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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
ประสาท นันติ้ว
ประยงค์ สุขประเสริฐ
วิภา คำอินทร์
พิชิต ภูมิทัศน์
ชาย ศรีวิชา
ปุ่น มะธิปิไข
เกษม ศรีลำดวน

หมายเหตุ

-2ผู้เข้าร่วมประชุม
ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
1
ร.ต.ต.วัฒนชัย ประไกรวัน
2
นายสุดใจ ไทยน้อย
3
นายปาน วิสัย
4
นายไพบูรณ์ คำภาเกะ
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
ไพบูรณ์ คำภาเกะ
พฤษภพ เกิดศักดิ์
สุภาพร อิสระกูล

นักวิเคราะห์ฯ

พ.จ.ต.ยงกิจ พุทธศานติ์บัณฑิต

หมายเหตุ

อรอนงค์ ศิริโชติ

ไพฑูรย์ ศรีลาดหา
สิรินันท์ นันตื้อ

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

เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ
แจ้งเรื่องให้ระวังโรคระบาดไวรัสโคโรน่า ช่วงหน้าหนาวจะระบาดหนักกว่าเดิม และอาจมี
สายพันธ์ใหม่ขึ้นมา ให้ระวังควรใส่หน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้านและระวังอัคคีภัย
ฤดูแล้งไฟฟ้าอาจเกิดขึ้นได้ และการเผาป่าหากพบเห็นชาวบ้านเผาป่าหรือหญ้าควรบอก
และตักเตือนเรื่องการเกิดอันตราย
-

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง รับรองบันทึกรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (บันทึกรายงานการประชุมสภา
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563)

ประธานสภาฯ

- ต่อไปจะเป็นการรับรองบันทึกรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ซึ่งทางสภาฯได้ จัดส่งสำเนา
บันทึกรายงานการประชุมให้ทุกท่านทราบแล้ว ก่อนจะให้สมาชิกเราได้รับรองรายงานนี้
ผมขอให้เลขานุการสภาฯได้สรุปสาระสำคัญของรายงานการประชุม
- ผมขอสรุปสาระสำคัญของการประชุม สภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อ
วันที่ 25 ธันวาคม 2563 ให้ที่ประชุมรับทราบอีกครั้งก่อนจะขอมติที่ประชุมครับ ครั้งที่
แล้ว ระเบียบวาระที่ 2 สภาฯของเรารับรองการประชุมของการประชุมสภาสมัย สามัญ
สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 มีมติเห็นชอบด้วยคะแนน 19
เสียง งดออกเสียง 2 เสียง ระเบียบวาระที่ 3 เรื่ อ ง การติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที 3) พ.ศ.
2561 ข้ อ 29 (3) รายงานผลและเสนอความเห็ น ซึ่ งได้ จ ากการติ ด ตามและ
ประเมินผลแผนต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ

เลขานุการสภาฯ

-3คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายใน15 วัน นับตั้งแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็น ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบ วัน อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคม ประธานสภา อ่านประกาศอำเภอพล เรื่อง เรียก
ประชุมสภาองค์การบริห ารส่ว นตำบลโจดหนองแก สมัยวิส ามัญ สมัยที่ 1/2563 เพื่ อ
ติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้ ว ยการจัด ทำแผนพั ฒ นาขององค์ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น พ.ศ.
2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 จึงขออนุญาตจากนายอำเภอพล
ในการเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2563
ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกิน 15 วัน นั้นอาศัยอำนาจตาม
ความในมาตรา 55 แห่ งพระราชบัญ ญั ติสภาตำบลและองค์การบริห ารส่ วนตำบล พ.ศ.
2 5 3 7 แก้ ไ ขเพิ่ มเติ มถึ ง ปั จจุ บั น ป ระกอบ กั บ ม าตรา 3 6 (3 ) แห่ งระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจ จุบั น นายอำเภอพลจึงเรียกประชุมสภาองค์การบริห ารส่วนตำบลโจดหนองแก สมัย
วิสามัญ สมัยที่ 1/2563 ตั้งแต่วันที่ 23 -30 ธันวาคม 2563 มีกำหนด 8 วัน
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 16 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 นายเพชร
สุพพัตกุล นายอำเภอพล ประธานสภา ขอให้ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงการติดตามและประเมินผล
แผนครับ นายก อบต. ชี้แจงดังนี้ สำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปกติ
เราจะใช้แผนห้ าปี รายงานปี ละ 1 ครั้ง และขอให้ ทางเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจง นักวิเคราะห์ ฯ
สำหรับการรายงานและติดตามผลแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น ระเบียบปัจจุบันให้รายงานปีละ 1
ครั้ง ภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี และติดประกาศให้ประชาชนได้ทราบไม่น้อยกว่า 30 วัน
ขอให้ท่านดูในเล่มที่แนบท้ายวาระการประชุมครับ มีอยู่ทั้งหมด 4 ส่วน ส่วนที่ 1 เป็นบทนำ
ความสำคัญของการประเมินผลแผน ขั้นตอน เครื่องมือและประโยชน์ของการติ ดตาม ส่วนที่
2 การติดตามและประเมินผล ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล ส่วนที่
4 สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ทุกท่านเปิดหน้าที่ 10 จะเป็น ผลการดำเนินงานตาม
งบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ 2563
ในด้านยุทธศาสตร์ปี 2562 มีจำนวน 50 โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ และดำเนินการไปแล้ว
32 โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่ได้ดำเนินการ 22 โครงการ ดำเนินการไปแล้ว
43 โครงการ ตามรายละเอียดหน้า 10 -12 เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการจริงเป็นเพราะว่าเป็น
โครงการที่ ไม่ มี ในข้ อ บั ญ ญั ติ และเป็ น โครงการค้ า งจ่ า ย (จ่ า ยในปี ง บประมาณ 2563
โครงสร้างพื้นฐาน และได้เปลี่ยนแปลงโครงการ มีโรคระบาดไวรัสโคโรน่า แต่บางโครงการที่
อยู่ในหมวดเงินอุดหนุนจะไม่แสดงผลในระบบ e-Phlan ปลัด อบต. ชี้ แ จ ง เ พิ่ ม เ ติ ม
รายละเอียดในโครงการที่ได้ดำเนินการแล้ว แต่จำนวนโครงการจะไม่ขึ้น มาในระบบ e-Phlan
จริงๆ แล้วทางหน่วยงานของเราได้ดำเนินการแล้ว นายปุ่น มะธิปิไข ก ร ะ ผ ม ข อ ถ าม ว่ า
จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการนั้น ในปีถัดไปจะยกมาดำเนินการต่อหรือไม่ หรือจะให้
ตกเป็นเงินสะสม ปลัด อบต.
โครงการจะไม่ตกเป็นเงินสะสมครับ แต่อย่ างที่ได้เรียนไป
แล้วว่าเราได้ดำเนินการแล้ว แต่ในระบบจะยังไม่ขึ้นมาให้ท ราบ มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม
หรือไม่ครับ ที่ประชุม -ไม่มี ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง อื่น
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ประธานสภา
ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3

- การจัดกิจกรรมปีใหม่
- การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปี 2564
- การตั้งจุดอำนวยความสะดวกในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564
เลขานุการสภา สำหรับการจัดกิจกรรมปีใหม่ เป็นการจับของขวัญเล็กๆ น้อย ๆ และได้ร่วม
รับประทานข้าวพร้อมกันในห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก เพื่อเป็นการ
เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี โดยจะจัดในวันที่ 28 ธันวาคม 2563 มอบของขวัญให้กับ
ทุก ท่ าน นายปุ่ น มะธิ ปิ ไข ผมเห็ น ดีด้ว ยครั บ แต่ เราต้ องนำของขวัญ มาเองหรือไม่ค รับ
เลขานุการสภา ไม่ต้องเอามาครับ ทางสำนักงานจะเป็นคนไปหาซื้อมาและจับให้คละกับทุก
คนครับ ที่ประชุม
-รับทราบ เลขานุการสภา สำหรับ กิจ กรรมวั น เด็ก แห่ งชาติ ในปี นี้
เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ทางรัฐบาลมีนโยบายไม่อยาก
ให้ประชาชนอยู่รวมกันเป็นหมู่ หรือกลุ่ม ซึ่งการรวมตัวกันเป็นจำนวนมากจะทำให้ เกิดการ
แพร่กระจายของเชื้อโรค ดังนั้น เพื่อไม่ให้ขัดกับนโยบายของรัฐบาลเราจำเป็นต้อ งงดกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติในปีนี้ ที่ประชุม -รับทราบ เลขานุการสภา สำหรับในเรื่องการตั้งจุดอำนวย
ความสะดวกในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุ และเป็นการ
สนองนโยบายของรัฐบาล องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก จึงตั้งจุดบริการรวมทั้งหมด
5 วัน โดยเริ่มจากวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 2 มกราคม 2564 โดยจุดบริการที่
หน้าวิทยาลัยเทคโนโลยีพลพณิชยการ และตั้งจุดบริการในแต่ละหมู่บ้าน ให้เจ้าหน้าที่ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภั ย ออกคำสั่ งแต่ งตั้ง อปพร. เพื่ ออำนวยความสะดวกให้ กับ พี่ น้ อ ง
ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 ลดอุบัติเหตุทางถนน และขอความร่วมมือจาก
ทางโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตำบลโจดหนองแก ให้นำ อสม. เข้าจุดคัดกรองประชาชนที่
เดินทางมาจากจังหวัดอื่นเพื่อป้องกันไม่ให้การแพร่กระจายของไวรัส โคโรน่า โดยจุดหน้า
วิทยาลัยเทคโนโลยีพลพณิชยการ ให้ อปพร. เข้าจุดบริการร่วมกับพนักงาน โดยแบ่งเป็นช่วง
ๆ เช้า บ่าย และดึก และทุกท่านที่เข้าจุดบริการควรสวมหน้ากาก
อนามัยทุกครั้ง ล้างมือด้วยเจลแอลกอร์ฮอล์ทุก ครั้ง หรือหมั่นล้างมือให้บ่อย ๆ มีท่านใดจะ
สอบถามเพิ่มหรือไม่ครับ ที่ประชุม -ไม่มี/รับทราบ นายพิชิต ภูมิทัศน์ ผมขอสอบถามเรื่ อ ง
ขยายเขตไฟฟ้าครับ เริ่มจะดำเนินการได้ตอนไหนครับ เลขานุการสภา กำลังเร่งดำเนินการอยู่
ครับ รวมทั้งหมู่ที่ 8 หมู่ที่ 14 ด้วยครับ
ครั บ สำหรั บ รายงานการบั น ทึ ก รายงานการประชุ ม สภาสมั ย วิ ส ามั ญ สมั ย ที่ 1 ครั้ ง ที่
1/2563 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 มีท่านใดเห็นแย้งหรือมีเรื่องอื่นเพิ่ มเติมหรือไม่
หากไม่มีผมขอมติรับรองรายงการการประชุม
-ไม่มี / เห็นชอบ 19 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง
เรื่ อ ง การกำหนดสมั ย ประชุ ม สภาสมั ย สามั ญ ประจำปี 2564 และ การกำหนด
ประชุมสภาสามัญสมัยแรกของปี 2565
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้ อบั งคั บ การประชุ ม สภาท้ องถิ่ น พ.ศ. 2547 แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ.
2554 ข้อ 11, 21 และเป็นไปตาม พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่6) พ.ศ. 2552 มาตรา 53 ในปีหนึ่งให้มีสมัย
ประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด แต่
ต้องไม่เกิน สี่ สมัย วันเริ่มประชุมประจำปีให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด
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เลขานุการสภาฯ

นายสำอาง ตุมา

ข้อมูลประกอบการพิจารณา
เดิมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้มีการกำหนดสมัยประชุมสามัญปี 2563 เป็นสี่สมัย
เนื่องจากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 29(3) และ ข้อ
30(5) เป็น การติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นา ให้ดำเนินการอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
ครั้งแรกภายในเดือนเมษายน ครั้งที่สองภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ดังนั้น ในการกำหนด
สมัยประชุมในปี2563 จึงต้องกำหนดให้ครอบคลุมภารกิจตามระเบียบนี้ ซึ่งควรกำหนดไป
สี่สมัย ดังนี้
สมัยที่ 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
ดำเนิ น งานผู้ บ ริ ห ารครั้ ง ที่ 2 ) และ กำหนดประชุ ม สามั ญ สมั ย แรกของปี ถั ด ไปเป็ น 5
กุม ภาพั น ธ์ ข้อ มู ล เพิ่ มเติม เกี่ ยวกั บ การติด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น พ.ศ.
2563 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 (3) รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่น เสนอต่อสภาท้ องถิ่น และคณะกรรมการพัฒ นาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนให้ ป ระชาชนในท้ อ งถิ่ น ทราบ ในที่ เปิ ด เผยภายใน 15 วั น
นับตั้งแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคม (เพื่อให้สอดคล้ องกับ
แผนปฏิ บั ติงานประจำปี 2564 สภาฯ สามารถกำหนดสมั ยประชุม เป็ น สี่ ส มั ยได้ ดั งนี้
ก.พ./มิ.ย./ส.ค./ธ.ค.)
การกำหนดสมัยประชุมปี 2564 และกำหนดสมัยแรกของปี 2565 เป็นการกำหนดตามปี
ปฏิทิน ถ้ามีความจำเป็นต้องเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ โดยนายอำเภออนุญาต ส่วนการ
กำหนดสมัยประชุมทางสภาของเราต้องทำเป็นประกาศเพื่อแจ้งให้กับสมาชิก ประชาชนทั่วไป
ได้ทราบ การประชุมในปี 2563 เป็นการประชุมการรายงานผลแผน 2 ครั้ง คือในช่วงเดือน
เมษายน 2563 และเดือน ตุลาคม 2563 จึงเป็นเหตุให้ต้องขอเปิดประชุ มสมัยวิสามัญใน
วัน ที่ 25 ธัน วาคม 2563 แน่ในปี 2564 ต้องรายงานผลแผนพัฒ นาท้องถิ่ นในเดือน
ตุลาคม 2564 และให้สภากำหนดสมัยประชุม ในเดือนมิถุนายน ต้องประชาคมแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพื่อทำข้อบัญญัติงบประมาณ แผนมีทั้งหมด 5 และจะต้องทำการปรับปรุงทุกๆปี
หลังจากในเดือนมิถุนายน ประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว ในเดือนสิงหาคม ต้องเสนอร่ าง
ข้อบัญญั ติงบประมาณรายจ่าย ภายในวันที่ 15 สิงหาคม และภายในเดือนธันวาคม ต้ อง
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่ นให้สภาทราบ ต่อไปเป็นการกำหนดสมัยประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก ขอให้สมาชิกทุกท่ านโปรดยกมือเพื่อขอกำหนดการ
ประชุมสภาในปี 2564 โปรดเสนอเลยครับ
กราบเรียนประธานสภา ฝ่ายบริหารและสมาชิกสภา ทุกท่าน กระผมนายสำอาง ตุลา สมาชิก
องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก หมู่ที่ 1 ผมขอกำหนดสมัยประชุมสภา ผมขอเสนอ
เป็นกำหนดดังนี้
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ประธานสภา
นายปุ่น มะธิปิไข
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ที่ประชุม
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ที่ประชุม
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ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4

1. กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ เป็นวันที่ 5 กุมภาพันธ์
2. กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ เป็นวันที่ 5 มิถุนายน
3. กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ เป็นวันที่ 5 สิงหาคม
4. กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ เป็นวันที่ 5 ธันวาคม
โดยมีกำหนดไม่เกิน 15 วัน และปีถัดไปเป็น 5 กุมภาพันธ์
มีท่านใดเสนออีกหรือไม่ครับ
กราบเรียนท่านประธานสภา ฝ่ายบริหารและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก ท่าน ผมขอเสนอเป็น 3
สมัยดังนี้
1. กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ เป็นวันที่ 5 กุมภาพันธ์
2. กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ เป็นวันที่ 5 กรกฏาคม
3. กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ เป็นวันที่ 5 ตุลาคม
โดยมีกำหนดไม่เกิน 15 วัน และปีถัดไปเป็น 5 กุมภาพันธ์
มีท่านใดเสนออีกหรือไม่ครับ
ไม่มี
มีสองยัตติ สภาต้องขอความเห็นชอบ ท่านใดเห็นชอบให้ประชุมสภาสมัยสามัญตามที่ท่าน
สำอาง ตุมา ได้เสนอมาโปรดยกมือด้วยครับ
เห็นชอบ 18 เสียง งดออกเสียง 3 เสียง
และท่านใดเห็นชอบตามที่ท่าน ปุ่น มะธิปิไข เสนอโปรดยกมือด้วยครับ
เห็นชอบ 1 เสียง ไม่เห็นชอบ 18 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง
ครับ เป็นอันว่าเราได้เห็นชอบการกำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก
แล้ว โดยมติเห็นชอบจากที่ประชุมสภา ดังนี้
1. กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 เริ่มสมัยประชุมตั้งแต่ วันที่ 5 กุมภาพันธ์
2. กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 เริ่มสมัยประชุมตั้งแต่ วันที่ 5 มิถุนายน
3. กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 เริ่มสมัยประชุมตั้งแต่ วันที่ 5 สิงหาคม
4. กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 เริ่มสมัยประชุมตั้งแต่ วันที่ 5 ธันวาคม
โดยมีกำหนดไม่เกิน 15 วัน และปีถัดไปเป็น 5 กุมภาพันธ์
ในครั้งถัดไปปี 2564 ต้องเป็น 5 มิถุนายน 2564 เป็นสมัยประชุมสามัญ ครั้งที่ 2 และจะ
ทำเป็นประกาศเพือ่ แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ มีท่านใดสงสัยหรือจะเพิม่ เติมอีกหรือไม่
ไม่ม/ี รับทราบ
เรื่อง การเพิ่มเติม (ปรับปรุง) โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 1/2564 ครั้งที่ 1
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพั ฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 และแก้ ไขเพิ่ ม เติม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 22 (3) เมื่ อ ผู้ บ ริห าร
พิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
สภาตำบลและองค์ ก ารบริห ารส่ ว นตำบล ให้ ผู้ บ ริห ารเสนอต่ อ สภาท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ให้ ค วาม
เห็น ชอบก่อนพิจารณาอนุมัติและลงนามประกาศใช้ เป็นการปรับให้ สอดคล้องกับปัญหา
ความต้องการในปัจจุบัน
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นายก อบต.
นักวิเคราะห์

เลขานุการสภา
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ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 5
ประธานสภา
ปลัด อบต.

สำหรับวาระนี้ขอให้ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงครับ
ผมขอให้นักวิเคราะห์และนโยบายและแผน อธิบายครับ
กราบเรี ย นท่ า นประธานสภา ฝ่ า ยบริ ห ารและสมาชิ ก ทุ ก ท่ า น กระผม พั น จ่ า ตรี ย งกิ จ
พุทธศานติ์บัณฑิต นักวเคราะห์นโยบายและแผน ขออธิบายดังนี้
ทุกท่านดูที่หน้าแรกของร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 – 2565) ฉบับที่ 1/2564 เพิ่มเติม
แก้ไขและเปลี่ยนแปลง หน้าที่ 1 เป็นการเพิ่มเติมเข้ามาในช่วงโรคระบาด โควิด 19
เพิ่มเติมที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนามนุษย์และสังคมให้มีคุณภาพ แผนงานสาธารณสุข
เรื่องการควบคุมโรคระบาด โควิด 19 เพื่อป้องกันโรคระบาด โควิด 19 ในพื้นที่ งบประมาณ
คือ 178,500 บาท คือการสนับสนุนฝ่าย อสม. ให้ดำเนินการเป็นการลดความเสี่ยงของโรค
ระบาดและป้องกันได้ในระดับหนึ่ง
เพิ่มเติมที่ 2 โครงการจัดซื้อเครื่องวิทยุสื่อสารแบบติดตั้งกับรถยนต์ เพื่อระงับเหตุได้ทัน โดย
ผู้ปฏิบัติงานในยามที่เกิดเหตุไฟไหม้ หรืองานอย่างอื่น จำเป็นจะต้องมีวิทยุติดตั้งในตัวรถยนต์
หรือรถน้ำเพื่อสะดวกในการสื่อสาร
สรุปแล้วที่จะเพิ่มเติมเข้าไปในแผนพัฒนาท้องถิน่ มีอยู่ 2 โครงการคือ
1. โครงการควบคุมโรคระบาดโควิด 19
2. โครงการจัดซื้อเครื่องวิทยุสื่อสารแบบติดตั้งกับรถยนต์
มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่ครับ
โครงการที่เพิ่มเติมได้ดำเนินการแล้วหรือยัง กรณีเงิน 8,000 บาท เป็นค่าอะไรคะ
ครับ สำหรับเงิน 8,000 บาท ที่ สนับสนุนหมู่บ้านไปแล้วนั้นก็เพื่อ ให้ดำเนินจัดซื้อเจล และ
แอลกอฮอร์ และสนับสนุนการเข้าจุดสกัดโรคระบาดโควิด 19
รับทราบคะ
มีท่านใดจะสอบถามหรือเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ
ไม่ม/ี รับทราบ
ผมขอมติเพื่อขอความเห็นชอบในการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี โดยมี
1. โครงการควบคุมโรคระบาดโควิด 19
2. โครงการจัดซื้อเครื่องวิทยุสื่อสารแบบติดตั้งกับรถยนต์
ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ
เห็นชอบ 19 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง
เรื่อง อื่นๆ
- การดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564
- การดำเนินงานตามงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี 2564
สำหรับวาระนี้ เรื่องแรกขอให้ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงครับ
สำหรับการดำเนินงานตามงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี 2564 ดังนี้
1. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2563
- ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5
- ก่อสร้างถนน หมู่ที่ 11 - หมู่ที่ 2
- ซ่อมแซมถนนจากหมู่ที่ 2 - บ้านโคกล่าม ต.โสกนกเต็น โดยลาดยางแอดฟัลติกซ์
- ก่อสร้างศูนย์คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ กำลังอยู่ในช่วง e-bidding
โดยทั้งหมดต้องทำเรื่องเบิกจ่ายจากจังหวัด
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ที่ประชุม
เลขานุการสภา
ประธานสภา
นายชัยเดช สาระภี
นายพรมมา เพียรทะนี
นายพิชิต ภูมิทัศน์

1. จ่ายขาดเงินสะสม ปี 2563 มี 2 โครงการ
- ซ่อมแซมอาคารหลังเดิม เนื่องจากหลังคารั่ว อาคารเก่าชำรุดเสียหายหลายอย่างต้องทำ
การรื้อแล้วปรับปรุงใหม่เพื่อเป็นห้องเรียนสำหรับโรงเรียนผู้สูงอายุ
- โครงการจั ด ซื้ อ รถบรรทุ ก 6 ล้ อ เพื่ อ เก็ บ ขนสิ่ งปฏิ กู ล มู ล ฝอย กำลั งอยู่ ในช่ ว ง ebidding
สำหรับการดำเนินงานตามงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี 2564 มีทั้งหมด 20
โครงการ กองช่างได้ดำเนินการออกแบบแล้ว 7 โครงการ และจะแบ่งเป็นสามช่วงดังนี้
1. ช่วงที่ 1
-โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 12 หมู่ที่ 11 และหมู่ที่ 14
-โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 หมู่ที่ 11 และหมู่ที่ 12 (เป็นการขยายถนน
คสล.)
2. ช่วงที่ 2
-โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะภายในบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก
-โครงการล้อมรั้วลวดหนามของทางองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก
-โครงการถนนดิน หมู่ที่ 1
-โครงการถนนดิน หมู่ที่ 4
-โครงการปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ 9
ซึ่งหมู่ ที่ 9 กำลั งดำเนิ น การเนื่ อ งรถเครื่ อ งจั ก รเป็ น รถขนาดใหญ่ เคลื่ อ นย้ ายลำบาก
หลังจากที่ได้ทำถนนลาดยางแอดฟัลติกซ์ ช่วงระหว่างหมู่ที่ 2 – บ้านโคกล่าม ต.โสกนกเต็น
แล้ว ทางฝ่ายบริหารจึงต้องขอให้ไปดำเนินการในหมู่ที่ 9 ก่อนโครงการอื่น
2. ช่วงที่ 3
-โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2
-โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7
-โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10
-โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 13
-โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3
-โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5
-โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6
-โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8
รวมทั้งหมดเป็น 20 โครงการ
มีท่านใดสงสัยหรือเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ
ไม่มี/รับทราบ
สำหรับในส่วนของไฟฟ้าขยายเขตทางไฟฟ้าบอกว่าเป็นการค่อมปีงบประมาณจึงขอ ดำเนิน
การใหม่และประมาณการใหม่ทั้งหมดแต่งบประมาณยังคงมีอยู่เช่นเดิม
ครับ มีอีกเรื่ องที่ท างสภาต้องเสนอให้ ผู้ ที่ รับผิ ดชอบตรวจบัน ทึกรายงานการประชุมสภา
ประจำปี พ.ศ. 2564 ทางสมาชิกสภาฯ ท่านเห็นสมควรเสนอสมาชิกสภาท่านใดบ้าง
ผมขอเสนอรองประธานสภา นายนิวัตน์ ชัยดี ครับ
ผมขอเสนอ นายสำอาง ตุมา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 ครับ
ผมขอเสนอ นายจิรวัฒน์ ข่าขันมาลี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 ครับ
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ที่ประชุม
ประธานสภา
นางคำจันทร์ แสนสุข
เลขานุการสภา
นายปุ่น มะธิปิไข
เลขานุการสภา

ประธานสภาฯ

มีท่านจะเพิ่มเติมอีกหรือไม่
ไม่มี /รับรองทั้งสามคน
ครับ หากไม่มีใครเสนอเพิ่มเติม ผมจะให้ทางเลขานุการสภา อบต. ได้ดำเนินการประกาศให้
ทราบต่อไป
ดิฉันขอถามเรื่องโครงการก่อสร้างถนน คสล. ของหมู่ที่ 5 จะเริ่มลงมือตอนไหน
ตอนนี้กำลังทำสัญญาเพื่อที่จะลงมือทำงานครับ
ผมขอสอบถามเรื่องการเขียนคำร้องที่ทางหมู่บ้าน หรือผู้ นำ เขียนเข้ามาท่านได้ดำเนินการ
ตามคำร้องหรือไม่ อยากให้ฝ่ายบริหารได้ตรวจสอบให้ด้วยครับ
ครับ สำหรับคำร้องที่เขียนเข้ามาทางสำนักงานได้จัดทำหนังสือรับและแจ้งให้ห น่วยงานที่
รับ ผิ ด ชอบทราบเพื่ อดำเนิ น การทุ กเรื่องครับ อาจจะช้าไปบ้ างเนื่ องจากประชาชนหลาย
หมู่บ้านได้เขียนคำร้องเข้ามา ทางองค์การบริหารส่วนตำบลได้จัดวางคิวไว้แล้วครับ อาจจะช้า
ไปบ้างต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยครับ
- ครับวันนี้เราได้ดำเนินการประชุมจนครบทุกวาระแล้ว ซึ่งสมาชิกทุกท่านได้ทำหน้าที่ของ
ตนเองอย่างดีที่สุดแล้ว สำหรับการประชุมครั้งต่อไปผมจะได้แจ้งให้ทุกท่านทราบในภายหลัง
- ปิดประชุมเวลา 14.00 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

