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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  1  ครั้งท่ี  1  ประจ าปี พ.ศ.2563 

  วันท่ี  17  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2563  เวลา 09.30 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 

******************************* 
 

ผู้มาประชุม 
 

ล าดับท่ี 
 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสหรัถ  กล้ารอด รองประธานสภา อบต. สหรัถ  กล้ารอด  

2 นายสร้อย  เถื่อนสันเทียะ สมาชิกสภา อบต. ม. 1 สร้อย  เถื่อนสันเทียะ  

3 นางสาวภคมน  แก่งสันเทียะ สมาชิกสภา อบต. ม.1 ภคมน  แก่งสันเทียะ  

4 นายดาวทอง  ศรีเพ็ชร   สมาชิกสภา อบต. ม. 2 ดาวทอง  ศรีเพ็ชร    

5 นายแสวง  แขขุนทด สมาชิกสภา อบต. ม.3 แสวง  แขขุนทด  

6 นายบุญเติม  เขยพุดซา สมาชิกสภา อบต. ม.3 บุญเติม  เขยพุดซา  

7 นายสุข  ภู่ประกิจ สมาชิกสภา อบต. ม.4 สุข  ภู่ประกิจ  

8 นายบุญชู  ภู่ประกิจ สมาชิกสภา อบต. ม.4 บุญชู  ภู่ประกิจ  

9 นางสาวสมพร  ภิรมย์ไทย สมาชิกสภา อบต. ม. 5 สมพร  ภิรมย์ไทย  

10 นายดวงตะวัน  ภิรมย์ไทย สมาชิกสภา อบต. ม.5 ดวงตะวัน  ภิรมย์ไทย  

11 นางสาวส ารวย  ก้องเมือง สมาชิกสภา อบต. ม.6 ส ารวย  ก้องเมือง  

12 นายโอภาส  ภู่มาก สมาชิกสภา อบต. ม.7 โอภาส  ภู่มาก  

13 นายสมพร  อมฤทธิ์ สมาชิกสภา อบต. ม.8 สมพร  อมฤทธิ์  

14 นายณัฐพงษ์  ผาสุข สมาชิกสภา อบต. ม. 9 ณัฐพงษ์  ผาสุข  

15 นางสาววันดี  จารย์ราช   สมาชิกสภา อบต. ม. 9 วันดี  จารย์ราช    

16 นายอรุณ  ท าดี สมาชิกสภา อบต. ม.10 อรุณ  ท าดี  

17 นางโสภา  ภู่มาก สมาชิกสภา อบต. ม.10 โสภา  ภู่มาก  

18 นายจรูญ  หัดจุมพล สมาชิกสภา อบต. ม.11 จรูญ  หัดจุมพล  

19 นายช่วง  เบียดขุนทด สมาชิกสภา อบต. ม.11 ช่วง  เบียดขุนทด  

20 นางยุพิน  มีหมู่ เลขานุการสภา อบต. ยุพิน  มีหมู่  
 
 
 
 
 
 

/ผู้เข้าร่วมประชุม… 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับท่ี 
 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสุขสันต์  ช านาญกุล นายก อบต. สุขสันต์  ช านาญกุล  

2 นายสมชาย  พ่ึงอยู่ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล สมชาย  พ่ึงอยู่  

3 นายอุ่น  หกขุนทด เลขานุการนายก อบต. อุ่น  หกขุนทด  

4 นางกชกร  ชมศรี ผู้อ านวยการกองคลัง กชกร  ชมศรี  

5 นางสาวสุภาพร  พองชัยภูมิ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม สุภาพร  พองชัยภูมิ  

6 นายสาธิต  เปียสันเทียะ นายช่างโยธาช านาญงาน  รักษาราชการแทน 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

สาธิต  เปียสันเทียะ  

7 น.ส.ปวิศรา  จันทร์กลาง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ปวิศรา  จันทร์กลาง  

8 น.ส.อัจฉราพรรณ  ภิรมย์กิจ นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ อัจฉราพรรณ  ภิรมย์กิจ  

9 น.ส.วิลาวรรณ  บุญเกิด นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ   
รก.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  

วิลาวรรณ  บุญเกิด  

10 นายปุณณพัฒน์  ขาวนวน ผู้ช่วยเหลืองานกองการศึกษา ปุณณพัฒน์ ขาวนวน  
 

 

เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 
 

เม่ือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ มาครบองค์ประชุม พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่          
ที่เก่ียวข้อง  นางยุพิน  มีหมู่  เลขานุการสภาฯ เชิญผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านยืนไว้อาลัยให้กับการ จากไปของนายจ่น  
จอดสันเทียะ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  และผู้เสียชีวิตจากเหตุยิงกราดในจังหวัดนครราชสีมา    

จากนั้น นายสหรัถ  กล้ารอด  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยพร้อมน าสวดมนต์  นางยุพิน  มีหมู่  เลขานุการ
สภาฯ  อ่านประกาศฯ  ดังนี้ 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  เรื่อง  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบัวโคก  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  1  ประจ าปี พ.ศ.2563  ตามมติสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบัวโคก  ในสมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2562  เม่ือวันที่  11  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2562  
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  ได้ก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล             
หนองบัวโคก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่  1 ประจ าปี  พ.ศ. 2563 มีก าหนดระยะเวลา 15 วัน เริ่มต้ังแต่วันที่              
10-24  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.2563  ไปแล้วนั้น 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ  22  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  สมัยประชุม
สามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  1  ประจ าปี  พ.ศ.2563  ในวันที่  17  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.2563  ณ ห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน ประกาศ  ณ  วันที่  13  เดือน  กุมภาพันธ์  
พ.ศ. 2563  นายสหรัถ  กล้ารอด  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 

/จากนั้น... 



3 
 

จากนั้น  นายสหรัถ  กล้ารอด  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ  ได้ด าเนินการประชุมสภาฯ  ตามระเบียบวาระต่อไป 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่อง    ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

1.1 แจ้งผลการวินิจฉัยสมาชิกภาพของสมาชิกสภา อบต.หนองบัวโคก 

 

นายสหรัถ  กล้ารอด   ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  ได้หารือเก่ียวกับการ 
(ประธาน)  สิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ราย นายสนอง สีแดง   

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  2  กรณีขาดการประชุมสภาฯ สามครั้งติดต่อกัน โดยมี          
ข้อสงสัยว่า  การขาดประชุมสภาของนายสนองฯ เป็นการขาดประชุมสามครั้ง
ติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควรหรือไม่ และสมาชิกภาพของสมาชิ กสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลสิ้นสุดลง  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๔๗ ตรี (4) หรือไม่   

ต่อมานายอ าเภอจัตุรัส  ได้แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนกรณีดังกล่าว  
ตามค าสั่งอ าเภอจัตุรัส ที่ 3/2563  เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน  ลงวันที่  
3  มกราคม  2563  และมีความเห็นว่า  กรณีการขาดประชุมสภาของนายสนอง  
สีแดง  เป็นการขาดประชุมสภาฯ สามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร   

นายอ าเภอจัตุรัสวินิจฉัยแล้ว เห็นพ้องกับคณะกรรมการสอบสวน จึงได้ 
ประกาศค าวินิจฉัยการสิ้นสุดสมาชิกภาพสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลของ 
นายสนอง สีแดง สมาชิกสภา อบต.หนองบัวโคก หมู่ที่ 2  ตามพระราชบัญญัติ         
สภา ต าบลและองค์การบริ หาร ส่วนต า บล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ ไข เพ่ิมเติม                      
มาตรา ๔๗ ตรี (4)  ต้ังแต่วันที่  23  ธันวาคม  2562  เป็นต้นไป  

จึงแจ้งให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้รับทราบโดยทั่วกัน    

 

ที่ประชุม  รับทราบ     
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่อง    รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี 2562  เมื่อวันท่ี 23 ธันวาคม 2562 

 

นายสหรัถ  กล้ารอด   รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562  
(ประธาน) เม่ือวันที่ 23 ธันวาคม ๒๕62 ได้ส่งส าเนาให้สมาชิกสภาทุกท่านทราบล่วงหน้าแล้ว  

ในส่วนนี้ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ตรวจรายงาน การประชุมฯ  หากท่านใด          
เห็นว่ารายงานการประชุมยังไม่ถูกต้องจะแก้ไขเพ่ิมเติมรายละเอียดหรือท้วงติง
ข้อผิดพลาดส่วนใดขอให้เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ   

หากไม่มี  ขอมติที่ประชุมสภาฯ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การ
บริ ห าร ส่ วนต าบลหนองบั ว โคก  ส มัยสา มัญ  สมัยที่ 4 ครั้ งที่  1 ประจ า ปี                
พ.ศ.2562  เม่ือวันที่  23  ธันวาคม  2562 

 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 
 

/ระเบียบวาระที่  ๓… 
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ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่อง    เสนอเพ่ือพิจารณา  
 

            3.1  พิจารณาก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ.2563  
                 และก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปี พ.ศ. 2564 
 

นายสหรัถ  กล้ารอด เชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบต่อที่ประชุมสภาฯ  
 (ประธาน)        
 

นางยุพิน  มีหมู่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
(เลขานุการสภา)   พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๒๑  การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและ 

วันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น  วันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปี
สมัยแรกของปีถัดไป  ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปี
สมัยแรกของแต่ละปี  โดยให้น าความในข้อ ๑๑  มาใช้บังคับโดยอนุโลม  โดยข้อ ๑๑ 
(๓) ก าหนดไว้ว่า  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ก าหนดว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจ าปีก่ีสมัย แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเม่ือใด 
แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดก่ีวัน  กับให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีก าหนดก่ีวัน   

 

นายสหรัถ  กล้ารอด   ตามที่เลขานุการสภาฯ  ได้ชี้แจงข้อระเบียบที่เก่ียวข้องกับการก าหนดสมัย 
(ประธาน) ประชุมสภาไปแล้วนั้น  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกจะก าหนดให้           

ปี พ .ศ .2563 มีสมัยประชุ มสามัญประจ าปี ก่ี สมัย  แต่ละส มัยจะเริ่ม เม่ือใด                
แต่ละสมัยจะมีก าหนดก่ีวัน   เชิญสมาชิกสภาเป็นผู้เสนอและให้มีผู้รับรองสองท่าน 
 

นายสร้อย  เถื่อนสันเทียะ   เสนอก าหนดให้มีการประชุมสี่สมัย  โดยมีนางสาวภคมน  แก่งสันเทียะ   
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1)  สมาชิกสภา อบต.หมู่  1  และนายดวงตะวัน  ภิรมย์ไทย  สมาชิกสภา อบต. หมู่  5    

เป็นผู้รับรอง 
 

นายสหรัถ  กล้ารอด   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด  จะเสนออีกหรือไม่  หากไม่มีขอเชิญสมาชิกสภาฯ 
(ประธาน)   เสนอว่าแต่ละสมัยจะเริ่มเม่ือใด แต่ละสมัยจะมีก าหนดก่ีวัน และให้มีผู้รับรองสองท่าน             
 

นายณัฐพงษ์  ผาสุข     เสนอก าหนดสมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีก าหนดไม่เกินสิบห้าวัน ดังนี้ 

(สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9)   สมัยที่  2  เริ่มวันที่  15  ถึงวันที่  29  มิถุนายน  2563 
สมัยที่  3  เริ่มวันที่  10  ถึงวันที่  24  สิงหาคม  2563   
สมัยที่  4  เริ่มวันที่  14  ถึงวันที่  28  ธันวาคม  2563 
โดยมีนายดาวทอง  ศรีเพ็ชร  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2 และนายแสวง              

แขขุนทด  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3  เป็นผู้รับรอง   
 

นายสหรัถ  กล้ารอด  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่  หากไม่มีขอมติที่ประชุม 
(ประธาน)  
 
 

/มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม           ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ ก าหนดการประชุมสมัยสามัญ 
ประจ าปี พ.ศ.2563  จ านวนสี่สมัย  มีก าหนดระยะเวลา  15  วัน  ดังนี้ 

สมัยที่  2  เริ่มวันที่  15  ถึงวันที่  29  มิถุนายน  2563 
สมัยที่  3  เริ่มวันที่  10  ถึงวันที่  24  สิงหาคม  2563   
สมัยที่  4  เริ่มวันที่  14  ถึงวันที่  28  ธันวาคม  2563 
 

นายสหรัถ  กล้ารอด   ล าดับต่อไป  ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอว่า ในปี พ.ศ.2564  จะก าหนด 
(ประธาน) วันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกเม่ือใด และมีก าหนดก่ีวัน และ                 

ให้มีผู้รับรองสองท่าน 
 

นายณัฐพงษ์  ผาสุข   เสนอก าหนดให้มีการประชุมสมัยสามัญสมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.2564                 
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9)   มีก าหนดระยะเวลา  15  วัน  เริ่มวันที่  12   ถึงวันที่  26  กุมภาพันธ์  2564   
 โดยมีนายโอภาส  ภู่มาก  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7 และนายอรุณ ท าดี  สมาชิกสภา 

อบต. หมู่ 10  เป็นผู้รับรอง 
 

นายสหรัถ  กล้ารอด  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่  หากไม่มีขอมติที่ประชุม 
(ประธาน)  
 

มติที่ประชุม         ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์   ก าหนดการประชุมสมัย
สามัญสมัยแรก  ประจ าปี  พ.ศ.2564  มีก าหนดระยะเวลา 15 วัน  เริ่มวันที่               
12  ถึงวันที่  26  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2564  
 

   3.2  พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  
                                               เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี  1  และเปล่ียนแปลง  ครั้งท่ี  2  
 

นายสหรัถ  กล้ารอด   ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก ได้เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น   
(ประธาน) (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1  และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่  2 ต่อสภาองค์การ 

บริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก ดังนั้น  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ข้อ 22 และข้อ 22/1 และพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7  พ.ศ.2562  
มาตรา 46  จึงเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพ่ิมเติมครั้งที่ 1 
และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ต่อสภา อบต.หนองบัวโคก เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ก่อนที่ผู้บริหารท้องถิ่นจะประกาศใช้ต่อไป        
  ล าดับแรก  ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก เสนอร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพ่ิมเติม  ครั้งที่ 1  ต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองบัวโคก 

 
 
 
 
 

/นายสุขสันต์...   
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นายสุขสันต์  ช านาญกุล   หลักการและเหตุผล  ในการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
 (นายก อบต.)   ครั้งที่  1  มีดังนี้   

  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกมีภารกิจส าคัญในการพัฒนา 
ท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ  เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในส่วนรวม          
ให้ดีขึ้น  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561- 2565) เม่ือวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ไปแล้ว นั้น 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบัวโคก ยังไม่ครอบคลุมและมีความจ าเป็นเร่งด่วนในการให้บริการสาธารณะ
แก่ประชาชนในพ้ืนที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  จึงมีความจ าเป็นต้อง
เพ่ิมเติมครั้งที่ 1  เพ่ือให้โครงการ/กิจกรรมสอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์
ปัจจุบัน เพ่ือด าเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวมและ          
เพ่ือตอบสนอง แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
เนื่องจากโครงการที่จะด าเนินการดังกล่าวไม่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 
2565) ดังนั้น เพ่ือให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ 3)  พ.ศ . 2561 ข้ อ 22 เพ่ือประโยชน์ ของประชา ชน การเพ่ิมเติม
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

(1) คณะกร รมการสนับสนุนการ จัดท า แผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่า ง  
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่ เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประชา คมท้องถิ่นพิจารณาร่า ง
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่ งร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่ เพ่ิม เติมให้สภา องค์กา รบริห ารส่วนต าบลพิจารณาตา มมาตรา 46           
แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย               

เม่ือแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนา
ท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชน
ทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 

    ซ่ึงกา รเ พ่ิมเติมแผน พัฒนาท้ องถิ่น  (พ.ศ.2561 -2565)   ครั้ งที่  1  
ด าเนินการตามขั้นตอนของระเบียบฯ  ดังนี้ 

   1. คณะกรรมการสนับสนุนการ จัดท าแผนพัฒนา ท้องถิ่นจั ดท า ร่า ง
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่ เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการสนับสนุน อบต.หนองบัวโคก  ประชุมแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่  1 เม่ือ วันที่ 31 มกราคม  2563 
โดยมีปลัดยุพิน มีหมู่  เป็นประธาน และคณะกรรมการ  จ านวน 8  ท่านได้มีมติ
เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1  

 
/2. คณะกรรมการ… 
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2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561- 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่  1 เม่ือวันที่ 6 กุมภาพันธ์   2563 โดยมี            
นายสุขสันต์  ช านาญกุล เป็นประธาน และคณะกรรมการ จ านวน 19 ท่าน ได้มีมติ   
เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 

3. ปร ะชาคมท้ องถิ่น ระดับต า บล พิจ ารณา ร่า งแผน พัฒนา ท้องถิ่ น             
(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1  เพ่ือเสนอสภาท้องถิ่น โดยประชาคมท้องถิ่น 
ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่  1 
เม่ือวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563  โดยมีนายสุขสันต์ ช านาญกุล เป็นประธาน และ
ประชาคมระดับต าบล  จ านวน 60  ท่าน ได้มีมีมติเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม  ครั้งที่  1   

4. สภาท้องถิ่นประชุมเพ่ือเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565)  เพ่ิมเติม  ครั้งที่  1  ในวันที่  17  กุมภาพันธ์  2563 
  5. เม่ือสภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -
2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 แล้วผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
ที่ เพ่ิม เติม และประกา ศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่ เพ่ิมเ ติมพร้ อมทั้งปิดปร ะกา ศ                  
ให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับต้ังแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้ 

       การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประกอบด้วย   
แบบ ผ.01  บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

     แบบ  ผ.02  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ิมเติม  ครั้งที่  1  
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
    แผนงานเคหะและชุมชน  
2. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   
    แผนงานบริหารงานทั่วไป  
แบบ  ผ.03  บัญชีครุภัณฑ์  เพ่ิมเติม  ครั้งที่  1  
แผนงานบริหารงานทั่วไป  หมวดครุภัณฑ์  ประเภท  ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและ

เผยแพร่  ครุภัณฑ์ส านักงาน  และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   
ภาคผนวก  ประกอบด้วย  ประมาณการราคาก่อสร้าง  ทุกโครงการ  และ

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบฯ และเพ่ือให้ 

เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน จึงเสนอแผนพัฒนาท้องถิ่น   
(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1  ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบัวโคกเพ่ือพิจารณาต่อไป  รายละเอียดปรากฏตามรูปเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565)  ที่ได้แจกจ่ายให้กับสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ทราบล่วงหน้าแล้ว   

 
 
 

/นายสหรัถ...   
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นายสหรัถ  กล้ารอด  มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อสงสัยจะสอบถามหรือไม่ หากไม่มี
(ประธาน) ขอมติที่ประชุมสภาฯ ในการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
 เพ่ิมเติม  ครั้งที่  1 
   

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์  
 

นายสหรัถ  กล้ารอด   ล าดับต่อไป  เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  น าเสนอแผนพัฒนา 
(ประธาน)   ท้องถิ่น  (พ.ศ.2561- 2565)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  2  ต่อที่ประชุม  
 

นายสุขสันต์  ช านาญกุล   หลักการและเหตุผล  ในการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(นายก อบต.)   (พ.ศ.2561 - 2564)  ครั้งที่ 2  มีดังนี้ 

  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกได้ประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) เม่ือวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ไปแล้ว นั้น 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก มีความจ า เป็นเร่งด่ วนในกา ร
ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพ้ืนที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล      
จึงมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  ครั้งที่  2 เพ่ือให้โครงการ/
กิจกรรมสอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบัน  เพ่ือด าเนินการให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวมและเพ่ือตอบสนอง แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนให้กับประชาชนในพ้ืนที่รับผิดชอบ แต่เนื่องจากโครงการที่จะด าเนินการ
บางโครงการไม่ได้ก าหนดอยู่ในช่วงของปีที่ เหมาะสมและปริมาณงานที่ก าหนดไว้           
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการช่าง จึงไม่สามารถด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่ได้ ดังนั้น เพ่ือให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย          
ว่าด้วยการจัดท าแผนแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  3) พ.ศ.2561 ข้อ ๒๒/๑ เ พ่ือประโยชน์ ของประชาชน              
การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล  ให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภา
องค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์กา รบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ด้วย เม่ือแผนพัฒนา ท้องถิ่นตา ม           
วรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว  ให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้  พร้อมทั้งปิดประกาศ  ให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน  นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 

   การ เปลี่ ยนแปลงแผน พัฒนาท้องถิ่น  (พ .ศ.2561 -2565)  ครั้ งที่  2  
ด าเนินการตามขั้นตอนของระเบียบฯ  ดังนี้ 

   1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองบัวโคก ได้ประชุมจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมเหตุผลและ
ควา มจ า เป็ น  เ ม่ือวั นที่  31 มกร า คม 2563  โ ดย มีท่ า นปลั ดยุ พิน  มีห มู่                 
เป็นประธาน และคณะกรรมการ จ านวน  8  ท่าน ได้มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  2  

 

/2. คณะกรรมการ...  
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  2. คณะกรรมกา รสนับสนุนการจั ดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นได้เสนอร่า ง
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  โดยมีนายสุขสันต์ 
ช านาญกุล เป็นประธาน และคณะกรรมการ  จ านวน 19  ท่าน ได้มีมติอนุมัติ        
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  2 เม่ือวันที่ 6  
กุมภาพันธ์  2563 

3. ผู้บริห ารท้องถิ่น ได้น าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นตามข้อ 2.  เสนอต่อ                 
ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกในวันนี้   และเม่ือสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกได้ให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว  จะได้
ประกาศใช้พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบ โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
ตามระเบียบฯ ต่อไป 

 การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ครั้งที่  2
ประกอบด้วย 

แบบ ผ.01  บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แบบ ผ.02  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  2   
ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
แผนงานเคหะและชุมชน   
แบบ  ผ.02/1  โครงการที่เกินศักยภาพ ของ อปท. 
ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
แผนงานเคหะและชุมชน   
ภาคผนวก  ประกอบด้วย  ประมาณการราคาก่อสร้าง  ทุกโครงการ 
ดังนั้ น  อง ค์กา รบริ ห าร ส่ วนต า บลจึ ง ไ ด้จั ดท า แผน พัฒนา ท้ องถิ่ น                

(พ.ศ. 2561- 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ขึ้นเพ่ือให้มีความเหมาะสม สอดคล้อง
กับปัญหาและความต้องการของประชาชน และเพ่ือให้สามารถแก้ปัญหาควา มจ าเป็น
เร่งด่วน ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน อีกทั้งใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณต่อไป  แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561- 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่  2 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกในครั้งนี้   จะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนและองค์กรเป็นส าคัญ 

จึงเสนอแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่  2  
ต่อที่ป ระชุ มสภาอง ค์กา รบริ หาร ส่วนต าบลหนองบัว โคก เพ่ือ พิจา รณา ต่อไป   
รายละเอียดปรากฏตามรูปเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)  ที่ได้
แจกจ่ายให้กับสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ทราบล่วงหน้าแล้ว   

 

นายสหรัถ  กล้ารอด  มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อสงสัยจะสอบถามหรือไม่ หากไม่มี
(ประธาน) ขอมติที่ประชุมสภาฯ ในการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
 เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  2  
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์  
 

/3.3  พิจารณาเลือก... 
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    3.3  พิจารณาเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  
 

นายสหรัถ  กล้ารอด   เชิญเลขานุการสภา อบต.  ชี้แจงข้อระเบียบต่อที่ประชุมสภาฯ 
(ประธาน) 
 

นางยุพิน  มีหมู่    ด้วยนายจ่น  จอดสันเทียะ  ประธานสภา อบต.หนองบัวโคก  ได้เสียชีวิต 
(เลขานุการสภา)   เม่ือวันที่ 4 กุมภาพันธ์  2563 เป็นเหตุให้พ้นจากต าแหน่ง ตามมาตรา 50(2) และ  

มาตรา 47 ตรี (2) แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 ต้ังแต่วันที่  4 กุมภาพันธ์  
2563  

ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537  
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7  พ.ศ.2562 มาตรา 51  เม่ือต าแหน่งประธานหรือ           
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลว่างลงเพราะเหตุอ่ืนใดนอกจากครบวาระ 
ให้มีการเลือกประธานหรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแทนต าแหน่ง   
ที่ว่างภายใน 15  วัน  นับแต่วันที่ต าแหน่งนั้นว่างลง  และให้ผู้ซ่ึงได้รับเลือกแทนนั้น
อยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซ่ึงตนแทน 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา ท้องถิ่น  
พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554  ข้อ 8  วิธีเลือกประธานสภา
ท้องถิ่น  ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่
ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภาท้องถิ่น  การเสนอนั้นต้องมี
สมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคน           
มีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว  ชื่อที่เสนอไม่จ ากัดจ านวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่น
ลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น  โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อ          
คนละหนึ่งชื่อ เม่ือตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภา
ท้องถิ่น ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคน          
ให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้น  โดยใช้วิธีเดิม  ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏ
ว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน   

     การเสนอชื่อและการรับรอง  ให้กระท าโดยวิธียกมือขึ้นพ้นจากศรีษะ 
   ให้ประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยว่าสองคนช่วยตรวจนับ
คะแนน 

และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา 
ท้ อ งถิ่ น  พ.ศ .2547  แ ก้ ไ ข เ พ่ิม เ ติมถึ ง  ฉบั บ ที่  2 พ.ศ .2 554 ข้ อ  1 4                  
ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น  หรือเลขานุการสภา
ท้องถิ่น  ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งต้ังเพียงต าแหน่งละหนึ่งคนให้ถือว่า
ผู้นั้นได้รับเลือก 

 
 

/นายสหรัถ...   
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นายสหรัถ  กล้ารอด    เชิญสมาชิกสภาฯ  เสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรให้เป็นประธานสภาองค์การ  
(ประธาน)   บริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  และขอผู้รับรองไม่น้อยกว่าสองท่าน 
 

นายสร้อย  เถื่อนสันเทียะ   เสนอ นายสหรัถ กล้ารอด  รองประธานสภา อบต.  โดยมีนายโอภาส ภู่มาก 
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1)  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7  และนายณัฐพงษ์  ผาสุข  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9   

เป็นผู้รับรอง 
     

จากนั้น  นายสหรัถ  กล้ารอด  จึงขอไม่ปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ประชุมสภาฯ 
เพ่ือให้การเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกเกิดความโปร่งใส
และเป็นธรรม  

นางยุพิน  มีหมู่  เลขานุการสภาฯ จึงเชิญนายสุข  ภู่ประกิจ  สมาชิกสภา
อง ค์การบริ หา รส่ วนต า บลหนองบั วโคกผู้ มีอา ยุมา กที่ สุด ซ่ึงอยู่ ในที่ป ระชุ ม                 
เป็นประธานที่ประชุมชั่วคราว  เพ่ือด าเนินการให้สมาชิกสภาฯ เลือกกันเองเป็น
ประธานที่ประชุมสภาฯ   

 

นายสุข  ภู่ประกิจ  เชิญสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  เสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรเป็นประธานที่ประชุม 
(ประธานที่ประชุมชั่วคราว) สภาฯ 
 
นายณัฐพงษ์  ผาสุข   เสนอนายสุข  ภู่ประกิจ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4 เป็นประธานที่ประชุม                   
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9) โดยมีนายบุญชู  ภู่ประกิจ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4  และนายช่วง  เบียดขุนทด  

สมาชิกสภา อบต. หมู่ 11  เป็นผู้รับรอง 
 

นายสุข  ภู่ประกิจ    มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด  จะเสนออีกหรือไม่  หากไม่มีขอมติที่ประชุม 
(ประธานที่ประชุมชั่วคราว) 
 

มติที่ประชุม  ที่ป ร ะชุ ม มีมติ เลื อกนา ยสุ ข   ภู่ ป ระกิจ   สมาชิ กสภา  อบต .  ห มู่  4                
เป็นประธานที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก   

 

นายสุข  ภู่ประกิจ  ขณะนี้อยู่ในการประชุมสภาฯ วาระที่ 3.3  พิจารณาเลือกประธานสภา 
(ประธานที่ประชุม)   องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก ซ่ึงมีสมาชิกสภาเสนอชื่อ นายสหรัถ กล้ารอด 
    และมีผู้รับรองสองท่าน  จึงขอสอบถามว่า  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ 

หากไม่มีผู้ใดเสนออีก  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภา ท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 ข้อ 14  
ก าหนดไว้ว่า  ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งต้ังเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน      
ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 

ดังนั้น  นายสหรัถ  กล้ารอด  จึงเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 

    
 
 

/ระเบียบวาระที่  4...         
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ระเบียบวาระท่ี  4        เรื่องอ่ืน ๆ  
 

    4.1  การจัดงานท าบุญของ อบต.หนองบัวโคก  
 

นายสุข  ภู่ประกิจ   เชิญนายสมชาย  พ่ึงอยู่  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก   
(ประธานที่ประชุม)  น าเสนอต่อที่ประชุม 
 

นายสมชาย พ่ึงอยู่   ด้วย อบต.หนองบัวโคก  ได้ก าหนดจัดงานท าบุญเลี้ยงเพลพระขึ้น  ในวันที่   
(รองนายก อบต.) 28 กุมภาพันธ์ 2563 โดยได้รวบรวมเงินบริจาคจากคณะผู้บริหาร ฝ่ายสภา และ 

พนักงาน อบต.หนองบัวโคกทุกท่านในการจัดงาน จึงขอความร่วมมือจากสมาชิก
สภาฯ ได้นิมนต์พระจากวัดในหมู่บ้านของท่าน จ านวน 9 รูป และจัดหาวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ เพ่ือใช้ในการจัดงาน  ซ่ึงทาง อบต.หนองบัวโคกจะเรียนเชิญหน่วยงานราชการ
ในพ้ืนที่ทุกแห่ง  ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  สารวัตรก านัน  แพทย์ประจ า
ต าบล  และครอบครัวของคุณแม่จันที  จอดสันเทียะ เข้าร่วมงานท าบุญในครั้งนี้ ด้วย  
จึงขอเรียนเชิญสมาชิกสภาฯ ทุกท่านเข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน   ต้ังแต่เวลา  
10.00 น.  เป็นต้นไป  ณ ที่ท าการ อบต.หนองบัวโคก 

 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 
    4.2  โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถ่ิน 
 

นายสุข  ภู่ประกิจ   เชิญนายสร้อย เถื่อนสันเทียะ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1 น าเสนอต่อที่ประชุม 
(ประธานที่ประชุม)   
 

นายสร้อย  เถื่อนสันเทียะ  ตามที่สภาฯ ได้มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1) เพ่ิมเติม  ครั้งที่  1  ไปแล้วนั้น  เนื่องจากมีการเพ่ิมเติมโครงการฝึกอบรมพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น ในปีงบประมาณ 2563  จึงขอสอบถามว่า อบต.หนอง  
บัวโคกจะด าเนินการโครงการฝึกอบรมดังกล่าวหรือไม่และจะด าเนินการในช่วงใด  

 

นายสุขสันต์  ช านาญกุล  ตามที่ อบต.หนองบัวโคก  ได้เพ่ิมเติมโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ  
(นายก อบต.) บุคลากรท้องถิ่นไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2563 นั้น  

ก่อนที่จะด าเนินการ โครงการฯ ดังกล่า ว  อบต.หนองบัวโคกจะต้อง
ตรวจสอบเงินรายรับจริงก่อนว่าเพียงพอที่จะด าเนินการหรือไม่และจะสามาร ถ
ด าเนินการได้ในช่วงใด หากมีเงินรายรับเพียงพอที่จะด าเนินการ จะน าเรียนให้
สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้รับทราบในโอกาสต่อไป       

 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 

/4.3  แจ้งปัญหา... 
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    4.3  แจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน    
 

นายสุข  ภู่ประกิจ   เชิญนายสมพร  อมฤทธิ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8 น าเสนอต่อที่ประชุม 
(ประธานที่ประชุม)   
 

นายสมพร  อมฤทธิ์  ด้วยประชาชนหมู่ที่  7  บ้านโสกรวก  ประสบปัญหาความเดือดร้อน 
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8) จากแหล่งน้ าสาธารณะห้วยล าอินทร์ มีวัชพืชปกคลุมและส่งกลิ่นเหม็น  ซ่ึงบริเวณ

ดังกล่าวอยู่ในเขตพ้ืนที่  หมู่ที ่8  บ้านหนองซึก  แต่ผู้ใช้ประโยชน์คือ ประชาชน     
หมู่ที่  7  บ้านโสกรวก  ดังนั้น จึงขอความอนุเคราะห์จาก อบต.หนองบัวโคก
ด าเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนด้วย 

 

นายโอภาส  ภู่มาก  ตามที่ท่านสมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  8  ได้น าเรียนปัญหาความเดือดร้อน 
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7 ) ของประชาชน หมู่ที่ 7  เก่ียวกับแหล่งน้ าสาธารณะห้วยล าอินทร์ มีวัชพืชปกคลุม

และส่งกลิ่นเหม็นนั้น  ประชาชนหมู่ที่ 7  จ านวนหลายรายเป็นเจ้าของพ้ืนที่สองฝั่ง   
ล าห้วยและได้รับความเดือดร้อนจริง 

 

นางยุพิน  มีหมู่  เนื่องจากมีเกษตรกรจ านวนหลายรายเป็นเจ้าของพ้ืนที่สองฝั่งล าห้วยและ   
(เลขานุการสภา อบต.) ใช้น้ าในการเกษตร  ดังนั้น  การด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดดังกล่าวจะต้อง

ได้รับความยินยอมจากเกษตรกรเจ้าของพ้ืนที่สองฝั่งล าห้วยก่อนจึงจะสามารถ
ด าเนินการได้   

 

นายสุขสันต์  ข านาญกุล  ตามที่สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 8 ได้แจ้งปัญหาความเดือดร้อน 
(นายก อบต.) เก่ียวกับแหล่งน้ าสาธารณะห้วยล าอินทร์  นั้น  

นายก อบต.หนองบัวโคกรับทราบปัญหาดังกล่าว ซ่ึงล าดับแรกจะต้องเสนอ
โครงการเพ่ือบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นก่อน  และก่อนที่จะบรรจุโครงการไว้         
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของพ้ืนที่สองฝั่งล าห้วย           
จึงจะสามารถบรรจุโครงการไว้ในแผนฯ และต้ังงบประมาณรายจ่ายเพ่ือด าเนิน
โครงการได้        

 

ที่ประชุม    รับทราบ  
 

นายสุข  ภู่ประกิจ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องใดจะเสนอหรือสอบถามอีกหรือไม่  หากไม่มี  
(ประธานที่ประชุม) ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ และพนักงานทุกท่าน  ที่ให้ความร่วมมือ           

ในการเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน  และขอปิดประชุม  
 

ปิดประชุมเวลา  12.05  น. 

  
      ลงชื่อ            ยุพิน  มีหมู่          ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

                               (นางยุพิน  มีหมู่) 
              เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

 

/คณะกรรมการ... 
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  -  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว 

 
-                          ลงชื่อ           ณัฐพงษ์  ผาสุข       ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

         (นายณัฐพงษ์  ผาสุข) 
                                                  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที ่ 9 

 
      ลงชื่อ         บุญชู    ภู่ประกิจ      กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

         (นายบุญชู   ภู่ประกิจ) 
                                                        สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที ่ 4 

 
        ลงชื่อ        ช่วง  เบียดขุนทด      กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

        (นายช่วง  เบียดขุนทด) 
            สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที ่ 11 

 
 

- สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก มีมติรับรองรายงานการประชุมแล้ว  
 
 

ลงชื่อ          สหรัถ  กล้ารอด 
         (นายสหรัถ  กล้ารอด) 
      รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ปฏิบัติหน้าที่แทน 

                     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 


