
 
 

สำเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก 
ประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที ่3   ครั้งที่ 1/ 2563 

วันที่   10  กรกฎาคม  2563 
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ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก 
............................................................................................................ 

 
    ผู้มาประชุม 
ลำดับที่ ชื่อ  -   

สกุล 
ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายสมบัติ  ชัยดี ประธานสภา ฯ สมบัติ  ชัยดี  
2 นายนิวัตน์  ชัยด ี รองประธานสภาฯ นิวัตน์   ชัยดี  
3 นายสำอาง   ตุมา สมาชิก อบต. ม.1 สำอาง    ตุมา  
4 นายชู   สียางนอก สมาชิก อบต. ม.2 ชู  สียางนอก   
5 นายบัวเรียน  สุภาษิต สมาชิก อบต. ม.2  บัวเรียน  สุภาษิต   
6 นายพรมมา  เพียรทะนี สมาชิก อบต. ม.3 พรมมา   เพียรทะนี  
7 นายวิโรจน์  ขาวพา สมาชิก อบต. ม.4 วิโรจน์  ขาวพา  
8 นายสุรัตน์   บุสำโรง สมาชิก อบต. ม.5 สุรัตน์ บุสำโรง    
9 นางคำจันทร์  แสนสุข สมาชิก อบต. ม.6 คำจันทร์   แสนสุข  

10 นายจิรวัฒน์  ข่าขันมาลี สมาชิก อบต. ม.7 จิรวัฒน์  ข่าขันมาลี  
11 นายอุดม   ข่าขันมาลี สมาชิก อบต. ม.8  อุดม   ข่าขันมาลี           
12 นายบรรจง  ศรียางนอก สมาชิก อบต. ม.9 บรรจง  ศรียางนอก    
13 นายลิ้นจี่     บรรเทา สมาชิก อบต. ม.9 ลิ้นจี่  บรรเทา   
14 นายชัยเดช  สาระภ ี สมาชิก อบต. ม.10 ชัยเดช  สาระภ ี  
15 นายมีชัย   สิทธิดา สมาชิก อบต. ม.10 มีชัย  สิทธิดา             
16 นายประสาท   นันติ้ว สมาชิก อบต. ม.11 ประสาท  นันติ้ว   
17 นายประยงค์  สุขประเสริฐ สมาชิก อบต. ม.12 ประยงค์  สุขประเสริฐ    
18 นางวิภา   คำอินทร์ สมาชิก อบต. ม.12 วิภา     คำอินทร์  
19 นายพิชิต  ภูมิทัศน์ สมาชิกสภาฯ ม.13 พิชิต  ภูมิทัศน์  
20 นายชาย  ศรีวิชา สมาชิก อบต. ม.13 ชาย   ศรีวิชา  
21 นายปุ่น    มะธิปิไข สมาชิก อบต. ม.14 ปุ่น    มะธิปิไข  
22 นายเกษม ศรีลำดวน เลขานุการสภาฯ เกษม  ศรีลำดวน  
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
ลำดับที่ ชื่อ  -  สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 ร.ต.ต.วัฒนชัย ประไกรวัน นายก อบต. วัฒนชัย ประไกรวัน  
2 นายสุดใจ  ไทยน้อย รองนายก อบต. สุดใจ  ไทยน้อย  
3 นายปาน  วิสัย รองนายก อบต. ปาน  วิสัย  
4 นายสมยศ  อูปแก้ว เลขาฯนายก อบต. สมยศ  อูปแก้ว  
5 นายพฤษภพ  เกิดศักดิ์ ผอ.กองช่าง พฤษภพ  เกิดศักดิ์  
6 นางสุภาพร อิสระกูล รองปลัด อบต. สุภาพร  อิสระกูล  
7 นางสาวอรอนงค์  ศิริโชต ิ ผู้อำนวยการกองคลัง อรอนงค์  ศิริโชต ิ  
8 นายไพฑูรย์  ศรีลาดหา หัวหน้าสำนักปลัด ไพฑูรย์  ศรีลาดหา  
9. น.ส.สิรินันท์  นันตื้อ จพง.ธุรการ สิรินันท์  นันตื้อ  

10. พ.จ.ต. ยงกิจ พุทธศานติ์บัณฑิต  นักวิเคราะหฯ์  พ.จ.ต.ยงกิจ  
    

เริ่มประชุมเวลา   09.00 น. 
 

 เมื่อถึงกำหนดเวลาประชุมแล้ว  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้เชิญสมาชิก
องค์การบริหารส่วนตำบลเข้าประจำที่ประชุม  และประธานที่ประชุม ได้นำจุด เทียน ธูป 
บูชาพระรัตนตรัย 

 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่อง  ประธานแจ้งให้ทราบ 
- แจ้งเรื่องให้ระวังโรคไข้หวัดที่มีไวรัสโคโรน่า หรือโควิด -19 ยังวางใจไม่ได้ ช่วงนี้เข้าสู่ฤดู

ฝนมีลูกน้ำยุงลายและมีไข้เลือดออกขอให้ทุกท่านเฝ้าระวังโรคติดต่อจากยุงลาย 
-  

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่อง  รับรองบันทึกรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (บันทึกรายงานการประชุมสภา 
 สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งที่ 1/2563  เมื่อวันที่  16  เมษายน 2563) 
  

 ประธานสภาฯ -  ต่อไปจะเป็นการรับรองบันทึกรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ซึ่งทางสภาฯได้จัดส่งสำเนา
บันทึกรายงานการประชุมให้ทุกท่านทราบแล้ว ก่อนจะให้สมาชิกเราได้รับรองรายงานนี้ 

 ผมขอให้เลขานุการสภาฯได้สรุปสาระสำคัญของรายงานการประชุม 
เลขานุการสภาฯ - ผมขอสรุปสาระสำคัญของการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 

16  เมษายน  2563  ให้ที่ประชุมรับทราบอีกครั้งก่อนจะขอมติที่ประชุมครับ ครั้งที่แล้ว 
ระเบียบวาระที่ 2 สภาฯของเรารับรองการประชุมของการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 
ครั้งที่ 1/2563  เมื่อวันที่ 17   กุมภาพันธ์ 2563  มีมติเห็นชอบด้วยคะแนน 18 เสียง 
ลากิจ 1  งดออกเสียง 2  เสียง  ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง  การเพิ่มเติม(ปรับปรุง) 
โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น   ฉบับที่  1/2563    ครั้ งที่   1  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  
2548  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.  2559  ข้อ 22 (3) เม่ือผู้บริหาร
พิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง  เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่า
ด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ผู้บริหารเสนอต่อสภาท้องถิ่นเพื่อให้ 
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ความเห็นชอบก่อนพิจารณาอนุมัติและลงนามประกาศใช้รวมทั้งหมด  16  โครงการ 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายระเบียบวาระนี้) สำหรับวาระนี้ ประธานสภาได้ขอให้
ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบ โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก 
ได้ ชี้แจงดังนี้สำหรับโครงการต่างๆ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น จะให้เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ  ได้
ชี้แจงตามเอกสารที่แนบมา ให้ทุกท่านได้ดูตามร่าง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ชี้แจง
ตามร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) จัดทำขึ้นเพ่ือแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน และจำเป็นเร่งด่วนที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนใน
พ้ืนที่ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สังคม และคุณภาพชีวิต ตามระเบียบกระทรวงมหาไทยว่าด้วย
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี มีเพ่ิมเติม(ปรับปรุง) โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น  ฉบับ
ที่ 1/2563 ครั้งที่  1 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2548  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.  2559  
ข้อ 22 (3) เมื่อผู้บริหารพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง  เพ่ือให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ผู้บริหารเสนอต่อ
สภาท้องถิ่นเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนพิจารณาอนุมัติและลงนามประกาศใช้รวมทั้งหมด  
16  โครงการ ตามเอกสารแนบท้ายดังนี้ 

 หน้าที่  1  บัญชีสรุปโครงการเพ่ือเพ่ิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) จำนวน 
16 โครงการ   

 หน้าที่  2 ถึงหน้า 8 จะเป็นรายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เป็นรายละเอียดตามแบบ ผ 02 

 หน้าที่  9 ถึงหน้าที่ 12 จะเป็นรายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เป็นรายละเอียดตามแบบ ผ 02/1 โครงการเหล่านี้จะเกินศักยภาพในด้านงบประมาณ 

 หน้าที่ 13 จะเป็นรายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เป็น
รายละเอียดตามแบบ ผ 03 เป็นบัญชีครุภัณฑ์ เพ่ิมเติม แก้ไขและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 
3/2563  

 หน้าที่  14  รายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เป็นการแก้ไข
และเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2563  

 เลขานุการสภา ชี้แจงรายละเอียดที่ได้เพ่ิมเติมเข้าในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 
2565) โครงการที่ได้เพ่ิมเข้าในแผนมีจำนวนทั้งหมด 16 โครงการ ในปี พ.ศ. 2563 มี
โครงการดังนี้ 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนามนุษย์และสังคมให้มีคุณภาพ แยกเป็น  
 

 แผนงานการศึกษา 4 โครงการ คือ 
- โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยจัดซื้อชุด DLTV 

จำนวน 2 ชุด เชื่อมอินเตอร์เน็ต มี wifi ในตัว ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเตาเหล็ก และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหว้า งบประมาณ  61,400 บาท งบประมาณนี้ทางองค์การ
บริหารส่วนตำบลโจดหนองแก ได้รับมาจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

- โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น เป็นชุดการเล่น จัดซื้อให้
ทั้ง 3 ศูนย์ งบประมาณ  170,000 บาท 
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- โครงการฝึกซ้อมการป้องกันอัคคีภัยและอุบัติภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือให้ครูและ
นักเรียนมีทักษะการดับเพลิงและการเอาตัวรอด งบประมาณ 5,000 บาท 

- โครงการป้องกันเด็กจมน้ำในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือให้ครูและนักเรียนมีความรู้ ความ
เข้าใจและป้องกันเด็กจมน้ำ งบประมาณ 5,000 บาท  

  

 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ คือ 
- โครงการจัดกิจกรรมรำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น ฉลอง 222 ปี เนื่องใน

งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกุ้มข้าวใหญ่เมืองพล งบประมาณ
ทั้งสิ้น  22,640 บาท 

 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ คือ 
- โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลโจดหนองแก เพ่ือ

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ งบประมาณ 500,000 บาท 
 

ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาเมืองและชนบทให้น่าอยู่ แยกเป็น 
 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา คือ 
- โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโจดหนองแก เพ่ือ

ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและสร้างบรรยากาศที่ดีในห้องเรียน งบประมาณ  119,200 บาท 
- โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหว้า เพ่ือ

ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและสร้างบรรยากาศที่ดีในห้องเรียน งบประมาณ  150,800 บาท 
โดยงบประมาณนี้ได้มาจากกองทุนไฟฟ้า ที่อุดหนุนให้หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบในการ
ใช้ไฟฟ้าชีวมวล ที่ตั้งขึ้นในตำบลเก่าง้ิว 

- โครงการก่อสร้างยกระดับถนนดินเพ่ือการเกษตร บ้านศรีชมพู หมู่ที่  13 เพ่ือให้
ประชาชนได้สัญจรและขนย้ายพืชผลทางการเกษตร งบประมาณ 285,000 บาท  

- โครงการซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีต (ลาดยางแอสฟัลติกต์) หมู่ที่ 4 บ้านหนองหว้า เพื่อให้
การคมนาคมมีความสะดวก งบประมาณ 385,000 บาท  โครงการนี้ เปลี่ยนจาก
โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูงพร้อมระบบ แต่เนื่องจากหาสถานที่ก่อสร้างไม่ได้จึงขอ
เปลี่ยนแปลงโครงการ 

- โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภค 
ทั้ง 14 หมู่บ้าน งบประมาณ 115,000 บาท 

- โครงการเป่าล้างบ่อบาดาลแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เพ่ือให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค 
บริโภค และแก้ไขปัญหาภัยแล้ว เนื่องจากเรามีบ่อบาดาลทั้งหมด 23 บ่อ งบประมาณ 
170,000 บาท 

 

   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน คือ 
- โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ อบต.โจดหนองแก เพ่ือให้ประชาชนที่

เป็นจิตอาสาภัยพิบัติมีความรู้และมีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ แต่โครงการนี้ยังอบรมไม่ได้
เนื่ องจากในช่วงนี้มี โรคติดเชื้อระบาดคือไวรัสโคโรนา COVID 19 งบประมาณ 
200,000 บาท 

- โครงการจัดทำหน้ากากอนามัยตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา เพ่ือ
ป้องกันการติดเชื้อจากระบบทางเดินหายใจ งบประมาณ 33,000 บาท 
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- โครงการอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ (ประเพณีท้องถิ่น) เพ่ือส่งเสริมอนุรักษ์
ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น งบประมาณ  70,000 บาท 

 

 ยุทธศาสตร์ที่  5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 
 

 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  คือ 
- โครงการเข้าร่วมงานวันท้องถิ่นไทย เพ่ือรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว งบประมาณ  30,000 บาท 
สำหรับยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา มี  11  โครงการ เป็นโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล จึงต้องขอ
งบประมาณจากหน่วยงานอื่น แต่ทางเราต้องบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี ด้วย  
ส่วนร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 13 เป็นบัญชีครุภัณฑ์ ได้เพ่ิมเติม
โครงการไว้ดังนี้ 
- โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ เพ่ือลดปัญหาขยะในครัวเรือนและทำให้บ้านเมืองสะอาด 

งบประมาณ  2,119,000 บาท 
- โครงการจัดซื้อสายดับเพลิง เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอัคคีภัยและแก้ไขปัญหาภัย

แล้ง งบประมาณ  51,000 บาท 
- โครงการจัดซื้อชุดอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เพ่ือให้ อปพร.มีชุดเครื่องแบบใส่

ปฏิบัติหน้าที่  งบประมาณ  85,000 บาท 
หน้าที่ 14 รายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เป็นรายละเอียด
แก้ไขและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2563 โครงการปรับปรุงถนนดินเพ่ือการเกษตร หมู่ที่  2 
บ้านวังขอนพาด งบประมาณ  385,000 บาท  
รายละเอียดที่ท่านได้รับร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2563) เพ่ิมเติม แก้ไข และ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่  1/2563 ขอให้ทุกท่านพิจารณาร่างแผนฯ และมีโครงการที่จะเพ่ิม
หรือเปลี่ยนแปลงหรือไม่ 
ที่ประชุม -เห็นชอบ  18 เสียง งดออกเสียง 2 ลากิจ 1 ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่อง    
การพิจารณาโอนงบประมาณประจำปี  2563  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(งบ
ลงทุน)   บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 4   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่3) พ.ศ.2543  ข้อ 27 
ข้อ  29 

 

    โครงการเดิม    
   -โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูงพร้อมระบบ หมู่ที่ 4 งบประมาณ  385,000.-บาท 

(ก่อสร้างประปาหอถังสูงพร้อมระบบ สูง  11  เมตร ถังไฟเบอร์กลาสขนาดความจุ  2,500 
ลิตร  จำนวน  4  ใบ  พร้อมติดตั้งระบบพร้อมวางท่อเมนต์  PVC ขนาดเส้นผ่า 2 นิ้ว  
ระยะทาง 1,100 เมตรตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด) 

 

    เปลี่ยนเป็น  
 

-  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตโดยปูยางแอสฟัลต์ติก   งบประมาณ    
385,000.-บาท 
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(จุดที่ 1  ซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตโดยปูยางแอสฟัลต์ติก ขนาดกว้าง  5  เมตร  ยาว  260  
เมตร หนาเฉลี่ 4 ซม. ผิวถนนไม่น้อยกว่า 1,300  ตารางเมตร 
จุดที่ 2  ซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตโดยปูยางแอสฟัลต์ติก ขนาดกว้าง  5  เมตร  ยาว  40  
เมตร หนาเฉลี่ย 4 ซม. ผิวถนนไม่น้อยกว่า 200  ตารางเมตร  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 
รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด) 

 

  สำหรับวาระที่ 4 นี้ เป็นการขอเปลี่ยนแปลงโครงการของบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 4 เนื่องจาก
ทางหมู่บ้านหาสถานที่ก่อสร้างโครงการไม่ได้ เพราะมีที่ดินที่จะก่อสร้างอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กหนองหว้า และเนื่องจากเป็นที่ราชพัสดุ จะต้องทำเรื่องขออนุญาตจากกรมธนารักษ์ 
ประชาคมในหมู่บ้านจึงมีความเห็นว่าขอให้เปลี่ยนแปลงโครงการ เป็น โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตโดยปูยางแอสฟัลต์ติก   งบประมาณ    385,000.-บาท 
(จุดที่ 1  ซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตโดยปูยางแอสฟัลต์ติก ขนาดกว้าง  5  เมตร  ยาว  260  
เมตร หนาเฉลี่ 4 ซม. ผิวถนนไม่น้อยกว่า 1,300  ตารางเมตร 
จุดที่ 2  ซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตโดยปูยางแอสฟัลต์ติก ขนาดกว้าง  5  เมตร  ยาว  40  
เมตร หนาเฉลี่ย 4 ซม. ผิวถนนไม่น้อยกว่า 200  ตารางเมตร  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 
รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด) ทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โจดหนองแกได้เห็นชอบแล้ว ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง อ่ืน ๆ โดยนางคำจันทร์ แสนสุข 
ได้สอบถามเรื่อง การดำเนินงานเทดาด คสล.หมู่ที่ 6 นั้น ประชาคมได้ลงไปดูช่างเทปูน แต่
เป็นการเทไม่ถูกต้องทำให้คานของดาด คสล.อยู่ต่ำเกินไปเกรงจะไม่ถูกต้องตามแบบแปลน 
ผอ.กองช่าง ได้ตอบข้อซักถามนี้ การเทปูนดาด คสล. หมู่ที่ 6 นั้น เป็นเทคนิคของทางช่างเอง 
โดยช่างแต่ละคนจะไม่เหมือนกันทุกคนจะมีเทคนิคในการทำงาน ผมได้ลงไปดูพ้ืนเทปูนแล้ว
ครับ และได้ชี้แจงให้ผู้รับเหมาะทำตามแบบที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก 
กำหนดทุกอย่าง นายปุ่น มะธิปิไข ได้สอบถามความคืบหน้าเรื่องโครงการที่ผ่านมา ได้ทำ
โครงการไหนไปบ้างแล้ว และคงเหลือที่ยังไม่ได้ทำก่ีโครงการ เลขานุการสภา ได้ชี้แจงดังนี้
สำหรับการดำเนินงานโครงการในแต่ละโครงการ ได้ดำเนินการคือ 

 ช่วงที่  1 จะเป็นการซ่อมแซมหรือก่อสร้างถนนดินเพ่ือใช้ในการเกษตรเนื่องจากต้องทำก่อน 
หากหน้าฝนจะลำบากในการสัญจร และได้ทำสัญญากับผู้รับเหมาแล้วกำลังดำเนินการ
ก่อสร้าง 
- โครงการก่อสร้างยกระดับถนนดินเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 2 
- โครงการก่อสร้างยกระดับถนนดินเพื่อการเกษตรพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 7 
- โครงการถมดินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเตาเหล็ก 
- โครงการซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่  11 
- โครงการก่อสร้างดาด คสล. ป้องกันตลิ่งลำห้วยตำแย หมู่ที่  6 
ช่วงที่  2 จะเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คาดว่าจะทำสัญญากับผู้รับเหมา
ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม นี้  
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  7 
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  10 
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 
- โครงการก่อสร้างถนนคอนเกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  5 
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  3 
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- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  9 
ช่วงที่  3  โครงการประเภทซ่อมแซม คาดว่าต้นเดือนมิถุนายน จะได้ทำสัญญากับผู้รับเหมา
มีโครงการดังนี ้
- โครงการวางท่อระบายน้ำข้างทางพร้อมบ่อพัก หมู่ที่  12 
- โครงการวางท่อระบายน้ำข้างทางพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 1 
- โครงการซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีต  หมู่ที่  12 
- โครงการซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีต  หมู่ที่  14 
- โครงการลานกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที่  9 

ประธานสภา ครับ สำหรับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้ง
ที่ 1/2563 เมื่อวันที่  16  เมษายน  2563 มีท่านใดเห็นแจ้ง หรือเพ่ิมเติมเรื่องอ่ืนมีอีก
หรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติรับรองรายงานการประชุมครับ 

ที่ประชุม  -ไม่มี/เห็นชอบ 18 เสียง งดออกเสียง 3 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง  การเพิ่มเติม (ปรับปรุง) โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น  ฉบับที่ 1/2563    ครั้งที่  

2 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.  2548  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.  2559  ข้อ 22 (3) เม่ือ
ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง  เพื่อให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ผู้บริหารเสนอต่อสภาท้องถิ่น
เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนพิจารณาอนุมัติและลงนามประกาศใช้  เป็นการปรับให้
สอดคล้องกับปัญหาความต้องการของทั้ง 14  หมู่บ้านเพื่อนำไปจัดทำข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี  2564   

    ( รายละเอียดตามเอกสารนบท้ายระเบียบวาระนี้)  
ประธานสภา วาระนี้ขอให้ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงให้สภาทราบครับ 
นายปาน วิสัย กราบเรียนประธานสภา และสมาชิกสภาทุกๆ ท่าน ผม นายปาน วิสัย รองนายกองค์การ

บริหารส่วนตำบลโจดหนองแก ได้รับมอบหมายจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้
นำเรียนชี้แจงการเพิ่มเติม (ปรับปรุง) โครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 

 คณะกรรมการการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก ได้จัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม แก้ไขและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2/2563 ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งโครงการที่
เพ่ิมเติมแก้ไข เปลี่ยนแปลงมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ที่กำหนดมีระยะเวลาห้า
ปี การจัดทำเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ผ่านกระบวนการท้องถิ่น เพ่ือ
สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2/2563 
ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพ่ือแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และจำเป็นเร่งด่วนที่มี
ผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในพ้ืนที่ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สังคม และคุณภาพ
ชีวิต หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในเขตตำบล
โจดหนองแก อย่างสูงสุด และขอขอบคุณคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา 
และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก ที่ได้ร่วมมือกันส่งผลให้
แผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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นักวิเคราะห์ฯ กราบเรียนท่านประธานสภา ฝ่ายบริหาร และสมาชิกสภาทุกท่าน กระผม พ.จ.ต.ยงกิจ 
พุทธศานติ์บัณฑิต นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ขอเรียนชี้แจงร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(2561 – 2565) เพ่ิมเติมแก้ไข และเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2/2563 ทุกท่านขอให้เปิด
เอกสารร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้รับครับ เป็นสรุปบัญชีโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น
โดยมี รายละเอียดโครงการพัฒนาในแบบ ผ.02  

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนามนุษย์และสังคมให้มีคุณภาพ แผนงานการศึกษา โครงการ
การศึกษาภายในสถานศึกษาปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือส่งเสริมการ
พัฒนาการเด็กปฐมวัยทั้ง 4 ด้าน เป็นเงิน 90,000 บาท 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่  
-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา เพ่ิมเติมมีดังนี้ (เอกสารแนบหน้าที่ 3) 

1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 บ้านหนองสิม กว้าง 2 เมตร ยาว 37 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร เพ่ือให้การคมนาคมภายในหมู่บ้านมีความสะดวก 

2. โครงการก่อสร้างขยายถนน คสล. หมู่ที่ 14 บ้านหนองแกคำ กว้าง 2 เมตร 
ยาว 43 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร เพื่อให้การคมนาคมภายในหมู่บ้านมี
ความสะดวก 

3. โครงการล้อมรั้วลวดหนามบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบล เพ่ือให้อาคาร
สำนักงานมีความปลอดภัย 

4. โครงการก่อสร้างอาคารส้วมสาธารณะ (แบบ 4 ห้อง) เพ่ือบริการประชาชนที่มา
ติดต่อราชการ 

 

-แผนงานการเคหะและชุมชน มีดังนี้ (เอกสารแนบหน้าที่ 4) 
 1.  โครงการวางท่อระบายน้ำข้างทางพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 14 บ้านหนองแกคำ 
เพ่ือให้การระบายน้ำได้สะดวกและไม่มีน้ำเสียในชุมชนปลอดเชื้อโรคสะสม 
 2.  โครงการแสงสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านหนองหว้า เพ่ือให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จะเป็นการอุดหนุนการไฟฟ้า 

 

   รายละเอียดโครงการแผนพัฒนาฯ ที่แก้ไข  (เอกสารแนบ หน้าที่ 5-7)  
1. โครงการซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี  หรือ

กำลังเครื่องยนต์สู งสุดไม่ต่ ำกว่า 170 กิ โลวัตต์  แบบเปิดข้างเทท้ าย 
เปลี่ยนแปลงเป็นรถบรรทุก 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6 ,000 ซีซี 
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย งบประมาณที่
อนุมัติจำนวน 2,400,000 บาท อยู่ในบัญชีครุภัณฑ์  แบบ ผ.03 อ้างอิงใน
แผนหน้าที่ 18 ลำดับที่ 1 

2. โครงการซ่อมแซมถนน คสล. ลงยางมะตอย หมู่ที่ 9 บ้านสว่าง เดิมจะเป็น
โครงการในปี 2565 แต่แก้ไขเป็น ปี 2564 งบประมาณอนุมัติ 410,000 
บาท อ้างอิงในแผนหน้า 49 ลำดับที่ 28 

3. โครงการวางท่อระบายน้ำข้างทางพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 1 บ้านโจดหนองแก เดิม
จะเป็นโครงการในปี 2565 แต่แก้ไขเป็น ปี 2564 งบประมาณอนุมัติ 
410,000 บาท อ้างอิงในแผนหน้า 60 ลำดับที่ 7 
 



 
-9- 

 

4. โครงการวางท่อระบายน้ำข้างทางพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 11 บ้านหนองสิม เดิมเป็น
โครงการในปี 2565 แต่แก้ไขเป็น ปี 2564 งบประมาณอนุมัติ 402,000 
บาท อ้างอิงในแผนหน้า 60 ลำดับที่ 8 

5. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ หมู่ที่ 12 บ้านชัยพลศิลป์ เดิมเป็นโครงการ
ก่อสร้างร่องระบายน้ำ เปลี่ ยนแปลงเป็น วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก 
งบประมาณอนุมัติ 343,000 บาท อ้างอิงในแผนหน้า 59 ลำดับที่ 5 

6. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12 บ้านชัยพลศิลป์ เดิมเป็นโครงการในปี 
2562 แต่แก้ไขเป็น ปี 2564 งบประมาณอนุมัติ 57,000 บาท อ้างอิงใน
แผนหน้า 45 ลำดับที่ 10 

7. โครงการขยายถนน คสล. หมู่ที่ 13 บ้านศรีชมพู เดิมเป็นขยายถนน คสล.แต่
เปลี่ยนแปลงเป็น ก่อสร้างถนน คสล. งบประมาณอนุมัติ 57,000 บาท อ้างอิง
ในแผนหน้า 45 ลำดับที่ 10 

ประธานสภา ครับ มีท่านใดจะสอบถามเรื่องการแก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือไม่
ครับ   

นายประยงค์ สุขประเสริฐ  ผมขอสอบถามเรื่องโครงการก่อสร้างอาคารส้วมสาธารณะ ว่าทำไมงบประมาณถึงแพงมาก 
   ส่วนรถขนขยะจากที่เคยคุยว่า 3,900,000 บาท เพราะอะไรราคาถึงได้ลดลงเป็น   
   2,400,000 บาท     
เลขาสภา การที่งบประมาณสร้างส้วมสาธารณะทั้งหมด 4 ห้อง เพ่ือรองรับประชาชนที่มาติดต่อ

ราชการเนื่ององค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก ในแต่ละปีได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย 
ห้องน้ำที่มีอยู่ในอาคารมีไม่เพียงพอ ดังนั้นจึงต้องขอความเห็นชอบจากสภาเพ่ือจัดทำส้วม
สาธารณะ ส่วนรถเก็บขนขยะ จากราคาที่ 3,900,000 บาท ลดลงเป็นราคา 2,400,000 
บาท นั้น เนื่องจากราคานี้เป็นราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ หากจะต้องการราคา 3,900,00 
บาท จะต้องมาหาครุภัณฑ์ที่มีความเหมาะสม ดังนั้น ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ที่ทางเราได้
กำหนดไว้ไม่ควรเกิน 2,400,000 บาท 

ประธานสภา มีท่านใดจะเพ่ิมเติม หรือสอบ อีกหรือไม่ครับ หากไม่มีผมจะขอความเห็นชอบเลยนะครับ 
สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้เพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2563 
โปรดยกมือครับ 

ที่ประชุม ไม่มี/เห็นชอบ 19 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่อง   พิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  2564  ในวาระแรก  
ขั้นรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  2564  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  
2541  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ข้อ 23 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  2537แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ.  
2554  ข้อ 44  ข้อ  47  และหนังสือด่วนที่สุด  ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่  30  
มิถุนายน  2563  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 
2564  ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
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   โดยงบประมาณรายจ่ายประจำปี  2564 ทั้งสิ้น  53,000,000.-บาท  
   - ดำเนินการแถลงร่างข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี  2564 
   - อภิปรายร่างขอบัญญัติงบประมาณประจำปี 2564 

- ลงมติ /   แต่งตั้ งคณะกรรมการแปรญั ตติร่างข้อบัญญั ติ
งบประมาณปี  2564 

ประธานสภา ในวาระนี้ รายละเอียดร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ขอให้ฝ่ายบริหาร
ได้ชี้แจงครับ 

นายปาน วิสัย บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก จะได้เสนอร่าง
ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนอง
แก  ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแกจึงขอชี้แจงให้ท่าน
ประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้ 

 

1. สถานะการคลัง 
1.1  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ปัจจุบัน มีดังนี้ 

1.1.1  เงินฝากธนาคาร   จำนวน 50,608,017.47  บาท 
1.1.2  เงินสะสม   จำนวน 21,137,271.12  บาท 
1.1.3  เงินทุนสำรองสะสม  จำนวน 17,352,394.20  บาท 
1.1.4  รายการกันเงินก่อหนี้ผูกพัน จำนวน            -            บาท 
1.1.5  กันเงินไว้ก่อหนี้ผูกพันแต่ยังไม่ก่อ จำนวน      796,000.00  บาท 

         1.2  เงินกู้คงค้าง จำนวน  0.00  บาท 
   2.  การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2563 ถึงปัจจุบัน 
        (1)  รายรับจริง   จำนวน  39,174,386.21 บาท ประกอบด้วย 
    หมวดภาษีอากร    จำนวน      38,212.00   บาท 
    หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ใบอนุญาต จำนวน    183,981.00   บาท 
    หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   จำนวน    381,533.85   บาท 
    หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและพานิช จำนวน          0.00        บาท 
    หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด   จำนวน    141,720.00   บาท 
    หมวดรายได้จากทุน   จำนวน          0.00        บาท 
    หมวดภาษีจัดสรร   จำนวน 17,230,816.36  บาท 
    หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป   จำนวน 21,198,123.00  บาท 
        (2)  เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน      92,724.00   บาท 
        (3)  รายจ่ายจริง จำนวน  29,930,178.16 บาท ประกอบด้วย 
       งบกลาง     จำนวน 10,532,186.00  บาท 
    งบบุคลากร    จำนวน  9,811,541.10   บาท 
            งบดำเนินงาน    จำนวน  5,656,411.06   บาท 
    งบลงทุน     จำนวน  2,283,100.00   บาท 
    งบรายจ่ายอื่น    จำนวน         0.00         บาท 
    งบเงินอุดหนุน    จำนวน  1,646,940.00   บาท 
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        (4)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนโดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน  92,724.00 บาท 
        (5)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม  จำนวน  324,087.40  บาท 
        (6)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน  0.00 บาท 
        (7)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้  จำนวน   0.00  บาท 
 

   งบประมาณรายรับประจำปี 2564 มีรายละเอียดดังนี้ 
   รายได้จัดเก็บเอง 
        หมวดภาษีอากร    จำนวน   303,000.00  บาท 
        หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ใบอนุญาต  จำนวน   251,800.00  บาท 
        หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   จำนวน   400,000.00  บาท 
        หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด    จำนวน   200,000.00  บาท 
    รวมรายได้จัดเก็บเอง   จำนวน 1,154,800.00  บาท 
   รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร 
        หมวดภาษีจัดสรร    จำนวน 25,010,000.00  บาท 
   รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร 
        หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป   จำนวน 26,835,200.00  บาท 
    รวมรายรับท้ังสิ้น   จำนวน 53,000,000.00  บาท 
 

   งบประมาณรายจ่ายประจำปี  2564  มีรายละเอียดดังนี้ 
 

 งบกลาง   จำนวน 16,332,660.00  บาท 
 งบบุคลากร   จำนวน 15,990,180.00  บาท 
 งบดำเนินงาน   จำนวน 12,368,960.00  บาท 
 งบลงทุน   จำนวน   6,182,200.00  บาท 
 งบเงินอุดหนุน   จำนวน   2,126,000.00  บาท 
 รวมรายจ่ายจากงบประมาณ   จำนวน 53,000,000.00  บาท 
  

 รายจ่ายตามแผนงานในด้านต่าง ๆ  
 ด้านบริหารทั่วไป 
  แผนงานบริหารทั่วไป   จำนวน 15,435,020.00  บาท 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน จำนวน      200,000.00  บาท 
 ด้านบริการชุมชนและสังคม 
  แผนงานการศึกษา   จำนวน  8,852,720.00  บาท 
  แผนงานสาธารณสุข   จำนวน  1,259,000.00  บาท 
  แผนงานสังคมสงเคราะห์   จำนวน     408,000.00  บาท 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน  จำนวน  1,070,000.00  บาท 
  แผนงานศาสนาวัฒนธรรม นันทนาการ จำนวน     660,000.00  บาท 
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 ด้านเศรษฐกิจ 
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  จำนวน  8,392,600.00  บาท 
  แผนงานการเกษตร   จำนวน      70,000.00  บาท  
 ด้านการดำเนินงานอ่ืน 
  แผนงานงบกลาง    จำนวน 16,332,660.00  บาท 
  รวมงบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น  จำนวน 53,000,000.00  บาท 
 

 โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจ
ตามความในพระราชบัญญัติ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 
2537 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดย
ความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก และโดยอนุมัติของ
นายอำเภอพล .  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก มีหน้าที่รักษาการให้
เป็นไปตามบัญญัตินี ้

จนท.ประมาณ สำหรับรายละเอียดกิจกรรมโครงการต่างๆ ที่บรรจุไว้ในร่างข้อบัญญัติที่ได้ส่งให้สมาชิกได้
พิจารณาจะมีอยู่สองส่วนด้วยกัน  ส่วนแรกจะเป็นสรุปรายการทั้งหมดที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ 
โดยจะแสดงแยกเป็นส่วนต่างๆทั้งหมด เพ่ือให้สมาชิกสามารถพิจารณาได้รวดเร็วและเข้าใจ
ง่าย  ส่วนที่สองเป็นร่างฉบับสมบูรณ์ซึ่งจัดทำผ่านระบบอีลาแอส(e-LAAS)  ซึ่งเป็นระบบ
การบัญชีของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนนี้จะแสดงรายละเอียดทั้งหมดทุก
รายการ  ดังนั้นหากรายงการใดที่สมาชิกไม่เข้าใจก็สามารถตรวจสอบในส่วนที่สองนี้ได้  
ก่อนที่ผมจะชี้แจงในรายละเอียดทั้งหมดผมแจ้งในที่ประชุมว่า ในการเสนอร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี  2564 ครั้งนี้ ได้ดำเนินการตามหนังสือที่เก่ียวข้อง ดังนี้  

- หนังสือด่วนที่สุด  ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่  30  มิถุนายน  2563  เรื่อง  
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564  ขององค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ประธานสภา ครับ การแถลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ทางฝ่ายบริหารได้แถลงเสร็จสิ้น
แล้ว มีท่านใดมีข้อสงสัยหรือเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ 

ที่ประชุม ไม่มี 
ประธานสภา - สมาชิกท่านใดเห็นชอบพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 โปรดยกมือครับ 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบรับร่างข้อบัญญัติฯ  19  เสียง  งดออกเสียง  2 เสียง 
ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นขั้นตอนที่ ๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติผมจะให้สมาชิกสภาฯทุกท่าน

นำเสนอว่าเราจะกำหนดคณะกรรมการแปรญัตติได้ 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน 
เลขาสภาฯ - ในการดำเนิ น ก ารตั้ งคณ ะกรรมการแปรญั ตติ นั้ น จะต้ อ งเป็ น ไปตามระ เบี ยบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 103 , 105 เราจะขอตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ 3 คน แต่ไม่เกิน 7 
คน ครับ หากต้องยื่นแปรญัตติให้ยื่นภายในวันที่ 11-14 กรกฏาคม 2563 จากเวลา 
08.30 น. ถึง 16.30 น. หลังจากนั้นคณะกรรมการแปรญัตติต้องประชุมพิจารณาในวันที่ 
15 กรกฏาคม 2563 และยื่นเสนอต่อประธานสภาภายในวันที่  16  กรกฏาคม  2563 
หลังจากประธานสภาได้พิจารณาแล้วต้องแจ้งสมาชิกสภาฯ ภายใน 24 ชั่วโมง ก่อนการ
ประชุม แต่ตอนนี้ทางสภาได้กำหนดวันประชุมแล้วคือวันที่  17  กรกฏาคม  2563 
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ประธานสภา ฯ - ครับ เชิญสมาชิกสภาได้เสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้เลยครับ 
นายสุรัตน์ บุสำโรง ผมขอเสนอ นายปุ่น  มะธิปิไข สมาชิกสภา หมู่ที่ 14  ผู้รับรอง  1. นายอุดม ข่าขันมาลี    

2. นายสำอาง ตุมา 
นางคำจันทร์ แสนสุข ดิฉันขอเสนอ นางวิภา  คำอินทร์  สมาชิกสภา หมู่ที่ 12   ผู้รับรอง    1. นายมีชัย สิทธดิา 

2. นายบรรจง  ศรียางนอก 
นายพิชิต  ภูมิทัศน์ ผมขอเสนอ นายชัยเดช  สาระภี สมาชิกสภา หมู่ที่ 1 ผู้รับรอง 1. นายประยงค์ สุขประเสริฐ 

2. นายชาย  ศรีวิชา 
นายปุ่น มะธิปิไข ผมขอเสนอ นายประยงค์  สุขประเสริฐ สมาชิกสภา หมู่ที่ 12 ผู้รับรอง 1. นายชัยเดช 

สาระภี 2. นางคำจันทร์ แสนสุข 
นายชัยเดช สาระภี ผมขอเสนอ นายพิชิต  ภูมิทัศน์ สมาชิกสภา หมู่ที่ 13 ผู้รับรอง 1. นายบัวเรียน สุภาษิต 
                     2.นายจิรวัฒน์  ข่าขันมาลี 
ที่ประชุม  รับทราบ 
เลขาสภาฯ ครับ เป็นอันว่าเราได้เสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติจำนวน 5 ท่าน พร้อมผู้รับรองเสร็จ

เรียบร้อยแล้วครับผมขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติในวันนี้ หลังจากการประชุมสภาฯ
เสร็จแล้ว เพ่ือคัดเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติ รองประธานฯ และเลขานุการ และ
หากท่านใดมีความประสงค์จะแปรญัตติ ให้ขอแบบยื่นแปรญัตติได้ที่ เลขานุการสภาฯ และ
ท่านสามารถยื่นคำร้องขอแปรญัตติได้ในวันที่ 11 - 14 กรกฏาคม 2563  ในเวลา 08.30 
น. ถึง 16.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก หลังจากนั้นจะ
ได้ยื่นเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ให้กับประธานสภา 
หลังจากนั้นประธานสภาจะได้นำร่างข้อบัญญัติที่หลังจากคณะกรรมการแปรญัตติแล้วจะได้
นำเข้าที่ประชุมในวันที่  17  กรกฏาคม 2563 เพ่ือพิจารณาในวาระ 2 และวาระ 3   

ที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง   อ่ืนๆ 
ประธานสภา วาระนี้ ขอให้สมาชิกสภาทุกท่านได้สอบถาม หรือเสนอในเรื่องอ่ืน ๆ ครับ 
นายสำอง ตุมา ผมขอสอบถามความคืบหน้าในการดำเนินงานก่อสร้างร่องระบายน้ำ ของหมู่ที่ 1 บ้านโจด

หนองแก ครับ 
เลขาสภา ตอนนี้ทางกองช่างได้ประมาณการแล้ว ประมาณปลายเดือนกรกฏาคม 2563 จะได้สรุป

รายงานทั้งหมดให้สมาชิกสภาได้รับทราบครับ 
นายปุ่น มะธิปิไข ผมขอสอบถามเรื่องงบประมาณ พอมีที่จะทำร่องระบายหมู่ที่ 14 มีหรือไม่ครับ  
เลขาสภา ต้องนำเข้าแผนในปีถัดไปครับ ปีนี้คาดว่ายังไม่ได้ 
นายชัยเดช สาระภี ผมขอสอบถามเรื่องเก่ียวกับถังน้ำประปา หมู่ที่ 10 ว่าดำเนินการแล้วหรือยัง 
ผอ.กองช่าง ทางกองช่างกำลังดำเนินการครับ 
นางวิภา คำอินทร์ สอบถามเรื่องขยะมูลฝอย ของหมู่บ้านเอ้ืออาทร ตอนนี้ไม่มีรถไปขนขยะ ทางชุมชนได้มา

ร้องเรียนให้สมาชิก อบต.ได้รับทราบปัญหาแล้ว 
เลขาสภา ตอนนี้ทางคณะกรรมหมู่บ้านเอ้ืออาทร ได้จัดตั้งขึ้นอยู่แล้วให้คณะกรรมการชุมชนได้สรรหา

รถหรือคนขนขยะมูลฝอยเอง เนื่องจากทางชุมชนเอ้ืออาทรไม่อยากจ่ายค่าธรรมเนียมให้ทาง
องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก 
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นายประยงค์ สุขประเสริฐ ผมมีปัญหาเรื่องชุมชนเอ้ืออาทรเช่นกัน เนื่องจากว่าการตัดกิ่งไม้ตามบ้านเรือนแล้วไม่มีที่ทิ้ง 
ประชาชนในชุมชนนี้ได้นำไปทิ้งที่บ้านร้างหลังหมู่บ้านเอ้ืออาทร คณะกรรมการชุมชนมีปัญหา
ในการดูแลชุมชน 

เลขาสภา ถ้าหากว่าทางชุมชนหมู่บ้านเอ้ืออาทร จะไปร้องเรียนที่อำเภอได้ครับ เพ่ือที่ทางนายอำเภอจะ
ได้รับทราบปัญหาของชุมชน 

นางคำจันทร์ แสนสุข ทางหมู่บ้านประดู่ หมู่ที่ 6 รถเก็บขนขยะมูลฝอย ไม่เก็บถุงดำไปทิ้งให้  
เลขาสภา รับทราบปัญหา และจะดำเนินการแก้ไขให้ครับ 
นายปาน วิสัย  - ครับ กราบเรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน ผมต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้

เห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2564 นี้ 
ประธานสภาฯ -  ครับวันนี้เราได้ดำเนินการประชุมจนครบทุกวาระแล้ว ซึ่งสมาชิกทุกท่านได้ทำหน้าที่ของ

ตนเองอย่างดีที่สุดแล้ว  สำหรับการประชุมครั้งต่อไปคือวันที่  17  กรกฏาคม 2564 เวลา 
09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก 

 
 -  ปิดประชุมเวลา  14.30 น. 
 

  
         (ลงชื่อ)                                 ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

                                              (นางสาวสิรินันท์  นนัตื้อ) 
                                           เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน 

  
                                        (ลงชื่อ)                             ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
                                               (นายเกษม  ศรีลำดวน) 
                                  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก 
 

      (ลงชื่อ)                                ผู้รับรองบันทึกรายงานการประชุม 
                                              (นายสมบัติ   ชัยดี) 
                               ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก  

 
              ตรวจสอบแล้ว 
                                      (ลงชื่อ) ..............................................ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                                 (นายนิวัตน์   ชัยดี) 
                               รองประธานสภา องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก 
 
     (ลงชื่อ) .................................... กรรมการ                  (ลงชื่อ) ......................................... กรรมการ 
               (นายสำอาง  ตุมา)                                             (นายจิรวัฒน ์ข่าขันมาลี) 
             สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  1                                            สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  7 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


