
รายชื่อผู้เข้าประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี  2563 
ครั้งที่ 1 วันที่  9  มิถุนายน  2563  เวลา 9.30 น. 

ณ.ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบุ่งคล้า 
 

ที ่ ชื่อ  - นามสกุล ตําแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายบุญกอง  หาญเสนา ประธานสภาฯ บุญกอง  หาญเสนา 
2 นางสําราญ  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 นางชนาภา  สุภักดี 

 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

 1. นางสําราญ  โคบาล รองประธานสภาฯ ลากิจ 
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เข้าร่วมประชุม                                                                                                             

ที ่ ชื่อ    -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายแก่ง หาญบุ่งคล้า นายกอบต.บุ่งคล้า แก่ง หาญบุ่งคล้า 
2 นายวิยุทธร ช่างเหล็ก รองนายกอบต.บุ่งคล้า ไปราชการ  
3 นายสมบูรณ์ กล้าจริง รองนายกอบต.บุ่งคล้า สมบูรณ์ กล้าจริง 
4 นางรุ่งทิพย์ ใจสบาย เลขานุการนายก อบต. รุ่งทิพย์ ใจสบาย 
5      
6      
7      
8      
9      
10      
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เริ่มประชุมเวลา  09.35 น. 
เลขานุการสภาเชิญสมาชิก อบต.เข้าห้องประชุม  มีสมาชิกเข้าประชุม จํานวน 21 คน ไม่มาประชุม 1 คน 
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ประธานสภากล่าวเปิดประชุมเวลา  09.35 น. 
ระเบียบวาระท่ี 1           เรือ่ง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายบุญกอง หาญเสนา    - สําหรับการประชุมที่ต้องเปลี่ยนสถานที่เนื่องจากหลังคาอาคารห้องประชุมชํารุด  และ 
   อยู่ระหว่างการประมาณการ 

- ประกาศอําเภอเมืองชัยภูมิ  เรื่องขอเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี 
พ.ศ.2563   
 ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตําบลบุ่งคล้า   ขออนุญาตเปิดประชุมสมัยวิสามัญ 
สมัยที่ 1 ประจําปี พ.ศ.2563 เพ่ือพิจารณามีข้อราชการที่จะนําเข้าสู่การพิจารณาอนุมัติ
จากสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบุ่งคล้าเก่ียวกับนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ เริ่มตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2563 รวม
ระยะเวลา 15 วัน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลบุ่งคล้า 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 และข้อ 36(3) 
แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2548 
แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และคําสั่งจังหวัดชัยภูมิที่ 16973/2563 ลงวันที่ 
30 มีนาคม 2563 เรื่องมอบอํานาจให้นายอําเภอ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการ
จังหวัดชัยภูมิ นายอําเภอเมืองชัยภูมิ จึงอนุญาตให้เปิดประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 
ประจําปี พ.ศ.2563 เพื่อพิจารณาโครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เริ่ม
ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2563 รวมระยะเวลา 15 วัน ณ ห้องประชุมองค์การบริหาร
ส่วนตําบลบุ่งคล้า 
 ประกาศ ณ วันที่ 8  มิถุนายน 2563 
  นายอนุชา  เจริญรักษ์ 

(นายอนุชา  เจริญรักษ์) 
  นายอําเภอเมืองชัยภูมิ 

ระเบียบวาระท่ี 2          เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
       ( สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 7 เมษายน  2563  )                                   

ประธาน   มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขหรือไม่  ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม     รับรอง ทั้ง 20 เสียง     ไม่รับรอง – เสียง   งดออกเสียง – เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ 
ปลัด อบต. - การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วน

ตําบลบุ่งคล้า 
  ด้วยสํานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ดําเนินการ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบล
บุ่งคล้า ประจําปีงบประมาณ 2563โดยกําหนดตัวชี้วัด แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียภายนอก ทางระบบสารสนเทศของสํานักงานป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ กํานัน ผู้นําหมู่บ้าน ประชาชนที่มา
ติดต่อขอรับบริการ ตัวแทนส่วนราชการ ผู้เสนอราคาซื้อ/จ้างฯลฯ 

  ฉะนั้น อบต.บุ่งคล้า จึงขอความร่วมมือท่านแสดงความคิดเห็นต่อการ
ดําเนินงานของ อบต.บุ่งคล้าทางระบบสารสนเทศ ตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วน
ได้เสียภายนอก(EIT) ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563  โดยสามารถดําเนินการได้ 
2 ช่องทาง ดังนี้ 

  1. ทางเว็บไซต์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/m9xzwx 

  2. คิวอาร์โค้ต 
 - การตั้งตู้ปันสุข  โดย อบต.บุ่งคล้าจะจัดตั้งตู้ปันสุขโดยรวบรวมเงินบริจาคหรือ

สิ่งของเพ่ือนําไปมอบให้กับประชาชนผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส ท่านสมาชิกสามารถที่จะ
ร่วมบริจาคได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ระเบียบวาระท่ี 4          เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
4.1  การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕   
(เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/๒๕๖๓) 

ปลัด อบต. ด้วยนโยบายรัฐบาลในการใช้จ่ายเงินกู้ตามเพ่ือแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 พ.ศ.2563 ซึ่งสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.)
ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราช
กําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
และสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
พ.ศ.2563  และได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบาย
การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ(แผนงาน/โครงการ กลุ่มท่ี 3 ตามบัญชี
ท้ายพระราชกําหนด) เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐสามารถจัดทําและเสนอโครงการให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายโดยสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีส่วนสําคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ด้วยการ
ส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน และสร้างความมั่นคงทาง 
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เศรษฐกิจ ยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐาน และสนับสนุนกระบวนการผลิตเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ได้กําหนดกรอบการดําเนินการให้ อปท.เสนอโดยส่งไปที่จังหวัด 
และจังหวัดรวบรวมสรุปบัญชีข้อเสนอโครงการ ตามแนวทางที่สภาพัฒน์กําหนด 

  รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0810.6/ว 1544 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เรื่องแนวทางการเสนอโครงการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้กรอบนโยบายการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ 

   อนึ่ง โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณต้องบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หากไม่มี
ให้เพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามข้อ 22/2 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.
2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 กําหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาของ
ท้องถิ่น  โดยแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถ เพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลง แก้ไข ได้ตาม
ความจําเป็นและตามความเหมาะสมโดยให้เป็นไปตามระเบียบ หมวด 5 การแก้ไข 
เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมแผนพัฒนา ข้อ 22/2 ในกรณีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เก่ียวกับโครงการพระราชดําริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบาย
รัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอํานาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น 
ซึ่งยกเว้นไม่ต้องประชุมคณะกรรมการ แต่ในส่วนขององค์การบริหารส่วนตําบลต้อง
ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสภา อบต.ก่อนที่ผู้บริหารจะประกาศต่อไป 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปลี่ยนแปลง 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 เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี 
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม  ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 
ไปแล้วนั้น ตามหนังสืออําเภอเมืองชัยภูมิ ด่วนที่สุด ที่ ชย 0023.6/2873 ลงวันที่ 
29 พฤษภาคม 2563 และหนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0810.6/ว1544 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ได้แจ้งแนวทางการ
เสนอโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้กรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเพ่ือสนับสนุน
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนสําคัญในการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน  
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ด้วยการส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน และสร้างความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานและสนับสนุนกระบวนการผลิต และ
อําเภอเมืองชัยภูมิได้ประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้กรอบนโยบายการใช้จ่ายเงินกู้ตาม
พระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
พ.ศ.2563 

   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 
22/2 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติม,เปลี่ยนแปลง,แผนพัฒนาท้องถิ่นท่ี
เกี่ยวกับโครงการพระราชดําริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาลและนโยบาย
กระทรวงมหาดไทยให้เป็นอํานาจของผู้บริหารท้องถิ่น สําหรับองค์การบริหารส่วน
ตําบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ.2537 และเม่ือแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความ
เห็นชอบแล้วให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับ
แต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาดังกล่าว 

  “การเปลี่ยนแปลง” หมายความว่า การทําให้วัตถุประสงค์และสาระสําคัญของ
แผนพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม หรือทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนสถานที่ดําเนินการ 

   การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 2 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนตําบลบุ่งคล้า เป็น
โครงการเร่งด่วนในการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้กรอบนโยบายฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
ภายใต้กรอบการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงิน
เพ่ือแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563 ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย 
โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงได้ดําเนินการเปลี่ยนแปลงแผนเพื่อให้
งบประมาณสอดคล้องกับความเป็นจริงตามสภาพพ้ืนที่มีการเปลี่ยนแปลงและเพ่ือให้
สอดคล้องกับลักษณะปริมาณงานกับงบประมาณจริงต่อไป 
 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แปลี่ยนแปลงครั้ง
ที่ 2/2563  สําหรับองค์การบริหารสาวนตําบลบุ่งคล้า อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2563 
สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบลบุ่งคล้า อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 
1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
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  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  จํานวน 9 โครงการ 
ปีงบประมาณ 2563 งบประมาณทั้งสิ้น 23,912,000 บาท 
(ตามแบบ ผ.01) 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงแผนครั้งที่ 2/2563 
ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า อ าเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน แนวทางท่ี 1 
(ข้อ 1.2)พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการท่องเที่ยวปรับปรุง
มาตรฐานสิ่งอํานวยความสะดวก 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
เพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคม
อาเชี่ยน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.:ด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ลําดับ แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

(ปัจจุบัน) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-

2565) (เปลี่ยนแปลงใหม่) 
เหตุผลการ

เปลี่ยนแปลง 
1 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กสายบ้านนางนวลนุช ถึง
ถนนลาดยางไอทีวี หมู่ที่ 1 
 
กว้าง 4 ม. ยาว 1,175ม. หนา 0.15 
ม. หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
4,700 ตร.ม. 
งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นตั้งไว้ 
497,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หน้า 68  
ลําดับที่ 2 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านนางนวลนุช ถึง
ถนนลาดยางไอทีวี หมู่ที่ 1 
 
กว้าง 4 ม. ยาว 1,170ม. หนา 0.15 
ม. หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
4,680 ตร.ม. 
งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นตั้งไว้ 
2,990,000 บาท ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2563  

1.เพ่ือให้
งบประมาณ
สอดคล้องกับ
ความเป็นจริง
ตามสภาพพ้ืนที่
ที่มีการ
เปลี่ยนแปลง 
2.เพ่ือให้
สอดคล้องกับ
ลักษณะปริมาณ
งานกับ
งบประมาณจริง 

2 โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลส์ติกคอ
นกรีต(สายจากบ้านนายบุญโอมถึงบ้าน
นายสุพรม ขลังวิชา) หมู่ที่ 3 
 
กว้าง 4 ม. ยาว 540 ม. หนา 0.04 ม. 
หรือมีพ้ืนที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,160 
ตร.ม. 
 
งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นตั้งไว้ 
612,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563,2564 หน้า 70  
ลําดับที่ 14 

โครงการปรับปรุงเสริมผิวAsphaltic 
Concrete สายจากบ้านนายบุญโอม
ถึงบ้านนายสุพรม ขลังวิชา หมู่ที่ 3 
 
กว้าง 4 ม. ยาว 500 ม. หนา 0.04 
ม. หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
2,000 ตร.ม. 
 
งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นตั้งไว้ 
612,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2563,2564  

1.เพ่ือให้
งบประมาณ
สอดคล้องกับ
ความเป็นจริง
ตามสภาพพ้ืนที่
ที่มีการ
เปลี่ยนแปลง 
2.เพ่ือให้
สอดคล้องกับ
ลักษณะปริมาณ
งานกับ
งบประมาณจริง 

3 โครงการปรับปรุงถนน คสล. สาย
ถนนลาดยางโยธาธิการ ถึง ถนน คสล.
ประตูน้ํา หมู่ที่ 4 
 
กว้าง 4 ม. ยาว 1,050 ม. หนา 0.15 
ม. หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
4,200 ตร.ม. 
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายถนนลาดยางโยธาธิการ - 
ถนน คสล.ประตูน้ํา หมู่ที่ 4 
 
กว้าง 4 ม. ยาว 1,050 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 4,200 ตร.ม. 

1.เพ่ือให้
งบประมาณ
สอดคล้องกับ
ความเป็นจริง
ตามสภาพพ้ืนที่
ที่มีการ
เปลี่ยนแปลง 
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ลําดับ แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

(ปัจจุบัน) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

(เปลี่ยนแปลงใหม่) 
เหตุผลการ

เปลี่ยนแปลง 
 งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นตั้งไว้ 

485,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หน้า 71  
ลําดับที่ 25 

งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นตั้งไว้ 
2,660,000 บาท ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2563  
 

2.เพ่ือให้
สอดคล้องกับ
ลักษณะ
ปริมาณงานกับ
งบประมาณ
จริง 

4 โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายลํา
หัวยหลังโรงสีนายถนอม-ถนนลาดยาง 
หมู่ที่ 5 
 
กว้าง 4 ม. ยาว 250 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,000 
ตร.ม. 
 
งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นตั้งไว้ 
578,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หน้า 72  
ลําดับที่ 32 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายลําห้วยหลัวโรงสีนายถนอม-
ถนนลาดยาง หมู่ที่ 5 
 
กว้าง 4 ม. ยาว 102 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 408 
ตร.ม. 
 
งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นตั้งไว้ 
250,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2563  

1.เพ่ือให้
งบประมาณ
สอดคล้องกับ
ความเป็นจริง
ตามสภาพ
พ้ืนที่ที่มีการ
เปลี่ยนแปลง 
2.เพ่ือให้
สอดคล้องกับ
ลักษณะ
ปริมาณงานกับ
งบประมาณ
จริง 

5 โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายจาก
วัดสามัคคีธรรม หมู่ที่ 6 ถึงบ้านโนน
สมบูรณ์ ตําบลหนองนาแซง 
 
กว้าง 5 ม. ยาว 1,087 ม. หนา 0.15 
ม. หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
815.25 ลบ.ม. 
 
งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นตั้งไว้ 
2,695,000 บาท ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หน้า 
107 ลําดับที่ 11 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายจากวัดสามัคคีธรรม หมู่ที่ 6  
-บ้านโนนสมบูรณ์ ตําบลหนองนาแซง 
 
กว้าง 5 ม. ยาว 1,224 ม. หนา 0.15 
ม. หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
6,120 ตร.ม. 
 
งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นตั้งไว้ 
3,820,000 บาท ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2563  

1.เพ่ือให้
งบประมาณ
สอดคล้องกับ
ความเป็นจริง
ตามสภาพ
พ้ืนที่ที่มีการ
เปลี่ยนแปลง 
2.เพ่ือให้
สอดคล้องกับ
ลักษณะ
ปริมาณงานกับ
งบประมาณ
จริง 
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ลําดับ แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

(ปัจจุบัน) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

(เปลี่ยนแปลงใหม่) 
เหตุผลการ

เปลี่ยนแปลง 
6 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก

พร้อมบดอัดแน่น สายโรงสีชุมชน ถึง
สะพานตําบลโพนทอง หมู่ที่ 7 
 
ลูกรังกว้าง5 ม.หนา 0.02 ม. หินคลุก 
กว้าง 5 ม. หนา 0.15 ม. ความยาว 
2,140 ม. 
งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นตั้งไว้ 
3,180,000 บาท ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หน้า
107 ลําดับที่ 16 

โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกพร้อม
บดอัดแน่นบ้านโนนแดง หมู่ที่ 7 สาย
โรงสีชุมชน-สะพานตําบลโพนทอง 
 
กว้าง 4 ม. ยาว 2,095 ม. หนา 0.15 
ม. หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 
1,257 ลบ.ม. 
งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นตั้งไว้ 
1,212,000 บาท ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2563  

1.เพ่ือให้
งบประมาณ
สอดคล้องกับ
ความเป็นจริง
ตามสภาพ
พ้ืนที่ที่มีการ
เปลี่ยนแปลง 
2.เพ่ือให้
สอดคล้องกับ
ลักษณะ
ปริมาณงานกับ
งบประมาณ
จริง 

7 โครงการปรับปรุงถนน คสล. จากบ้าน
นายสัมฤทธิ์  หาญแรง-ฝายน้ําล้น  
หมู่ที่ 8 
 
กว้าง 4 ม. ยาว 646 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,584 
ตร.ม. 
 
งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นตั้งไว้ 
430,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หน้า 75  
ลําดับที่ 56 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านนายสัมฤทธิ์  หาญแรง-
ฝายน้ําล้น หมู่ที่ 8 
 
กว้าง 4 ม. ยาว 630 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,520 
ตร.ม. 
 
งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นตั้งไว้ 
1,590,000บาท ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2563  

1.เพ่ือให้
งบประมาณ
สอดคล้องกับ
ความเป็นจริง
ตามสภาพ
พ้ืนที่ที่มีการ
เปลี่ยนแปลง 
2.เพ่ือให้
สอดคล้องกับ
ลักษณะ
ปริมาณงานกับ
งบประมาณ
จริง 

8 โครงการปรับปรุงถนน คสล. (สายนา
นางสุนีย์ ชูสกุลถึงหนองระเริง)หมู่ที่ 10 
 
ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 220 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 880 ตร.ม. 
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายนานางสุนีย์ ชูสกุล-หนอง
ระเริง หมู่ที่ 10  
กว้าง 4 ม. ยาว 500 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
2,000 ตร.ม. 

1.เพ่ือให้
งบประมาณ
สอดคล้องกับ
ความเป็นจริง
ตามสภาพ
พ้ืนที่ที่มีการ
เปลี่ยนแปลง 
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ลําดับ แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

(ปัจจุบัน) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

(เปลี่ยนแปลงใหม่) 
เหตุผลการ

เปลี่ยนแปลง 
 งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นตั้งไว้ 

300,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หน้า 76  
ลําดับที่ 65 

งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นตั้งไว้ 
1,260,000 บาท ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2563  

2.เพ่ือให้
สอดคล้องกับ
ลักษณะ
ปริมาณงานกับ
งบประมาณ
จริง 

9 โครงการปรับปรุงถนน คสล. รอบหนอง
สัมพันธ์ หมู่ที่ 11 
 
 
กว้าง 6 ม. ยาว 2,930 ม. หนา 0.15 
ม. หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
1,000 ตร.ม. 
 
งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นตั้งไว้ 
10,030,000 บาท ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หน้า 
108 ลําดับที่ 25 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายรอบหนองสัมพันธ์ หมู่ที่ 11  
 
 
กว้าง 5 ม. ยาว 3,080 ม. หนา 0.15 
ม. หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
15,400 ตร.ม. 
 
งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นตั้งไว้ 
9,440,000 บาท ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2563  

1.เพ่ือให้
งบประมาณ
สอดคล้องกับ
ความเป็นจริง
ตามสภาพ
พ้ืนที่ที่มีการ
เปลี่ยนแปลง 
2.เพ่ือให้
สอดคล้องกับ
ลักษณะ
ปริมาณงานกับ
งบประมาณ
จริง 

 
 

 
ประธาน  ท่านสมาชิกมีความเห็นอย่างไร  สามารถเสนอแนะได้  ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุม ใน

การให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงแผน ครั้งที่ 2/2563 จํานวน 9 โครงการ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์                                                                 
ระเบียบวาระท่ี 5          เรื่อง อ่ืนๆ    
ประธาน -ขอหารือท่านสมาชิกฯเกี่ยวกับไฟแสงสว่างตั้งแต่บ้านขวาน้อยถึงกุดโง้ง ระหว่าง

เชื่อมหมู่บ้านซึ่งไม่มีไฟแสงสว่างเป็นอันตรายกับประชาชนผู้สัญจร  กลับจากทํางาน
ซ่ึงถ้าท่านสมาชิกเห็นชอบจะได้เสนอไปที่หน่วยงานที่รับผิดชอบพิจารณาจัดสรร
งบประมาณมาดําเนินการ 

 - ฝากท่านสมาชิกฯช่วยสอดส่องรถดูดสิ่งปฏิกูล ซึ่งเมื่อก่อนนําไปเทที่ข้างโรงสีชุมชน 
เดี๋ยวนี้ดินถมเต็ม จึงย้ายที่ทิ้งซึ่งสร้างความรําคาญด้านกลิ่นและความสกปรก ถ้า
ท่านใดพบเจอช่วยถ่ายภาพ ทะเบียนรถแล้วแจ้ง จนท.อบต.ทราบด้วย 
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นายชาญ(ส.อบต.ม.12) -ขอสอบถามโครงการที่ได้อนุมัติงบประมาณดําเนินการเกี่ยวกับการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการจัดทําแผนที่ ภาษีท่ีดิน  ซึ่งเป็นโครงการที่ดีมาก  ไม่ทราบว่า
ขณะนี้ถึงข้ันตอนไหนแล้ว ยังไม่เห็นความคืบหน้าใกล้จะแล้วเสร็จหรือยัง 

ปลัด อบต สําหรับโครงการนี้ในส่วนของการสํารวจภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างได้ดําเนนการแล้ว
เสร็จและประกาศไปเอสิ้นเดือนพฤษภาคม 2563 ตามกําหนดที่
กระทรวงมหาดไทยได้เห็นชอบให้ขยายเวลาการสํารวจและประกาศ จากเดิมต้อง
แล้วเสร็จภายใน พฤศจิกายน 2562 แต่เนื่องจากเป็นเรื่องใหม่ และบางพ้ืนที่
จํานวนสิ่งปลุกสร้างมีจํานวนมาก จึงได้ขยายเวลาการสํารวจและประกาศถึงสิ้น
เดือนพฤษภาคม 2563 และจํานวนสิ่งปลูกสร้างของเรามีจํานวนกว่า 5,000 หลัง
ไม่เฉพาะบ้านแต่หมายความรวมถึงโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างทั้งหมด  จึงต้องใช้
ระยะเวลาในการออกสํารวจพอสมควร และทางวิทยากรได้ตั้งกลุ่มไลน์ขึ้นมาเพ่ือ
ติดตามงานและช่วยเหลือการทํางานของเจ้าหน้าที่ เนื่องจากการระบาดของไวรัสโค
โรน่า โควิด- 2019 ทําให้การทํางานอาจจะล่าช้าไป  จะเหลือในส่วนของแผนที่เขต
หมู่บ้านตําบล คาดว่าเมื่อสถานการณ์โรคคลี่คลาย ก็คงจะดําเนินการต่อให้เสร็จทัน
ในปีงบประมาณ 2563  

นายประหยัด(ส.อบต.ม.1)- ขอฝากเรื่องไฟสาธารณะตั้งแต่โนนคามถึงโรงเรียนบ้านขวาน้อยซึ่งดับมาเป็นเดือน 
เพราะขณะนี้ประชาชนเริ่มสัญจรเป็นปกติ 

ประธาน ท่านสมาชิกมีข้อเสนอแนะหรือสอบถามเรื่องอ่ืนๆอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอปิดประชุม 
ประธาน                     กล่าวปิดประชุมเวลา 12.50 น. 
 

ลงชื่อ                    ผู้จดบนัทึกรายงานประชุม 
                   ( นางชนาภา  สุภักดี )  เลขานุการสภา อบต. 

    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา 
          

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

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

 

 ลงชื่อ                           ผู้ตรวจรายงานประชุม 
 ( นายบุญกอง  หาญเสนา ) 

ประธานสภา อบต. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 

                             ลงชือ่  ชนาภา  สุภักดี                  ผู้จดบันทึกรายงานประชุม 
( นางชนาภา  สุภักดี ) 
เลขานุการสภา อบต. 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา 
          

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

 

 

 

 


