


รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 1 
ประจำปี  พ.ศ. 2564 

วันที่  28  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2564 
ณ. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก 

     ผู้เข้าประชุม 
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายมนตรี  เปลี่ยนผึ้ง ประธารสภาฯ มนตรี  เปลี่ยนผึ้ง  
2 นายโยทิน  ลาภมูล รองประธารสภาฯ โยทิน  ลาภมูล  
3 นายยงค์ยุทธ  ผลบุตร ส.อบต.  หมู่ 1 ยงค์ยุทธ  ผลบุตร  
4 นายไพบูลย์  ธรรมจิตร ส.อบต.  หมู่ 2 ไพบูลย์  ธรรมจิตร  
5 นายกฤษดา  ว่องไว ส.อบต.  หมู่ 4 กฤษดา  ว่องไว  
6 นายบุญเตียง  แสงเขียว ส.อบต.  หมู่ 4 บุญเตียง  แสงเขียว  
7 นางสงวน  ชาประดิษฐ์ ส.อบต.  หมู่ 5 สงวน  ชาประดิษฐ์  
8 นายบุญมี  จักรแก้ว ส.อบต.  หมู่ 5 บุญมี  จักรแก้ว  
9 นายนิคม  มิ่งแสง ส.อบต.  หมู่ 6 นิคม  มิ่งแสง  
10 นายบุญมา  เกตุหอม ส.อบต.  หมู่ 8 บุญมา  เกตุหอม  
11 นายสังวาลย์  โทวะดี ส.อบต.  หมู่ 8 สังวาลย์  โทวะดี  
12 นายเสด็จ  บุญประโคม ส.อบต.  หมู่ 9 เสด็จ  บุญประโคม  
13 นายสมัย  เชื่อคำจันทร์ ส.อบต.  หมู่ 9 สมัย  เชื่อคำจันทร์  
14 นายชาติชูชัย  พนมหอม เลขานุการสภาฯ ชาติชูชัย  พนมหอม  

 
 
  ผู้เข้าร่วมประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายวิจารณ์  มุทาพร นายกฯ วิจารณ์  มุทาพร  
2 นายพนมไพร  สีหานาจ รองนายกฯ พนมไพร  สีหานาจ  
3 นายสมชาย  พรมศรี รองนายกฯ สมชาย  พรมศรี  
4 นายคำพันธ์  จันทะโคราช เลขาผู้บริหาร คำพันธ์  จันทะโคราช  
5 นางศนิตรา  สุขะปุณพันธ์ ปลัด อบต. ศนิตรา  สุขะปุณพันธ์  
6 นางดวงจันทร์  เมฆวัน ผอ.กองคลัง ดวงจันทร์  เมฆวัน  
7 นางประภาพร  เกษเกษร นักวิเคราะห์ฯ ประภาพร  เกษเกษร  
8 นายปรีดา  ค้ำโพธิ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ปรีดา  ค้ำโพธิ์  
9 นายสุภาพ  จารุจิตร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 สุภาพ  จารุจิตร  
10 นายบุญมา  อินธิจักร ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 บุญมา  อินธิจักร  
11 นายสอาด   อำนาจ กำนันตำบลทุ่งแก สอาด   อำนาจ  
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เริ่มประชุมเวลา  10.00 น. 

ประธานฯ สวัสดีครับ  ท่านสมาชิกสภาฯ  คณะผู้บริหาร  ท่านปลัดฯ  ผอ.กองคลัง  ผอ.กองช่าง  เจ้าหน้าที่  และ
ท่านผู้นำ ทุกท่าน  ในที่ประชุมพร้อมผมขอเปิดการประชุมสมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ท่านสมาชิกสภา  ตามท่ี กกต.ประกาศให้มีการเลือกตั้งขึ้น  อบต.ทั่วประเทศ  ทำให้ผู้บริหารและ
สมาชิกสภาฯ หมดวาระลง  วันที่ 1  ตุลาคม  2564  และกำหนดให้วันที่  11-15  ตุลาคม  2564  เป็น
วันรับสมัครผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ  และวันที่  28  พฤศจิกายน  2564  เป็นวันเลือกตั้ง 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวารที่ 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ที่ประชุม  ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เพื่อพิจารณา 

ประธานฯ 3.1 การพิจารณาดำเนินการขอทำกิจการนอกเขตที่กฎหมายกำหนด  ตามพระราชบัญญัติสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 2537  แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552  มาตรา  73  เชิญทางผู้บริหาร
ชี้แจงให้ที่ประชุมครับ 

นายวิจารณ์  มุทาพร เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาฯ  ท่านรองนายกฯ  และเลขานายกฯ  ท่านปลัด  ผอ.กองคลัง  
     นายกฯ ผอ.กองช่าง  เจ้าหน้าที่  และท่านผู้นำ  ครับ  ผมในฐานะหัวหน้าผู้บริหาร  ขอนำเรียนการพิจารณา

ดำเนินการขอทำกิจการนอกเขตที่กฎหมายกำหนด  ตามพระราชบัญญัติสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  
พ.ศ. 2537  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  6)  พ.ศ. 2552  มาตรา  73  ตามที่ทางผู้บริหารได้ขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณทางหน่วยงานอ่ืน ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ถนน คสล.  หนองจาน-
บึงโน    ระยะทางยาว  1,600 เมตร  และได้ดำเนินการเสร็จแล้ว  700 เมตร  ทำต่อไปจะไปเข้าแนว
เขตเทศบาลตำบลโคกสี  คสล.หนองจาน-บึงโน  เพื่อเป็นเส้นทางเศรษฐกิจระหว่างตำบลโคกสี –    
เจริญศิลป์  ทาง อบต.จึงขอทำกิจการนอกเขตที่กฎหมายกำหนดไม่เปลี่ยนเส้นทางและขอยืนยันรับ
เหมือนเดิม  เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายและพระราชบัญญัติสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 2537  
แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 6)  พ.ศ. 2552  มาตรา  73  จึงได้นำเข้าประชุมสภา  เพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบจากทางสภา  ครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านนายกฯ  ครับ  การพิจารณาดำเนินการขอทำกิจการนอกเขตที่กฎหมายกำหนด  คสล.บ้าน
หนองจาน – บึงโน  ล้ำแนวเขตเข้าไปเทศบาลตำบลโคกสี  ท่านสมาชิกสภา จะสอบถามอีกไหมครับ 

ที่ประชุม มีการอภิปรายพอสมควร 

ประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ครับ  การพิจารณาดำเนินการขอทำกิจการนอกเขตที่กฎหมายกำหนด  ตาม
พระราชบัญญัติสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 2537  แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 
73  เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายต้องได้รับความยินยอมจากสภาฯ  ถ้าท่านสมาชิกสภาเห็นชอบและ
ยินยอม  โปรดใช้สิทธิ์โดยการยกมือให้พ้นศีรษะ  ครับ 
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มติที่ประชุม เห็นชอบ  13  เสียง   งดออกเสียง  1  เสียง 

ประธานฯ การพิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เชิญ  นักวิเคราะห์ฯ  ครับ 

นางประภาพร  เกษเกษร   เรียนประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ดิฉัน  นางประภาพร  เกษเกษร   
     นักวิเคราะห์ฯ นักวิเคราะห์ฯ  ขอนำเรียนแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2566-2570  ตามสำเนาเอกสารที่ส่งให้ท่านสมาชิก

สภาฯ  ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก  ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570)  ขึ้นตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  
และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเอง  แผนพัฒนาท้องถิ่นขึ้น  โดยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคม
ท้องถิ่นส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวข้อง  เพื่อแจ้งแนวทางพัฒนาท้องถิ่น  รับทราบปัญหา  ความ
ต้องการ  ประเด็น  การพัฒนาและประเด็นที่เกี ่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ  และ
แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่  เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  
โดยให้นำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ  และข้อมูลในหมู่บ้านหรือชุมชนมาพิจารณา
ประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  เพื ่อให้การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว  จึงต้องจัดทำแผนพัฒนาท้ องถิ่น      
(พ.ศ.2566-2570) ขึ้น  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  และพร้อมที่จะ
นำไปสู่การปฏิบัติและสามารถใช้ในการประสานงานแผนการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  ตามนโยบายที่คณะผู้บริหารหวังที่จะทำให้เกิดการพัฒนาในท้องถิ่น 

  การพิจารณาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่น  5  ปี  ได้ผ่านการประชาคมแต่ละหมู่บ้าน  และ
ประชาคมตำบลโดยตัวแทนของแต่ละหมู่บ้านแล้วผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการแผน แล้วเสนอ
ผู้บริหารตรวจสอบ  ผู้บริหารทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  5 ปี  เสนอต่อสภาฯ  เพื่อให้สภาพิจารณา
เห็นชอบ  ท่านสมาชิกสภา  ท่านได้ศึกษาตรวจสอบดูรายละเอียดว่าโครงการของหมู่บ้าน  ที่ประชาคม
ครบถ้วนหรือไม่  บรรจุโครงการไว้ในปีใด  ทุกแผน/โครงการสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยการประชาคม  
แบ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็น 6  ยุทธศาสตร์  คือ 
1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  การศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
3. ยุทธศาสตร์  ด้านการส่งเสริมการลงทุน  และการเกษตร 
4. ยุทธศาสตร์  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง 
5. ยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 

ส่วนรายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ตามเอกสาร  ท่านประธานสภาฯ ท่าน
สมาชิกสภาฯ  มีอะไรจะสอบถามอีกไหม 

ประธานฯ ขอบคุณ  นักวิเคราะห์ฯ  ได้นำเรียนกฎระเบียบข้อกฎหมายและวิธีการขั้นตอนการจัดทำร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2566-2570   ท่านสมาชิกสภาฯ  จะสอบถามเพ่ิมเติมอีกไหมครับ 

ที่ประชุม มีการอภิปรายพอสมควร 
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ประธานฯ ท่านสมาชิกสภาฯ  ครับ  จากที่ท่านได้ฟังคำชี้แจง  และซักถามพอสมควรแล้ว  ท่านเห็นชอบกับร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2566-2570  ถ้าท่านเห็นชอบ  โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  13  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง อ่ืนๆ 

ประธานฯ การโอนเพิ่ม – โอนลดงบประมาณ  เชิญท่านนายกฯครับ 

นายวิจารณ์  มุทาพร   เรียนประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ  การโอนเพิ่ม-โอนลด 
    นายกฯ งบประมาณ  นั้นต้องผ่านความเห็นชอบจากทางสภาฯ  การโอนงบประมาณ  อาศัยอำนาจตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2541  และที่แก้ไข
เพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 3  พ.ศ. 2543 หมวด 4  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง  งบประมาณ  ข้อ 27  
ตามอำนาจหน้าที่สามารถกระทำได้จึงเสนอเข้าที่ประชุมสภาฯ  เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป  
ครับ  ส่วนรายละเอียดรายการโอนเพิ่ม-โอนลด  งบประมาณ  ขอให้ ผอ.กองคลังชี้แจง  ครับ 

นางดวงจันทร์  เมฆวัน เรียนประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านขอนำเรียนรายละเอียดการโอน         
 ผอ.กองคลัง เพ่ิม-โอนลด งบประมาณ 
   รายการโอนลดงบประมาณ  จำนวนเงินรวม   27,000  บาท 

1. แผนงาน   บริหารทั่วไป 
งาน  บริหารงานทั่วไป 
หมวด ค่าใช้สอย 
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
รายการ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอนลด  17,200 บาท 
โอนลดงบประมาณ    17,000 บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด      200 บาท 

2. แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
งาน  บริหารงานทั่วไป 
หมวด ค่าใช้สอย 
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าหมวดรายจ่ายอื่นๆ 
รายการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอนลด  25,112 บาท 
โอนลดงบประมาณ    10,000 บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน   15,112 บาท 

รายการโอนเพิ่มงบประมาณ จำนวนเงินรวม  27,000 บาท 
สำนักปลัด 
 แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
 งาน  บริหารงานทั่วไป 
 หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
 ประเภท ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
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 รายการ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  ระดับ  XGA ขนาด 3,000 ANS1  Lumems  โดยมี

คุณลักษณะโดยสังเขปดังนี้ 
1. เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดียว  สามารถต่อกับอุปกรณ์เพ่ือฉายภาพจากคอมพิวเตอร์  และวีดีโอ 
2. ใช้ 3D DLD Sinv 3 LCD Panel  หรือระบบ DLP 
3. ระดับ  XGV เป็นระดับความละเอียดของภาพ  ขนาด  3,000  ANS1 Lumems 
4. ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างข้ันต่ำ  (ANS1 Lumems) 

งบประมาณคงเหลือก่อนโอนเพิ่ม - บาท 
โอนเพิ่มงบประมาณ   27,000 บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอนเพ่ิม 27,000 บาท 

 ส่วนรายละเอียด  ประเภท/รายการ  และราคา  ตามเอกสารที่ท่านสมาชิกสภามีอยู่กับท่าน  ขอนำเรียน
แค่นี้คะ 

ประธานฯ ครับ  ขอบคุณ  ผอ.กองคลัง  ท่านสมาชิกสภาฯ  จะสอบถามเพ่ิมเติมอีกไหม 

ที่ประชุม มีการอภิปรายพอสมควร 

ประธานฯ เพื่อนสมาชิกสภาฯ  ผมขอมติในที่ประชุม  ถ้าท่านเห็นชอบกับการโอนเพิ่ม – ลดงบประมาณ  ยกมือ
ครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  13  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 

ประธานฯ ขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ  ครับ  สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหาร  ท่านปลัดฯ  ผู้นำ  มีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับ 

ที่ประชุม ไม่มี 

ประธานฯ ผมขอปิดการประชุมครับ  ขอบคุณ 

ปิดประชุมเวลา 16.45 น. 
        (ลงชื่อ)   ชาติชูชัย  พนมหอม 

    (นายชาติชูชัย  พนมหอม) 
  เลขานุการสภา/ผู้จดบันทึกการประชุม 

  
 

        (ลงชื่อ)  มนตรี   เปลี่ยนผึ้ง 
       (นายมนตรี  เปลี่ยนผึ้ง) 

         ประธานสภาอบต.ทุ่งแก/ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายยงค์ยุทธ  ผลบุตร กรรมการ ยงค์ยุทธ  ผลบุตร  
2 นายบุญมา  เกตุหอม กรรมการ บุญมา  เกตุหอม  
3 นายเสด็จ  บุญประโคม กรรมการ เสด็จ  บุญประโคม  


