
 
 

ส าเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก 
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ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก 
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    ผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายโสภณ  ดีแป้น ประธานสภาฯ โสภณ  ดีแป้น   
2 นายนิวัตน์  ชัยด ี รองประธานสภาฯ นิวัตน์   ชัยด ี  
3 นายส าอาง   ตุมา สมาชิก อบต. ม.1 ส าอาง    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   บุส าโรง สมาชิก อบต. ม.5 สุรัตน์ บุส าโรง    
9 นางค าจันทร์  แสนสุข สมาชิก อบต. ม.6 ค าจันทร์   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   ค าอินทร์ สมาชิก อบต. ม.12 วิภา     ค าอินทร์  
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 นายสมบัติ   ชัยดี สมาชิก อบต. ม.14 สมบัติ     ชัยด ี   
23 นายเกษม ศรีล าดวน สมาชิก อบต. ม.14 เกษม  ศรีล าดวน  
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง 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 นางสาวอรอนงค์  ศิริโชติ ผู้อ านวยการกองคลัง อรอนงค์  ศิริโชติ  
7 พ.จ.ต.ยงกิจ พุทธศานติ์บณัฑิต นักวิเคราะหฯ์ ยงกิจ  พุทธศานติ์บัณฑิต  
8 น.ส.สิรินันท์  นันตื้อ จพง.ธุรการ สิรินันท์  นันต้ือ  

 
เริ่มประชุมเวลา   09.00 น. 
 

 เมื่อถึงก าหนดเวลาประชุมแล้ว  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลได้เชิญสมาชิก
องค์การบริหารส่วนต าบลเข้าประจ าที่ประชุม  และประธานที่ประชุม ได้น าจุด เทียน ธูป 
บูชาพระรัตนตรัย 

ประธานสภา อ่านประกาศอ าเภอพล เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก สมัย
วิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562  

 ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก รายงานขออนุญาตเรียกประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 เพ่ือพิจารณาแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 -2565) เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโจดหนองแก เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอาศัยอ านาจตามข้อ 55 แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หนังสือซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อม
ทั้งก าหนดระยะเวลาแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นระยะเวลาห้าปี ( พ.ศ. 2561 -2565) จึงขอ
อนุญาตจากนายอ าเภอพล ในการเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก 
ตั้งแต่วันที่  10  มิถุนายน  2562 เป็นต้นไป มีระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน นั้น  

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ประกอบกับมาตรา 36 (3) แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ปัจจุบัน นายอ าเภอพลจึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก สมัย
วิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 ระหว่างวันที่ 10 -24  มิถุนายน 2562 มีก าหนด 15 
วัน  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  ประกาศ ณ วันที่ 6 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562  ลง
ชื่อ นายศิริวัฒน์  พินิจพานิชย์  นายอ าเภอพล 
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ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่อง  ประธานแจ้งให้ทราบ 
-วันนี้มีสมาชิกสภาฯ ลาออกเพ่ือไปประกอบอาชีพอ่ืน 1 ท่าน คือสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 บ้าน
เหมือดแอ่ คือ นายอดุลย์  ศรีษะนาราช 

 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่อง  รับรองบันทึกรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (บันทึกรายงานการประชุมสภา 
 สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งที่ 2/2562  เมื่อวันที่  3  พฤษภาคม  2562)  
 ประธานสภาฯ -  ต่อไปจะเป็นการรับรองบันทึกรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ซึ่งทางสภาฯได้จัดส่งส าเนา 
 บันทึกรายงานการประชุมให้ทุกท่านทราบแล้ว ก่อนจะให้สมาชิกเราได้รับรองรายงานนี้ 
 ผมขอให้เลขานุการสภาฯได้สรุปสาระส าคัญของรายงานการประชุม 
เลขานุการสภาฯ - ผมขอสรุปสาระส าคัญของการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 

3  พฤษภาคม  2562  ให้ที่ประชุมรับทราบอีกครั้งก่อนจะขอมติที่ประชุมครับ ครั้งที่แล้ว
ระเบียบวาระท่ี 2 สภาฯของเรารับรองการประชุมของการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 
ครั้งที่ 1/2561  เมื่อวันที่  29  เมษายน  2562  มีมติเห็นชอบด้วยคะแนน 20 เสียง  
งดออกเสียง 2  ลา  1  ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง   การโอนและเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
ประกอบงบประมาณรายจ่ายปี 2562 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (งบ
ลงทุน) ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ข้อ 17 ข้อ 
19  จากการตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว มีหลายหมู่บ้านที่จะขอเปลี่ยนแปลง 
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
โจดหนองแก จึงต้องน าเข้าที่ประชุมในครั้งนี้เพ่ือให้สภาฯพิจารณาเห็นชอบ มีโครงการ
เปลี่ยนแปลงดังนี้ 

 

1. หมู่ที่ 1 บ้านโจดหนองแก จากโครงการท าท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก เทคอนกรีตทับ 
ความยาว 188 เมตร ความกว้าง 2 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ตามสภาพพ้ืนที่ มีบ่อ
พัก 19 บ่อ งบประมาณ 344,000 บาท เนื่องจากมีความกว้างมากเกินไปท าให้ติด
หลักเขตของชาวบ้าน จึงไม่อยากให้เกิดข้อพิพาท   เปลี่ยนเป็น โครงการท าท่อระบาย
น้ าพร้อมบ่อพัก เทคอนกรีตทับ ความยาว 188 เมตร ความกว้าง 1.50 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร ตามสภาพพ้ืนที่ มีบ่อพัก 19 บ่อ งบประมาณ 339,000 บาท    

2. หมู่ที่  2  บ้านวังขอนพาด จากโครงการเจาะบ่อบาดาล งบประมาณ 102,000 บาท 
เนื่องจากในหมู่บ้านยังมีน้ าเพียงพอจึงขอ เปลี่ยนแปลง โครงการเป็น ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 40 เมตร กว้าง 5 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ตามสภาพ
พ้ืนที่ ไม่มีไหล่ทาง ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด งบประมาณ 102,000 บาท 

3. หมู่ที่ 4 บ้านหนองหว้า จากโครงการก่อสร้างประปาหอถังสูงพร้อมระบบ เนื่องจากไม่มี
พ้ืนที่ด าเนินการ จึงขอ เปลี่ยนแปลง เป็น วางท่อระบายน้ าข้างทางพร้อมบ่อพัก 20 
บ่อ เทคอนกรีตทับ ความยาวเฉลี่ย 240 เมตร กว้างเฉลี่ย  1  เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร งบประมาณ 366,000 บาท  

ส าหรับของหมู่ที่ 4 บ้านหนองหว้า การประมาณการยังไม่เสร็จสิ้นแต่ได้ลงพ้ืนที่ไปดูสถานที่
จริงแล้ว คาดว่าจะด าเนินการได้  รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ชี้แจงแล้ว ส่วนหมู่ที่ 14 
บ้านหนองแกค า ได้ลงในระเบียบวาระแล้ว แต่ไม่ได้รับค ายืนยันให้เปลี่ยนแปลงจึงขอใช้ 



-4- 
 

โครงการเดิม   ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง อ่ืน ๆ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้แจ้งให้
ทราบเกี่ยวกับการป้องกันภัยแล้ง จากการที่ท่านได้ไปประชุมมา ทางป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยอ าเภอพล ได้แจ้งมาว่าหากท่านใดต้องการถังใส่น้ าเอนกประสงค์ขอให้แจ้งกับทาง
ป้องกันฯ อ าเภอพลได้ หรือจะแจ้งมาทางองค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก  ให้ปลัด
เป็นคนรับเรื่องไว้ ทางคุณวิภา ค าอินทร์ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 12 บ้านชัยพลศิลป์ ได้
สอบถามเกี่ยวกับไม้แบบที่ทางผู้รับเหมาได้จัดท าในโครงการซึ่งเป็นไม้เนื้ออ่อน หลังจากเสร็จ
งานแล้วไม่ทราบว่าไม้แบบที่ใช้ในการก่อสร้างใครเป็นผู้จัดเก็บหรือรับผิดชอบ ทางกองช่างได้
ชี้แจงว่า ไม้แบบนี้ ถือเป็นต้นทุนของผู้รับจ้างหรือผู้รับเหมา การท างานแต่ละครั้งทางกอง
ช่างได้ค านวณให้เป็นต้นทุนของผู้รับจ้าง ไม้แบบเป็นไม้เนื้ออ่อนใช้ไม้แบบ 1 ชุด ในการ
ท างาน 3 โครงการ หลังจากนั้นผู้รับจ้างต้องเก็บคืนไปเพราะถือว่าเป็นต้นทุนของผู้รับจ้าง 

ประธานสภา ครับ ทุกท่านได้อ่านและได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว มีท่านใดเห็นแย้งหรือมี
ข้อพิจารณาเพ่ิมเติมในบันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2562 
เมื่อวันที่  3  พฤษภาคม  2562 หรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอให้ทุกท่านได้ยกมือรับรอง
รายงานการประชุมด้วยครับ 

ที่ประชุม -ไม่มี /เห็นชอบ  19 เสียง  งดออกเสียง 3 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบ การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 
2565) ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/2931 ลงวันที่ 15  พฤษภาคม  2562 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) ซึ่ง
ก าหนดให้แล้วเสร็จภายในวันที่  15  มิถุนายน  2562  

ประธานสภา -ครับ เชิญฝ่ายบริหารได้ชี้แจงครับ 
นายก อบต. กราบเรียนท่านประธานสภา และสมาชิก องค์การบริหารส่วนต าบลทุกท่าน ส าหรับการ

พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) ซึ่งจะต้องก าหนดให้
แล้วเสร็จภายในวันที่  15  มิถุนายน  2562  ผมขอให้ท่านปลัด อบต. ได้ชี้แจงครับ 

ปลัด อบต. ส าหรับการพิจารณาแผนนี้ เป็นการปรับเปลี่ยนมาเรื่อย ๆ และระยะเวลากระชั้นชิดมาก จึง
ต้องมีการขอเปิดประชุมสภาฯ แบบเร่งด่วน เดิมจะมีแผนสามปี ต่อมาประมาณเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 จะมีแผนสี่ปี เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์จังหวัดและเรา
ได้จัดประชุมภายในเดือนเมษายนของปี 2560 และต้องรายงานผลการติดตามแผนในห้วง
เดือนตุลาคม ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือซักซ้อมแนวทางมาให้ปฏิบัติตาม และในปี 
พ.ศ. 2562  จึงได้มีแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) และที่เชิญทุกท่านเข้า
มาประชุม ก็จะมีการปรับปรุงแผนให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 15  มิถุนายน  2562 ส าหรับทาง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ผมได้มีโอกาสเข้าประชุมประชาคมแผนห้าปี ฉะนั้น
แผนพัฒนาสี่ปี และสามปี จะต้องถูกยกเลิก และจะน าแผนสี่ปีมาปรับปรุง และเพ่ิมช่องของ
ปีที่ห้า ดังนั้นถ้าสภาฯ ให้ความเห็นชอบจึงจะด าเนินการได้ เจ้าหน้าที่แผนฯ จะต้อง
ด าเนินการประสานกับผู้น าหมู่บ้านเพ่ือปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมแผนห้าปี ส าหรับร่างแผนที่ส่ง
ให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน นั้น เชิญ เจ้าหน้าที่แผนชี้แจงครับ 

พ.จ.ต.ยงกิจ กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา และฝ่ายบริหารทุกท่านครับ ส าหรับ
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี ในปีที่ 2565 จะมี 5 ยุทธศาสตร์ ตามสรุปบัญชีดังนี้ 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนามนุษย์และสังคมให้น่าอยู่ มี 15 โครงการ งบประมาณ 
1,370,000 บาท 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาชุมชนและเมืองให้น่าอยู่ มี 22 โครงการ งบประมาณ 
5,737,350  บาท 

 ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ  มี 2 โครงการ 
งบประมาณ  60,000 บาท 

 ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี 5  โครงการ 
งบประมาณ 1,154,900  บาท 

 ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี มี  17  โครงการ งบประมาณ 
1,825,000  บาท 

 ทั้ง 5 ยุทธศาตร์นี้ จะน าเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี รายละเอียดของโครงการในแต่ละ
หมู่บ้าน ดังนี้ 

 

แผนงานเคหะ และชุมชน ดังนี้ 
 หมู่ที่  1  บ้านโจดหนองแก โครงการวางท่อระบายน้ า พร้อมบ่อพัก เส้นรอบหมู่บ้าน

ทางด้านทิศตะวันออก เพ่ือลดปัญหาน้ าเสียในชุมชน งบประมาณท่ีตั้งไว้  417,450 บาท 
 หมู่ที่ 11 บ้านหนองสิม โครงการวางท่อระบายน้ า พร้อมบ่อพัก เพ่ือลดปัญหาน้ าเสียของ

ชุมชน งบประมาณ  417,450 บาท  
 หมู่ที่ 8  บ้านเหมือดแอ่ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า/แรงสูง/แสงสว่าง งบประมาณ 

417,450 บาท 
 หมู่ที่ 12  บ้านชัยพลศิลป์ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า/แรงสูง/แสงสว่าง งบประมาณ 

417,450 บาท 
 

 แผนงานอุตสาหรรมและการโยธา มีดังนี ้
 หมู่ที่ 2  บ้านวังขอนพาด โครงการก่อสร้างถนน คสล. งบประมาณ  417,450 บาท 
 หมู่ที่ 3  บ้านหนองแวง โครงการซ่อมแซมผิวถนน คสล. (ลงยางมะตอย) งบประมาณ 

417,450 บาท 
 หมู่ที่ 4  บ้านหนองหว้า โครงการซ่อมแซมถนน คสล. (ลงยางมะตอย) งบประมาณ 

417,450  บาท 
 หมู่ที่ 5  บ้านเตาเหล็ก โครงการก่อสร้างถนน คสล. งบประมาณ  417,450 บาท 
 หมู่ที่ 6  บ้านประดู่ โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างหมู่ที่  6 และหมู่ที่  5 

งบประมาณ  417,450 บาท 
 หมู่ที่ 7  บ้านหนองเรือ โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับเพ่ือการเกษตร งบประมาณ 

455,400 บาท 
 หมู่ที่ 9  บ้านสว่าง โครงการซ่อมแซมถนน คสล. (ลงยางมะตอย) งบประมาณ 417,450 

บาท 
 หมู่ที่ 10  บ้านหัวสะพาน โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 1 

งบประมาณ 417,450 บาท 
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 หมู่ที่ 13  บ้านศรีชมพู โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตร เส้นเลียบล าห้วยคลองแฮด 
งบประมาณ 417,450 บาท 

 หมู่ที่  14  บ้านหนองแกค า โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านพร้อมวางท่อ 
งบประมาณ 417,450 บาท 

 ส่วนโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลมีอยู่ทั้งหมด 22 โครงการ 
จะต้องของบประมาณจากที่อ่ืน เพราะในแต่ละหมู่บ้านเรามีงบประมาณไม่เกิน 400,000 
บาท ในการก่อสร้าง ดังนั้นจ าเป็นต้องบรรจุงบประมาณที่เกินศักยภาพขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโจดหนองแกเข้าในแผนของปี 2565  มีดังนี ้
1. ขุดลอกล าห้วยต าแย หมู่ที่ 2 บ้านวังขอนพาด งบประมาณ 500,000 บาท 
2. ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ าล าห้วยม่วง หมู่ที่ 3 บ้านหนองแวง งบประมาณ 700,000 บาท 
3. ก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านหนองหว้า งบประมาณ 2,900,000 

บาท 
4. ก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 4 – ต าบลเก่างิ้ว งบประมาณ 

500,000 บาท 
5. ก่อสร้างถนน คสล.บ้านเตาเหล็ก หมู่ที่ 5 เชื่อมถนนสายต าแย – หนองสิม งบประมาณ 

500,000 บาท 
6. ก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างบ้านเตาเหล็ก หมู่ที่  5 – บ้านประดู่  หมู่ที่  6 

งบประมาณ 500,000 บาท 
7. ก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างบ้านเตาเหล็ก หมูที่ 5 – บ้านวังขอนพาด หมู่ที่ 2 

งบประมาณ 500,000 บาท 
8. ขุดลอกล าห้วยหนองไฮ บ้านประดู่ หมู่ที่ 6 งบประมาณ 500,000 บาท 
9. ก่อสร้างสะพานข้ามล าห้วยแอก บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 7 งบประมาณ 1,000,000 บาท 
10. ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ าล าห้วยแอก บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 7 งบประมาณ 700,000 บาท 
11. ก่อสร้างถนนลาดยางมะตอย บ้านสว่าง หมู่ที่ 9 งบประมาณ 500,000 บาท 
12. ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ าล าห้วยอีโซ บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 8 งบประมาณ 700,000 บาท 
13. ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ าล าห้วยค้อ บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 10 งบประมาณ 700,000 

บาท 
14. ซ่อมแซมถนนลาดยางมะตอยเส้นบ้านโจดหนองแก – บ้านต าแย โดยระยะทางผ่านบ้าน

วังขอนพาด หมู่ที่ 2 และบ้านหนองสิม หมู่ที่ 11 งบประมาณ 1,000,000 บาท 
15. ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ าล าห้วยคลองแฮดตอนล่าง บ้านศรีชมพู หมู่ที่ 13 งบประมาณ 

700,000 บาท 
16. ก่อสร้างบล็อกคอนเวิดล าห้วยโจด ตอนกลาง บ้านศรีชมพู หมู่ที่ 13 งบประมาณ 

500,000 บาท 
17. ซ่อมแซมถนนดินเพ่ือการเกษตร บ้านหนองแกค า หมู่ที่ 14 งบประมาณ 1,000,000 

บาท 
18. ซ่อมแซมถนนลาดยางเชื่อมระหว่าง  เส้นบ้านหนองเรือ – บ้านหนองแวง อ าเภอโนน

ศิลา งบประมาณ 3,000,000 บาท 
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19. ซ่อมแซมถนนลาดยาง ระหว่าง หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 14 – ต าบลโสกนกเต็น 
งบประมาณ 2,000,000 บาท (เส้นด้านหน้า อบต.) 

20. ก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่าง บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 4 – บ้านหนองแวง หมู่ที่ 3 
งบประมาณ 2,000,000 บาท 

21. ก่อสร้างถนนลาดยาง เชื่อมระหว่างบ้านหนองสิม หมู่ที่ 11 – บ้านป่าเป้า หมู่ที่ 2 
ต าบลโสกนกเต็น งบประมาณ 2,000,000 บาท 

22. ก่อสร้างถนนลาดยางเชื่อมระหว่าง บ้านหนองแวง หมู่ที่ 3 – บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 7 
งบประมาณ 8,000,000 บาท 

ปลัด อบต.  ครับ ส าหรับโครงการทั้ง 22 โครงการนี้ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ผมได้มีโอกาสเข้า 
  ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานแผนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และผมได้

น าเข้าแผนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นแล้ว จ านวน 5 โครงการ ดังนี้ 
1. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางเชื่อมระหว่าง บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 7 – บ้านหนองแวง 

ต าบลบ้านหัน อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแกน ระยะทาง 10 กิโลเมตร งบประมาณ 
3,000,000 บาท 

2. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเชื่อมระหว่าง บ้านหนองสิม หมู่ที่ 11 – บ้านป่าเป้า หมู่ที่ 
2 ต าบลโสกนกเต็น งบประมาณ  2,000,000 บาท 

3. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เชื่อมระหว่าง บ้านหนองแวง หมู่ที่  3 – บ้านหนองเรือ 
หมู่ที่ 7  ยาว 5.8 กิโลเมตร งบประมาณ 8,000,000 บาท 

4. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง ระหว่างหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 10 และ หมู่ที่ 14 ผ่านหน้า
ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก ระยะทาง 5 กิโลเมตร งบประมาณ 
2,000,000 บาท 

5. โครงการถนนลาดยางทางหลวง 92001 บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 4 – บ้านชัยพลศิลป์ หมู่
ที่ 12 ยาว 12 กิโลเมตร งบประมาณ 2,000,000 บาท 

มีท่านใดจะเสนอแผนเพิ่มเติม หรือสงสัยโครงการด้านไหนเชิญสอบถามได้ครับ ก่อนที่เราจะ
ขอความเห็นขอบ 

นายสมบัติ ชัยดี  กราบเรียนท่านประธานสภา และฝ่ายบริหารทุกท่าน ผมอยากสอบถามเรื่องการขอเปลี่ยน
โครงการในแผนปี 2564 จากการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ บ้านหนองแกค า ผมขอ
เปลี่ยนเป็นขุดลอกล าห้วยจะได้หรือไม่ครับ 

ปลัด อบต. ครับ ขอเรียนชี้แจงให้ทราบดังนี้ครับ ส าหรับโครงการของปี 2564 นั้น ตอนนี้เราจะ
พิจารณาเฉพาะแผนปี 2565 โครงการที่บรรจุไว้ในแผนปี 2564 สามารถเปลี่ยนแปลงได้
ก่อนที่เราจะท าข้อบัญญัติงบประมาณ คือโครงการที่ขอเปลี่ยนต้องได้ประชาคมกับประชาชน
ให้เสร็จก่อน แล้วจึงขอเปลี่ยนเป็นโครงการขุดลอกครับ 

นายอุดม ข่าขนัมาลี จากโครงการเกินศักยภาพ 22 โครงการ ผมขอเสนอเพ่ิมเติมอีก 1 โครงการ คือผมอยากท า
สะพานบล็อกคอนเวิร์สห้วยอีโซ ได้หรือไม่ครับ 

ปลัด อบต. เพ่ิมได้ครับเป็นล าดับที่ 23 ขยายเป็นบล็อกคอนเวิร์สห้วยอีโซ จะได้ประสานกองช่างให้
ประมาณการอีกครั้งครับ 

นายปาน  วิสัย ครับ ผมขอเพ่ิมเติมโครงการที่เกินศักยภาพ เป็นล าดับที่ 24 ได้หรือไม่ครับ ผมขอโครงการ
ถนนลาดยางจากบ้านโจดหนองแก หมู่ที่ 1 – บ้านค้อน้อย ต าบลหนองแวงนางเบ้า ครับ 
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ปลัด อบต. เพ่ิมเติมได้ครับ เป็นล าดับที่จะบรรจุในแผน ล าดับที่ 24 จะให้เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ ประสาน
กับทางกองช่างเพ่ือประมาณราคาครับ 

ประธานสภา ครับ มีท่านใดจะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอความเห็นชอบเลย ครับ สมาชิกท่านใด
เห็นชอบการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) โปรดยกมือครับ 

ที่ประชุม ไม่มี / เห็นชอบ 20 เสียง งดออกเสียง 2 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง การโอนและเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ า 2562 หมวด
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (งบลงทุน)  ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วย วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2541  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2543 ข้อ 17  ข้อ  19  ของบ้านหนองแกค า  หมู่ที่ 14 

 โครงการเดิม     ซ่อมแซมถนนดินลงลูกรัง          งบประมาณ    370,000.- บาท 
 เปลี่ยนเป็นโครงการ   ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก    งบประมาณ    370,000.- บาท 
ปลัด อบต. ในการตรวจสอบสภาพพ้ืนที่ก่อนที่จะด าเนินการนั้น จากโครงการเดิมของหมู่ที่ 14 บ้าน

หนองแกค า ซ่อมแซมถนนดินลงลูกรัง เป็น โครงการซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุก 
งบประมาณ 370,000 บาท ให้ท่านสมาชิกหมู่ที่ 14 ได้เรียนชี้แจงเกี่ยวกับการขอเปลี่ยน
โครงการในครั้งนี้ครับ 

นายสมบัติ ชัยดี ผมต้องขออนุญาตสภาฯ เพ่ือขอเปลี่ยนโครงการเพราะว่า ทางสมาชิก อบต. หรือทางฝ่าย
ปกครองและประชาชนในพ้ืนที่ ได้มองเห็นความส าคัญ ความมั่นคงแข็งแรง จากการที่จะ
เป็นถนนดินลูกรังนั้น จะไม่มีความมั่นคง จึงได้ประชาคมเห็นสมควรว่าขอเปลี่ยนเป็นถนนดิน
ลงหินคลุก จึงได้น าเสนอต่อสภาฯเพ่ือขอความเห็นชอบครับ 

ปลัด อบต. ครับ เอกสารขอเปลี่ยนแปลงได้แจกให้ทุกท่านแล้ว จะมีซ่อมแซมเป็น 2 สาย แต่
งบประมาณเท่าเดิมคือ 370,000 บาท โดย สายที่ 1 ถนนสายส านักสงฆ์วาฬุการาม เกรด
ปรับถนนเดิม กว้าง 4 เมตร ยาว 700 เมตร มีพ้ืนที่เกรดปรับผิวถนนไม่น้อยกว่า 2,800 
ตารางเมตร ลงหินคลุกผิวถนน หน้าเฉลี่ย 0.08 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 
224 ลบ.ม. พร้อมปรับเกรดเรียบ สายที่ 2 ถนนสายห้วยแสง ถมดินเสริมถนน กว้าง 4 
เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร มีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 400 ลบ.ม. เกรด
ปรับระดับพ้ืนถนนเดิม มีพ้ืนที่เกรดปรับผิวถนนไม่น้อยกว่า 2,800 ตารางเมตร พร้อมปรับ
เกรดเรียบ เป็นการเปลี่ยนแปลงเฉพาะรายละเอียดโครงการ 

ประธานสภา มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่ครับ ผมจะขอมติที่ประชุมเลยครับสมาชิกท่านใดเห็นชอบการ
โอนเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง(งบลงทุน) ของบ้านหนองแกค า หมู่ที่ 14 โครงการเดิม  ซ่อมแซมถนนดินลง
ลูกรัง          งบประมาณ    370,000.- บาท เปลี่ยนเป็นโครงการ   ซ่อมแซมถนนลงหิน
คลุก    งบประมาณ    370,000.- บาท โปรดยกมือครับ 

ที่ประชุม เห็นชอบ 20 เสียง งดออกเสียง 2 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง อ่ืน ๆ 
ปลัด อบต. ส าหรับเรื่องอ่ืน ๆที่จะแจ้งให้ทราบนั้น ประชุมครั้งที่แล้ว ทางสภาของเราได้รับทราบว่าใน

พฤหัสที่ 13 มิถุนายน 2562 นั้น จะมีหน่วยงานอ่ืนขอเข้ามาดูงานกับทางองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโจดหนองแก คือ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ร าพึง ต าบลแม่ร าพึง อ าเภอบาง
สะพาน จังหวัดประจวบคีรีขัน์ แต่เนื่องจากว่า ภายในเดือนมิถุนายน นี้ หน่วยตรวจ LPA จะ
ได้ด าเนินการตรวจประเมินประสิทธิภาพ จึงไม่สะดวกในการให้เข้าศึกษาดูงาน  
1. เรื่องการด าเนินการศูนย์บริการผู้สูงอายุ เพ่ือให้บริการผู้สูงอายุภายในต าบลโจดหนอง

แก มีหลายอย่างที่จะด าเนินการ เช่น การปรับปรุงอาคาร สถานที่ ของอาคารเก่า 
จะต้องเปลี่ยนหลังคา โดยจะให้บริการจากวันจันทร์ ถึง วันศุกร์  และจะจัดให้มี
เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์บริการเพ่ือให้ค าแนะน า ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มาใช้บริการและ
เจ้าหน้าที่จะต้องได้รับการฝึกอบรม การช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผ่านกองทุน LTC ที่ดูแล
ผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียง การนันทนาการและสังคม และจะด าเนินให้แล้วเสร็จภายในปี 
2562 ส่วนการจัดท าโดมเพ่ือประโยชน์ใช้สอยภายในต าบลของเรานั้น จะด าเนินการ
ด้านหน้าอาคารเก่า ติดกับโรงจอดรถ อาจจะต้องย้ายต้นไม้ออก เพ่ือให้สอดรับกับ
โครงการศูนย์บริการผู้สูงอายุ 

2. เรื่องแห่เทียนพรรษา ซึ่งจะมีในเดือนกรกฏาคม 2562 ต้องหารือในการประชุม
ประจ าเดือนนี้ครับ  

นางค าจันทร์ แสนสุข ดินฉันมีปัญหาอยากแจ้งให้ทางส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ทราบ นั่นคือ ผู้รับเหมา 
   ลงมือท างานช้า และท าให้พ้ืนคอนกรีตเสียหายจากการใช้รถแบ็คโครขุด อยากจะให้ท าให้พ้ืน 
   คอนกรีตให้เหมือนเดิม 
ปลัด อบต. จากการที่ผู้รับเหมาท างานช้าเป็นเพราะสาเหตุไม่มีแรงงานในการเข้าด าเนินการ ได้หารือกับ

กองช่างแล้วว่าจะให้น าช่างอีกชุดหนึ่ง เข้าไปด าเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จส่วนถนนที่ทรุด จะ
ให้ผู้รับเหมาแก้ไขโดยการใช้ยางมะตอยเทลาด ให้ใช้ได้เหมือนเดิมครับส่วนบริเวณขอบถนน
จะให้รื้อออกใหม่และซ่อมให้เหมือนเดิมครับ  

ประธานสภา ส าหรับการประชุมประจ าเดือน พฤษภาคม ทางบ้านหนองแวง หมู่ที่ 3 ท่านได้ถามเกี่ยวกับ
เรื่องไฟฟ้านั้น ผมขอเรียนว่าทางส านักงานการไฟฟ้ายังไม่ได้ออกมาด าเนินการ สืบเนื่องจาก
ทางไฟฟ้าพลนั้นมีภารกิจมากต้องดูแลทั้งสามอ าเภอ แต่ได้รับปากว่าจะด าเนินการให้เร็วที่สุด 
ส าหรับบ้านหนองแกค า หมู่ที่ 14 ทางส านักงานการไฟฟ้าพลก าลังด าเนินการแก้ไขให้อยู่
ครับ  

  - วันนี้เราได้ประชุมมาพอสมควรแล้ว และขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ได้ท าหน้าที่ของตนเอง
อย่างดีที่สุด  ผมขอปิดการประชุมในวันนี้ครับ 

 

 -ปิดประชุม  เวลา  12.30  น.  
 
 
 
 

 



 
                                    (ลงชื่อ)      เกษม   ศรีล าดวน   ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
                                               (นายเกษม  ศรีล าดวน) 
                                  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก 
 

 
 

          (ลงชื่อ)       โสภณ  ดีแป้น        ผู้รับรองบันทึกรายงานการประชุม 
                                                (นายโสภณ  ดีแปน้) 
                               ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


