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(ส าเนา) 
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  สมัยสามัญ สมัยท่ี 2  ครั้งที่ 1/2564 

   วันที่  8  มิถุนายน  2564    
ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  อ าเภอช านิ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ผู้เข้าประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
 

นายเกลี้ยง  เกิดช่อ 
นายอุดม  ศรีโสภณ 
นางหนูไกล  เงาะเศษ 
นางทองม้วน  ปะนามะตัง 
นายสุชาติ  พรมวงค์ 
นายบุญหลาย  จันทร์นพคุณ 
นางบัวรอง  จงรักษ์ 
นางเหง่า  ทะรารัมย์ 
นางเฉลิม  สิงหนาท 
นายสมัย  เกดิช่อ 
นายสวัสดิ์  บรรดาศักดิ์ 
นายทองค า  ศิริสุข             
นายจ านงค์  ศรีเนาวรัตน์     
นายค าพอง  สิงรี 
นายเอกชัย  สืบรัมย์ 
นายประสิทธิ์  ตอนโพธิ์ศรี 
นายประนิตย์  จันทร์นพคุณ 
นายสวัสดิ์  ยินดีชาต ิ
นายแพง  นาแก้ว 
นายประจวบ  วงษาเศก 
นางสมปอง  ภูอาจดั้น 

ประธานสภาฯ 
รองประธานสภาฯ 
สมาชิก อบต.หมู่ 6 
สมาชิก อบต.หมู่ 3 
สมาชิก อบต.หมู่ 1 
สมาชิก อบต.หมู่ 13 
สมาชิก อบตหมู่ 4 
สมาชิก อบต.หมู่ 4 
สมาชิก อบต.หมู่ 11 
สมาชิก อบต.หมู่ 9 
สมาชิก อบต.หมู่  13 
สมาชิก อบต.หมู่  6 
สมาชิก อบต.หมู่  9 
สมาชิก อบต.หมู่  1 
สมาชิก อบต.หมู่  7 
สมาชิก อบต.หมู่  5 
สมาชิก อบต.หมู่  12 
สมาชิก อบต.หมู่  12 
สมาชิก อบต.หมู่  11 
สมาชิก อบต.หมู่  8 
เลขานุการสภาฯ 
 

เกลี้ยง  เกิดช่อ 
อุดม  ศรีโสภณ 
หนูไกล  เงาะเศษ 
ทองม้วน  ปะนามะตัง 
สุชาติ  พรมวงค ์
บุญหลาย  จันทร์นพคุณ 
บัวรอง  จงรักษ์ 
เหง่า  ทะรารัมย์ 
เฉลิม  สิงหนาท 
สมัย  เกิดช่อ 
สวัสดิ์  บรรดาศักดิ์ 
ทองค า  ศิริสุข             
จ านงค์  ศรีเนาวรัตน์     
ค าพอง  สิงรี 
เอกชัย  สืบรัมย์ 
ประสิทธิ์  ตอนโพธิ์ศรี 
ประนิตย์  จันทร์นพคุณ 
สวัสดิ์  ยินดีชาต ิ
แพง  นาแก้ว 
ประจวบ  วงษาเศก 
สมปอง  ภูอาจดั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
1.  นายปรีชา  อยู่สินธุ์      สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2    ลากิจ 
2.  นายศิริ  นาคินชาติ         สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  3   ขาดประชุม 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 

นายส ารวย  บ่อไทย 
นายทองดี  ปะริโต 
นายช านาญ  สุภาษิต 
นายธรรธราธิป จันทร์วิเชียร 
นางสาวอลิสา  สุขกล่ า 
นายอุดม  ทวีศรี 
นางสาวโสรยา  เล็กประโคน 
นายชัชฤทธิ์  สนทนา 

นายก  อบต. 
รองนายก  อบต. 
รองนายก  อบต. 
เลขานุการนายก อบต. 
เจ้าหน้าที่ธุรการ 
ผอ.กองช่าง อบต.ช่อผกา 
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   

ส ารวย  บ่อไทย 
ทองดี ปะริโต 
ช านาญ  สุภาษิต 
ธรรธราธิป จันทร์วิเชียร 
อลิสา  สุขกล่ า 
อุดม  ทวีศรี 
โสรยา  เล็กประโคน 
ชัชฤทธิ์  สนทนา 

 

เมื่อถึงก าหนดนัดประชุม เลขานุการสภาฯ ได้ตรวจสอบผู้เข้าประชุมปรากฏว่าครบองค์ประชุม  จึงให้
สัญญาณเรียกเข้าห้องประชุม 
เริ่มประชุมเวลา  10.00  น. 
เลขานุการสภาฯ  บัดนี้สมาชิกสภา อบต.ช่อผกา ครบองค์ประชุมแล้ว  ขอเชิญประธานสภาฯ ได้กล่าวเปิด 
   ประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
ประธานฯ  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วผมขอเปิดประชุม 
ประธานสภาฯ - ขอเชิญเลขานุการสภาฯอ่านประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  เรื่อง เรียกประชุม

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ประจ าปี  2564  ให้ที่ประชุม
ทราบ  

เลขานุการสภาฯ  อ่านประกาศ เรื่องเรียกประชุมสภา อบต.ช่อผกา  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ประจ าปี  
   2564  ให้ที่ประชุมทราบ 
ที่ประชุม  - รับทราบ – 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธาน  1.1 แจ้งการรับโอนย้ายพนักงานส่วนต าบลช่อผกา  จ านวน  1  อัตรา 

 เนื่องด้วย  ได้มีข้าราชการย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ ณ  องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  
จ านวน  1  อัตรา  คือนายสุรศักดิ์  เล็กประโคน  ต าแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ  ขอให้ผู้ที่ย้าย
มาใหม่  ได้แนะน าตัวเองให้ที่ประชุมทราบ 

นายสุรศักดิ์  เล็กประโคน   กระผมนายสุรศักดิ์  เล็กประโคน  ได้โอนย้ายมาจากกรมปศุสัตว์  ในต าแหน่งเจ้า
พนักงานธุรการปฏิบัติงาน  สังกัดกองความร่วมมือด้านปศุสัตว์ระหว่างประเทศ  กรมปศุ
สัตว์  มาปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน  สังกัดกองคลังองค์การบริหาร
ส่วนต าบลช่อผกา  ตั้งแต่วันที่  1  มิถุนายน  2564   

ที่ประชุม -รับทราบ- 
1.2  แจ้งการลาประชุมของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  

เนื่องด้วยนายปรีชา  อยู่สินธุ์  สมาชิกสภา อบต.ช่อผกา  หมู่ที่  2  บ้านโคกส าโรง  
ได้ขอลาการประชุมเนื่องจากไปงานฌาปณกิจศพของญาตจึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมใน 
วันนี้ได้  ผมจึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 



    -3- 
ที่ประชุม -รับทราบ- 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา  อบต.ช่อผกา  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่  
   1/2564  เมื่อวันที่  15  กุมภาพันธ์  2564 
เลขานุการสภาอบต.        เลขานุการสภา  อบต.ช่อผกา  นางสมปอง  ภูอาจดั้น  อ่านบันทึกรายงานการประชุมสภา 
              อบต.ช่อผกา  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564  เมื่อวันที่  15  กุมภาพันธ์  2564  ณ  

ห้องประชุมที่ท าการ อบต.ช่อผกา  ให้ที่ประชุมทราบ 
มติที่ประชุม  - ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมด้วยมติเป็นเอกฉันท์ - 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา  
ประธานฯ   3.1  พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  (เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง 

ฉบับท่ี  4) 
ประธานสภา   รายละเอียดขอเรียนเชิญ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  ได้ชี้แจงให้ 

ประชุมทราบ 
นายก อบต.ช่อผกา ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  ได้มีมติให้ผ่านร่างแผนพัฒนาขององค์การ 
   บริหารส่วนต าบลช่อผกา ( พ.ศ.2561-2565)  เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางให้องค์การบริหาร 
   ส่วนต าบลช่อผกาได้จัดท า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2564  ไปแล้วนั้น  แต่ 

เนื่องด้วยทางองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา ได้รับเรื่องร้องเรียนจากราษฎรในหมู่บ้านบุ 
หมู่ที่  9  ต าบลช่อผกา  อ าเภอช านิ  จังหวัดบุรีรัมย์  ว่าเดือดร้อนในการใช้ถนนในการ
สัญจรเนื่องจากสาเหตุมาจากช่วงฤดูฝนที่ผ่านมา  ฝนตกชุกน้ าท่วมถนนท าให้ถนนเป็นหลุม
เป็นบ่อช ารุดเสียหายหากไม่รีบด าเนินการจะท าให้ชาวบ้านเดือดร้อน แต่โครงการดังกล่าวยัง
ได้บรรจุในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา ( พ.ศ.2561-2565) และกอง
การศึกษาได้มีข้าราชการโอนย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกองการศึกษา   จ านวน  1  
อัตรา  ดังนั้นเราจ าเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานแต่ไม่ได้ตั้งไว้ใน
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาและข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
2564  ท าให้การท างานขาดประสิทธิภาพเพราะอุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานใน
หน้าที่  จึงจ าเป็นต้องขอเพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา             
( พ.ศ.2561-2565) 

    ดังนั้นผมจึงขอน าเรียนเสนอโครงการเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  
   พิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา (2561-2565) ตาม 

รายละเอียดดังนี้ 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 4) 
องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา อ าเภอช านิ จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ    
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ    
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 
 

- - - - - - 1 4,624,000 2 840,000 3 5,464,000 

รวม - - - - - - 1 4,624,000 2 840,000 3 5,464,000 

รวมทั้งสิ้น - - - - - - 1 4,624,000 2 840,000 3 5,464,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 4) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา อ าเภอช านิ จังหวัดบุรีรัมย์ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ 
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1.1 แผนงาน เคหะและชมุชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กในหมู่บ้าน 
(รหัส บร.ถ.80-075) 
บ้านบุ  หมู่ที่ 9 จาก
บ้านนายประยงค์         
ศรีเนาวรตัน์ ถึง
บล็อกคอนเวิรส์ 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนส าหรับการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว 

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 1,780.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือปรมิาตรคอนกรีตเสรมิเหล็กไม่น้อยกว่า 
1,335.00 ลูกบาศก์เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 
0.30 เมตร วางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด  0.40 เมตร 
จ านวน 9 ท่อน 1 จุด และขนาด  0.60 เมตร                 
จ านวน 18 ท่อน 2 จุด ป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย              
(ตามแบบ อบต.ช่อผกา) 

- - - 4,624,000 - ร้อยละ 5  ประชาชนมี
การคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 
 

2 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กในหมู่บ้าน 
บ้านบุ หมู่ที่ 9         
จากบ้านนายชัยสิทธิ์  
ช่ืนในจิต ถึงถนน        
คศล. ทางไป          
หนองม่วง 

เพื่อใหป้ระชาชน 
มีถนนส าหรับการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 133.00 เมตร            
หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
79.80 ลูกบาศก์เมตร ไหล่ทางลงหินคลุก กว้างเฉลี่ยข้างละ 
0.30 เมตร วางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด  0.30 เมตร 
จ านวน 8 ท่อน 1 จุด ป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย                  
(ตามแบบ อบต.ช่อผกา) 

- - - - 280,000 ร้อยละ 5  ประชาชนมี
การคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 
 

 
 

     แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 4) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา อ าเภอช านิ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ 
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1.1 แผนงาน เคหะและชมุชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

3 โครงการขยาย       
สระน้ าหนองสงโลง 
บ้านหัวสะพาน            
หมู่ที่ 4  

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้
อุปโภคบรโิภค 

ปริมาณงาน กว้าง 14.00 เมตร ยาว 65.00 เมตร ลึกเฉลีย่ 
3.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินรวมไม่น้อยกว่า 22,165.35 ลบ.
ม. ป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.ช่อผกา) 

- - - - 560,000 ร้อยละ 5  ประชาชนมีน้ า
ไว้ใช้อุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     แบบ ผ.02 
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บัญชีครุภัณฑ ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) 
องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา อ าเภอช านิ จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ์ส านักงาน โต๊ะท างาน เพื่อความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

โต๊ะท างานเหล็กพร้อม
กระจก  ขนาดไม่น้อยกว่า                
159 x 79 x 74 ซม. 
จ านวน 1 ตัว 

- - - 8,000 
 

- กอง
การศึกษา 

2 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ์ส านักงาน เก้าอี ้ เพื่อความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

เก้าอี้ส านักงานมีท้าวแขน 
ขา 5 แฉกโครเมื่ยม เบาะ
นั่ง PVC ขนาดไม่น้อยกว่า 
64 x 67 x 111-121 ซม. 
จ านวน 1 ตัว 

- - - 4,000 - กอง
การศึกษา 

3 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงานส านักงาน 

เพื่อความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 น้ิว จ านวน 1 
เครื่อง 

- - - - 22,000 กอง
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.03 
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ประธานสภาฯ  ตามท่ีท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ 
   โครงการที่ขออนุมัติจากสภาฯ  ในการแก้ไขเพ่ิมเติมแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อ 
   ผกา (พ.ศ. 2561-2565)  นั้น   

ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สภาฯ ทราบ เพ่ือพิจารณา 

เลขานุการสภาฯ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ข้อ  22  เพ่ือประโยชน์ของประชาชน  การเพ่ิมเติมแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามตามขั้นตอนดังนี้ 

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนา 
   ท้องถิ่นทีเ่พ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอต่อคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น  

(2)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา 
   ท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้ 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา  46  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537  ด้วย 
 เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผย
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์แจ้งหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด  ที่ 
มท.08103/ว 73  ลงวันที่  14  มกราคม  2564  เนื่องด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันการแพร่
ระบาดของของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19)    ที่ก าลังระบาดอยู่ในประเทศ
ไทยซึ่งแพร่ระบาดไปอย่างรวดเร็วในทุกภูมิภาคของประเทศไทยซึ่งการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย  การป้องกันและบ าบัดรักษาโรคเป็นอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537  และแก้ไข
เพ่ิมเติมและพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542  ในการด าเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อาจ
ต้องมีการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยในกรณีเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  ก าหนดให้มีกระบวนการจัดท าประชาคมท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งอาจท าให้ประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดภาวะเสี่ยงจาก
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (COVD-19)  ประกอบหลายจังหวัดได้มี
ประกาศห้ามเข้าพ้ืนที่เสี่ยงในหลายพื้นท่ีท าให้ผู้แทนประชาคมไม่สามารถเดินทางเข้าร่วม
ประชุมประชาคมได้ 

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแก้ไขปัญหาสถานการณ์ในปัจจุบัน
และเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (COVD-19)   ได้
อย่างเร่งด่วนจึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดอาศัยอ านาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  
และแก้ไขเพ่ิมเติม  ข้อ  5  วรรคสองในการยกเว้นการจัดท าประชาคมท้องถิ่นกรณีการ
เพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น  และผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์  อาศัยอ านาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  
และแก้ไขเพ่ิมเติม  ข้อ  5  วรรคสองในการยกเว้นการจัดท าประชาคมท้องถิ่นกรณีการ
เพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นจนกว่า 



         -9- 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (COVID-19)  จะเข้าสู่ภาวะ
ปกติ ตามหนังสือที่ บร  0023.3/ว 43  ลงวันที่  28  มกราคม  25664   

ประธานสภาฯ   ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  ได้น าเสนอโครงการที่แก้ไขและ 
   เพ่ิมเติมแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา ให้ที่ประชุมทราบ  และเลขานุการสภา 
    ได้ชี้แจงระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ที่ 
   ประชุมทราบแล้ว นั้นมีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามหรือไม่ 
ที่ประชุม  -ไม่มี-    
ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามผมขอมติที่ประชุมท่านใดเห็นชอบให้เพิ่มเติมและแก้ไข 
   แผนพัฒนาท้องถิ่นององค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา (พ.ศ.2561-2565) ตามที่นายก 
   เสนอโปรดยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยมติเป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ  20  เสียง, ไม่เห็นชอบ 0  เสียง) 

ให้เพิ่มเติมและแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา                           
(พ.ศ.2561-2565) ตามที่นายกเสนอ - 

3.2  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  หมวดครุภัณฑ์ที่ดิน 
สิ่งก่อสร้าง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ประธานสภาฯ  ในรายละเอียดการขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี   2564 ขอ 
   เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ 
นายก อบต.ช่อผกา ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  ได้ตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี   

งบประมาณ  2564  งบลงทุน  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  หมวดครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสิ่งธารณูปโภค  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กในหมู่บ้าน  บ้านหนองเทาหมู่ท่ี  8  จากบ้านนายระชา  เหล่ารัมย์  ถึงบ้านนาง
ประคอง  ศรีเนาวรัตน์  งบประมาณ  675,000  บาท  นั้น เนื่องด้วยในการตั้งข้อบัญญัติ
งบประมาณร่ายจ่ายโครงการดังกล่าวได้เกิดข้อผิดพลาดในเรื่องรายละเอียดโครงการจึงขอ
อนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  เพ่ือแก้ไขเปลี่ยนแปลค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 2564  ดังนี้ 

ค าชี้แจง (เดิม) ค าชี้แจง (ใหม่) 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านหนองเทา หมู่ที่ 8 
ต าบลช่อผกา อ าเภอช านิ จังหวัดบุรีรัมย์ เริ่มจากบ้าน
นายระชา เหล่ารัมย์ ถึงบ้านนางประคอง ศรีเนาวรัตน์ 
ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 324.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตรคอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกว่า 194.00 ลบ.ม. วางท่อระบายน้ า คศล. 
ขนาด 0.30 เมตร จ านวน 2 จุด จ านวน 12 ท่อน ไหล่
ทางลงหินคลุกตามสภาพ พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 
(ตามแบบแปลน อบต.ช่อผกาก าหนด) ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) (พ.ศ.2561-
2565) หน้าที่ 57 ล าดับที่ 4 ตาม พ.ร.บ.สภาต าบลและ 
อบต. พ.ศ.2537 (แก้ไขถึงฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ลว. 16 
เม.ย. 2562   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านหนองเทา หมู่ที่ 8 
ต าบลช่อผกา อ าเภอช านิ จังหวัดบุรีรัมย์ เริ่มจากบ้านนาย
ระชา เหล่ารัมย์ ถึงบ้านนางประคอง ศรีเนาวรัตน์ ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 324.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือปริมาตรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
194.40 ลบ.ม. ไหล่ทางลงหินคลุก วางท่อระบายน้ า คศล. 
ขนาด 0.30 เมตร จ านวน 12 ท่อน 2 จุด และขนาด 0.40 
เมตร จ านวน 7 ท่อน 1 จุด พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 
(ตามแบบแปลน อบต.ช่อผกาก าหนด) ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) (พ.ศ.2561-
2565) หน้าที่ 57 ล าดับที่ 4 ตาม พ.ร.บ.สภาต าบลและ 
อบต. พ.ศ.2537 (แก้ไขถึงฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  ลว. 16 
เม.ย. 2562   
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ประธานสภาฯ  ก่อนที่จะให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา ได้พิจารณาขอเชิญเลขานุการฯ 

ได้ชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น  ให้ที่ประชุมทราบเพ่ือประกอบการพิจารณา 

นางสมปอง  ภูอาจดั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เลขานุการสภาฯ พ.ศ.2563  ข้อ 29  “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  ที่ท า

ให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง  ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น”  ดังนั้นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กในหมู่บ้าน  บ้านหนองเทาหมู่ท่ี  8  จากบ้านนายระชา  เหล่ารัมย์  ถึงบ้านนาง
ประคอง  ศรีเนาวรัตน์  งบประมาณ  675,000  บาท  จึงเป็นอ านาจของสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลช่อผกาพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ประธานสภาฯ ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาได้ชี้แจงรายละเอียดของโครงการขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564  และตามท่ีเลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลช่อผกาได้ชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563  ข้อ 29  ให้ที่ประชุมทราบ  มีสมาชิกท่านใดจะ
สอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ? 

ที่ประชุม -ไม่มี- 
ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีผู้ใดจะสอบถามเพ่ิมเติมผมขอมติที่ประชุมท่านใดเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค า 
  ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564  งบลงทุน  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้า 
  ถนน  หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสิ่งธารณูปโภค  โครงการก่อสร้างถนน 
  คอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน  บ้านหนองเทาหมู่ที่  8  จากบ้านนายระชา  เหล่ารัมย์  ถึง 
  บ้านนางประคอง  ศรีเนาวรัตน์  งบประมาณ  675,000  บาท  โปรดยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบด้วยมติเป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ  21  เสียง, ไม่เห็นชอบ  0  เสียง) ให้แก้ไข 

เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564  งบลงทุน  แผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานไฟฟ้า  ถนน  หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โครงการก่อสร้างถนน 

  คอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน  บ้านหนองเทาหมู่ที่  8  จากบ้านนายระชา  เหล่ารัมย์  ถึง 
  บ้านนางประคอง  ศรีเนาวรัตน์  งบประมาณ  675,000  บาท   

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
นายกอบต.ช่อผกา    4.1  แจ้งเรื่องการระบาดสัตว์ โรคลัมปี สกิน (LUMPY Skin  Disear)  
   ตามท่ีสมาชิกได้รับทราบเรื่องการระบาดสัตว์ โรคลัมปี สกิน (LUMPY Skin  Disear)  ที ่
   ระบาดท่ัวประเทศไทย  รวมทั้งในพื้นที่อ าเภอช านิ  และหลายๆ อ าเภอในจังหวัดบุรีรัมย์   
   เนื่องจากโรคนี้มีแมลงดูดเลือด  ได้แก่  ยุง  แมลงวัน  เหลือบ  และเห็บ  เป็นพาหะที่ส าคัญ 
   และมีแนวโน้มจะแพร่ระบาดเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ  ก่อให้เกิดการสูญเสียแก่เกษตรกรผู้เลี้ยง  โค   
   กระบือ  เป็นอย่างมาก   ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์จึงได้ออกประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง  
   “ก าหนดเขตโรคระบาดสัตว์ โรคลัมปี สกิน (LUMPY Skin  Disear) ในโค  กระบือ ประกาศ 

 ณ วันที่  2  มิถุนายน  2564  ให้ทุกพ้ืนที่ในจังหวัดบุรีรัมย์เป็นเขตโรคระบาดสัตว์ โรคลัมปี  
สกิน (LUMPY Skin  Disear) ในสัตว์ชนิดโค  กระบือ  ห้ามมิให้เคลื่อนย้ายสัตว์โค  กระบือ   
หรือซากสัตว์ดังกล่าว  เข้า  ออก  ผ่าน  หรือภายในเขตโรคระบาด  เว้นแต่ได้รับอนุญาต 
จากสัตวแพทย์ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบประจ าเขตนั้น  ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวังโทษจ าคุกไม่เกินสองปี   
หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท  หรือท้ังจ าทั้งปรับ  จึงขอแจ้งให้สมาชิกได้รับทราบ  และฝาก 
ปลัดหรือเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องได้ศึกษาระเบียบด้วยจะมีวิธีช่วยเหลือเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ 
แล้วป่วยเป็นโรคลัมปี สกิน (LUMPY Skin  Disear)  ด้วย 
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ที่ประชุม  -รับทราบ- 
ประธานสภาฯ   4.2  แจ้งเรื่องปัญหาการบุกรุกที่สาธารณะประโยชน์  
   ตามท่ีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  ได้ทราบถึงปัญหาการบุกรุกท่ี 
   สาธารณะประโยชน์ภายในพ้ืนที่ต าบลช่อผกา  โดยเฉพาะปัญหาการบุกรุกท่ีสาธารณะ 
   ประโยชน์บ้านหนองเทา  หมู่ที่  8  กรณีนายหงส์  นางค้อน  ปานภักดี ที่เป็นคดีความกับ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกามายาวนานเป็นสิบปีและบัดนี้ศาลได้ตัดสินแล้วว่าที่ดินเป็น 
   ที่สาธารณะบ้านหนองเทา หมู่ที่  8  พิพากษาให้บุคลทั้งสองพร้อมบริวารออกจากที่ 
   สาธารณะประโยชน์ พร้อมให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกและให้ใช้ค่าธรรมเนียมศาลแทนโจทก์ 
   เป็นเงิน  10,000  บาท  ผมต้องขอบคุณนายกและปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา ที่ 
   เป็นผู้ด าเนินการเกี่ยวกับกระบวนการทางกฎหมายต่อสู้เรื่องที่สาธารณะประโยชน์บ้านหนอง 
   เทา  จนชนะคดี 
ที่ประชุม  -รับทราบ- 

เลิกประชุม  เวลา  15.00  น.   
 
            (ลงชื่อ)   สมปอง  ภูอาจดั้น   ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
          (นางสมปอง  ภูอาจดั้น)       
             เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  

               (ลงชื่อ)    เกลี้ยง  เกิดช่อ     ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
                    (นายเกลี้ยง  เกิดช่อ) 
     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
1.  (ลงชื่อ) นายประจวบ  วงษาเศก  ประจวบ  วงษาเศก 
2.  (ลงชื่อ) นายสวัสดิ์  บรรดาศักดิ์  สวัสดิ์  บรรดาศักดิ์ 
3.  (ลงชื่อ) นายจ านงค์  ศรีเนาวรัตน์  จ านงค์  ศรีเนาวรัตน์  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


