
จังหวัดใน
ปัจจุบัน 

เป้าประสงค์
รวม 

1.สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเน้น
การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันใน
ภาคการเกษตร 
ภาคอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
2.เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการท่องเที่ยว 
3.เพ่ืออนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และสร้างความม่ันคงด้าน
พลังงาน 
4.ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
และสร้างความมั่นคงทางสังคมให้ทั่วถึง 

1.ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนและ
กระจายอย่างเหมาะสม 
2.สถานที่ท่องเที่ยวมีความสมบูรณ์
และมีมาตรฐาน 
3.การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้สมดุลกับการ
พัฒนา 
4.ประชาชนด ารงชีวิตอย่างมี
คุณภาพ มั่นคงและปลอดภัย 

เพ่ือให้
สอดคล้องกับ
ศักยภาพของ
จังหวัดใน
ปัจจุบัน 
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หัวข้อ เดิม ผลการทบทวน เหตุผลของ

การ
ปรับเปลี่ยน 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1:พัฒนาขีดความสามารถ
ในการผลิตการจัดการสินค้าและบริการ
สร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและ
ยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2:พัฒนาการท่องเที่ยวให้มี
คุณภาพได้มาตรฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3:บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบ
มีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4:พัฒนาสังคมและคุณภาพ
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้าง
ความเข้มแข็งทาง 
เศรษฐกิจฐานรากและแข่งขัน 
อย่างยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
บริหารจัดการ การท่องเที่ยวสู่
มาตรฐานสากล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่3 การ 
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวด 
ล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
ให้มั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพ่ือให้
สอดคล้องกับ
ศักยภาพของ
จังหวัดใน
ปัจจุบัน 

จุดเน้นทาง
ยุทธศาสตร์ 
(Strategic 
Positioning) 

1.เป็นเมืองเกษตรกรรมก้าวหน้าและ
ยั่งยืน 
2.เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศท่ีมี
คุณภาพ 
3.เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
คุณภาพ 

1. เป็นฐานการผลิตและศูนย์กลาง
สินค้าเกษตรที่เข้มแข็งและยั่งยืน 
2.เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิง
ธรรมชาติและวัฒนธรรมที่มี
ชื่อเสียง 
3.เป็นเมืองแห่งความสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท่ีดี 
4.เป็นเมืองที่สังคมมีคุณภาพมั่นคง
และปลอดภัย 

 

 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็ง 
  และยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทาง
การตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วน
ร่วมและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ 
จากการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมต าบลเมื่อวันที่ 6 
มิถุนายน 2562 ประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  ไม่
เปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย 7 ยุทธศาสตร์  ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านแหล่งน้ าอุปโภค-บริโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม สาธารณสุข 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจรายได้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษา ประเพณี วัฒนธรรมและนันทนาการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กรและการปกครองที่ดี 
ส่วนรายละเอียดโครงการแต่ละยุทธศาสตร์ (รายละเอียดในเอกสารแนบ) 
และการทบทวนแผนพัฒนาหาปี(พ.ศ.2561-2565) ครั้งนี้จะใช้เป็นกรอบในการ
จัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ประธาน   ท่านสมาชิกมีประเด็นสงสัยในรายละเอียดในแผนพัฒนาห้าปีหรือไม่ 
นายสุนทร บุญเทียม(ส.อบต.ม.6) ขอแก้ไขโครงการ ม.5  เป็นโครงการของ ม. 6 
ประธาน ท่านสมาชิกท่านอ่ืนมีแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่  ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุมในการให้ความ

เห็นชอบการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.2561-2565) 
มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 20 เสียง 
  3.2 การจ่ายขาดเงินสะสม 
ปลัด อบต.   ตามท่ีจังหวัดมีหนังสือสั่งการ การก่อสร้างฝายมีชีวิตทุกแห่ง ทุกหมู่บ้านแต่เนื่องจาก

สภาพพ้ืนที่ต าบลบุ่งคล้าไม่สามารถท่ีจะก่อสร้างทุกหมู่บ้านได้ พิจารณาแล้วมีจุดที่
สามารถก่อสร้างได้ 1 แห่ง รายละเอียดขอเชิญ ผอ.กองช่างได้ชี้แจง 

ผอ.กองช่าง ส าหรับสถานที่ก่อสร้างอยู่ ม.11 ทางเข้าหนองสัมพันธ์  ซึ่งได้ไปดูพ้ืนที่แล้วกับครู
ฝาย คือท่านผู้ใหญ่อเนก  ขนาดไม่ใหญ่ สันฝายกว้าง 1.50 ม. รายละเอียดการใช้
จ่ายงบประมาณอยู่ที่ 29,400 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  (บริจาค) 
 รวมงบประมาณท้ังสิ้น 29,400 บาท  
ปลัด อบต. การจ่ายขาดเงินสะสมเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ

เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่4) พ.ศ.2561 ข้อ 89 
(1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ อปท.ซึ่งเกี่ยวกับการ

บริการชุมชนและสังคม/กิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ของ อปท./กิจการที่
บ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนา อปท. 
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

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

ไว้อีกร้อยละ 10 ขององบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพ่ือเป็น คชจ.ในการ
บริหารงาน และกรณีเกิดสาธารณภัย 

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

     ข้อมูลเงินสะสม ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 
1.เงินสะสมที่น าไปใช้ได้ ณ ปัจจุบันหลังจากตรวจสอบยอดเงิน และหักเงินสะสมที่
ต้องส่งฝาก กส.ท.หรือ ก.ส.อ.แล้ว   13,259,101.34  บาท 
2.ส ารองจ่ายเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้ด าเนินการหรืออยู่ระหว่างด าเนินการ 
และยังไม่ได้เบิกจ่าย    3,897,000  บาท 
3.คงเหลือเงินสะสมที่น าไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน  9,362,101.34  บาท 
4.ส ารองงบบุคคลกร(ประมาณ 3 เดือน)  3,000,000  บาท 
(งบบุคลากร ค่าตอบแทน เงินเดือน เดือนละ 1,000,000 บาท) 

   5.ส ารองจ่ายประจ าที่จะต้องจ่ายให้ประชาชนล่าช้า (ประมาณ 2 เดือน 
   (หมายถึงเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/พิการ/เอดส์)  0.00  บาท 
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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 ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุมในการ

ให้ความเห็นชอบการจ่ายขาดเงินสะสม 1 โครงการ โครงการก่อสร้างฝายมีชีวิต 
งบประมาณ 29,400 บาท 

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์  20 เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 
นายก อบต. - การก าจัดวัชพืช ขณะนี้ทางเทศบาลเมืองชัยภูมิได้ด าเนินการจากล าห้วยหลัวถึง

หนองระเริง มาท่ีฝายหนองฉิม เพ่ือระบายน้ าออกจากในเมือง โดยใช้งบประมาณ
ของเทศบาลเมือง และจะลงหินคลุกจากบายพาสสิ้นสุดเขตเทศบาลประมาณ 
1,300 ม. จากนนั้นจะเป็นถนน อบจ. ซึ่วงท่านนายอ าเภอได้แจ้ง รองนายก อบจ.
ที่มาประชุมที่อบต.บุ่งคล้าเมื่อวันที่ 12 มิย.ขอให้ช่วยลงหินคลุกต่อจากท่ีทาง
เทศบาลลงจนถึงฝายหนองฉิม 

 - โครงการขุดลอกคลองไผ่กับห้วยน้ าเค็มท่ีบ้านกุดโง้ง งบจังหวัดจัดสรรให้อ าเภอ
แล้วเฉพาะเป็นค่าน้ ามัน 1 ล้านบาท ก็จะเริ่มด าเนินการเร็วๆนี้ ตามที่ท่าน
นายอ าเภอได้ประชุมงานซึ่งประกอบด้วยชลประทานชัยภูมิ อบจ.ชัยภูมิ ทม.ชัยภูมิ 
และ อบต.บุ่งคล้า ได้แบ่งงานกันแล้ว 

นายสังคม ทองชัยภูมิ (ส.อบต.ม.7) เรื่องการขออนุญาตใช้เสียงจะขออนุญาตที่ไหน 
ปลัด อบต. การขออนุญาตใช้เสียงให้ไปขอได้ที่อ าเภอ 
นางนารีรัตน์  จันทร์บัว(ส.อบต.ม.1) ถนนสายทางแยกไอทีวีถึงบ้านขวาน้อย ม.1 ซึ่งขณะนี้ประชาชนใช้สัญจร

จ านวนมาก และวิ่งเร็ว แต่ไม่มีสัญญานจราจร ตรงทางโค้ง ซึ่งประสบอุบัติเหตุหลาย
ครั้ง  อยากจะขอป้ายทางโค้ง เพื่อให้ผู้ใช้รถได้ระมัดระวัง 

หน.สป. ฝากประชาสัมพันธ์ถึงท่านผู้น าได้มารับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเพ่ือน าไปฉีดทุก
หมู่บ้าน 

นายชาญ กล้าจริง(ส.อบต.ม.12) ท่อประปาที่ ม.12 แตกและได้แจ้งให้คณะกรรมการประปาทราบแล้วแต่ไม่มี
การแก้ไข ซึ่งเป็นปัญหาส าหรับการสัญจร 
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นายสากล อ้อนอุบล(ส.อบต.ม.4) อยากขอความอนุเคราะห์รถน้ า อบตงได้ไปช่วยรดน้ าต้นไม้ที่ปลูกเม่ือวันที่ 3 

มิถุนายน 2562 ที่บ้านกุดโง้ง เพราะขณะนี้ฝนทิ้งช่วง 
ประธาน                     กล่าวปิดประชุมเวลา 12.15 น. 
 

                                
                        

       ลงชื่อ  ชนาภา  สภุักดี         ผู้จดบันทึกรายงานประชุม 
( นางชนาภา  สุภักดี ) 
เลขานุการสภา อบต. 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา 
          

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

                          ลงชื่อ    บุญกอง  หาญเสนา    ผู้ตรวจรายงานประชุม 
 ( นายบุญกอง  หาญเสนา ) 

 

 

 

 

 

 

 

 


