
รายชื่อผู้เข้าประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี  2564 
ครั้งที่ 1 วันที่  7  เมษายน  2564  เวลา 9.30 น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 

 

ที ่ ชื่อ  - นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายบุญกอง  หาญเสนา ประธานสภาฯ บุญกอง  หาญเสนา 
2 นางส าราญ  โคบาล รองประธานสภาฯ ลากิจ 
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 ชนาภา  สุภักด ี

 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
1.  นางส าราญ  โคบาล รองประธานสภาฯ ลากิจ 
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ที ่ ชื่อ    -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายแก่ง หาญบุ่งคล้า นายก อบต.บุ่งคล้า แก่ง หาญบุ่งคล้า 
2 นายวิยุทธร ช่างเหล็ก รองนายก อบต.บุ่งคล้า วิยุทธร ช่างเหล็ก 
3 นางพรทิพย์ ยิ้มสงบ รองนายก อบต.บุ่งคล้า พรทิพย์ ยิ้มสงบ 
4 นางรุ่งทิพย์ ใจสบาย เลขานุการนายก อบต. รุ่งทิพย์ ใจสบาย 
5 นางนันทพร ไพศาลธรรม ผอ.กองคลัง นันทพร ไพศาลธรรม 
6 น.ส.สายรุ้ง ระดาบุตร หน.สป. สายรุ้ง ระดาบุตร 
7 นายขจรศักดิ์ สุพรรณฝ่าย ผอ.กองช่าง ขจรศักดิ์ สุพรรณฝ่าย 
8 น.ส.นิศากร พิพัฒน์พงษ์ จพง.ธุรการ นิศากร พิพัฒน์พงษ์ 
9 นางปฏิณญา คลังกลาง นวก.ตรวจสอบภยใน ปฏิณญา คลังกลาง 

10 น.ส.สุพัตรา หงษ์ค า นวก.สาธารณสุข สุพัตรา หงษ์ค า 
11 น.ส.นิตยา เสนวงค์ จพง.จัดเก็บรายได้ นิตยา เสนวงค ์
12 น.ส.ณัฐชะนันท์พร นาสถิตย์ จพง.ธุรการ ณัฐชะนันท์พร นาสถิตย์ 
13 นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสูงเนิน ผอ.กองสวัสดิการฯ พงษ์ศักดิ์ ศรีสูงเนิน 
14 น.ส.ปลายฝน ศรีพล นักพัฒนาชุมชน ปลายฝน ศรีพล 
15 น.ส.นิศากร ชาวพงษ์ ผอ.กองการศึกษา นิศากร ชาวพงษ์ 
16 นางมาลัย กล้าประจันทร์ นักวิเคราะห์ฯ มาลัย กล้าประจันทร์ 
17 น.ส.รุจิราพร โคตรนาวัง จพง.พัสดุ รุจิราพร โคตรนาวัง 
18 พจท.ทองชัย หาญแรง จพง.ป้องกันฯ พจท.ทองชัย หาญแรง 
19 นายคมกริช เพชรคมกริช นิติกร คมกริช เพชรคมกริช 
20 น.ส.จีรนันท ์ ญาติสมบูรณ์ นักทรัพยากรบุคคล จีรนันท์ ญาติสมบูรณ์ 
21 นางจารุวรรณ โชควิเศษ จพง.ธุรการ จารุวรรณ โชควิเศษ 
22 นายปิยะราช คุณอุดม นายช่างโยธา ปิยะราช คุณอุดม 
23 นายเดชมนตรี เบ้าหินลาด นายช่างโยธา เดชมนตรี เบ้าหินลาด 
24 น.ส.มลิสา พันธุ์มาลี ผช.จพง.ธุรการ มลิสา พันธุ์มาลี 
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เริ่มประชุมเวลา  09.30 น.          
เลขานุการสภาเชิญสมาชิก อบต.เข้าห้องประชุม  มีสมาชิกเข้าประชุม จ านวน 20 คน ไม่มาประชุม 1 คน 
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ประธานสภากล่าวเปิดประชุมเวลา  09.30 น. 
ระเบียบวาระท่ี 1           เรือ่ง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายบุญกอง หาญเสนา      
ระเบียบวาระท่ี 2            เรือ่ง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
       (สมัยวิสามัญ ที่ 1 ประจ าปี  2564 ครั้งที่ 1 วันที่  15  มีนาคม  2564  )                                   
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขหรือไม่  ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม     รับรอง ทั้ง 20 เสียง     ไม่รับรอง – เสียง   งดออกเสียง – เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ 
ปลัด อบต. - รายงานเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง

หลวงท้องถิ่น ชย.ถ.99-038 สายบ้านสัมพันธ์-บ้านกุดเชือก บ้านสัมพันธ์ หมู่ที่ 9 
ต าบลบุ่งคล้า กว้าง 4 ม. ยาว 1,800 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบมาตรฐานงาน
ทาง ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทถ-2-204 องค์การบริหารส่วน
ต าบลบุ่งคล้า อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 3,840,000 บาท  ได้
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวิธี e-buidding ผู้เสนอราคาต่ าสุด 2,649,600 บาท ซึ่ง
ได้ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 29 มี.ค.2564 สิ้นสุดสัญญา 27 ก.ค.2564 
งบประมาณคงเหลือ 1,190,400 บาท ซึ่งได้แจ้งความประสงค์ในการขอใช้เงิน
เหลือจ่ายไปที่จังหวัดแล้ว และต้องด าเนินการภายใน 31 พ.ค. 2564 ภายใต้
วัตถุประสงค์เดิม และหมู่บ้านเดิม หากหมู่บ้านไม่ประสงค์จะใช้งบประมาณหรือไม่มี
โครงการที่ได้ลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นไว้ก็สามารถท่ีจะน าไปใช้ในหมู่บ้านอ่ืนได้ 

 - รายงานสถานะการเงิน การคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า ณ วันที่ 7 
เมษายน 2564   

  ประมาณการ 52,000,000 บาท 
  รายรับ  25,552,775.27 บาท 
  รายจ่าย  21,185,505.56 บาท 
  ซึ่งมีรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง เป็นจ านวนเงิน 4,367,269.71 บาท 
 ซึ่งจะต้องใช้จ่ายในส่วนของรายจ่ายประจ าที่จ าเป็น  และที่จะต้องด าเนินการต่อคือ

การด าเนินการจัดซื้อรถกระเช้า  ส่วนโครงการโครงสร้างพื้นฐานอ่ืนก็จะดู
งบประมาณท่ีจัดสรรมาในไตรมาสต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

4.1 การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 
4/2564 

ปลัด อบต. เหตุผลและความจ าเป็นในการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ครั้ง
ที่ 4/2564  อบต.บุ่งคล้าได้อนุมัติประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ใน
ปีงบประมาณ 2564 และได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ 2564 เมื่อวันที่ 
27 สิงหาคม 2563 ไปแล้วนั้น 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือเป็น
แนวทางในการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาของท้องถิ่น โดยแผนพัฒนาท้องถิ่น
สามารถ  เพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลง  แก้ไข ได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดย
ให้เป็นไปตามระเบียบฯ หมวด 4 การแก้ไข,เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมแผนพัฒนา 
ส าหรับ ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามขั้นตอน และข้อ 22/2 “ในกรณีการ
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชด าริ งาน
พระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายแระทรวงมหาดไทย  ให้เป็นอ านาจ
ของผู้บริหารท้องถิ่นซึ่งการเพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอ านาจของ
ผู้บริหารท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่ นที่
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46  
แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537  และ
เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิด
ประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความ
เห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว” การเพ่ิมเติม  
หมายความว่า การเพ่ิมเติมแผนงาน/โครงการ ที่ไม่มีอยู่ในแผนให้ปรากฏไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

    

  องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  จึงได้น าโครงการเข้าสู่
กระบวนการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4  
ประจ าปีงบประมาณ 2564 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและกรอบในการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565 แต่ปัจจุบันสภาพแวดล้อม 
สภาพปัญหาในพื้นที่ บริบททางสังคมได้มีการเปลี่ยนแปลงท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่น
ที่มีอยู่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง  
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ดังนั้นเพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นฯมีความสมบูรณ์ถูกต้อง มีแนวทางการ

พัฒนาที่ชัดเจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่วางไว้จึงมีความจ าเป็นต้องมีการเพ่ิมเติม
แผนพัฒนาท้องถิ่นโดยด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ .2548  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561  
ข้อ 22  เพื่อประโยชน์ของประชาชนต่อไป 

 
 โครงการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (ครั้งที่ 4/2564) 

   หมู่ที่ 1 
1 โครงการปรับปรุง ถนน คสล. จากศาลา หนึ่งผลิตภัณฑ์ – เกาะกลางหนองตาด า 

   หมู่ที่ 2 
2 โครงการปรับปรุงไหล่ทางถนน คสล. สายบ้านนางทองขัน –บ้านนายมณี  ง้าวบุ่ง

คล้า 
3 โครงการวางท่อ คสล. ช่วงนานายสุ่ม  จ าเริญชัยพร้อมลงลูกรัง 

   หมู่ที่ 3 
4 โครงการถนนเสริมแอสฟัลท์ติกจากบ้านนายปรัชญา – บ้านนางแตงอ่อน โคบาล 
5 โครงการปรับปรุง ถนน คสล. สายบ้านนางทองอยู่ – บ้านนางแดง   อุดม 

   หมู่ที่ 4 
6 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า จากบ้านนางอุบล พงษ์ศิลา – โรงสีชุมชน 
7 โครงการปรับปรุงล าเหมืองดาดคอนกรีต จากคลองไผ่ – ล าปะทาว  

   หมู่ที่ 5 
8 โครงการปรับปรุง ถนน คสล. จากบ้านนางหนูนิ่ม – ชาลีกุล – บ้านนางกองแพง  

   กล้าลันลอน  
9 โครงการปรับปรุง ถนน คสล.จากบ้านนางพรพิศ จดชัยภูมิ–บ้านนางทองแถว พรม

เสน 
10 โครงการปรับปรุง ถนน คสล. จากบ้านนายโท กล้าประจันทร์–บ้านนายพวง หาสุข 

   หมู่ที่ 6 
11 โครงการปรับปรุงถนน คสล. จากบ้านนายจ าลอง  สิงห์พรม – ล าห้วยหลัว 
12 โครงการปรับปรุงรางระบายน้ า คสล. พร้อมฝาปิด ถนนสายกลางบ้าน  
13 โครงการปรับปรุง ถนน คสล. จากบ้านนายกฤษณะ หนูสนธิ – สวนนายพรมมา ภูมิ

ฐาน 
14 โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.พร้อมบ่อพัก ซอยเจริญผล 
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หมู่ที่ 7 

15 โครงการปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัสท์ติก จาก ถนนลาดยาง – วัดนครรังสิต 
16 โครงการปรับปรุงคลองหนองเปลือย จากนานายหลอด ปรางค์ชัยภูมิ – นานางบัว

ผัน  
17 โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง จากบ้านนางสายฝน – บ้านนายวสันต์ กล้าแท้ 

   หมู่ที่ 8 
18 โครงการปรับปรุงขุดลอกล าเหมืองจากบ่อใต้ – หนองแขม (กกแดงโง๊ะ) 
19 โครงการขุดลอกล าเหมืองจากนานายเลิศ – หนองก้านฮุง 
20 โครงการปรับปรุง ถนน คสล.สายบ้านนางแก้วใจ กล้าประจันทร์ – ล าห้วยหลัว 

   หมู่ที่ 9 
21 โครงการปรับปรุง ถนน คสล.บ้านนางสมพิตร – บ้านสัมพันธ์ ม.5 
22 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าจากบ้านนางนารี – ถนนลาดยาง 
23 โครงการขุดลอกล าเหมือง สายหนองโดก 

   หมู่ที่ 10 
24 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรเสริมแอสฟัสท์ติกสายจากบ้านครูพงษ์ศักดิ์ –  

   หน้าบ้าน น.ส.สายฝน  และยกระดับตะแกงร่องระบายน้ า 
25 โครงการปรับปรุงถนนเสริมแอสฟัสท์ติกสายบ้าน นางแวน อ้นชาลี - บ้านนาย

เสกสรรค์ 
26 โครงการปรับปรุงถนนเสริมแอสฟัสท์ติกสายบ้านครูสุภาภรณ์ -ประตูวัดศรีสุนทร 

   หมู่ที่ 11 
27 โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังสายจาก ร.ร.ชุมชนบ้านบุ่งคล้า– นานายเกตุ สิมา

เพ็ชร 
หมู่ที่ 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

28 โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังรอบหนองโง้ง   
29 โครงการปรับปรุง รางระบายน้ า จากบ้านนายสมบูรณ์ – ถนนลาดยาง 
30 โครงการปรับปรุง ล าเหมือง จากนายสวาท คล่องแคล่ว–นานายไมตรี  ประสาน

เนตร 
   รวม  30  โครงการ 
  โครงการเพิ่มเติมแผนฯ ของ อบต.บุ่งคล้า 
  ด้านโครงสร้างพื้นฐานฯ 

1 โครงการปรับปรุงพ้ืน  คสล. อบต.บุ่งคล้า  (พ้ืนที่ 110.44 ตร.ม.) 
2 โครงการปรับปรุงอาคารเบญจมาศ 
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3 โครงการลงหินคลุกบริเวณด้านหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

  ด้านพัฒนาการศึกษา ศาสนาประเพณีวัฒนธรรม 
4 โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรครู,บุคลากรทางการศึกษา,เจ้าหน้าที่ 
ศพด.และคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
5 โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันกระทง  ประจ าปี 2565 
6 โครงการบวงสรวงองค์เทพใบเสมาบ้านกุดโง้ง  ประจ าปี 2565 

  ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และสาธารณสุขฯ  
7 โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน 
8 โครงการอดเปรี้ยวไว้กินหวาน 
9 โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่หรืออุบัติซ้ า 
10 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของบทบาทสตรีและการยุติความรุนแรงใน 

ครอบครัว 
  ด้านบริหารจัดการองค์กรและการปกครองฯ 

11 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลในการปฏิบัติการของผู้บริหาร, 
   สมาชิกสภาฯ, พนักงานส่วนต าบล,และพนักงานจ้าง  ประจ าปี 2565 

12 โครงการฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความรู้ในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
   ส าหรับพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง  ประจ าปี 2565 
   รวม  12  โครงการ 
  โครงการเกินศักยภาพ 

1.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิว Asphaltic Concrete จากโรงเรียนบ้านหนอง
ฉิม หมู่ที่ 2 ถึงถนนสาย 201  

   รวมทั้งสิ้น 43 โครงการ 
ประธาน ท่านสมาชิกตรวจสอบเอกสารโครงการที่ผ่านการประชาคมแล้ว มีข้อสงสัยหรือมีตก

หล่นหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุมในการให้ความเห็นชอบการเพ่ิมเติม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ครั้งที่ 4/2564 

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์   
  4.2 การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.2561-2565) 

เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 3/2564 
ปลัด อบต. เหตุผลและความจ าเป็นในการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

ครั้งที่ 4 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าได้
อนุมัติประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 
2562 เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ 
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รายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และได้
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  เมื่อวันที่ 27  สิงหาคม 2563  ไปแล้ว
นั้น 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือเป็น
แนวทางในการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาของท้องถิ่น โดยแผนพัฒนาท้องถิ่น
สามารถ  เพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลง  แก้ไข ได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดย
ให้เป็นไปตามระเบียบฯ หมวด 4 การแก้ไข,เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมแผนพัฒนา 
ส าหรับ ข้อ 22/1 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน  การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่นให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีการเปลี่ยนแปลง

เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแผลง 
3. ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลพิจารณาตามมาตรา 46  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537   

4. ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ ปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน 
“ การเปลี่ยนแปลง ” หมายความว่า  การท าให้วัตถุประสงค์และสาระส าคัญของ

แผนพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  หรือท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรือเปลี่ยนสถานที่ด าเนินการ  

    

องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  จึงได้น าโครงการเข้าสู่กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 -2565  เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3  
ประจ าปีงบประมาณ 2564 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและกรอบในการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565 แต่ปัจจุบันสภาพแวดล้อม 
สภาพปัญหาในพ้ืนที่ บริบททางสังคมได้มีการเปลี่ยนแปลงท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่น
ที่มีอยู่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ดังนั้น
เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่นฯมีความสมบูรณ์ถูกต้อง มีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่วางไว้จึงมีความจ าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่นโดยด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ .2548  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561  ข้อ 22/1 
เพ่ือให้งบประมาณสอดคล้องกับความเป็นจริงตามสภาพพ้ืนที่ที่มีการเปลี่ยนแปลง
และเพ่ือให้สอดคล้องกับลักษณะปริมาณงานกับงบประมาณจริงต่อไป 
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เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจ าปี 2564 

  หมู่ที่ 1 
1 โครงการปรับปรุง ถนน คสล. สายบ้านนางนวลนุช  คนฉลาด - ถนนไอทีวี 

 2. โครงการปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัสท์ติก สายรอบหนองตาด า  
  หมู่ที่ 3 

3 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายบ้านนางอรทัย – ถนนลาดยางบ่อใต้ 
  หมู่ที่ 4 

4. โครงการปรับปรุง ถนนดินลูกรัง สายคลองไผ่ – ล าห้วยกอก  
  หมู่ที่ 11 

5. โครงการปรับปรุงถนน  คสล.สายโนนหินแห่ – หนองสัมพันธ์ 
 6. โครงการปรับปรุงล าเหมืองจากหนองชุมแสง –ล าห้วยคลองหว้า 
  รวมทั้งสิ้น 6 โครงการ 
ประธาน ท่านสมาชิกตรวจสอบเอกสารโครงการที่ผ่าการประชาคมแล้ว มีข้อสงสัยหรือมีตก

หล่นหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุมในการให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ครั้งที่ 3/2564 

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์   
  4.3 การโอนงบประมาณรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ปลัด อบต. ด้วยมีความจ าเป็นในการโอนงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่ง

ไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้างดังนี้ 
รายละเอียดดังนี้ 

  (1) การโอนงบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์ส านักงาน 
  ส านักปลัดฯ   
  (1.1) โต๊ะหมู่บูชา 1 ชุด  ราคาชุดละ 8,400 บาท เป็นเงิน 8,400 บาท  
  คุณลักษณะเฉพาะสังเขป (ธ.ค.63) 
  1.ท าด้วยไม้สัก 
  2.มีโต๊ะหมู่บูชา 9 ตัว ความกว้างตัวละ 9 นิ้ว 
  3.มีฐานรองโต๊ะหมู่ 
  เป็นการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานบริหารทั่วไป โอนจาก แผนงาน

เคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน ค่า
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(ราคารวมค่าติดตั้ง) จ านวน 2 เครื่อง เป็นเงิน  
61,200 บาท ขอโอนลด 8,400 บาท หลังจากโอนแล้วคงเหลือ 52,800 บาท 

  



10 
  (2) การโอนงบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
  ส านักปลัดฯ   
  (2.1) จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว จ านวน 

1 จอ ราคา 15,300 บาท เป็นเงิน 15,300 บาท 
  คุณลักษณะเฉพาะสังเขป (ธ.ค.63) 
  1.ขนาดเส้นทแยงมุม 
  - ขนาด 120 นิ้ว หรือ 72x96 นิ้ว หรือ 84x84 นิ้ว หรอื 89x92 นิ้ว 

หรือ 6x8ฟุต หรือ 7x7 ฟุต 
  2.ทุกขนาดตามข้อ 1 จอม้วนเก็บในกลี่องได้ บังคับจอขึ้นด้วยสวิตซ์ หรือ

รีโมทคอนโทรล ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์ 
 หมายเหตุ ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดของเส้นทแยงมุม(ค่าโดยประมาณ) 
  เป็นการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานบริหารทั่วไป โอนจาก แผนงาน

เคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน ค่า
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(ราคารวมค่าติดตั้ง) จ านวน 2 เครื่อง เป็นเงิน  
61,200 บาท งบประมาณคงเหลือ 52,800  บาท ขอโอนลด 15,300 บาท 
หลังจากโอนแล้วคงเหลือ 37,500 บาท 

  (3) การโอนงบประมาณหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
  (3.1) โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่ง

คล้า บ้านหนองฉิม หมู่ 2 ตั้งไว้ 296,000 บาท  
  ด้วยมีความจ าเป็นในการโอนงบประมาณเนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่พอ

จ่าย อันเนื่องมาจากราคากลางวัสดุตามราคาพานิชย์จังหวัด เพิ่มข้ึนจึงมีความ
จ าเป็นในการโอนงบประมาณเพ่ิม 

  โดยเป็นการโอนเพิ่มแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
โครงสร้างพ้ืนฐาน ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า บ้านหนองฉิม หมู่ 2 ตั้งไว้ 296,000 บาท ขอ
โอนเพิ่ม 6,000 บาท งบประมาณหลังจากโอนเพ่ิม 302,000 บาท ขอโอนลด
จากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน ค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปการ โครงการปรับปรุงอาคารเบญจมาศ องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่ง
คล้า ตั้งไว้ 108,800 บาท โอนลด 6,000 บาท หลังจากโอนแล้วคงเหลือ 
102,800 บาท 
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(3.2) ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่า

บ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน ถนนเชื่อม ถนนเพื่อการเกษตร  ตั้ง
ไว้ 600,000 บาท ปัจจุบันคงเหลือ 104,730  บาท รายละเอียดการโอนเพิ่ม
ดังนี้ 

- ขอโอนเพิ่ม 102,800 บาทจาก จากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการปรับปรุงอาคาร
เบญจมาศ องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า ตั้งไว้ 108,800 บาท  ปัจจุบัน
คงเหลือ 102,800 บาท หลังจากโอนแล้วคงเหลือ 0 บาท  

- ขอโอนเพ่ิมจากแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดเงิน
อุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า จากบ้านนายสนม 
เสนามาตย์-บ้านนายน าโชค โชคบ ารุง หมู่ที่ 6  ตั้งงบประมาณไว้ 370,000 บาท 
ปัจจุบันคงเหลือ 26,126.38 บาท ขอโอนลด 26,000 บาท หลังจากโอนแล้ว
คงเหลือ 126.38 บาท 

- ขอโอนเพิ่มจากแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(ราคารวม
ค่าติดตั้ง) จ านวน 2 เครื่อง เป็นเงิน  61,200 บาท งบประมาณคงเหลือ 37,500 
บาท โอนลด 37,500 บาท หลังจากโอนแล้วคงเหลืองบประมาณ 0 บาท 

- ขอโอนเพิ่มจากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าใช้
สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ตั้งไว้ 30,000 บาท  โอนลด 30,000 บาท 
หลังจากโอนแล้วคงเหลือ 0 บาท 

- ขอโอนเพิ่มจากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร 
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) งบประมาณตั้งไว้ 514,080 บาท ปัจจุบันคงเหลือ 
304,454 บาท ขอโอนลด 40,000 บาท หลังจากโอนแล้วคงเหลือ 264,454 
บาท 

- ขอโอนเพิ่มจากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าใช้
สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ โครงการ อบต.สัญจร ประจ าปีงบประมาณ 2564 ตั้งไว้ 30,000 บาท 
ปัจจุบันคงเหลือ 30,000 บาท โอนลด 30,000 บาท โอนแล้วคงเหลือ 0 บาท  
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หลังจากโอนเพิ่มแล้ว รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 371,030 บาท 

 การโอนงบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2563 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอน
ลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้
เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ผอ.กองช่าง เหตุผลที่ต้องขออนุมัติโอนงบประมาณเพ่ิมในส่วนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เนื่องจาก
มีความส าคัญต้องด าเนินการโดยเร่งด่วน ส่วนโครงการของการปรับปรุงอาคาร
เบญจมาศสามารถที่จะชะลอไว้ก่อนได้  

ประธาน ท่านสมาชิกมีข้อสอบถามหรือไม่  ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุมในการให้ความเห็นชอบ
การโอนงบประมาณรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
 4.4 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 
ปลัด อบต. ด้วยมีความจ าเป็นในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงรายจ่ายหมวดครุภัณฑ์

ส านักงาน ส านักปลัดดังนี้ 
(1)ครุภัณฑ์ส านักงาน 
ส านักปลัด   
(1) ค่าจัดซื้อโต๊ะท างานเหล็ก ขนาด4 ฟุต ราคา 5,500 บาท ขอแกไขเปลี่ยนแปลง
เป็นโต๊ะท างานเหล็ก ขนาด 3.5 ฟุต ราคา 4,990   บาท  

  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ท าให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ประธาน ท่านสมาชิกมีข้อสอบถามหรือไม่  ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุมในการให้ความเห็นชอบ
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงรายจ่ายหมวดครุภัณฑ์จ านวน 1 รายการ 

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
 (2) หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 (2.1) โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (สายบ้านนางสุภาพร  บุญ

โนนแต้ เชื่อมต่อ ถนน คสล.อิสานเขียว)  งบประมาณ 15,500 บาท   
ปริมาณงาน  
- กว้าง 4 ม. ยาว 8 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 4.80 ตร.
ม.  
- ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบ คพจ.) 
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เนื่องจากเป็นความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล และโครงการนี้งบประมาณไม่ถึง 
100,000 บาท จึงไม่ต้องจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ขอปลี่ยนแปลงเป็น 
- กว้าง 4 ม. ยาว 8 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 32 ตร.ม. 

ประธาน ท่านสมาชิกมีข้อสอบถามหรือไม่  ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุมในการให้ความเห็นชอบ
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงรายจ่ายหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างจ านวน 1 รายการ 

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
นายประหยัด จันทร์ปรีดา (ส.อบต.ม.1) เกี่ยวกับถนนคอนกรีตรอบหนองตาด าช ารุดหลายจุด ถ้าเป็นไปได้

อยากให้ไปส ารวจและปรับปรุงซ่อมแซม 
ประธาน ไหล่ถนน คสล.ที่ท าใหม่ก็สูงมาก อยากเสนอให้ก่อสร้างถนนให้สูงกว่านี้ หนองตาด า

เป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นหน้าตาของต าบล เพ่ือป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง  

นายสมศักดิ์  เจริญวัย(ส.อบต.ม.11) ขอแจ้งถนนช ารุดถนนสายติดต่อกับโนนหินแห่ รถสัญจรไม่ได้ 
อยากให้ช่วยซ่อมแซม 

นายกฯ เส้นรอบบ้าน ม.11 ท่อประปาแตก ถนนเสียหายมากก็อยากให้แจ้งประปาทราบไม่
รู้ว่าเป็นประปาภูมิภาคหรือประปาหมู่บ้าน 

นายชาญ  กล้าจริง(ส.อบต.ม.12) หน้าวัดตาลเดี่ยวที่เป็นสาเหตุน้ าท่วมขัง ก็ไม่ทราบว่าเป็นประปาส่วนใด 
ประธาน ควรท าหนังสือถึงประธานประปาหมู่บ้าน หรือประปาภูมิภาคให้มาตรวจสอบ 
ประธาน                     กล่าวปิดประชุม  
เลิกประชุม    เวลา  13.05 น.                         

  ลงชื่อ                       ผู้จดบันทึกรายงานประชุม 
                   ( นางชนาภา  สุภักดี )  เลขานุการสภา อบต. 

    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา 
          

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

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

 ลงชื่อ                           ผู้ตรวจรายงานประชุม 
 ( นายบุญกอง  หาญเสนา ) 

ประธานสภา อบต. 



 


