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ผู้มาประชุม
ลำดับที่
1.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ชื่อ สกุล
นายสมบัติ ชัยดี
นายนิวัตน์ ชัยดี
นายสำอาง ตุมา
นายชู สียางนอก
นายบัวเรียน สุภาษิต
นายพรมมา เพียรทะนี
นายวิโรจน์ ขาวพา
นายสุรัตน์ บุสำโรง
นางคำจันทร์ แสนสุข
นายจิรวัฒน์ ข่าขันมาลี
นายอุดม ข่าขันมาลี
นายบรรจง ศรียางนอก
นายลิ้นจี่ บรรเทา
นายชัยเดช สาระภี
นายมีชัย สิทธิดา
นายประสาท นันติ้ว
นายประยงค์ สุขประเสริฐ
นางวิภา คำอินทร์
นายพิชิต ภูมิทัศน์
นายชาย ศรีวิชา
นายปุ่น มะธิปิไข
นายเกษม ศรีลำดวน

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ

ประธานสภา ฯ
รองประธานสภาฯ
สมาชิก อบต. ม.1
สมาชิก อบต. ม.2
สมาชิก อบต. ม.2
สมาชิก อบต. ม.3
สมาชิก อบต. ม.4
สมาชิก อบต. ม.5
สมาชิก อบต. ม.6
สมาชิก อบต. ม.7
สมาชิก อบต. ม.8
สมาชิก อบต. ม.9
สมาชิก อบต. ม.9
สมาชิก อบต. ม.10
สมาชิก อบต. ม.10
สมาชิก อบต. ม.11
สมาชิก อบต. ม.12
สมาชิก อบต. ม.12
สมาชิกสภาฯ ม.13
สมาชิก อบต. ม.13
สมาชิก อบต. ม.14
เลขานุการสภาฯ

สมบัติ ชัยดี
นิวัตน์ ชัยดี
สำอาง ตุมา
ชู สียางนอก
บัวเรียน สุภาษิต
พรมมา เพียรทะนี
วิโรจน์ ขาวพา
สุรัตน์ บุสำโรง
คำจันทร์ แสนสุข
จิรวัฒน์ ข่าขันมาลี
อุดม ข่าขันมาลี
บรรจง ศรียางนอก
ลิ้นจี่ บรรเทา
ชัยเดช สาระภี
มีชัย สิทธิดา
ประยงค์ สุขประเสริฐ
วิภา คำอินทร์
พิชิต ภูมิทัศน์
ชาย ศรีวิชา
ปุ่น มะธิปิไข
เกษม ศรีลำดวน

หมายเหตุ

ลากิจ
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ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
1
ร.ต.ต.วัฒนชัย ประไกรวัน
2
นายสุดใจ ไทยน้อย
3
นายปาน วิสัย
4
นายสมยศ อูปแก้ว
5
นายพฤษภพ เกิดศักดิ์
6
นางสุภาพร อิสระกูล
นางสาวอรอนงค์ ศิริโชติ
7
8
นายไพฑูรย์ ศรีลาดหา
9.
น.ส.สิรินันท์ นันตื้อ
10. พ.จ.ต. ยงกิจ พุทธศานติ์บัณฑิต

ตำแหน่ง
นายก อบต.
รองนายก อบต.
รองนายก อบต.
เลขาฯนายก อบต.
ผอ.กองช่าง
รองปลัด อบต.
ผู้อำนวยการกองคลัง
หัวหน้าสำนักปลัด
จพง.ธุรการ

ลายมือชื่อ
วัฒนชัย ประไกรวัน
สุดใจ ไทยน้อย
ปาน วิสัย
สมยศ อูปแก้ว
พฤษภพ เกิดศักดิ์
สุภาพร อิสระกูล

นักวิเคราะห์ฯ

พ.จ.ต.ยงกิจ

หมายเหตุ

อรอนงค์ ศิริโชติ

ไพฑูรย์ ศรีลาดหา
สิรินันท์ นันตื้อ

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
เมื่อถึงกำหนดเวลาประชุมแล้ว เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้เชิญสมาชิก
องค์การบริหารส่วนตำบลเข้าประจำที่ประชุม และประธานที่ ประชุม ได้นำจุด เทียน ธูป
บูชาพระรัตนตรัย
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ
- แจ้งเรื่องให้ระวังโรคไข้หวัดที่มีไวรัสโคโรน่า หรือโควิด -19 ช่วงนี้เข้าสู่ฤดูแล้งให้ระวังลม
แรงและไฟไหม้ หรือจากการเผาอ้อย เผาป่า เผาฟางข้าว ทำให้เกิดฝุ่นหรือกลุ่มควัน บาง
ช่วงอาจมีลมพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นขอให้ทุกท่านเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดเหตุ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง รับรองบันทึกรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (บันทึกรายงานการประชุมสภา
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563)

ประธานสภาฯ

- ต่อไปจะเป็นการรับรองบันทึกรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ซึ่งทางสภาฯได้จัด ส่งสำเนา
บันทึกรายงานการประชุมให้ทุกท่านทราบแล้ว ก่อนจะให้สมาชิกเราได้รับรองรายงานนี้
ผมขอให้เลขานุการสภาฯได้สรุปสาระสำคัญของรายงานการประชุม
- ผมขอสรุปสาระสำคัญของการประชุม สภาสมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่
17 กุมภาพันธ์ 2563 ให้ที่ประชุมรับทราบอีกครั้งก่อนจะขอมติที่ประชุมครับ ครั้งที่แล้ว
ระเบียบวาระที่ 2 สภาฯของเรารับรองการประชุมของการประชุมสภาสมัย วิสามัญ สมัยที่
3 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 มีมติเห็นชอบด้วยคะแนน 19 เสียง
งดออกเสียง 2 เสียง ระเบียบวาระที่ 3 เรื่ อ ง การกำหนดสมั ย ประชุ ม สภาสามั ญ
ประจำปี 2563 และ การกำหนดสมัยประชุมสภาสามัญสมัยแรกของปี 2564 ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 11, 21 และเป็นไปตาม พ.ร.บ. สภาตำบล
และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน พ.ศ. 2562
มาตรา 53 ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภา

เลขานุการสภาฯ

-3องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด แต่ต้องไม่เกิน สี่ สมัย วันเริ่มประชุมประจำปีให้สภา
องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด ข้อมูลประกอบการพิจารณา เดิมสภาองค์ การบริหาร
ส่ ว นตำบลได้ มี ก ารกำหนดสมั ย ประชุ ม สามั ญ เป็ น สี่ ส มั ย เนื่ อ งจากระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 29(3) และ ข้อ 30(5)
เป็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ดำเนินการอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ครั้ง
แรกภายในเดื อ นเมษายน ครั้ งที่ ส องภายในเดื อนตุ ลาคมของทุ กปี ดั งนั้ น ในการ
กำหนดสมัยประชุมในปี 2563 จึงต้องกำหนดให้ครอบคลุมภารกิจตามระเบียบนี้ ซึ่ง
ควรกำหนดไป สี่สมัย ดังนี้
สมัยที่ 1 เริ่ม 5 กุมภาพันธ์ (รายงานผลการดำเนินงานผู้บริหารครั้งที่ 1)
สมัยที่ 2 เริ่ม 5 เมษายน (ติดตามแผนพัฒนาครั้งที่ 1)
สมัยที่ 3 เริ่ม 5 กรกฎาคม (ร่างงบประมาณ)
สมัยที่ 4 เริ่ม 5 ตุลาคม (ติดตามแผนพัฒนาครั้งที่ 2 และรายงานผลการ
ดำเนินงานผู้บริหารครั้งที่2) และ กำหนดประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไปเป็น 5
กุมภาพันธ์ ประธานสภาได้ขอให้สมาชิกสภาฯทุกท่านได้พิจารณาการกำหนดสมัยประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก นางวิภา คำอินทร์ สมาชิกสภา หมู่ที่ 12 ได้
พิจารณาและควรกำหนดเป็น ในปี 2563 ควรกำหนดให้เป็น 3 สมัย โดยกำหนดวันที่ 5
กุมภาพันธ์ วันที่ 5 กรกฏาคม และ 5 พฤศจิกายน เนื่องจากในเดือนธันวาคม จะมีกิจกรรม
มากจึงกำหนดให้เป็นเดือนพฤศจิกายน สำหรับปี 2564 กำหนดวันที่ 5 กุมภาพันธ์ เป็นสมัย
แรก นายประยงค์ สุขประเสริฐ ได้พิจารณาเสนอให้เป็นสี่สมัย แต่กำหนดให้เป็นดังนี้ สมัยที่
1 กำหนดให้เป็น 5 กุมภาพันธ์ สมัยที่ 2 กำหนดให้เป็น 5 กรกฏาคม สมัยที่ 3 กำหนดให้
เป็น 5 ตุลาคม และสมัยที่ 4 กำหนดให้เป็น วันที่ 5 ธันวาคม เนื่องจากเป็นช่วงที่ต้องติดตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น สำหรับในปี 2564 กำหนดให้เป็นสี่สมัย นายปุ่น มะธิปิไข ได้พิจารณา
การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก เห็นสมควรกำหนด
แบบเดิม และกำหนดสมัยประชุมสภาในปี 2564 เป็น 4 สมัย ตามกำหนดเดิม
ประธานสภา ได้ให้ผู้เข้าร่วมประชุมยกมือเพื่อขอความ ที่ประชุมกำหนดให้เป็น 3 สมัย ยก
มือเห็นชอบ 8 เสียง ประธานสภา กำหนดให้เป็น 4 สมัย แต่เปลี่ยนแปลงเวลา คือ สมัยที่ 1
กำหนดให้เป็น 5 กุมภาพันธ์ สมัยที่ 2 กำหนดให้เป็น 5 กรกฏาคม สมัยที่ 3 กำหนดให้เป็น
5 ตุลาคม และสมัยที่ 4 กำหนดให้ เป็น วันที่ 5 ธันวาคม เนื่องจากเป็นช่วงที่ต้องติดตาม
แผนพัฒ นาท้องถิ่น สำหรับในปี 2564 กำหนดให้ เป็นสี่สมัย ตามที่ท่านสมาชิกหมู่ที่ 12
นายประยงค์ สุขประเสริฐ เสนอที่ประชุมยกมือเห็นชอบ 3 เสียง ประธานสภา แ ล ะ ก า ร
กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก กำหนดแบบเดิมเป็น 4 สมัย
ตามกำหนดเวลาเดิม ที่ประชุม เห็นกำหนดให้เป็น 4 สมัย เห็นชอบ 8 เสียง เห็นสมควรให้
รองประธานสภา กำหนดอีก 1 เสียง โดยให้ รองประธานสภาเป็นคนกำหนดว่าจะกำหนด
ประชุมสภาเป็น กี่สมัยจากที่เลือกมาเสียงเท่ากั น สำหรับการกำหนดสมัยประชุมสภาของ
องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก เห็นสมควรกำหนด 4 สมัย ตามกำหนดเดิม ดังนั้น
การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจึงกำหนดเหมือนเดิมคือ 4 สมัย

-4สมัยที่ 1 เริ่ม 5 กุมภาพันธ์ (รายงานผลการดำเนินงานผู้บริหารครั้งที่ 1)
สมัยที่ 2 เริ่ม 5 เมษายน (ติดตามแผนพัฒนาครั้งที่ 1)
สมัยที่ 3 เริ่ม 5 กรกฎาคม (ร่างงบประมาณ)
สมั ย ที่ 4 เริ่ ม 5 ตุ ล าคม
(ติ ด ตามแผนพั ฒ นาครั้ ง ที่ 2 และรายงานผลการ
ดำเนินงาน ผู้บริหารครั้งที่2) และ กำหนดประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไปเป็น
5 กุมภาพันธ์ ระเบียบวาระที่ 4 เรื่ อ ง การพิ จ ารณาโอนงบประมาณประจำปี
2563 หมวดค่าครุภัณฑ์(ครุภัณฑ์ สำนักงาน) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2543 ข้อ 27 ข้อ 29
รายการเดิม
โต๊ะหมู่บูชา
ตั้งไว้ 17,000.-บาท
(เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จำนวน 9 ตัว ความกว้างไม่น้อยกว่าตัวละ 9 นิ้ว มี
ฐานรองโต๊ ะ หมู่ สำหรั บ ใช้ ในพิ ธี ก ารของ อบต. โจดหนองแก ฐานอำนาจระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535
และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ปรากฏในแผนพัฒนาขององค์การปกครองท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.
2561-2565) หน้า 71
รายการใหม่
โต๊ะหมู่บูชา
ตั้งไว้ 17,000.-บาท
(เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จำนวน 7 ตัว ความกว้างไม่น้อยกว่าตัวละ 7 นิ้ว มี
ฐานรองโต๊ะหมู่ จำนวน 2 ชุด สำหรับใช้ในพิธีการของ อบต. โจดหนองแก ฐานอำนาจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2535 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ปรากฏในแผนพัฒนาขององค์การปกครองท้องถิ่น 5
ปี (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 71 ที่ประชุมเห็นชอบ 19 เสียง งดออกเสียง 2 ระเบียบ
วาระที่ 5 เรื่อง อื่น ๆ นายชัยเดช สาระภี ได้สอบถามเรื่องถนนลาดยาง และเรื่องการ
ซ่อมแซมถังน้ำประปารั่ ว จากที่เคยแจ้งไปแล้ว 1 ถัง แต่รั่วเพิ่มขึ้นอีก 1 ถัง รวมเป็นรั่ว 2
ถัง เลขานุการสภา จากกรณีของหมู่ที่ 10 ถังน้ำประปารั่ว ขอให้ใช้งบของหมู่บ้านไปพลาง
ก่อนและจะให้กองช่างติดตามดูแลให้อีก นางวิภา คำอินทร์ สอบถามเกี่ ย วกั บ การวางท่ อ
ระบายน้ ำ ได้ ด ำเนิ น การหรื อ ยั ง เลขานุ ก ารสภา สำหรั บ เรื่ อ งโครงการก่ อ สร้ า งตาม
ข้อบัญญั ติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายในเดือนกุมภาพันธ์ แบบ
โครงการจะแล้วเสร็จ และจะได้ทำสัญญากับผู้รับเหมาภายในเดือน มีนาคม 2563 ตามแต่
ละช่วงดังนี้
ช่วงที่ 1 ประเภทถนนดิน มีดังนี้
1. โครงการก่อสร้างยกระดับถนนดินเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 2
2. โครงการก่อสร้างยกระดับถนนดินเพื่อการเกษตรพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 7
3. โครงการถมดินบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเตาเหล็ก

-5ช่วงที่ 2 ประเภทถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก มีดังนี้
1. โครงการก่อสร้างดาด คสล. ป้องกันตลิ่งลำห้วยตำแย หมู่ที่ 6
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10
4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12
5. โครงการก่อสร้างถนนคอนเกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5
6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3
7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9
ช่วงที่ 3 ประเภทท่อระบายน้ำ มีดังนี้
1. โครงการวางท่อระบายน้ำข้างทางพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 12
2. โครงการวางท่อระบายน้ำข้างทางพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 1
ช่วงที่ 4 ประเภทซ่อมแซมถนนและงานอาคาร
1 โครงการซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 11
2. โครงการซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีต หมู่ที่ 12
3. โครงการซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีต หมู่ที่ 14
4. โครงการลานกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 9
ที่ประชุมรับทราบ นายวิโรจน์ ขาวพา ขอเปลี่ยนโครงการจากโครงการประปาหอถังสูง
พร้อมระบบ บ้านหนองหว้า ในเมื่อทางหมู่บ้านไม่มีพื้นที่ดำเนินการ ขอเปลี่ยนเป็นซ่อมแซม
ถนน นายก อบต. ได้ชี้แจงดังนี้ สำหรับโครงการประปาหอถังสูงพร้อมระบบ บ้านหนองหว้า
ในเมื่อยังหาพื้นที่ก่อสร้างไม่ได้ ควรจะลองหาดูอีกเนื่องจากทุกวันนี้ภัยแล้งได้มาถึงแล้ว น้ำ
ไม่มีใช้เราต้องหาทางทำให้มีน้ำอุปโภคบริโภคก่อน ส่วนเรื่องถนนเราได้ดำเนินการทุกปีอยู่
แล้ว ให้สมาชิก อบต.หรือผู้นำหมู่บ้านไปประชุมเพื่อหาข้อยุติให้ได้ว่าจะดำเนินการในพื้นที่
ใด หากหาไม่ ได้จึ งค่อ ยประชุม เพื่ อ หารือ และทำบั น ทึ กรายงานการประชุม เพื่ อ ขอโอน
เปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก ต่อไป นายปุ่น มะธิปิไข แจ้ง
ซ่อมถนนตรงสี่แยกตลาดนัดชุมชนของหมู่ที่ 14 ครับ เพราะถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ เกรงว่า
อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ นายประสาท นันติ้ว แจ้งเรื่องถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางด้าน
ทิศตะวันตกของบ้านหนองสิม ชำรุด เลขานุการสภา สำหรับเรื่องการแจ้งซ่อมนั้น ขอให้ทุก
ท่านได้เขียนคำร้อง แล้วยื่นต่อเจ้าหน้าที่เพื่อรับทราบและจะได้ดำเนินการซ่อมแซมต่อไป
สำหรับเรื่องต่อไปคือ กิจกรรมงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ อำเภอพล ประจำปี 2563 ซึ่ง
จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 24 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งรายละเอียดดังนี้
- รำบวงสรวงพระแม่ศรีโพสพนพเกล้า ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.30 น. ผู้
รำคือพนักงานทุกๆ คน
- แข่งขันส้มตำลีลา ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น.
- ประกวดธิดากุ้มข้าวใหญ่ ในวันที่ 21 กุมภาพพันธ์ 2563 ช่วงเวลากลางคืนและมีพาแลง
ในการจัดกิจกรรมด้วย ทางองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก ได้ส่งนางงามที่ชนะเลิศ
ในการประกวดนางนพมาศ ปี 2562 เข้าเป็นตัวแทนประกวดธิดากุ้มข้าวใหญ่
- แข่งขันรำวงย้อนยุค ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ในเวลา 16.00 น. ทางองค์การ
บริหารส่วนตำบลโจดหนองแก ได้ส่งผู้เข้าประกวดรำวงย้อนยุคที่ชนะเลิศตอนแข่งเทศกาล
ลอยกระทงเข้าเป็นตัวแทนในการแข่งรำวงย้อนยุคที่อำเภอ ที่ประชุมรับทราบ

-6ประธานสภา
ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3

ประธานสภา
นายก อบต.
นักวิเคราะห์ฯ

เลขานุการสภา

ครับ สำหรับ การประชุมสภาองค์การบริห ารส่ วนตำบลโจดหนองแก สมัยสามัญ สมัยที่
1/2563 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 มีท่า นใดเห็นแย้ง หรือเพิ่มเติมเรื่องอื่นมีอีก
หรือไม่
-ไม่มี/เห็นชอบ 18 เสียง งดออกเสียง 2 ลากิจ 1
เรื่อง การเพิ่มเติม(ปรับปรุง) โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 1/2563 ครั้งที่
1 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 22 (3) เมื่อ
ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่า ด้ ว ยสภาตำบลและองค์ การบริห ารส่ว นตำบล ให้ ผู้ บ ริ ห ารเสนอต่ อ สภา
ท้องถิ่นเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนพิจารณาอนุมัติและลงนามประกาศใช้รวมทั้งหมด 16
โครงการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายระเบียบวาระนี้)
สำหรับวาระนี้ ขอให้ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบ
สำหรั บ โครงการต่ างๆ ในแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น จะให้ เจ้าหน้ าที่ วิเคราะห์ ฯ ได้ชี้ แจงตาม
เอกสารที่แนบมา ให้ทุกท่านได้ดูตามร่าง
กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านผู้บริหารและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ แผนพัฒนาท้องถิ่น
ห้าปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) จัดทำขึ้นเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
และจำเป็ น เร่ งด่ ว นที่ มี ผ ลกระทบต่ อความเป็ น อยู่ของประชาชนในพื้ น ที่ ด้ านโครงสร้าง
พื้นฐาน สังคม และคุณภาพชีวิต ตามระเบียบกระทรวงมหาไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นห้าปี มีเพิ่มเติม(ปรับปรุง) โครงการในแผนพั ฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 1/2563 ครั้งที่
1 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่ม เติม (ฉบั บที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 22 (3) เมื่ อ
ผู้ บ ริ ห ารพิ จ ารณาอนุ มั ติ ร่างแผนพั ฒ นาเพิ่ ม เติ ม หรื อ เปลี่ ย นแปลง เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตาม
กฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ ผู้บริหารเสนอต่อสภาท้องถิ่น
เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนพิจารณาอนุมัติและลงนามประกาศใช้รวมทั้งหมด 16 โครงการ
ทุกท่านเปิดเอกสารตามเลยครับ
หน้าที่ 1 บัญชีสรุปโครงการเพื่อเพิ่ม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) จำนวน
16 โครงการ
หน้าที่ 2 ถึงหน้า 8 จะเป็ นรายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
เป็นรายละเอียดตามแบบ ผ 02
หน้าที่ 9 ถึงหน้าที่ 12 จะเป็นรายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
เป็นรายละเอียดตามแบบ ผ 02/1 โครงการเหล่านี้จะเกินศักยภาพในด้านงบประมาณ
หน้ า ที่ 13 จะเป็ น รายละเอี ย ดโครงการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น (พ.ศ. 2561 – 2565) เป็ น
รายละเอียดตามแบบ ผ 03 เป็นบัญ ชีครุภัณ ฑ์ เพิ่มเติม แก้ไขและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่
3/2563
หน้าที่ 14 รายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เป็นการแก้ไข
และเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2563
ครับ ผมขอชี้แจงรายละเอียดที่ได้เพิ่มเติมเข้าในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
โครงการที่ได้เพิ่มเข้าในแผนมีจำนวนทั้งหมด 16 โครงการ ในปี พ.ศ. 2563 มีโครงการ
ดังนี้

-7ยุทธศาสตร์ที่ 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
- โครงการฝึกซ้อมการป้องกันอัคคีภัยและอุบัติภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้ครูและ
นักเรียนมีทักษะการดับเพลิงและการเอาตัวรอด งบประมาณ 5,000 บาท
- โครงการป้องกันเด็กจมน้ำในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้ครูและนักเรียนมีความรู้ 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
- โครงการศูน ย์พั ฒ นาคุณ ภาพชีวิตและส่ งเสริมอาชีพผู้ สู งอายุตำบลโจดหนองแก เพื่ อ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ งบประมาณ 500,000 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเมืองและชนบทให้น่าอยู่ แยกเป็น
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา คือ
- โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโจดหนองแก เพื่อ
ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและสร้างบรรยากาศที่ดีในห้องเรียน งบประมาณ 119,200 บาท
- โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหว้า เพื่อ
ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและสร้างบรรยากาศที่ดีในห้องเรียน งบประมาณ 150,800 บาท
โดยงบประมาณนี้ได้มาจากกองทุนไฟฟ้า ที่อุดหนุนให้หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบในการ
ใช้ไฟฟ้าชีวมวล ที่ตั้งขึ้นในตำบลเก่างิ้ว
- โครงการก่ อ สร้ า งยกระดั บ ถนนดิ น เพื่ อ การเกษตร บ้ า นศรี ช มพู หมู่ ที่ 13 เพื่ อ ให้
ประชาชนได้สัญจรและขนย้ายพืชผลทางการเกษตร งบประมาณ 285,000 บาท
- โครงการซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีต (ลาดยางแอสฟัลติกต์) หมู่ที่ 4 บ้านหนองหว้า เพื่อให้
การคมนาคมมี ค วามสะดวก งบประมาณ 385,000 บาท โครงการนี้ เปลี่ ย นจาก
โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง พร้อมระบบ แต่เนื่องจากหาสถานที่ก่อสร้างไม่ได้จึงขอ
เปลี่ยนแปลงโครงการ
- โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภค
ทั้ง 14 หมู่บ้าน งบประมาณ 115,000 บาท
- โครงการเป่าล้างบ่อบาดาลแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค
บริโภค และแก้ไขปัญหาภัยแล้ว เนื่องจากเรามีบ่อบาดาลทั้งหมด 23 บ่อ งบประมาณ
170,000 บาท
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- โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ อบต.โจดหนองแก เพื่อให้ประชาชนที่
เป็นจิตอาสาภัยพิบัติมีความรู้และมีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ แต่โครงการนี้ยังอบรมไม่ได้
เนื่ อ งจากในช่ ว งนี้ มี โ รคติ ด เชื้ อ ระบาดคื อ ไวรั ส โคโรนา COVID 19 งบประมาณ
200,000 บาท
- โครงการจัดทำหน้ากากอนามัยตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา เพื่อ
ป้องกันการติดเชื้อจากระบบทางเดินหายใจ งบประมาณ 33,000 บาท
- โครงการอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ (ประเพณีท้องถิ่น) เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์
ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น งบประมาณ 70,000 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

ประธานสภา
ที่ประชุม
ประธานสภา
ที่ประชุม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน คือ
- โครงการเข้าร่วมงานวันท้องถิ่นไทย เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ
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 ได้เพิ่มเติม
โครงการไว้ดังนี้
- โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ เพื่อลดปั ญหาขยะในครัวเรือนและทำให้บ้านเมืองสะอาด
งบประมาณ 2,119,000 บาท
- โครงการจัดซื้อสายดับเพลิง เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอัคคีภัยและแก้ไขปัญหาภัย
แล้ง งบประมาณ 51,000 บาท
- โครงการจัดซื้อชุดอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เพื่อให้ อปพร.มีชุดเครื่องแบบใส่
ปฏิบัติหน้าที่ งบประมาณ 85,000 บาท
หน้าที่ 14 รายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เป็นรายละเอียด
แก้ไขและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2563 โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 2
บ้านวังขอนพาด งบประมาณ 385,000 บาท
รายละเอียดที่ท่านได้รับร่างแผนพั ฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2563) เพิ่มเติม แก้ไข และ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2563 ขอให้ทุกท่านพิจารณาร่างแผนฯ และมีโครงการที่จะเพิ่ม
หรือเปลี่ยนแปลงหรือไม่
ครั บ จากร่ างแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ห้ าปี (พ.ศ. 2561 – 2563) ขอให้ ส มาชิ ก ทุ ก ท่ านได้
พิจารณาว่ามีโครงการไหนยังไม่ได้ทำหรือจะเปลี่ยนแปลงโครงการ ขอให้ท่านสอบถามได้ครับ
-ไม่มี / รับทราบ
ถ้าไม่มีผมขอมติเพื่อเห็นชอบครับ ท่านใดพิจารณาร่างแผนพัฒ นาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 –
2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2563 เห็นสมควรตามร่างฯ โปรดยกมือครับ
-เห็นชอบ 18 เสียง งดออกเสียง 2 ลากิจ 1
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เรื่ อ ง การพิ จ ารณาโอนงบประมาณประจำปี 2563 หมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ดิ น และ
สิ่งก่อสร้าง(งบลงทุน) บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 4 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่3) พ.ศ.
2543 ข้อ 27 ข้อ 29
โครงการเดิม
-โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูงพร้อมระบบ หมู่ที่ 4
งบประมาณ 385,000.-บาท
(ก่อสร้างประปาหอถังสูงพร้อมระบบ สูง 11 เมตร ถังไฟเบอร์กลาสขนาดความจุ 2,500
ลิ ต ร จำนวน 4 ใบ พร้อ มติ ด ตั้ ง ระบบพร้ อ มวางท่ อ เมนต์ PVC ขนาดเส้ น ผ่ า 2 นิ้ ว
ระยะทาง 1,100 เมตรตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด)
เปลี่ยนเป็น
- โครงการปรั บ ปรุ ง ซ่ อ มแซมผิ ว ถนนคอนกรี ต โดยปู ย างแอสฟั ล ต์ ติ ก งบประมาณ
385,000.-บาท
(จุดที่ 1 ซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตโดยปูยางแอสฟัลต์ ติก 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)

ประธานสภา

นายวิโรจน์ ขาวพา

สำหรับวาระที่ 4 นี้ เป็นการขอเปลี่ยนแปลงโครงการของบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 4 เนื่องจาก
ทางหมู่บ้านหาสถานที่ก่อสร้างโครงการไม่ได้ เพราะมีที่ดินที่จะก่อสร้างอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ กหนองหว้า และเนื่องจากเป็นที่ ราชพั ส ดุ จะต้องทำเรื่องขออนุ ญ าตจากกรมธนารักษ์
ประชาคมในหมู่บ้านจึงมีความเห็ นว่าขอให้เปลี่ยนแปลงโครงการ 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
รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่ วนตำบลกำหนด) ทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โจดหนองแกได้เห็นชอบแล้ว
กราบเรียนท่านประธานสภา ฝ่ายบริหารแล้วสมาชิกทุกท่าน ผมขอขอบคุณสภาของเราที่ให้
ความเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงโครงการในครั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการสัญจรของประชาชน
ขอขอบคุณมากครับ
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เรื่อง อื่น ๆ

ประธานสภา

สำหรับวาระอื่น ๆ ขอให้สมาชิกทุกท่านได้หารือในด้านอื่น มีสมาชิกท่านไดจะหารือหรือไม่
ครับ
กราบเรียนท่านประธานสภา ฝ่ายบริหารและสมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉันขอเรียนชี้แจงว่าการ
ดำเนินงานเทดาด คสล.หมู่ที่ 6 นั้น ประชาคมได้ลงไปดูช่างเทปูน แต่เป็นการเทไม่ถูกต้องทำ
ให้คานของดาด คสล.อยู่ต่ำเกินไปเกรงจะไม่ถูกต้องตามแบบแปลน
ครับ สำหรับการเทปูนดาด คสล. หมู่ที่ 6 นั้น เป็นเทคนิคของทางช่างเอง โดยช่างแต่ละคน
จะไม่เหมือนกันทุกคนจะมีเทคนิคในการทำงาน ผมได้ ลงไปดูพื้นเทปูนแล้วครับ และได้ชี้แจง
ให้ผู้รับเหมาะทำตามแบบที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก กำหนดทุกอย่าง
กราบเรียนประธานสภา ฝ่ายบริหารและสมาชิกสภาทุกท่าน ผมขอเรียนถามเรื่องโครงการที่
ผ่านมา ได้ทำโครงการไหนไปบ้างแล้ว และคงเหลือที่ยังไม่ได้ทำกี่โครงการ
สำหรับการดำเนินงานโครงการในแต่ละโครงการ ได้ดำเนินการดังนี้
ช่วงที่ 1 จะเป็นการซ่อมแซมหรือก่อสร้างถนนดินเพื่อใช้ในการเกษตรเนื่องจากต้องทำก่อน
หากหน้ าฝนจะลำบากในการสั ญ จร และได้ ท ำสั ญ ญากั บ ผู้ รับ เหมาแล้ ว กำลั งดำเนิ น การ
ก่อสร้าง
- โครงการก่อสร้างยกระดับถนนดินเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 2
- โครงการก่อสร้างยกระดับถนนดินเพื่อการเกษตรพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 7
- โครงการถมดินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเตาเหล็ก
- โครงการซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 11
- โครงการก่อสร้างดาด คสล. ป้องกันตลิ่งลำห้วยตำแย หมู่ที่ 6
ช่วงที่ 2 จะเป็ น การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ ก คาดว่าจะทำสัญ ญากับผู้ รับเหมา
ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม นี้
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12
- โครงการก่อสร้างถนนคอนเกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9
ช่วงที่ 3 โครงการประเภทซ่อมแซม คาดว่าต้นเดือนมิถุนายน จะได้ทำสัญญากับผู้รับเหมา
มีโครงการดังนี้
- โครงการวางท่อระบายน้ำข้างทางพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 12
- โครงการวางท่อระบายน้ำข้างทางพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 1
- โครงการซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีต หมู่ที่ 12
- โครงการซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีต หมู่ที่ 14
- โครงการลานกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 9
ขอบคุณครับที่ชี้แจงให้เข้าใจ
-รับทราบ
มีท่านใดจะหารือเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ
-ไม่มี

นางคำจันทร์ แสนสุข
ผอ.กองช่าง
นายปุ่น มะธิปิไข
เลขานุการสภา

นายปุ่น มะธิปิไข
ที่ประชุม
ประธานสภา
ที่ประชุม

-11ประธานสภา

ถ้าหากไม่มีท่านใดจะหารือเพิ่มเติม วันนี้เราได้ประชุมมาพอสมควรแล้ว และขอขอบคุณ
สมาชิกสภาทุกท่านที่ได้ทำหน้าที่ของตนเองอย่างดีที่สุด และถ้าหากมีการประชุมอีกผมจะมี
หนังสือแจ้งให้สมาชิกสภาทราบต่อไป
ปิดประชุมเวลา 12.30 น.
(ลงชื่อ)

ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวสิรินันท์ นันตื้อ)
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(นายเกษม ศรีลำดวน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก
(ลงชื่อ)

ผู้รับรองบันทึกรายงานการประชุม

(นายสมบัติ ชัยดี)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก
ตรวจสอบแล้ว
(ลงชื่อ) ..............................................ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายนิวัตน์ ชัยดี)
รองประธานสภา องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก
(ลงชื่อ) .................................... กรรมการ
(นายสำอาง ตุมา)
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1

(ลงชื่อ) ......................................... กรรมการ
(นายจิรวัฒน์ ข่าขันมาลี)
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7

