


รายงานการประชุมสภาสมัย   สมัยท่ี 1 
ประจำปี  พ.ศ. 2564 

วันที่  15  เดือน  กุมภาพันธ์  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 นายณรงค์  ทองแกม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ณรงค์  ทองแกม  
2 นายอินทะหวา  อำนาจ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 อินทะหวา  อำนาจ  
3 นายบุญมา  อินธิจักร ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 บุญมา  อินธิจักร  
4 นายประสงค์  เทพมนต์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ประสงค์  เทพมนต์  
5 นางสุดา  ไชยธา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 สุดา  ไชยธา  
6 นายวิจารณ์  มุทาพร นายก อบต.ทุ่งแก วิจารณ์  มุทาพร  
7 นายสมชาย  พรมศรี รองนายกฯ สมชาย  พรมศรี  
8 นายคำพันธ์  จันทโคราช เลขาผู้บริหาร คำพันธ์  จันทโคราช  
9 นางศนิตรา  สุขะปุณพันธ์ ปลัด อบต.ทุ่งแก ศนิตรา  สุขะปุณพันธ์  
10 นางประภาพร  เกษเกสร นักวิเคราะห์ฯ ประภาพร  เกษเกสร  
11 นายเจียง  เกษเกษร ผอ.กองช่าง เจียง  เกษเกษร  

 
เริ่มประชุมเวลา  10.00 น. 

ประธานฯ สวัสดีครับ  ท่านสมาชิกสภา  ท่านนายกฯ  รองนายกฯ เลขานุการนายกฯ ท่านปลัด อบต. ผอ.กองคลัง 
จนท.วิเคราะห์ ท่านผู้นำ  ครับ  ในที่ประชุมพร้อมผมขอเปิดการประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  
ประจำปี 2564  ครับ 



- 2 - 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานฯ  ครับท่านสมาชิกสภาฯ  เหตุการณ์บ้านเมืองเราเกิดโรคระบาดรอบท่ี 2  หนักกว่ารอบแรก สาเหตุเกิด
 จากแรงงานต่างด้าว  บ่อนการพนัน  สถานบันเทิง  และในเดือนมีนาคม  จะมีการเลือกเทศบาลเกิดขึ้น
 ซึ่งตำบลทุ่งแกเรากามี  3  หมู่บ้าน  เข้ากับเทศบาล  สิ่งที่อาจจะเกิดข้ึนอาจมีลูกหลานที่ทำงานอยู่ต่าง
 พ้ืนที่เข้ามาเลือกตั้ง  ขอให้เราระวังและสอดส่อง ติดตาม  ลูกหลานเหล่านั้น  ให้แจ้งท่านผู้นำหรือ อสม.  
 ประจำโซนในหมู่บ้าน เพ่ือตรวจคัดกรองและกักบริเวณ สำคัญท่ีลูกหลานรีบมารีบกลับ  ร่วมด้วย
 ช่วยกัน  นะครับ 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ที่ประชุม  ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง  เพื่อพิจารณา 

ประธานฯ  3.1 การกำหนดสมัยประชุม  ประจำปี พ.ศ.2564 

  ท่านสมาชิกสภาฯ  ครับ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
 พ.ศ. 2547  หมวด 2  การประชุม ข้อ 20(1) และข้อ 21  ประกอบกับมติของสภาองค์การบริหารส่วน
 ตำบลทุ่งแก  ในการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ประจำปี 2564  ได้กำหนดการประชุมสภาสมัย
 สามัญไว้ ในวันที่  15-28  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564  และได้ประชุมสภาสมัยสามัญ  ครั้งต่อไป  คือ 

  สมัยที่ 2  ประจำปี 2564  ระหว่างวันที่  15-30  สิงหาคม  2564 
  สมัยที่ 3  ประจำปี 2564  ระหว่างวันที่  15-30  ตุลาคม 2564 

สมัยที่ 4   ประจำปี 2564  ระหว่างวันที่  15-30 ธันวาคม  2564 และกำหนดวันเริ่มประชุมสมัย
ประชุมสามัญประจำปี สมัยแรกของปีถัดไปคือปี 2565 ดังนี้ 

   เดือน กุมภาพันธ์  2565  ระหว่างวันที่ 1 -15 กุมภาพันธ์  2565 
  มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอหรือเปลี่ยนแปลงไหมครับ 

ที่ประชุม  มีการอภิปรายพอสมควร 

ประธานฯ  ครับท่านสมาชิกสภาฯในที่ประชุมก็ได้มีการอภิปรายพอสมควรแล้ว  ผมขอมติเลยนะครับถ้าท่าน
 เห็นชอบ  การประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 2,3,4  ตามวันที่และเดือนดังกล่าว  ถ้าเห็นชอบ  ยกมือ
 ครับ 

ที่ประชุม  เห็นชอบ  13  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 

ประธานฯ  ในเมื่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  มีมติแล้ว  ผมประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจะทำเป็น
 ประกาศของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก พร้อมทั้งปิดประกาศ  ไว้ในที่เปิดเผย  ณ  ที่ทำการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก  ต่อไป  ครับ 
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ประธานฯ  3.2  การขออนุมัติแก้ไขและเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) ครั้งที่4/2564  เชิญ ท่าน
 ปลัด อบต.ครับ 

นางศนิตรา  สุขะปุณพันธ์ เรียนท่านประธานสภาฯ  รองประธาน  สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหาร  ผอ.กองช่าง จนท.วิเคราะห์  ท่าน 
    ปลัด อบต.   ผู้นำ ฉันนางศนิตรา  สุขะปุณพันธ์  ปลัด อบต.ทุ่งแก  ขอนำเรียนการขออนุมัติแก้ไขและเพิ่มเติม

 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ครั้งที่ 4/2564  ทางองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก  ได้รับ
 หนังสือร้องทุกข์จากชาวบ้านตำบลทุ่งแก  ว่ามีปัญหาได้รับความเดือดร้อนจึงจำเป็นเร่งด่วนเพื่อแก้ไข
 ปัญหาความเดือดรร้อนขอพี่น้องประชาชนทางกองช่างได้ตรวจสอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -
 2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน
 พบว่าโครงการที่ชาวบ้านต้องการนั้น  ไม่ตรงตามแผนพัฒนาท้องถิ่นจึงขอแก้ไขและเพ่ิมเติมแผนพัฒนา
 ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  เพื่อให้ตรงตามความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ตรงกับ
 จุดเป้าหมายและถูกต้องตามระเบียบและกฎหมาย 

   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
 ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 8  ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของข้อ 21  ของระเบียบ
 กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548  เมื่อผู้บริหารเห็นชอบแผนพัฒนา
 ท้องถิ่นที่แก้ไขเพ่ิมเติมแล้วให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วัน  นับแต่วันที่
 ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบพร้อมทั้งแจ้งให้สภาท้องถิ่น  อำเภอและจังหวัดด้วย 

   ข้อ 9 ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 22  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
 แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. 2548 ซึ ่งแก้ไขเพิ ่มเติมโดยระเบียบ
 กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  
 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

   ข้อ 22  เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วน
 ท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

1. คณะการการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างและแผนพัฒนาท้องถิ ่นที่
เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติม
สำหรับกรณีขององค์การบริหารส่วนตำบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพ่ิมเติมต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพ่ือให้ความเห็นชอบ 
กรณีที่ได้รับความเห็นชอบให้เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพ่ิมเติมดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบ
อย่างเปิดเผยไม่น้อยกว่า  30  วัน  นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 

ข้อ 10 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 22/1  และข้อ 22/2  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 

ข้อ 22/1  เพื่อประโยชน์ของประชาชนการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจของ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ ่นสำหรับกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลให้ผู ้บริหารท้องถิ ่นเสนอร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นที ่เปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้ ความเห็นชอบก่อนเมื่อ
แผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้  ทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วัน  นับแต่วันที่
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 
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  ข้อ 22/2 ในกรณีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริ  รัฐพิธี  

นโยบายรัฐบาล  และนโยบ่ายกระทรวงมหาดไทยให้เป็นอำนาจผู้บริหารท้องถิ่นสำหรับกรณีองค์การ
บริหารส่วนตำบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนต่ อสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนแล้วให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 
30 วัน  นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น 

   คะ  ส่วนรายละเอียดบัญชีแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น และบัญชีเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.
2561-2565)ครั้งที่ 4/2564 ขอให้ทางจนท.วิเคราะห์ฯ เป็นผู้ชี้แจงส่วนดิฉันขอนำเรียนเพียงแค่นี้  มีท่าน
สมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามไหมคะ 

ที่ประชุม ไม่มี  

ประธานฯ ขอบคุณท่านปลัด อบต. ได้ชี้แจงกฎระเบียบเรื่องการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น
สามารถกระทำได้ตามข้ันตอนตามระเบียบรายละเอียดการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
ครั้งที่ 4/2564 ขอเชิญเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเคราะห์ฯ ครับเชิญ 

นางประภาพร  เกษเกษร เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  ท่านผู้บริหาร  ปลัด อบต. ผอ.กองช่างและท่านผู้นำ  ทุกท่าน 
      นักวิเคราะห์ฯ คะ  ดิฉันขอนำเรียนรายละเอียดโครงการที่ขอแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) ครั้งที่ 

4/2564  เพ่ือให้รายละเอียดถูกต้องและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน  จำนวน  4  โครงการ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 

- โครงการก่อสร้างหอถังประปาในสำนักงาน 
ข้อความเดิม  โครงการก่อสร้างหอถังประปาภายในสำนักงาน อบต.ทุ่งแก  ก่อสร้างหอถังโครงเหล็ก

ขนาด 3.60X3.60 เมตร  สูง 11.90 เมตร  ตามแบบมาตรฐานและอบต.ทุ่งแกกำหนด  
งบประมาณ 485,000 บาท  งบประมาณ พ.ศ. 2564 

ข้อความที่ขอแก้ไข 
- โครงการก่อสร้างหอถังประปาภายในสำนักงาน อบต.ทุ่งแก  ก่อสร้างหอถังโครงเหล็กขนาด 

4.00 X 4.00 เมตร  สูง 6.00 เมตร  ตามแบบมาตรฐานและ อบต.ทุ่งแกกำหนด งบประมาณ
260,000 บาท  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

2. โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน 
รายละเอียดที่ขอแก้ไขข้อความเดิม 
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน  ต่อเติมอาคารสำนักงานขนาดพ้ืนที่3.00 X 3.50 เมตร  
มาตรฐานและอบต.ทุ่งแกกำหนด  งบประมาณ 110,000 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ข้อความใหม่ 
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน  ดังนี้ 
- ต่อเติมอาคารสำนักงานขนาด 3.00X3.50 เมตร  มาตรฐานและอบต.ทุ่งแกกำหนด  

งบประมาณ 110,000 บาท  ปีงบประมาณ 2561 
- ต่อเติมอาคารสำนักงาน  ขนาดพ้ืนที่ 24.00 X 3.50 เมตร  พื้นที่ 140 ตรม.  งบประมาณ 

1,100,000 บาท  ปีงบประมาณ 2565 
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3. โครงการขุดลอกลำห้วยควาย  บ้านทุ่งแก  หมู่ 2 
ข้อความเดิม 
โครงการขุดลอกลำห้วยควาย  บ้านทุ่งแก หมู่ 2 ขุดลอกลำห้วยขนาดกว้าง 15 เมตร ยาว 450 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร  งบประมาณ 379,650 บาท ปีงบประมาณ 2563-2564 
ข้อความใหม่ 
โครงการขุดลอกลำห้วยควาย  บ้านทุ่งแก หมู่ 2 ขุดลอกลำห้วยขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 650 
เมตร ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร  งบประมาณ 289,000 บาท  ปีงบประมาณ 2563-2564 

4. ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง 
ข้อความเดิม 
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมอาคารและสิ ่งก่อสร้าง  อาคารสำนักงานได้รับการปรับปรุงดูแล  
งบประมาณ 500,000 บาท  ปีงบประมาณ 2561-2565   
ข้อความใหม่ 
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง  อาคารสำนักงานและสิ่งก่อสร้างได้รับการ
ปรับปรุงดูแล  งบประมาณ 500,000 บาท  ปีงบประมาณ 2561-2565  และเพิ่มเติมแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

5. โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
งบประมาณ 20,000 บาท  ปีงบประมาณ 2564-2565  
วัตถุประสงค์  เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้ความช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
- ประชาชนร้อยละ 80 ได้ร ับการบริการและการช่วยเหลือจากศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือ

ประชาชน 
- มีศูนย์กลางในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  คะ  ท่านประธานสภาฯ  

ท่านสมาชิกสภาฯ  ฉันได้นำเรียนรายละเอียดการแก้ไขและเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) ครั้งที่ 4/2564 มีสมาชิกสภาจะสอบถามเพ่ิมอีกไหม 

ที่ประชุม  มีการอภิปรายพอสมควร 

ประธานฯ  ท่านสมาชิกสภา  ครับ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายพอสมควร  ผมขอมติที่ประชุมว่าท่านเห็นชอบหรือไม่  
   กับการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 4/2564 จำนวน 4  โครงการ  และโครงการ
   เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 4/2564  จำนวน  1  โครงการ  ถ้าท่านสมาชิก
   สภาเห็นชอบ  ยกมือครับ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 13  เสียง   งดออกเสียง  1  เสียง 

ประธานฯ  ขอบคุณท่านสมาชิกสภา  ที่เล็งเห็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนและเป็นการแก้ไขปัญหาความ
   เดือดร้อนและสนองตอบกับความต้องการของพ่ีน้องต่อไปทาง อบต.ทุ่งแก  จะปิดประกาศให้ประชาชน
   ทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วัน 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง   อ่ืนๆ 

ที่ประชุม  ได้มีการชี้แจงปัญหาความเดือดร้อนพอสมควร 

ประธานฯ  ครับสมาชิกสภาฯ  ท่านผู้นำ  ได้ชี้แจงปัญหาและแนะนำพร้อมขอบคุณทาง อบต.ทุ่งแก  สรุปปัญหา  ก็
   เหมือนกันแทบทุกบ้านทางเกษตรเป็นหลุม  ไฟฟ้าส่องสว่าง  น้ำประปา ห้วยหนองน้ำตื้นเขิน ไม่ 
   เพียงพอกับการเกษตรผมขอให้ทางผู้บริหารท่านนายกฯชี้แจงครับ 

นายวิจารณ์  มุทาพร ท่านประธาน  สมาชิกสภา  และท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ครับ  ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภา และ 
    นายก อบต.  ท่านผู้นำทุกหมู่บ้าน  ในการเข้าร่วมประชุมประชาคมแผนพัฒนาของแต่ละหมู่บ้านทางอบต.ทุ่งแก  ก็ได้
   รับทราบและเห็นปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องในแต่ละหมู่บ้านก็มีปัญหาความต้องการให้ทาง อบต.
   หาทางแก้ไขปัญหาอย่างเช่น  ถนนการเกษตรเป็นหลุม  ช่วงที่ผ่านมาทาง อบต.ได้ลงหินลูกรังซ่อมแซม
   ถนนการเกษตรแต่ไม่ได้เกรดเพียงแค่ปรับเกลี่ยช่วงนี้ก็เป็นฤดูเก็บเกี่ยวพืชผลผลิตทางการเกษตรเกรด
   เดอร์เราไม่ได้งบประมาณไว้  แต่ก็ได้ประสานไปทาง อบจ.แล้วรอคิวอยู่ ไฟฟ้าส่องสว่าง  การไฟฟ้าเขา
   ไม่ให้ใช้ไฟเขาแต่ถ้าพี่น้องต้องการ ทาง อบต.สนับสนุนอุปกรณ์พร้อมติดตั้งให้  เสียงตามสายมีปัญหา
   แทบทุกหมู่บ้าน  เสียงไม่ดังฟังไม่ชัด  การสื่อสารประชาสัมพันธ์  ฟังไม่ได้ชัดเจนขอให้ท่านทำหนังสือ
   แจ้งเข้ามา  ทาง อบต.จะพาช่างไปซ่อมแซมในแต่ละหมู่บ้าน  น้ำอุปโภคไม่เพียงพอ ขยายเขตไฟฟ้า  
   ล้วนแต่เป็นปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องเราทั้งนั้น  การขยายเขตไฟฟ้าท่านก็รวบรวมพ่ีน้องที่ยังไม่มี
   ไฟฟ้าใช้สำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนเข้ามาทาง อบต.จะประสานกับทางไฟฟ้าให้  จะ
   รวดเร็วกว่า  ทาง อบต.มีงบประมาณสนับสนุนไฟฟ้าอยู่  ส่วนการพัฒนาในช่วงนี้งบประมาณปี พ.ศ.
   2564  ยังไม่ถ่ายโอนมารองบประมาณอยู่  สำหรับจ่ายขาดเงินสะสมเริ่มลงแล้วก็ขอให้ท่านสมาชิกสภา 
   ผู้นำช่วยกันตรวจสอบกำกับดูแลถ้าไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ขนาดและปริมาณก็ให้รีบแจ้ง ผอ.กอง
   ช่าง ทางผู้บริหารด่วน  เพื่อหาทางแก้ไขให้ถูกต้อง  ผมขอนำเรียนปัญหาและแนวทางดำเนินงาน อบต.  
   ขอบคุณครับ 

ประธานฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ และท่านผู้เข้าร่วมประชุมจะชี้แจงหรือเพ่ิมเติมอีกไหมครับ 

ที่ประชุม  ไม่มี 

ประธานฯ  ถ้าที่ประชุมไม่มีอะไรชี้แนะเพิ่มเติมผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลามาประชุมในวันนี้ ผมขอปิด
   ประชุม  ขอบคุณครับ 

ปิดประชุมเวลา 16.40 น. 
 

   
 
 

(ลงชื่อ)   ชาติชูชัย  พนมหอม 
    (นายชาติชูชัย  พนมหอม) 

  เลขานุการสภา/ผู้จดบันทึกการประชุม 
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       (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  

 
 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



รายงานการประชุมสภาสมัย   สมัยท่ี 1 (ครั้งที่ 2) 
ประจำปี  พ.ศ. 2564 

วันที่  16  เดือน  กุมภาพันธ์  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 นายก อบต.ทุ่งแก วิจารณ์  มุทาพร  
2 นายพนมไพร สีหานาจ รองนายก อบต.ทุ่งแก พนมไพร สีหานาจ  
3 นายสมชาย  พรมศรี รองนายก อบต.ทุ่งแก สมชาย  พรมศรี  
4 นายคำพันธ์  จันทโคราช เลขานุการผู้บริหาร คำพันธ์  จันทโคราช  
5 นางศนิตรา  สุขะปุณพันธ์ ปลัด อบต.ทุ่งแก ศนิตรา  สุขะปุณพันธ์  
6 นายเจียง  เกษเกษร ผอ.กองช่าง เจียง  เกษเกษร  

    เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 

ประธานฯ สวัสดีครับ  รองประธานสภาฯ  เลขาสภา  ท่านสมาชิกสภา  คณะผู้บริหาร  ท่านปลัด อบต. 
ผอ.กองช่าง  ที่ประชุมพร้อมแล้ว  ผมขอเปิดประชุมสภา  สมัยสามัญ  ครั้งที่ 2  ประจำปี   
พ.ศ.2564  ครับ 
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง   ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานฯ ท่านสมาชิกสภา  ท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ  ช่วงนี้เป็นฤดูแล้งมีไฟป่าไหม้ในทุกพ้ืนที่
และเกิดวาตะภัยฝนลมแรงขอให้ประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรในหมู่บ้านให้ทราบด้วยและสิ่งที่
ตามมาก็คือโรคระบาดเช่นท้องร่วงและโรคพิษสุนัขบ้าในหมู่บ้านของเราเนื่องจากโรคพิษสุนัข
บ้าเป็นโรคติดต่อชนิดสัตว์ที่มีอันตรายเป็นอย่างยิ่ง 

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ที่ประชุม รับรอง 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง   พิจารณาเรื่องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง 

ประธานฯ พิจารณาเรื่องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง  เชิญท่านปลัด อบต.ชี้แจง 

นางศนิตรา  สุขะปุณพันธ์ เรียนประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภา  ผู้บริหาร  เจ้าหน้าที่  ดิฉันขอนำเรียนชี้แจงระเบียบ 
      ปลัด อบต. กฎหมายการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2541 
 หมวด 4  
 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดิน  และ

สิ่งก่อสร้าง  ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง  ให้
เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  ส่วนรายละเอียดที่ขอแก้ไข  มีดังนี้ 
- โครงการขุดลอกลำห้วยควาย  บ้านทุ่งแก  หมู่ 2 โดยการขุดลอกลำห้วยควาย  ขนาดกว้าง 
15.00 เมตร  ยาว  450.00 เมตร  ลึกเฉลี่ย  2.50 เมตร  งบประมาณ  379,650.00  บาท  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 
ขอความใหม่ท่ีขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
 - โครงการขุดลอกลำห้วยควาย  บ้านทุ่งแก  หมู่ 2 โดยการขุดลอกลำห้วยควาย  ขนาดกว้าง 
7.00 เมตร  ยาว  630.00 เมตร  ลึกเฉลี่ย  2.50 เมตร  งบประมาณ 289,000.00  บาท  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564  รายละเอียดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายขอให้ทางสภาพิจารณาต่อไปคะ 

ประธานฯ  ขอคุณท่านปลัด อบต.ครับ  ที่ชี้แจงรายละเอียดแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวธิีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541  
สามารถกระทำได้ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่นท่านสมาชิกสภา  มีอะไรจะสอบถาม
เพ่ิมเติมอีกไหมครับ 

ที่ประชุม มีการอภิปรายพอสมควร 
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ประธานฯ ครับท่านสมาชิกสภา  ที่ประชุมได้มีการสอบถามและอภิปรายพอสมควรแล้ว  ผมขอมติในที่
ประชุมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  เป็นอำนาจของสภาที่จะเห็นสมควรจะอนุมัติหรือไม่  
ท่านสมาชิกสภาทุกท่านมีอำนาจ ถ้าเห็นควรอนุมัติให้ใช้สิทธิโดยการยกมือให้พ้นศีรษะ  ครับ 

ที่ประชุม อนุมัติ  13  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง อ่ืนๆ 

ประธานฯ เชิญท่านนายก  ครับ 

นายวิจารณ์  มุทาพร ขอบคุณท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ  ท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ  ช่วงนี้เป็น 
   นายก อบต. ช่วงฤดูแล้ง  ลมแรง  ฝนหลงฤดู  เกิดวาตะภัย  ลมแรงทำลายบ้านเรือนเสียหาย  ขอให้ทุกท่าน

ช่วยกันป้องปราม  ป้องกัน  การเผาตอซังข้าวถ้าเป็นไปได้อยากให้ไถกลบ  ไฟป่าแถวตำบลเรา
เกษตรกรปลูกอ้อยเยอะมันสำปะหลังเวลาเก็บเก่ียวผลผลิตชอบเผาแล้วเอาไม่อยู่ทำให้เกิดไฟ
ลุกลามถ้าเกิดเหตุก็แจ้งเข้ามาและท่ีน่าเป็นห่วงอีกเรื่อง  วาตะภัยทำลายบ้านเรือน  หลังคาเปิด
ก็ให้แจ้งทาง อบต.ด่วน  ให้ถ่ายรูปไว้แล้วให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนเรื่องถนนเพ่ือ
การเกษตร  รถเกรดเดอร์  ไฟฟ้า  ประปา  เริ่มลงมือแล้วบางหมู่บ้าน  ก็ต้องรองบประมาณอีก
นั่นแหละ  ขอบคุณครับ 

ประธานฯ  ขอบคุณท่านนายกฯ  ที่มีความเป็นห่วงเป็นใย  ท่านสมาชิกสภา  ท่านผู้นำ  ก็ช่วยกัน
ประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรในหมู่ทราบ  มีท่านใดจะเสนออะไรอีกไหม 

ที่ประชุม ไม่มี 

ประธานฯ ขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลา  มาประชุมในวันนี้ผมขอปิดประชุมครับ 

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  

 


