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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  1  ครั้งที่  1  ประจ าปี พ.ศ.2564 

  วันที่  15  เดือน  กุมภาพันธ ์ พ.ศ.2564  เวลา 09.30 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 

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

ผู้มาประชุม 
 

ล าดับที่ 
 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสหรัถ  กล้ารอด ประธานสภา อบต. สหรัถ  กล้ารอด  

2 นายสมพร  อมฤทธิ์ รองประธานสภา อบต. สมพร  อมฤทธิ์  

3 นายสร้อย  เถื่อนสันเทียะ สมาชิกสภา อบต. ม. 1 สร้อย  เถื่อนสันเทียะ  

4 นางสาวภคมน  แก่งสันเทียะ สมาชิกสภา อบต. ม.1 ภคมน  แก่งสันเทียะ  

5 นายดาวทอง  ศรีเพ็ชร   สมาชิกสภา อบต. ม. 2 ดาวทอง  ศรีเพ็ชร    

6 นายบุญเติม  เขยพุดซา สมาชิกสภา อบต. ม.3 บุญเติม  เขยพุดซา  

7 นายแสวง  แขขุนทด สมาชิกสภา อบต. ม.3 แสวง  แขขุนทด  

8 นายบุญชู  ภู่ประกิจ สมาชิกสภา อบต. ม.4 บุญชู  ภู่ประกิจ  

9 นายสุข  ภู่ประกิจ   สมาชิกสภา อบต. ม.4 สุข  ภู่ประกิจ    

10 นางสาวสมพร  ภิรมย์ไทย สมาชิกสภา อบต. ม. 5 สมพร  ภิรมย์ไทย  

11 นายดวงตะวัน  ภิรมย์ไทย สมาชิกสภา อบต. ม.5 ดวงตะวัน  ภิรมย์ไทย  

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

13 นายโอภาส  ภู่มาก  สมาชิกสภา อบต. ม.7 โอภาส  ภู่มาก  

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 นายช่วง  เบียดขุนทด สมาชิกสภา อบต. ม.11 ช่วง  เบียดขุนทด  

19 นายจรูญ  หัดจุมพล  สมาชิกสภา อบต. ม.11 จรูญ  หัดจุมพล   

20 นางยุพิน  มีหมู่ เลขานุการสภาฯ ยุพิน  มีหมู่  
 
 
 
 
 
 

/ผู้เข้าร่วมประชุม… 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที่ 
 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสุขสันต์  ช านาญกุล นายกองค์การบริหารส่วนต าบล สุขสันต์  ช านาญกุล  

2 นายสมชาย  พึ่งอยู่ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล สมชาย  พ่ึงอยู่  

3 นายธนันชัย  งิมขุนทด รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ธนันชัย  งิมขุนทด  

4 นายอุ่น  หกขุนทด เลขานุการนายก อบต. อุ่น  หกขุนทด  

5 นางกชกร  ชมศรี ผู้อ านวยการกองคลัง กชกร  ชมศรี  

6 น.ส.สภุาพร  พองชัยภูมิ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม สุภาพร  พองชัยภูมิ  

7 น.ส.ปวิศรา  จันทร์กลาง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  
รก. หัวหน้าส านักปลัด อบต. 

ปวิศรา  จันทร์กลาง  

8 น.ส.อัจฉราพรรณ  ภิรมย์กิจ นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ อัจฉราพรรณ  ภิรมย์กิจ  

9 น.ส.วลิาวรรณ  บุญเกิด นักวิชาการเงินและบญัชีปฏิบัติการ   
รก.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

วิลาวรรณ  บุญเกิด  

10 นายปุญณพัตน์  ขาวนวน ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปุญณพัตน์ ขาวนวน  

11 น.ส.กัลยา  อ่อนมะลัง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กัลยา  อ่อนมะลัง  

12 นายจ ารอง  พระขุนทด ผู้ใหญ่บ้านบ้านทามจาน หมู่ที่ 5 จ ารอง  พระขุนทด  

13 นายสมศักดิ์  หัดจุมพล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 สมศักดิ์  หัดจุมพล  

14 นายอดิศร  อมฤทธิ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 อดิศร  อมฤทธิ์  

 
เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 
 

เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ มาครบองค์ประชุม  พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่              
ที่ เกี่ยวข้อง นายสหรัถ  กล้ารอด  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย                      
พร้อมน าสวดมนต์  นางยุพิน  มีหมู่  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ  อ่านประกาศฯ  ดังนี้ 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  เรื่อง  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบัวโคก  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  1  ประจ าปี พ.ศ.2564  ตามมติสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบัวโคก ในการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  1 ครั้งที่  1 ประจ าปี พ.ศ.2563 เมื่อวันที่  17 กุมภาพันธ์                   
พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  ได้ก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบัวโคก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2564  มีก าหนดระยะเวลา 15 วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 -26  
เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.2564  นั้น 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ  22  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  สมัยประชุมสามัญ 
สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2564  ในวันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองบัวโคก 

จากนั้น นายสหรัถ  กล้ารอด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ  ได้ด าเนินการประชุมสภาฯ 
ตามระเบียบวาระต่อไป 

/ระเบียบวาระท่ี  ๑… 
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ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่อง    ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

 1.1   แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 
 

นายสหรัถ  กล้ารอด    ตามท่ีกลุ่มอาชีพและกลุ่มเกษตรต าบลหนองบัวโคกได้จัดท าโครงการ 
(ประธานสภา อบต.)  ส่งเสริมอาชีพตามโครงการเศรษฐกิจชุมชน เพ่ือช่วยเหลือให้ประชาชนได้มีเงินทุน

หมุนเวียนในการประกอบอาชีพ หมู่บ้านละ 100,000.- บาท  นั้น   
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ช่วงเดือนมกราคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2564                
อบต.หนองบัวโคกได้พิจารณาอนุมัติเงินกู้ยืมโครงการเศรษฐกิจชุมชนให้กับ                
กลุ่มอาชีพและกลุ่มเกษตรกร จ านวน 1 กลุ่ม คือ กลุ่มเ พ่ิมประสิทธิภาพ                  
กลุ่มเกษตรกร หมู่ที่ 11 บ้านห้วยดอนยาว อนุมัติเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564         
จ านวนเงิน 100,000.- บาท  เพ่ือด าเนินกิจกรรมซื้อปุ๋ย โดยมีนางสุวนิตย์                
พันขุนทด  ผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยดอนยาว  เป็นประธานกลุ่ม      
 จึงแจ้งให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  ได้รับทราบโดยทั่วกัน   

 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่อง    รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 

  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2563  เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม  2563 
 

นายสหรัถ  กล้ารอด   รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2563  
(ประธานสภา อบต.) เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม ๒๕63 ได้ส่งส าเนาให้สมาชิกสภาทุกท่านทราบล่วงหน้าแล้ว  

ในส่วนนี้ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ตรวจรายงาน การประชุมฯ  หากท่านใด          
เห็นว่ารายงานการประชุมยังไม่ถูกต้องจะแก้ไขเพ่ิมเติมรายละเอียดหรือท้วงติง
ข้อผิดพลาดส่วนใดขอให้เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ   

หากไม่มี  ขอมติที่ประชุมสภาฯ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่ วนต าบลหนองบัว โคก สมัยสามัญ สมัยที่  4 ครั้ งที่  2  ประจ าปี                
พ.ศ.2563  เมื่อวันที่  18  ธันวาคม  2563 

 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่อง    เสนอเพื่อพิจารณา  
 

            3.1  การพิจารณาก าหนดสมัยประชุมสามัญ  ประจ าปี พ.ศ.2564  
                 และก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี  สมัยแรกของปี พ.ศ. 2565 
 

นายสหรัถ  กล้ารอด เชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบต่อที่ประชุมสภาฯ  
 (ประธานสภา อบต.)        
 
 

/นางยุพิน...   
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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 าปีกี่สมัย แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด 
แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วัน กับให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีก าหนดกี่วัน   

 

นายสหรัถ  กล้ารอด   ตามท่ีเลขานุการสภาฯ  ได้ชี้แจงข้อระเบียบที่เก่ียวข้องกับการก าหนดสมัย 
(ประธานสภา อบต.) ประชุมสภาไปแล้วนั้น  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกจะก าหนดให้           

ปี พ.ศ.2564 มีสมัยประชุมสามัญประจ าปีกี่สมัย  แต่ละสมัยจะเริ่มเมื่อใด                
แต่ละสมัยจะมีก าหนดกี่วัน   เชิญสมาชิกสภาเป็นผู้เสนอและให้มีผู้รับรองสองท่าน 
 

นายสร้อย  เถื่อนสันเทียะ   เสนอก าหนดให้มีการประชุมสี่สมัย  โดยมีนายแสวง  แขขุนทด 
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1)  สมาชิกสภา อบต.หมู่  3  และนางสาวสมพร ภิรมย์ไทย  สมาชิกสภา อบต. หมู่  5    

เป็นผู้รับรอง 
 

นายสหรัถ  กล้ารอด   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด  จะเสนออีกหรือไม่  หากไม่มีขอเชิญสมาชิกสภาฯ 
(ประธานสภา อบต.)  เสนอว่าแต่ละสมัยจะเริ่มเม่ือใด แต่ละสมัยจะมีก าหนดกี่วัน และให้มีผู้รับรองสองท่าน             
 

นายณัฐพงษ์  ผาสุข     เสนอก าหนดสมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีก าหนดไม่เกินสิบห้าวัน ดังนี้ 
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9)   สมัยที่  2  เริ่มวันที่  11  ถึงวันที่  25  พฤษภาคม  2564 

สมัยที่  3  เริ่มวันที่    9  ถึงวันที่  23  สิงหาคม  2564   
สมัยที่  4  เริ่มวันที่  15  ถึงวันที่  29  พฤศจิกายน  2564 
โดยมีนายบุญเติม เขยพุดซา สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3 และนายดวงตะวัน            

ภิรมย์ไทย  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5  เป็นผู้รับรอง   
 

นายสหรัถ  กล้ารอด  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่  หากไม่มีขอมติที่ประชุม 
(ประธานสภา อบต.)  
 

มติที่ประชุม           ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ ก าหนดการประชุมสมัยสามัญ 
ประจ าปี พ.ศ.2564  จ านวนสี่สมัย  มีก าหนดระยะเวลา  15  วัน  ดังนี้ 

สมัยที่  2  เริ่มวันที่  11  ถึงวันที่  25  พฤษภาคม  2564 
สมัยที่  3  เริ่มวันที่    9  ถึงวันที่  23  สิงหาคม  2564   
สมัยที่  4  เริ่มวันที่  15  ถึงวันที่  29  พฤศจิกายน  2564 

 
/นายสหรัถ...   
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นายสหรัถ  กล้ารอด   ล าดับต่อไป  ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอว่า ในปี พ.ศ.2565  จะก าหนด 
(ประธานสภา อบต.) วันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปี สมัยแรกเมื่อใด และมีก าหนดกี่วัน                

และให้มีผู้รับรองสองท่าน 
 

นายณัฐพงษ ์ ผาสุข   เสนอก าหนดให้มีการประชุมสมัยสามัญสมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.2565                 
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9)   มีก าหนดระยะเวลา 15  วัน  เริ่มวันที่  7  ถึงวันที่  21  มีนาคม  2565   
 โดยมีนางโสภา ภู่มาก  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10  และนายโอภาส  ภู่มาก สมาชิก

สภา อบต. หมู่ 7  เป็นผู้รับรอง 
 

นายสหรัถ  กล้ารอด  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่  หากไม่มีขอมติที่ประชุม 
(ประธานสภา อบต.)  
 

มติที่ประชุม         ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ ก าหนดการประชุมสมัยสามัญ
สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.2565  มีก าหนดระยะเวลา 15 วัน  เริ่มวันที่ 7  ถึงวันที่  
21  มีนาคม  พ.ศ.2565  
 

   3.2  การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  เปลี่ยนแปลง   
          ครั้งที ่5  และเปลี่ยนแปลง  โครงการพระราชด าริ  
 

นายสหรัถ  กล้ารอด       ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกได้เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(ประธานสภา อบต.)   (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 และเปลี่ยนแปลง โครงการพระราชด าริ 

ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก        
     ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า

แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3              
พ.ศ.2561 ข้อ 22/1 และข้อ 22/2 และพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 มาตรา 46  

     โดยร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ ในวันนี้มีจ านวน                
2  ฉบับ ดังนี้ 

   1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 5 

     2. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565)  เปลี่ยนแปลง 
โครงการพระราชด าริ 

   ล าดับแรก ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกเสนอ            
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5  ต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 

 

นายสุขสันต์  ช านาญกุล   ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกมีภารกิจส าคัญในการพัฒนา 
(นายก อบต.) ท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนส่วนรวม                  

ให้ดีขึ้น  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ไปแล้วนั้น  

/แผนพัฒนา... 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบัวโคกยังไม่ครอบคลุมและมีความจ าเป็นเร่งด่วนในการให้บริการสาธารณะแก่
ประชาชนในพ้ืนที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล จึงมีความจ าเป็นต้อง
จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 เพ่ือให้
แผนโครงการ/กิจกรรมสอดคล้องกับข้อเท็จจริ งและสถานการณ์ปัจจุบัน                       
เพ่ือด าเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวมและเพ่ือตอบสนอง 
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพ้ืนที่รับผิดชอบ เนื่องจากโครงการ             
ที่จะด าเนินการดังกล่าว ไม่ได้ก าหนดอยู่ในช่วงของปีที่เหมาะสมที่จะแก้ปัญหาให้กับ
ประชาชนตามความเดือดร้อน และตอบโจทย์ให้กับประชาชนได้ถูกต้อง และปริมาณ
งานที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการช่าง จึงไม่สามารถ
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ได้ ดังนั้นเพ่ือให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 22/1 เพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น           
ที่ เปลี่ ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46                   
แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ด้วย               
เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผย             
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้   

  การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) ครั้งที่  5  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกได้ด าเนินการตามข้ันตอนของระเบียบฯ  ดังนี้ 

   1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 5 พร้อมเหตุผลและ
ความจ าเป็นเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น โดยคณะกรรมการ                
ได้ประชุมจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 5               
เมื่ อวันที่  8 กุมภาพันธ์  2564 โดยมีปลัดยุ พิน มีหมู่  เป็นประธาน และ
คณะกรรมการ จ านวน  8  ท่าน   

 2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ เสนอ              
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น โดยมี             
นายสุขสันต์  ช านาญกุล  เป็นประธาน และคณะกรรมการ  ได้มีมติอนุมัติ              
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 9  
กุมภาพันธ์  2564 

 
 
 
 

/3. ผู้บริหาร… 
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3. ผู้บริหารท้องถิ่นได้น าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเสนอต่อที่ประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก เพ่ือประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ              
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5  ในการประชุม
สภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2564  ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ.2564  ณ ห้องประชุมสภา อบต.หนองบัวโคก 

4. เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกได้ให้ความเห็นชอบ
แผนพัฒนาท้ องถิ่ น  (พ .ศ .2561 -2565)  เปลี่ ยนแปลง  ครั้ งที่  5  แล้ ว                 
ผู้บริหารท้องถิ่นจะได้ประกาศใช้พร้อมทั้ งปิดประกาศให้ประชาชนทราบ           
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันตามระเบียบฯ ต่อไป 

ดังนั้น  เพื่อให้มีความเหมาะสม  สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของ
ประชาชน สามารถแก้ปัญหา ความจ าเป็นเร่งด่วนทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน และ
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและองค์กรเป็นส าคัญ  รวมทั้งใช้เป็นกรอบใน
การพิจารณาจัดสรรงบประมาณ จึงเสนอแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  ต่อที่ประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกเพ่ือพิจารณาต่อไป รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารที่ได้แจกจ่ายให้กับสมาชิกสภาทุกท่านได้ทราบล่วงหน้าแล้ว   

 

นายสหรัถ  กล้ารอด   มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อสงสัยจะสอบถามหรือไ ม่ 
(ประธานสภา อบต.)   หากไม่มี  ขอมติที่ ประชุมสภาฯ  ในการ พิจารณาร่ า งแผนพัฒนาท้องถิ่ น                      
    (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  5 
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์  
 
นายสหรัถ  กล้ารอด   ล าดับต่อไป  เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  น าเสนอร่างแผนพัฒนา 
(ประธานสภา อบต.)  ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง  โครงการพระราชด าริ  ต่อที่ประชุมสภาฯ    
 

นายสุขสันต์  ช านาญกุล   หลักการและเหตุผล  ในการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(นายก อบต.)   (พ.ศ.2561-2565)  โครงการพระราชด าริ   

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก ได้ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 โดยได้พิจารณา
คัดเลือกแผนงาน/โครงการไปจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 และได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563  เมื่อวันที่ 4  กันยายน 2562  ไปแล้วนั้น 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกมีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการ 
เปลี่ยนแปลงโครงการพระราชด าริตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 
เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ประกอบกับ 
 

/หนังสือ... 
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หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842  ลงวันที่ 30 
มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี          
พ.ศ.2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย          
ที่ มท 0819.2/ว 1504 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เรื่อง การจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561          
ข้อ 22/2 ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับ
โครงการพระราชด าริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบาย
กระทรวงมหาดไทยให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วน
ต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผย
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว 

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบฯ และเพ่ือให้ 
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนต าบล         
หนองบัวโคก จึงได้ เปลี่ยนแปลงโครงการเ พ่ือบรรจุ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น           
(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง  โครงการพระราชด าริ 

จึงเสนอแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง โครงการ
พระราชด าริ  ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก เพ่ือพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบต่อไป 

 

นายสหรัถ  กล้ารอด  มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อสงสัยจะสอบถามหรือไม่ หากไม่มี
(ประธานสภา อบต.) ขอมติที่ประชุมสภาฯ  ในการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
 เปลี่ยนแปลง  โครงการพระราชด าริ  
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์  
 

 3.3  การพิจารณาการขออนุญาตใช้ท่ีดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติเพื่อสร้างวัด 
กรณีที่ก่อสร้างไปก่อนได้รับอนุญาต เพื่อขอผ่อนผันตามมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563  
 

นายสหรัถ  กล้ารอด  ด้วยวัดป่าสุทธิโกศล หมู่ที่  1 บ้านหนองบัวโคก และวัดบ้านทามจาน                   
(ประธานสภา อบต.) หมู่ที ่ 5  บ้านทามจาน  ได้เสนอเรื่องขออนุญาตใช้ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ                 
 เพ่ือสร้างวัด  กรณีที่ก่อสร้างไปก่อนได้รับอนุญาต เพ่ือขอความเห็นชอบจากสภา
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก       

                 /นางยุพิน...   
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นางยุพิน  มีหมู่   ด้วยวัดป่าสุทธิโกศล หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัวโคก และวัดบ้านทามจาน               
(เลขานุการสภา อบต.) หมู่ที่  5 บ้านทามจาน ได้ยื่นเรื่องขออนุญาตใช้ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ              

เพ่ือสร้างวัดต่อส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ และศูนย์
ป่าไม้ชัยภูมิ ผ่านส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งการด าเนินการดังกล่าว
เป็นกรณีการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ที่ก่อสร้างไปก่อนได้รับ
การอนุญาต เพ่ือขอผ่อนผันตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563  
โดยต่อมาส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิได้แจ้งให้วัดป่าสุทธิโกศล และ       
วัดบ้านทามจานจัดส่งรายละเอียดประกอบค าขออนุญาตเพ่ิมเติม ซึ่งประกอบด้วย 
รายงานการประชุมที่แสดงผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีป่านั้นตั้งอยู่   
 ดังนั้น  วัดป่าสุทธิโกศล หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัวโคก และวัดบ้านทามจาน  
หมู่ที่ 5 บ้านทามจาน จึงได้เสนอเรื่องขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติเพ่ือสร้างวัด กรณีการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ                  
ที่ก่อสร้างไปก่อนได้รับอนุญาต (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน  
2563) เพ่ือขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  
 

นายสหรัถ  กล้ารอด  ล าดับแรก  เป็นการพิจารณาการขออนุญาตใช้ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
(ประธานสภา อบต.) เพ่ือสร้างวัดของวัดป่าสุทธิโกศล หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัวโคก กรณีที่ก่อสร้างไปก่อน

ได้รับอนุญาต เพ่ือขอผ่อนผันตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563  
  

นางยุพิน  มีหมู่  วัดป่าสุทธิโกศล หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัวโคก ขอใช้ที่ดินในเขตป่าสงวน 
(เลขานุการสภา อบต.) แห่งชาติ (ป่าตาเนิน) เพ่ือสร้างวัด จ านวนเนื้อที่ 15 ไร่ โดยมีพระครูชัยสิทธิการ

โกศล เป็นเจ้าอาวาสวัด และนายนิคม เถื่อนสันเทียะ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านหนอง
บัวโคก เป็นผู้ยื่นค าขอ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือวัดป่าสุทธิโกศล ที่ 1/2564 
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์น าแบบรายงานขอใช้ที่ดินใน
เขตป่าสงวนแห่งชาติเพ่ือสร้างวัด เข้าที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
บัวโคก เพ่ือให้ความเห็นชอบ  ซึ่งสภา อบต.หนองบัวโคกได้น าส่งเอกสารดังกล่าว          
ให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านทราบล่วงหน้าสามวันก่อนวันประชุมแล้ว     

 

นายสหรัถ  กล้ารอด  ประชาชนส่วนใหญ่ในต าบลหนองบัวโคกนับถือศาสนาพุทธ  ทุกหมู่บ้าน  
(ประธานสภา อบต.) จะมีวัดประจ าหมู่บ้าน เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชน ใช้เป็นสถานที่ใน

การประกอบกิจของสงฆ์  และพุทธศาสนิกชนใช้ในการประกอบพิธีต่างๆ โดยบ้าน  
วัด  และโรงเรียนเป็นของคู่กันของสังคมไทย จะขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปไม่ได้  โรงเรียน
เป็นส่วนหนึ่งของการอบรมสั่งสอน วัดเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมให้มีคุณธรรม
จริยธรรมประจ าตน  บ้านเป็นสังคมส่วนรวมในการอยู่ร่วมกันด้วยความโอบอ้อมอารี 

 
 

/ส าหรับ… 
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 ส าหรับวันนี้มีวัดที่เสนอขออนุญาตใช้ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติเ พ่ือสร้างวัด 
จ านวน 2 แห่ง  และยังมีวัดป่าธรรมวิเวก หมู่ 2 อีกหนึ่งแห่ง ที่ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ  และต้องเสนอเรื่องผ่านสภาฯ ด้วยเช่นเดียวกัน จึงขอฝากผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ 2 แจ้งให้ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ทราบและด าเนินการ ส าหรับวัดอ่ืนๆ คาดว่า         
ไดก้่อสร้างบนที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์ถูกต้อง   

 

นายสร้อย  เถื่อนสันเทียะ   ตามท่ีวัดป่าสุทธิโกศล  หมู่ที ่1  บ้านหนองบัวโคก  โดยพระครูชัยสิทธิการ 
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1) โกศล เจ้าอาวาสวัด และนายนิคม  เถื่อนสันเทียะ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านหนอง                           

บัวโคก ได้ยื่นเรื่องขอใช้ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติเพ่ือสร้างวัดนั้น เนื่องจากวัดป่า
สุทธิโกศลได้รับหนังสือจากส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้จัดส่งเอกสาร
เพ่ิมเติม โดยวัดป่าสุทธิโกศลได้จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อปี 
พ.ศ.2526 เดิมชื่อวัดหนองบัวโคก ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น วัดว่าสุทธิโกศล                 
ตามประกาศส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เมื่อปี  พ.ศ.2546 ดังนั้น จึงขอ
ความอนุเคราะห์จากสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบให้วัดป่า 
สุทธิโกศลใช้ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติเพ่ือสร้างวัด เพ่ือเป็นสาธารณประโยชน์
ให้กับประชาชนที่นับถือศาสนาพุทธต่อไป 
 

นายสหรัถ  กล้ารอด   มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อสงสัยจะสอบถามหรือไม่              
(ประธานสภา อบต.) หากไม่มี ขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก ในการพิจารณา 

ให้วัดป่าสุทธิโกศลใช้ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติเพ่ือสร้างวัด ณ บ้านหนองบัวโคก 
หมู่ที่ 1  ต าบลหนองบัวโคก จ านวนเนื้อที่  15  ไร่ 

 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์  เห็นชอบให้วัดป่าสุทธิโกศลใช้ที่ดิน          
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเพ่ือสร้างวัด ณ บ้านหนองบัวโคก หมู่ที่ 1 ต าบลหนองบัวโคก 
จ านวนเนื้อที่ 15 ไร่  

 

นายสหรัถ  กล้ารอด  ล าดับต่อไป เป็นการพิจารณาการขออนุญาตใช้ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
(ประธานสภา อบต.) เพ่ือสร้างวัดของวัดบ้านทามจาน หมู่ที่ 5 บ้านทามจาน กรณีที่ก่อสร้างไปก่อนได้รับ

อนุญาต เพ่ือขอผ่อนผันตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  23  มิถุนายน  2563   
   

นางยุพิน  มีหมู่  วัดบ้านทามจาน  หมู่ที ่5 บ้านทามจาน  ขอใช้ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ               
(เลขานุการสภา อบต.) เพ่ือสร้างวัดจ านวนเนื้อที่  9 ไร่ 2 งาน 64 ตารางวา โดยมีพระมณี ถิรจิตโต              

เป็นเจ้าอาวาสวัด และนายจ ารอง พระขุนทด ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5  บ้านทามจาน  
เป็นผู้ยื่นค าขอ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือวัดบ้านทามจาน ลงวันที่  4 
กุมภาพันธ์ 2564  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์น าแบบรายงานขอใช้ที่ดินในเขตป่า
สงวนแห่งชาติเพ่ือสร้างวัด เข้าที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
เพ่ือให้ความเห็นชอบ ซึ่งสภา อบต.หนองบัวโคกได้น าส่งเอกสารดังกล่าวให้สมาชิก
สภาฯ ทุกท่านทราบล่วงหน้าสามวันก่อนวันประชุมแล้ว   

/นายสหรัถ...   
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นายสหรัถ  กล้ารอด  มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อสงสัยจะสอบถามหรือไม่              
(ประธานสภา อบต.) หากไม่มี ขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก ในการพิจารณา 

ให้วัดบ้านทามจานใช้ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติเพ่ือสร้างวัด  ณ บ้านทามจาน             
หมู่ที ่ 5  ต าบลหนองบัวโคก  จ านวนเนื้อที ่ 9  ไร่  2  งาน  64  ตารางวา 

 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์  เห็นชอบให้วัดบ้านทามจานใช้ที่ดิน          
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเพ่ือสร้างวัด ณ บ้านทามจาน หมู่ที่ 5 ต าบลหนองบัวโคก 
จ านวนเนื้อที ่ 9  ไร่  2  งาน  64  ตารางวา 

   
ระเบียบวาระท่ี  4        เรื่องอ่ืน ๆ 
 

    4.1  การขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
 

นายสหรัถ  กล้ารอด  เชิญนายสุขสันต์  ช านาญกุล  นายก อบต.หนองบัวโคก  น าเสนอต่อที่ประชุม 
(ประธานสภา อบต.) 
 

นายสุขสันต์  ช านาญกุล  ตามท่ีบ้านหนองโสน หมู่ 3 บ้านโกรกผักหวาน หมู่ 4 และบ้านหนองตะไก ้  
(นายก อบต.) หมู่ 10 ได้เคยยื่นเรื่องขอขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ เมื่อประมาณ 3-4 ปีที่ผ่านมา  

แต่ยังไม่มีความคืบหน้าและล่าช้า ผู้บริหารท้องถิ่นจึงได้ปรึกษาหารือกับการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอ าเภอจัตุรัสเพ่ือหาแนวทางในการด าเนินการ เนื่องจากทราบข้อมูลว่า            
มีท้องถิ่นอ่ืนที่ใช้ระยะเวลาการด าเนินการประมาณ 8 เดือน ดังนั้น จึงขอให้สมาชิก
สภาฯ ท าหนังสือแจ้งความประสงค์ในการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะมายัง อบต.
หนองบัวโคกอีกครั้ง เพ่ือรวบรวมข้อมูลขอความอนุเคราะห์ไปยังการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคต่อไป   

 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 
   4.2  ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนต าบลหนองบัวโคก 
 

นายสหรัถ  กล้ารอด  เชิญนายแสวง  แขขุนทด สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 น าเสนอต่อที่ประชุม 
(ประธานสภา อบต.) 
 

นายแสวง  แขขุนทด  เนื่องจากประชาชนหมู่ที่ 3  และหมู่ท่ี  11 ได้รับความเดือดร้อนจากการ   
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3) ใช้ถนนในการสัญจร สายบ้านห้วยดอนยาวถึงบ้านหนองโสน จึงขอสอบถามว่า          

ตามที่ อบจ.ชัยภูมิได้มีการซ่อมแซมถนนบางส่วนไปแล้วนั้น จะมีโครงการซ่อมแซม
หรือก่อสร้างถนนลาดยางเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  จึงขอความอนุเคราะห์ผู้บริหารท้องถิ่น
ได้ตอบข้อซักถาม  เพื่อที่จะไดแ้จ้งข้อมูลให้ประชาชนทราบต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

/นายสุขสันต์...   
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นายสุขสันต์  ช านาญกุล  อบต.หนองบัวโคก ได้รับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนจากผู้น าหมู่บ้านและ 
(นายก อบต.) สมาชิกสภาฯ แล้ว  และได้น าโครงการเสนอเข้าแผนพัฒนาของ อบจ.ชัยภูมิ รวมทั้ง

ได้ติดตามและประสานงานกับ อบจ.ชัยภูมิอย่างต่อเนื่อง  แต่ขั้นตอนการด าเนินการ
อาจมีความล่าช้า จึงขอความร่วมมือจากประชาชนใช้เส้นทางในการสัญจรด้วยความ
ระมัดระวังเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยปัจจุบัน อบต.หนองบัวโคก
อยู่ระหว่างด าเนินโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายจากบ้านนายสุริยา แก้วประสิทธิ์ 
หมู่ที่ 2 ถึงหน้าโรงเรียนบ้านโสกรวกหนองซึก หมู่ที่ 8 ซึ่งต้องรื้อถนนลาดยางเดิม
และมีหินคลุกจากการรื้อถนน ดังนั้น อบต.อาจพิจารณาขอความอนุเคราะห์จาก 
อบจ.ชัยภูมิน าหินคลุกดังกล่าวมาซ่อมแซมถนนเพ่ือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้
ประชาชน  

 

นายอรุณ  ท าดี    ด้วยฝายบ้านหนองตะไก ้ หมู่  10  บริเวณนานายเสริม  กุ้งกลางดอนขาด                 
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10) ลึกประมาณ 1 เมตร  กักเก็บน้ าได้น้อย ไม่เพียงพอต่อการใช้ในฤดูแล้ง ประชาชน

ได้รับความเดือดร้อน จึงขอความอนุเคราะห์ อบต.หนองบัวโคกด าเนินการแก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชนด้วย 

 

นายสมชาย  พึ่งอยู่  ตามท่ีสมาชิกสภาฯ หมู่ 10 ได้เสนอปัญหาความเดือดร้อนกรณีฝายขาด 
(รองนายก อบต.) บริเวณนานายเสริม กุ้งกลางดอน  ขอให้สมาชิกสภาฯ  ส่งหนังสือแจ้งปัญหาความ

เดือดร้อนมายัง อบต.หนองบัวโคก พร้อมแนบภาพถ่ายความเสียหาย ซึ่งผู้บริหาร       
จะมอบหมายให้กองช่างออกไปส ารวจความเสียหาย และบรรจุโครงการไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างเร่งด่วน
ก่อนเข้าสู่ฤดูแล้งต่อไป 

 

ที่ประชุม      รับทราบ  
 

นายสหรัถ  กล้ารอด  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องใดจะเสนอหรือสอบถามอีกหรือไม่  หากไม่มี  
(ประธานสภา อบต.) การประชุมสภาฯ วันนี้ครบทุกวาระแล้ว ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และพนักงานทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการ  
เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน  และขอปิดประชุม  

 
ปิดประชุมเวลา  11.20  น. 

  
 

      ลงชื่อ            ยุพิน  มีหมู่            ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                               (นางยุพิน  มีหมู่) 
              เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

 
/คณะกรรมการ… 
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  -  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว 
                                     เมื่อวันที่  15  กุมภาพันธ์  2564 

 
-                        ลงชื่อ        ณัฐพงษ์  ผาสุข ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

         (นายณัฐพงษ์  ผาสุข) 
                                                  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่  9 

 
    ลงชื่อ        บุญช ู  ภู่ประกิจ กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

         (นายบุญชู   ภู่ประกิจ) 
                                                        สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่  4 

 
    ลงชื่อ       ชว่ง  เบียดขุนทด กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

        (นายช่วง  เบียดขุนทด) 
            สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่  11 

 
 
 

- สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  มีมติรับรองรายงานการประชุมแล้ว  
 
 

ลงชื่อ        สหรัถ  กล้ารอด       . 
       (นายสหรัถ  กล้ารอด) 

                ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
 


