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

วันที่  15  กุมภาพันธ์  2564    
ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  อ าเภอช านิ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ผู้เข้าประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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นายเกลี้ยง  เกิดช่อ 
นายอุดม  ศรีโสภณ 
นางบัวรอง  จงรักษ์ 
นายสวัสดิ์  บรรดาศักดิ์ 
นายสวัสดิ์  ยินดีชาต ิ
นายสุชาติ  พรมวงค์   
นางเหง่า  ทะรารัมย์ 
นางทองม้วน  ปะนามะตัง 
นางเฉลิม  สิงหนาท 
นายเอกชัย  สืบรัมย์ 
นายประสิทธิ์  ตอนโพธิ์ศรี 
นายค าพอง  สิงรี 
นายบุญหลาย  จันทร์นพคุณ 
นายศิริ  นาคินชาติ 
นายจ านงค์  ศรีเนาวรัตน์ 
นายทองค า  สิริสุข 
นายแพง  นาแก้ว 
นายสมัย  เกิดช่อ 
นายปรีชา  อยู่สินธ์ 
นายประจวบ  วงษาเศก 
นายประนิตย์  จันทร์นพคุณ 
นางสมปอง  ภูอาจดั้น 

ประธานสภาฯ 
รองประธานสภาฯ 
เลขานุการสภาฯ 

สมาชิกสภา อบต.หมู่11 
สมาชิกสภา อบต.หมู่  4 
สมาชิกสภา อบต.หมู่  3 
สมาชิกสภา อบต.หมู่  6 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 13 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 11 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 12 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 12 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 13 

เลขานุการสภาฯ 

เกลี้ยง  เกิดช่อ 
อุดม  ศรีโสภณ 
บัวรอง  จงรักษ์ 
สวัสดิ์  บรรดาศักดิ ์
สวัสดิ์  ยินดีชาต ิ
สุชาติ  พรมวงค ์  
เหง่า  ทะรารัมย์ 
ทองม้วน  ปะนามะตัง 
เฉลิม  สิงหนาท 
เอกชัย  สืบรัมย์ 
ประสิทธิ์  ตอนโพธิ์ศรี 
ค าพอง  สิงรี 
บุญหลาย  จันทร์นพคุณ 
ศิริ  นาคินชาติ 
จ านงค์  ศรีเนาวรัตน์ 
ทองค า  สิริสุข 
แพง  นาแก้ว 
สมัย  เกิดช่อ 
ปรีชา  อยู่สินธ ์
ประจวบ  วงษาเศก 
ประนิตย์  จันทร์นพคุณ 
สมปอง  ภูอาจดั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นางหนูไกล  เงาะเศษ  สมาชิก อบต.หมู่ 6   ลา 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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นายส ารวย  บ่อไทย 
นายช านาญ  สุภาษิต 
นายทองดี  ปะริโต 
นายธรรธราธิป จันทร์วิเชียร 
นายชาญลิตร  อนัคทัศน์ 
จ.อ.ธีรศักด์ิ  กิตติอุดมพันธ์ 
นายอุดม  ทวีศรี 
นางสาวอลิสา  สุขกล่ า 
 

นายก  อบต. 
รองนายก  อบต. 
รองนายก  อบต. 
เลขานุการนายก อบต. 
รองปลัด อบต.ช่อผกา 
หัวหน้าส านักปลัดฯ 
ผอ.กองช่าง อบต.ช่อผกา 
เจ้าพนักงานธุรการ 
 

ส ารวย  บ่อไทย 
ช านาญ  สุภาษิต 
ทองดี  ปะริโต 
ธรรธราธิป จันทร์วิเชียร 
ชาญลิตร  อนัคทัศน์ 
ธีรศักด์ิ  กิตติอุดมพันธ์ 
อุดม  ทวีศรี 
อลิสา  สุขกล่ า 
 

 

 
เมื่อถึงก าหนดนัดประชุม เลขานุการสภาฯ ได้ตรวจสอบผู้เข้าประชุมปรากฏว่าครบองค์ประชุม  จึงให้

สัญญาณเรียกเข้าห้องประชุม 
เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 
เลขานุการสภาฯ  บัดนี้สมาชิกสภา อบต.ช่อผกา ครบองค์ประชุมแล้ว  ขอเชิญประธานสภาฯ ได้กล่าวเปิด 
   ประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
ประธานฯ  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วผมขอเปิดประชุม 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องท่ีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธาน  1.1  แจ้งเรื่องการลาของสมาชิกสภา อบต.ช่อผกา 
 เนื่องด้วย  นางหนูไกล  เงาะเศษ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  หมู่ที่  6  

ได้แจ้งว่ามีภารกิจที่ส านักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์  สาขาล าปลายมาศ  เกี่ยวกบัการแบ่งทีดิ่น
ให้กับทายาทเจ้าหน้าที่ที่ดินนัดเวลา  08.30  น.  จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้  จึงได้ขอ
อนุญาตลาประชุมในวันนี้  จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ทีป่ระชุม -รับทราบ- 
  2.2  การประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลช่อผกา 
  ผมยากแจ้งใหส้มาชิกสภา อบต.ช่อผกา  ทุกท่านทราบตามที่ทางองค์การบริหาร

ส่วนต าบลช่อผกา  ของเราได้ปฏิบัติมาในทุกครั้งที่มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลช่อผกา  เราจะท าหนังสือไปถึงผู้ใหญ่บ้านให้ส่งตัวแทนและประชาสัมพันธ์หากผู้แทน
ชุมชนหรือประชาชนจะเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  ก็ให้
สามารถเข้าร่วมรับฟังได้  แต่ปรากฏว่าจะมีผู้แทนเข้าร่วมประชุมในบางครั้งแต่ก็เป็นการ
แสดงให้เห็นว่าเราไม่ได้ปิดกั้นประชาชน   และแสดงความโปร่งใสในการท างาน 

ทีป่ระชุม -รับทราบ- 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา  อบต.ช่อผกา  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่  
   1/2564  เมื่อวันที่  10  กุมภาพันธ์  25624 
เลขานุการสภาอบต.        เลขานุการสภา  อบต.ช่อผกา  นางสมปอง  ภูอาจดั้น  อ่านบันทึกรายงานการประชุมสภา 
              อบต.ช่อผกา  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1/2564  เมือ่วันที่  10  กุมภาพันธ์  2564  ณ  

ห้องประชุมที่ท าการ อบต.ช่อผกา  ให้ที่ประชุมทราบ 
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มติที่ประชุม  -  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมด้วยมติเป็นเอกฉันท์- 
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา  
ประธานฯ   3.1  เรื่องการพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ  2564 
   ในรายละเอียดขอเชิญท่านนายกชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ 
นายกอบต. ด้วย อบต.ช่อผกา ได้รับหนังสือจากผู้ใหญ่บ้านว่าชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนในการใช้

ถนนในการสัญจรเพราะถนน เกิดการช ารุดเสียหาย  เป็นหลุมเป็นบ่อ ในหลายจุดเนื่องจาก
เกดิจากฝนตกหนักในฤดูฝน  ท าให้เกิดน้ าท่วมขัง และเกิดน้ าไหลหลาก  ผมได้ให้ช่างออกไป
ตรวจสอบพื้นท่ีพร้อมได้ค านวณความเสียหาย  และเสนอให้ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงให้ใช้
งานได้ตามปกติ แต่ทาง อบต.ช่อผกา  ไม่ได้ตั้งงบประมาณในการด าเนินการแก้ไขปัญหา 
เกี่ยวกับโครงการดังกล่าวไว้  จึงขออนุมัติจากสภา อบต.ช่อผกา  ได้พิจารณาจ่ายขาดเงิน 
สะสม  จ านวน   บาท  เพ่ือด าเนินการตามโครงการจ านวน  13  โครงการ ดังนี้ 

    1. โครงการปรับปรุงถนนดินโดยเสริมดินพร้อมลงหินคลุก บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 1  
   จากถนนลาดยาง ถึงทีน่านายอุ่น  เผือกนอก) 

งานเสริมดิน  ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00  เมตร  ระยะทางยาว  400  เมตร  สูงเฉลี่ย 0.80 
เมตร  ปริมาตรดินเสริมไม่น้อยกว่า 1,536.00  ลูกบาศก์เมตร  วางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด  
Ø  0.40  เมตร  จ านวน 60 ท่อน  จ านวน 10 จุด และ ขนาด  Ø  0.60  เมตร  จ านวน  12  
ท่อน  จ านวน  2  จุด  (พร้อมเกรดบดอัด) 
งานลงหินคลุก ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 860. 00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตรปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 344.00 ลูกบาศก์เมตร (พร้อมเกรดตกแต่ง) (ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา) ป้ายโครงการ 1 ป้าย  
เป็นเงิน   333,000   บาท 

  2. โครงการปรับปรงุถนนดินโดยเสริมดินพร้อมลงหินคลุก  บ้านโคกส าโรง  หมู่ที่  
2  ถนนเพื่อการเกษตร จากบ้านนายอ านาจ  ภิรมย์ภักดี ถึงท่ีนานายสมชาย  อินส าราญ 
งานเสริมดิน  ขนาดกว้างเฉลี่ย  4.00  เมตร ระยะทางยาว 200.00  เมตร  สูงเฉลี่ย 0.60 
เมตร ปริมาตรดินเสริมไม่น้อยกว่า 552 ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด  Ø  
0.40 เมตร  จ านวน 24 ท่อน  จ านวน  4  จุด (พร้อมเกรดบดอัด) 
งานลงหินคลุก ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 1,620. 00 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตรปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 648.00 ลูกบาศก์เมตร  (พร้อมเกรดตกแต่ง) (ตาม
แบบองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา)  ป้ายโครงการ 1 ป้าย  
เป็นเงิน   366,000   บาท 

  3. โครงการปรับปรุงถนนดินโดยเสริมดินพร้อมลงหินคลุก บ้านโคกกระหาด หมู่
ที่ 5 ถนนเพื่อการเกษตร (ช่วงท่ี 1) จากถนนลาดยาง ถึงทีน่านายบุญถึง ศรีโสภณ 
งานเสริมดิน  ขนาดกว้างเฉลี่ย 6.00  เมตร  ระยะทางยาว  390  เมตร  สูงเฉลี่ย 0.80 
เมตร  ปริมาตรดินเสริมไม่น้อยกว่า 2,121.60 ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด 
Ø 0.40  เมตร จ านวน 48 ท่อน  จ านวน 6 จุด (พร้อมเกรดบดอัด) 
งานลงหินคลุก ขนาดกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ระยะทางยาว 390. 00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตรปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 234.00 ลูกบาศก์เมตร (พร้อมเกรดตกแต่ง) (ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา) ป้ายโครงการ 1 ป้าย  
เป็นเงิน   284,000   บาท 
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  4. โครงการปรับปรุงถนนดินโดยเสริมดินพร้อมลงหินคลุก บ้านโคกกระหาด หมู่ 
ที่ 5  ถนนเพื่อการเกษตร (ช่วงท่ี 2) จากบล็อกคอนเวิร์ส ถึงทีน่านายปอน กฎมัจฉา) 
งานเสริมดิน  ขยายออกกว้างเฉลี่ย 2.00  เมตร  ระยะทางยาว  350  เมตร  สูงเฉลี่ย 0.80 
เมตร  ปริมาตรดินเสริมไม่น้อยกว่า 784.00 ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด Ø 
0.40  เมตร จ านวน 40 ท่อน  จ านวน 6 จุด (พร้อมเกรดบดอัด) 
งานลงหินคลุก ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ระยะทางยาว 350. 00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตรปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 210.00 ลูกบาศก์เมตร (พร้อมเกรดตกแต่ง) (ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา) ป้ายโครงการ 1 ป้าย  
เป็นเงิน   165,000   บาท 

  5. โครงการปรับปรงุถนนดินโดยเสริมดินพร้อมลงหินคลุก บ้านช่อผกา หมู่ที่ 7 
ถนนเพื่อการเกษตร จากที่สาธารณะ ถึงท่ีนานางพูน  อสิพงษ์ 
งานเสริมดิน  ขยายออกกว้างเฉลี่ย 1.00  เมตร  ระยะทางยาว  350  เมตร  สูงเฉลี่ย 0.60 
เมตร  ปริมาตรดินเสริมไม่น้อยกว่า 336.00 ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด Ø 
0.40  เมตร จ านวน 6 ท่อน  จ านวน 1 จุด (พร้อมเกรดบดอัด) 
งานลงหินคลุก ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 1,230. 00 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตรปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 492.00 ลูกบาศก์เมตร  (พร้อมเกรดตกแต่ง)  (ตาม
แบบองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา)  ป้ายโครงการ 1 ป้าย  
เป็นเงิน  263,000   บาท 

  6. โครงการปรับปรุงถนนดินโดยเสริมดินพร้อมลงหินคลุก บ้านช่อผกา หมู่ที่ 7 
ถนนเพื่อการเกษตร จากบ้านนางสมบัติ  บาเออร์ ถึงอ่างเก็บน้ าโคกมะตูม 
งานเสริมดิน  ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00  เมตร  ระยะทางยาว  50  เมตร  สูงเฉลี่ย 0.20 เมตร  
ปริมาตรดินเสริมไม่น้อยกว่า 32.00 ลูกบาศก์เมตร (พร้อมเกรดบดอัด) 
งานลงหินคลุก ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ระยะทางยาว 550. 00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตรปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 165.00 ลูกบาศก์เมตร  (พร้อมเกรดตกแต่ง)  (ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  
เป็นเงิน  87,000   บาท 

  7. โครงการปรับปรุงถนนดินโดยเสริมดินพร้อมลงหินคลุก บ้านหนองเทา หมู่ที่ 
8 ถนนเพื่อการเกษตร จากที่สวนนายค าพอง  เพ็งพันธ์สี ถึงท่ีนานายนิกร เผือกพันธ์ 
งานเสริมดิน  ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00  เมตร  ระยะทางยาว  500  เมตร  สูงเฉลี่ย 0.40 
เมตร  ปริมาตรดินเสริมไม่น้อยกว่า 880.00 ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด Ø 
0.40  เมตร จ านวน 30 ท่อน  จ านวน 5 จุด (พร้อมเกรดบดอัด) 
งานลงหินคลุก ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 1,050. 00 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตรปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 420.00 ลูกบาศก์เมตร  (พร้อมเกรดตกแต่ง)  (ตาม
แบบองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา)  ป้ายโครงการ 1 ป้าย  
เป็นเงิน 292,000   บาท 

8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านบุ หมู่ที่ 9 จากบ้าน
นายดอน ศรีเนาวรัตน์  ถึงที่สวนนายน้อย  บุญซ า         
ขนาดกว้าง   4.00 เมตร ระยะทางยาว 156.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตร 
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คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 93.60 ลูกบาศก์เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกตามสภาพพ้ืนที่
ถนนเดิม วางท่อระบายน้ า คสล.  ขนาด  Ø  0.30  เมตร  จ านวน   9  ท่อน  จ านวน  1  
จุด (ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาก าหนด)  ป้ายโครงการ  1  ป้าย 
เป็นเงิน   329,000   บาท 

   9. โครงการปรับปรุงถนนดินโดยเสริมดินพร้อมลงหินคลุก บ้านบ ุหมู่ที่  9   
  ถนนเพื่อการเกษตร จากถนน คลส.บริเวณศาลาประชาคม ถึงบล๊อกคอนเวิร์ส  

งานเสริมดิน  ขยายออกกว้างเฉลี่ย 1.00  เมตร  ระยะทางยาว  400  เมตร  สูงเฉลี่ย 0.60 
เมตร  ปริมาตรดินเสริมไม่น้อยกว่า  384.00  ลูกบาศก์เมตร  วางท่อระบายน้ า คสล.  
ขนาด  Ø 0.30 เมตร  จ านวน 14 ท่อน จ านวน 2 จุด (พร้อมเกรดบดอัด) 
งานลงหินคลุก ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ระยะทางยาว 2,280. 00 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตรปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 684.00 ลูกบาศก์เมตร  (พร้อมเกรดตกแต่ง)  (ตาม
แบบองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา)  ป้ายโครงการ 1 ป้าย  
เป็นเงิน 378,000   บาท 

 10. โครงการปรับปรุงถนนดินโดยเสริมดินพร้อมลงหินคลุก บ้านโคกตาแก้ว หมู่
ที่ 10 ถนนเพื่อการเกษตร จากบ้านนางส ารวย  ศรีโสภณ ถึงที่นานางเม เข็มช่อ 
งานเสริมดิน  ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00  เมตร  ระยะทางยาว  1,000  เมตร  สูงเฉลี่ย 0.30 
เมตร  ปริมาตรดินเสริมไม่น้อยกว่า 1,590.00 ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด 
Ø 0.40  เมตร จ านวน 7 ท่อน  จ านวน 1 จุด ,ขนาด Ø 0.60  เมตร จ านวน 35 ท่อน  
จ านวน 5 จดุ และขนาด Ø 0.80  เมตร จ านวน 7 ท่อน  จ านวน 1 จุด (พร้อมเกรดบดอัด) 
งานลงหินคลุก ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ระยะทางยาว 2,435. 00 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตรปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,217.50 ลูกบาศก์เมตร (พร้อมเกรดตกแต่ง)  (ตาม
แบบองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา)  ป้ายโครงการ 1 ป้าย  
เป็นเงิน 787,000   บาท 

 11. โครงการปรับปรุงถนนดินโดยเสริมดินพร้อมลงหินคลุก บ้านหนองบัวหลวง 
หมู่ที่ 12 ถนนเพื่อการเกษตร จากบ้านนายสงัด  สุขวิเศษ ถึงที่นานางอ้อย ขอพิมาย 
งานเสริมดิน  ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00  เมตร  ระยะทางยาว  200  เมตร  สูงเฉลี่ย 0.30 
เมตร  ปริมาตรดินเสริมไม่น้อยกว่า 258.00 ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด Ø 
0.30  เมตร จ านวน 74 ท่อน  จ านวน 1 จุด ,ขนาด Ø 0.60  เมตร จ านวน 43 ท่อน  
จ านวน 3 จุด และขนาด Ø 1.00  เมตร จ านวน 46 ท่อน  จ านวน 2 จุด (พร้อมเกรดบดอัด) 
งานลงหินคลุก ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 500.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตรปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 200.00 ลูกบาศก์เมตร (พร้อมเกรดตกแต่ง) (ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา)  ป้ายโครงการ 1 ป้าย  
เป็นเงิน 347,000   บาท 

 12. โครงการปรับปรุงถนนดินโดยเสริมดินพร้อมลงหินคลุก บ้านหัวสะพาน หมู่
ที่ 4 และบ้านปราสาทเทพสถิต หมู่ที ่13 ถนนเพื่อการเกษตร จากถนน คสล.รพ.สต. ถึง
โรงสูบน้ าบ้านหนองเสม็ดน้อย 
งานเสริมดิน  ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00  เมตร  ระยะทางยาว  800  เมตร  สูงเฉลี่ย 0.60 
เมตร  ปริมาตรดินเสริมไม่น้อยกว่า 2,208.00 ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด 
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 Ø 0.40  เมตร จ านวน 42 ท่อน  จ านวน 6 จุด และขนาด Ø 0.80  เมตร จ านวน 28 ท่อน  
จ านวน 4 จุด (พร้อมเกรดบดอัด) 
งานลงหินคลุก ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 1,230.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตรปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 516.00 ลูกบาศก์เมตร (พร้อมเกรดตกแต่ง) (ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา)  ป้ายโครงการ 1 ป้าย  
เป็นเงิน 480,000   บาท 

 13. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. (รูปตัวยู ) พร้อมฝาปิด บ้านปราสาท
เทพสถิตย์ หมู่ที่ 13 จากถนนลาดยาง  ถึง  ที่นานางอดุลย์ เตียงงา 
ปริมาณงาน  ขนาดกว้าง 0.40 เมตร  ยาว  367.00  เมตร  ลึกไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร  
(ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา)  ป้ายโครงการ 1 ป้าย  
เป็นเงิน 940,000   บาท 

รวมเป็นเงินจ่ายขาดเงินสะสมทั้งสิ้น  5,051,000  บาท 

ประธานสภาฯฯ   ขอเชิญเลขานุการสภาได้ชี้แจงเก่ียวกับระเบียบกฎหมายในการจ่ายขาดเงินสะสม 
   ให้ที่ประชุมทราบเพ่ือประกอบการพิจารณาก่อนที่จะขอให้สมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาอนุมัติ 
เลขานุการสภาฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การเก็บรักษา

เงิน  การฝากเงนิ  การถอนเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.
2547  ข้อ  89  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่ 4) พ.ศ.2561  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จ่ายขาดเงินสะสมได้  โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

(1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น ซึ่งเก่ียวกับด้านบริการชุมชนและสังคม  หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน  
ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด 

(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ 
ประเภทตามระเบียบแล้วแล้ว 

(3) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและ
กันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายในปีนั้น  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ 

บริหารงานและกรณีมีสาธารณะภัยเกิดขึ้น 
(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมแล้ว  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง 

ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป  หากไม่ด าเนินการ 
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การจ่ายขาดเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 

ทั้งนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือพอที่จะใช้จ่ายประจ า
และกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน  โดยใช้จ่ายเงินสะสมให้ค านึงถึงสถานการณ์คลัง  
และเสถียรภาพในระยะยาว 

 เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การ 
เบิกจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การฝากเงิน  การถอนเงิน  และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547  ข้อ 89  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  4) พ.ศ.2561 วรรค
ท้ายที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่าย
ค่าใช้จ่ายประจ าและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น  โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้ค านึงถึง 
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สถานะการคลังและเสถียรภาพในระยะยาว  ดังนั้นผมขอให้  นายชาญลิตร  อัคทัศน์  รอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองคลังได้รายงาน
เงินสะสมให้สมาชิกได้ทราบเพ่ือประกอบการพิจารณา  

นายชาญลิตร  อนัคทัศน์           ปัจจุบัน อบต.ช่อผกา  มียอดเงินสะสมทั้งสิ้น  จ านวน   13,871,848.37  บาท   
รองปลัด อบต. รักษาการ      -  ส ารองงบบุคลากร  3  เดือน  จ านวน  2,400,000  บาท  
ผอ.กองคลัง อบต.ช่อผกา  -  ส ารองกรณีฉุกเฉิน  10 %  จ านวน  4,382,000  บาท 

คงเหลือเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้ได้  จ านวน  7,089,848.37  บาท  แตข่ออนุมัติจาก
สภา อบต.ช่อผกา จ่ายขาดเงินสะสมครั้งนี้  จ านวน  5,051,000  บาท    

ดังนั้น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  
การเก็บรักษาเงิน  การฝากเงิน  การถอนเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  4) พ.ศ.2561   

ประธานสภาฯ ตามท่ีเลขาสภาได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบการจ่ายขาดเงินสะสม และที่ท่านนายก อบต.ช่อ
ผกา  ได้ชี้แจงให้สมาชิกทุกท่านทราบแล้ว  ผมขอมติจากท่ีประชุมว่าใครเห็นควรอนุมัติให้
จ่ายขาดเงินสะสม  เพื่อด าเนินการ 

    1. โครงการปรับปรุงถนนดินโดยเสริมดินพร้อมลงหินคลุก บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 1  
   จากถนนลาดยาง ถึงทีน่านายอุ่น  เผือกนอก) 

งานเสริมดิน  ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00  เมตร  ระยะทางยาว  400  เมตร  สูงเฉลี่ย 0.80 
เมตร  ปริมาตรดินเสริมไม่น้อยกว่า 1,536.00  ลูกบาศก์เมตร  วางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด  
Ø  0.40  เมตร  จ านวน 60 ท่อน  จ านวน 10 จุด และ ขนาด  Ø  0.60  เมตร  จ านวน  12  
ท่อน  จ านวน  2  จุด  (พร้อมเกรดบดอัด) 
งานลงหินคลุก ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 860. 00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตรปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 344.00 ลูกบาศก์เมตร (พร้อมเกรดตกแต่ง) (ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา) ป้ายโครงการ 1 ป้าย  
เป็นเงิน   333,000   บาท  โปรดยกมือขึ้น 

ที่ประชุม -มีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมตามที่เสนอด้วยมติเป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ  22  เสียงไม่
เห็นชอบ  0  เสียง) 

ประธานสภาฯ ตามท่ีเลขาสภาได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบการจ่ายขาดเงินสะสม และที่ท่านนายก อบต.ช่อ
ผกา  ได้ชี้แจงให้สมาชิกทุกท่านทราบแล้ว  ผมขอมติจากท่ีประชุมว่าใครเห็นควรอนุมัติให้
จ่ายขาดเงินสะสม  เพื่อด าเนินการ 
  2. โครงการปรับปรุงถนนดินโดยเสริมดินพร้อมลงหินคลุก  บ้านโคกส าโรง  หมู่ที่  
2  ถนนเพื่อการเกษตร จากบ้านนายอ านาจ  ภิรมย์ภักดี ถึงท่ีนานายสมชาย  อินส าราญ 
งานเสริมดิน  ขนาดกว้างเฉลี่ย  4.00  เมตร ระยะทางยาว 200.00  เมตร  สูงเฉลี่ย 0.60 
เมตร ปริมาตรดินเสริมไม่น้อยกว่า 552 ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด  Ø  
0.40 เมตร  จ านวน 24 ท่อน  จ านวน  4  จุด (พร้อมเกรดบดอัด) 
งานลงหินคลุก ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 1,620. 00 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตรปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 648.00 ลูกบาศก์เมตร  (พร้อมเกรดตกแต่ง) (ตาม
แบบองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา)  ป้ายโครงการ 1 ป้าย  
เป็นเงิน   366,000   บาท  โปรดยกมือขึ้น 

ที่ประชุม -มีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมตามที่เสนอด้วยมติเป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ  22  เสียงไม่
เห็นชอบ  0  เสียง) 
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ประธานสภาฯ ตามท่ีเลขาสภาได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบการจ่ายขาดเงินสะสม และที่ท่านนายก อบต.ช่อผกา  ได้

ชี้แจงให้สมาชิกทุกท่านทราบแล้ว  ผมขอมติจากท่ีประชุมว่าใครเห็นควรอนุมัติให้จ่ายขาดเงิน
สะสม  เพ่ือด าเนินการ 
  3. โครงการปรับปรุงถนนดินโดยเสริมดินพร้อมลงหินคลุก บ้านโคกกระหาด หมู่
ที่ 5 ถนนเพื่อการเกษตร (ช่วงท่ี 1) จากถนนลาดยาง ถึงทีน่านายบุญถึง ศรีโสภณ 
งานเสริมดิน  ขนาดกว้างเฉลี่ย 6.00  เมตร  ระยะทางยาว  390  เมตร  สูงเฉลี่ย 0.80 
เมตร  ปริมาตรดินเสริมไม่น้อยกว่า 2,121.60 ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด 
Ø 0.40  เมตร จ านวน 48 ท่อน  จ านวน 6 จุด (พร้อมเกรดบดอัด) 
งานลงหินคลุก ขนาดกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ระยะทางยาว 390. 00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตรปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 234.00 ลูกบาศก์เมตร (พร้อมเกรดตกแต่ง) (ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา) ป้ายโครงการ 1 ป้าย  
เป็นเงิน   284,000   บาท   โปรดยกมือขึ้น 

ที่ประชุม  -มีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมตามที่เสนอด้วยมติเป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ  22  เสียงไม่ 
เห็นชอบ  0  เสียง) 

ประธานสภาฯ ตามท่ีเลขาสภาได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบการจ่ายขาดเงินสะสม และที่ท่านนายก อบต.ช่อ
ผกา  ได้ชี้แจงให้สมาชิกทุกท่านทราบแล้ว  ผมขอมติจากท่ีประชุมว่าใครเห็นควรอนุมัติให้
จ่ายขาดเงินสะสม  เพื่อด าเนินการ 

4. โครงการปรับปรุงถนนดินโดยเสริมดินพร้อมลงหินคลุก บ้านโคกกระหาด หมู่ 
ที่ 5  ถนนเพื่อการเกษตร (ช่วงท่ี 2) จากบล็อกคอนเวิร์ส ถึงทีน่านายปอน กฎมัจฉา) 
งานเสริมดิน  ขยายออกกว้างเฉลี่ย 2.00  เมตร  ระยะทางยาว  350  เมตร  สูงเฉลี่ย 0.80 
เมตร  ปริมาตรดินเสริมไม่น้อยกว่า 784.00 ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด Ø 
0.40  เมตร จ านวน 40 ท่อน  จ านวน 6 จุด (พร้อมเกรดบดอัด) 
งานลงหินคลุก ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ระยะทางยาว 350. 00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตรปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 210.00 ลูกบาศก์เมตร (พร้อมเกรดตกแต่ง) (ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา) ป้ายโครงการ 1 ป้าย  
เป็นเงิน   165,000   บาท   โปรดยกมือขึ้น 

ที่ประชุม -มีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมตามที่เสนอด้วยมติเป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ  22  เสียงไม่
เห็นชอบ  0  เสียง) 

ประธานสภาฯ ตามท่ีเลขาสภาได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบการจ่ายขาดเงินสะสม และที่ท่านนายก อบต.ช่อ
ผกา  ไดช้ี้แจงให้สมาชิกทุกท่านทราบแล้ว  ผมขอมติจากท่ีประชุมว่าใครเห็นควรอนุมัติให้
จ่ายขาดเงินสะสม  เพื่อด าเนินการ 
  5. โครงการปรับปรุงถนนดินโดยเสริมดินพร้อมลงหินคลุก บ้านช่อผกา หมู่ที่ 7 
ถนนเพื่อการเกษตร จากที่สาธารณะ ถึงท่ีนานางพูน  อสิพงษ์ 
งานเสริมดิน  ขยายออกกว้างเฉลี่ย 1.00  เมตร  ระยะทางยาว  350  เมตร  สูงเฉลี่ย 0.60 
เมตร  ปริมาตรดินเสริมไม่น้อยกว่า 336.00 ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด Ø 
0.40  เมตร จ านวน 6 ท่อน  จ านวน 1 จุด (พร้อมเกรดบดอัด) 
งานลงหินคลุก ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 1,230. 00 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตรปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 492.00 ลูกบาศก์เมตร  (พร้อมเกรดตกแต่ง)  (ตาม
แบบองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา)  ป้ายโครงการ 1 ป้าย  
เป็นเงิน  263,000   บาท  โปรดยกมือขึ้น 
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ที่ประชุม -มีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมตามที่เสนอด้วยมติเป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ  22  เสียงไม่เห็นชอบ  

0 เสียง) 
ประธานสภาฯ ตามที่เลขาสภาได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบการจ่ายขาดเงินสะสม และที่ท่านนายก อบต.ช่อ

ผกา  ได้ชี้แจงให้สมาชิกทุกท่านทราบแล้ว  ผมขอมติจากท่ีประชุมว่าใครเห็นควรอนุมัติให้
จ่ายขาดเงินสะสม  เพื่อด าเนินการ 
  6. โครงการปรับปรุงถนนดินโดยเสริมดินพร้อมลงหินคลุก บ้านช่อผกา หมู่ที่ 7 
ถนนเพื่อการเกษตร จากบ้านนางสมบัติ  บาเออร์ ถึงอ่างเก็บน้ าโคกมะตูม 
งานเสริมดิน  ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00  เมตร  ระยะทางยาว  50  เมตร  สูงเฉลี่ย 0.20 เมตร  
ปริมาตรดินเสริมไม่น้อยกว่า 32.00 ลูกบาศก์เมตร (พร้อมเกรดบดอัด) 
งานลงหินคลุก ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ระยะทางยาว 550. 00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตรปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 165.00 ลูกบาศก์เมตร  (พร้อมเกรดตกแต่ง)  (ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  เป็นเงิน  87,000   บาท  โปรดยกมือขึ้น 

ที่ประชุม -มีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมตามที่เสนอด้วยมติเป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ  22  เสียงไม่
เห็นชอบ  0  เสียง) 

ประธานสภาฯ ตามท่ีเลขาสภาได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบการจ่ายขาดเงินสะสม และที่ท่านนายก อบต.ช่อ
ผกา  ได้ชี้แจงให้สมาชิกทุกท่านทราบแล้ว  ผมขอมติจากท่ีประชุมว่าใครเห็นควรอนุมัติให้
จ่ายขาดเงินสะสม  เพื่อด าเนินการ 

  7. โครงการปรับปรุงถนนดินโดยเสริมดินพร้อมลงหินคลุก บ้านหนองเทา หมู่ที่ 
8  ถนนเพื่อการเกษตร จากที่สวนนายค าพอง  เพ็งพันธ์สี ถึงที่นานายนิกร เผือกพันธ์ 
งานเสริมดิน  ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00  เมตร  ระยะทางยาว  500  เมตร  สูงเฉลี่ย 0.40 
เมตร  ปริมาตรดินเสริมไม่น้อยกว่า 880.00 ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด Ø 
0.40  เมตร จ านวน 30 ท่อน  จ านวน 5 จุด (พร้อมเกรดบดอัด) 
งานลงหินคลุก ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 1,050. 00 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตรปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 420.00 ลูกบาศก์เมตร  (พร้อมเกรดตกแต่ง)  (ตาม
แบบองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา)  ป้ายโครงการ 1 ป้าย  
เป็นเงิน 292,000   บาท  โปรดยกมือขึ้น 

ที่ประชุม -มีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมตามที่เสนอด้วยมติเป็นเอกฉันท ์(เห็นชอบ  22  เสียงไม่
เห็นชอบ  0  เสียง) 

ประธานสภาฯ ตามท่ีเลขาสภาได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบการจ่ายขาดเงินสะสม และที่ท่านนายก อบต.ช่อ
ผกา  ได้ชี้แจงให้สมาชิกทุกท่านทราบแล้ว  ผมขอมติจากท่ีประชุมว่าใครเห็นควรอนุมัติให้
จ่ายขาดเงินสะสม  เพื่อด าเนินการ 

8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านบุ หมู่ที่ 9 จากบ้าน
นายดอน ศรีเนาวรัตน์  ถึงที่สวนนายน้อย  บุญซ า         
ขนาดกว้าง   4.00 เมตร ระยะทางยาว 156.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตร 
 คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 93.60 ลูกบาศก์เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกตามสภาพพ้ืนที่
ถนนเดิม วางท่อระบายน้ า คสล.  ขนาด  Ø  0.30  เมตร  จ านวน   9  ท่อน  จ านวน  1  
จุด (ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาก าหนด)  ป้ายโครงการ  1  ป้าย 
เป็นเงิน   329,000   บาท  โปรดยกมือขึ้น 
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ที่ประชุม  -มีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมตามที่เสนอด้วยมติเป็นเอกฉันท ์(เห็นชอบ  22  เสียง 

เห็นชอบ  0 เสียง) 
ประธานสภาฯ ตามท่ีเลขาสภาได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบการจ่ายขาดเงินสะสม และที่ท่านนายก อบต.ช่อ

ผกา  ได้ชี้แจงให้สมาชิกทุกท่านทราบแล้ว  ผมขอมติจากท่ีประชุมว่าใครเห็นควรอนุมัติให้
จ่ายขาดเงินสะสม  เพื่อด าเนินการ 

   9. โครงการปรับปรุงถนนดินโดยเสริมดินพร้อมลงหินคลุก บ้านบ ุหมู่ที่  9   
  ถนนเพื่อการเกษตร จากถนน คลส.บริเวณศาลาประชาคม ถึงบล๊อกคอนเวิร์ส  

งานเสริมดิน  ขยายออกกว้างเฉลี่ย 1.00  เมตร  ระยะทางยาว  400  เมตร  สูงเฉลี่ย 0.60 
เมตร  ปริมาตรดินเสริมไม่น้อยกว่า  384.00  ลูกบาศก์เมตร  วางท่อระบายน้ า คสล.  
ขนาด  Ø 0.30 เมตร  จ านวน 14 ท่อน จ านวน 2 จุด (พร้อมเกรดบดอัด) 
งานลงหินคลุก ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ระยะทางยาว 2,280. 00 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตรปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 684.00 ลูกบาศก์เมตร  (พร้อมเกรดตกแต่ง)  (ตาม
แบบองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา)  ป้ายโครงการ 1 ป้าย  
เป็นเงิน 378,000   บาท  โปรดยกมือขึ้น 

ที่ประชุม -มีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมตามที่เสนอด้วยมติเป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ  22  เสียงไม่
เห็นชอบ  0  เสียง) 

ประธานสภาฯ ตามท่ีเลขาสภาได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบการจ่ายขาดเงินสะสม และที่ท่านนายก อบต.ช่อ
ผกา  ได้ชี้แจงให้สมาชิกทุกท่านทราบแล้ว  ผมขอมติจากท่ีประชุมว่าใครเห็นควรอนุมัติให้
จ่ายขาดเงินสะสม  เพื่อด าเนินการ 

 10. โครงการปรับปรุงถนนดินโดยเสริมดินพร้อมลงหินคลุก บ้านโคกตาแก้ว หมู่
ที่ 10 ถนนเพื่อการเกษตร จากบ้านนางส ารวย  ศรีโสภณ ถึงที่นานางเม เข็มช่อ 
งานเสริมดิน  ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00  เมตร  ระยะทางยาว  1,000  เมตร  สูงเฉลี่ย 0.30 
เมตร  ปริมาตรดินเสริมไม่น้อยกว่า 1,590.00 ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด 
Ø 0.40  เมตร จ านวน 7 ท่อน  จ านวน 1 จุด ,ขนาด Ø 0.60  เมตร จ านวน 35 ท่อน  
จ านวน 5 จุด และขนาด Ø 0.80  เมตร จ านวน 7 ท่อน  จ านวน 1 จุด (พร้อมเกรดบดอัด) 
งานลงหินคลุก ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ระยะทางยาว 2,435. 00 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตรปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,217.50 ลูกบาศก์เมตร (พร้อมเกรดตกแต่ง)  (ตาม
แบบองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา)  ป้ายโครงการ 1 ป้าย  
เป็นเงิน 787,000   บาท  โปรดยกมือขึ้น 

ที่ประชุม -มีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมตามที่เสนอด้วยมติเป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ  22  เสียงไม่
เห็นชอบ  0  เสียง) 

ประธานสภาฯ ตามท่ีเลขาสภาได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบการจ่ายขาดเงินสะสม และที่ท่านนายก อบต.ช่อ
ผกา  ได้ชี้แจงให้สมาชิกทุกท่านทราบแล้ว  ผมขอมติจากท่ีประชุมว่าใครเห็นควรอนุมัติให้
จ่ายขาดเงินสะสม  เพื่อด าเนินการ 
 11. โครงการปรับปรุงถนนดินโดยเสริมดินพร้อมลงหินคลุก บ้านหนองบัวหลวง 
หมู่ที่ 12 ถนนเพื่อการเกษตร จากบ้านนายสงัด  สุขวิเศษ ถึงที่นานางอ้อย ขอพิมาย 
งานเสริมดิน  ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00  เมตร  ระยะทางยาว  200  เมตร  สูงเฉลี่ย 0.30 
เมตร  ปริมาตรดินเสริมไม่น้อยกว่า 258.00 ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด Ø 
0.30  เมตร จ านวน 74 ท่อน  จ านวน 1 จุด ,ขนาด Ø 0.60  เมตร จ านวน 43 ท่อน  
จ านวน 3 จุด และขนาด Ø 1.00  เมตร จ านวน 46 ท่อน  จ านวน 2 จุด (พร้อมเกรดบดอัด) 
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งานลงหินคลุก ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 500.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตรปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 200.00 ลูกบาศก์เมตร (พร้อมเกรดตกแต่ง) (ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา)  ป้ายโครงการ 1 ป้าย  
เป็นเงิน 347,000   บาท  โปรดยกมือขึ้น 

ที่ประชุม -มีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมตามที่เสนอด้วยมติเป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ  22  เสียงไม่
เห็นชอบ  0  เสียง) 

ประธานสภาฯ ตามท่ีเลขาสภาได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบการจ่ายขาดเงินสะสม และที่ท่านนายก อบต.ช่อผกา  ได้
ชี้แจงให้สมาชิกทุกท่านทราบแล้ว  ผมขอมติจากท่ีประชุมว่าใครเห็นควรอนุมัติให้จ่ายขาดเงิน
สะสม  เพ่ือด าเนินการ 
 12. โครงการปรับปรุงถนนดินโดยเสริมดินพร้อมลงหินคลุก บ้านหัวสะพาน หมู่
ที่ 4 และบ้านปราสาทเทพสถิต หมู่ที่ 13 ถนนเพื่อการเกษตร จากถนน คสล.รพ.สต. ถึง
โรงสูบน้ าบ้านหนองเสม็ดน้อย 
งานเสริมดิน  ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00  เมตร  ระยะทางยาว  800  เมตร  สูงเฉลี่ย 0.60 
เมตร  ปริมาตรดินเสริมไม่น้อยกว่า 2,208.00 ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด 
 Ø 0.40  เมตร จ านวน 42 ท่อน  จ านวน 6 จุด และขนาด Ø 0.80  เมตร จ านวน 28 ท่อน  
จ านวน 4 จุด (พร้อมเกรดบดอัด) 
งานลงหินคลุก ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 1,230.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตรปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 516.00 ลูกบาศก์เมตร (พร้อมเกรดตกแต่ง) (ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา)  ป้ายโครงการ 1 ป้าย  
เป็นเงิน 480,000   บาท  โปรดยกมือขึ้น 

ที่ประชุม -มีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงนิสะสมตามที่เสนอด้วยมติเป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ  22  เสียงไม่
เห็นชอบ  0 เสียง) 

ประธานสภาฯ ตามท่ีเลขาสภาได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบการจ่ายขาดเงินสะสม และที่ท่านนายก อบต.ช่อผกา  ได้
ชี้แจงให้สมาชิกทุกท่านทราบแล้ว  ผมขอมติจากท่ีประชุมว่าใครเห็นควรอนุมัติใหจ้่ายขาดเงิน
สะสม  เพ่ือด าเนินการ 
 13. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. (รูปตัวยู ) พร้อมฝาปิด บ้านปราสาท
เทพสถิตย์ หมู่ที่ 13 จากถนนลาดยาง  ถึง  ที่นานางอดุลย์ เตียงงา 
ปริมาณงาน  ขนาดกว้าง 0.40 เมตร  ยาว  367.00  เมตร  ลึกไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร  
(ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา)  ป้ายโครงการ 1 ป้าย  
เป็นเงิน 940,000   บาท  โปรดยกมือขึ้น 

ที่ประชุม -มีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมตามที่เสนอด้วยมติเป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ  22  เสียงไม่
เห็นชอบ  0  เสียง) 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องอ่ืนๆ(ถ้ามี) 
นายก อบต.ช่อผกา  4.1  แจ้งเรื่องการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนและสมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบล 
 ตามท่ีสมาชิกสภา อบต.ช่อผกา  พอจะทราบเกี่ยวเรื่องการเลือกตั้งนายกองค์การบริหาร

ส่วนและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลที่คาดว่าจะให้หยุดการรักษาการหรือหยุด
ปฏิบัติหน้าที่ปลายเดือนเมษายน  2564  และคาดว่าจะมีการเลือกตั้งภายในเดือนมิถุนายน 
หรือเดือนกรกฎาคม  2564  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจะลดลงจากหมู่ละ  
2  คน  เหลือหมู่ละ  1  คน  ฝากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  ทุกท่านได้
อาสาเข้ามาช่วยกันดูแลพี่น้องชาวต าบลช่อผกาอีกครั้ง 
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ที่ประชุม -รับทราบ 
นายก อบต.ช่อผกา  4.2  การปลูกพืชผลทางการเกษตรรุกล้ าถนนสาธารณประโยชน์ 
 เนื่องด้วยได้มีชาวบ้านแจ้งมาว่าถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่สร้างโดยงบประมาณขององค์การ

บริหารส่วนต าบลช่อผกาไหล่ทางได้ทรุดเนื่องจากมีเกษตรกรท าการไถที่นารุกล้ าเข้าใกล้ไหล่
ทางของถนนจนท าให้ไหล่ถนนทรุดฝากให้ผู้อ านวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลช่อ
ผกา  ออกไปตรวจสอบและฝากผู้น าในหมู่บ้านไดช้่วยกันดูแลหากพบเห็นการไถทีใ่กล้ถนน
คอนกรีตฝากใหเ้ตือนเกษตรกรที่ไถด้วยโดยเฉพาะพ้ืนที่ทิศใต้โรงเรียนบ้านหัวสะพานที่ปลูก
มันส าปะหลังเลยเขตเสาไฟฟ้าชิดไหล่ทางท าให้หัวมันเซาะเข้าไปในถนนลาดยางถึงเวลากู้มัน
ท าให้ถนนลาดยางพัง 

ที่ประชุม -รับทราบ 
นายเอกชัย  สืบรัมย์  4.3  การเสียภาษีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 7  เรื่องการเสียภาษีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือว่า วัว  ควาย  ขอเรียนชี้แจงท่าน

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา และสมาชิกสภา อบต.ช่อผกาทุกท่าน  ตามท่ีแจ้งให้
ผู้ใหญ่บ้านหรือสมาชิกสภา อบต.ช่อผกา  ส ารวจเกษตรกรผู้เลี้ยง  วัว  ควาย  ในแต่ละ
หมู่บ้านเพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดเก็บภาษีท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพนั้น  ผมได้ไปบอกกับผู้ที่มี
วัว  ควาย  ว่าให้มาเสียภาษีปัญหาคือบางครัวเรือนมี  วัว  หรือ  ควาย  จ านวนมาก  เช่น  
40-50  ตัว  เขาก็กลัวจะเสียภาษีหลายบาทพอเราไปบอกเขาก็ท าเป็นนิ่งเฉยไม่ว่าอะไรก็ไม่
แน่ใจว่าเขาจะมาเสียหรือไม่ 

นายก อบต.ช่อผกา ขอแจ้งนายเอกชัย  สืบรัมย์  สมาชิกสภา อบต.ช่อผกา  หมู่ที่ 7  และสมาชิกสภา อบต.ช่อ
ผกาทุกท่าน  ว่าให้พวกเราไปท าความเข้าใจกับเกษตรกรผู้มีวัว  ควาย  ที่อยู่ในเกณฑ์ต้อง
เสียภาษีท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ว่าข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  เรื่อง
ข้อบัญญัติภาษีท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  เมื่อประกาศใช้แล้วถือเป็นกฎหมาย ที่ประชาชน
ในต าบลช่อผกาจะต้องถือปฏิบัติ  และเงินท่ีเก็บมาเป็นรายได้แผ่นดิน  รายได้ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลช่อผกา  ที่จะน ามาพัฒนาในต าบลช่อผกา  และเกษตรกรผู้เสียภาษีหาก
เกิดปัญหาเกี่ยวกับโรคระบาดในวัว  ควาย  เช่น  โรคปา-เท้า เปื่อย  ก็จะได้รับวัคซีนฉีด
ป้องกันโดยองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาจะได้ประสานกับปศุสัตว์อ าเภอช านิเพ่ือขอรับ
การสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคปาก-เท้า  เปื่อย  โดยยึดฐานผู้มูลจากการเสียภาษีเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ  หากท่านไม่ส ารวจในการเสียภาษี  อาจไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคปาก-เท้า  เปื่อย  ป้องกันโรคปาก-เท้าเปื่อย  ซึ่งอาจต้องเสียเงินซื้อวัคซีนหรือจ้างหมอ
หรืออาสาปศุสัตว์  มาฉีดเอง   

ที่ประชุม -รับทราบ- 
นายเอกชัย  สืบรัมย์  4.4  ปัญหาการขนดินในหมู่บ้านของผู้รับจ้าง 
สมาชิก สภา อบต.หมู่ที่ 7 เนื่องด้วยในหมู่ที่  7  บ้านช่อผกา  ได้มีผู้รับจ้างหรือนายหน้าท าการขุดดิน 

ของเอกชนขายให้แก่ประชาชนท าให้ถนนทรุดช ารุดเสียหาย  ผมได้แจ้งกับคนขับรถขนดิน 
แล้วว่าให้ท าการซ่อมแซมถนนให้มีสภาพเหมือนเดิม  ผมก็ฝากกองช่างองค์การบริหารส่วน 
ต าบลช่อผกา  ช่วยก าชับผู้รับจ้างอีกครั้งด้วยครับ 

นายก อบต.ช่อผกา เรื่องการขนดินขายเราก็ต้องคุยกับผู้น าในหมู่บ้านและผู้รับจ้างหากท าถนนช ารุดเสียหาย 
ต้องรับผิดชอบซ่อมให้เหมือนเดิมเพ่ือแก้ไขปัญหาไม่ใช่โยนมาให้องค์การบริหารส่วนต าบล 
ช่อผกาหางบประมาณซ่อมแซมเพราะเหตุเกิดจากการกระท าของเอกชนมารับจ้างขนดิน 
ถนนเสียหายก็ต้องรับผิดชอบซ่อมแซม 

ที่ประชุม -รับทราบ- 
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นายเอกชัย  สืบรัมย์ 4.5  ของบประมาณในการเพิ่มจุดไฟสาธารณะ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7 เนื่องจากว่าในหมู่ที่  7  บ้านช่อผกา  เป็นหมู่บ้านใหญ่มีหลายคุ้มพ้ืนทีก่ว้างท าให้ 

ไฟฟ้าส่องทางสาธารณะที่มีอยู่ไม่เพียงพอ  จึงขอความอนุเคราะห์ท่านนายกได้เพ่ิมจุดไฟฟ้า 
สาธารณะอีก  2  จุด 

นายก อบต.ช่อผกา รบัทราบให้สมาชิกสภา อบต.ช่อผกา  หมู่ที่ 7  ประสานผู้ใหญ่บ้านท าหนังสือขอมายัง 
องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา   

เลิกประชุม  เวลา  14.00  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  
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(ส าเนา) 

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งที่ 1/2564 
วันที่  10  กุมภาพันธ์  2564    

ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  อ าเภอช านิ  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 
ผู้เข้าประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ หมายเหตุ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
 

นายเกลี้ยง  เกิดช่อ 
นายอุดม  ศรีโสภณ 
นายสุชาติ  พรมวงค์ 
นางเฉลิม  สิงหนาท 
นางเหง่า  ทะรารัมย์ 
นางทองม้วน  ปะนามะตัง 
นางหนูไกล  เงาะเศษ 
นายศิริ  นาคินชาติ 
นายสวัสดิ์  บรรดาศักดิ์ 
นายแพง  นาแก้ว 
นายทองค า  สิริสุข 
นายจ านงค์  ศรีเนาวรัตน์ 
นายเอกชัย  สืบรัมย์ 
นายสมัย  เกิดช่อ 
นายปรีชา  อยู่สินธ์ 
นายประสิทธิ์  ตอนโพธิ์ศรี 
นายประนิตย์  จันทร์นพคุณ 
นายประจวบ  วงษาเศก 
นายสวัสดิ์  ยินดีชาต ิ
นางบัวรอง  จงรักษ์ 
นายบุญหลาย  จันทรน์พคุณ 
นางสมปอง  ภูอาจดั้น 

ประธานสภาฯ 
รองประธานสภาฯ 
เลขานุการสภาฯ 

สมาชิกสภา อบต.หมู่11 
สมาชิกสภา อบต.หมู่  4 
สมาชิกสภา อบต.หมู่  3 
สมาชิกสภา อบต.หมู่  6 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 13 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 11 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 12 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 12 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 13 

เลขานุการสภาฯ 

เกลี้ยง  เกิดช่อ 
อุดม  ศรีโสภณ 
สุชาติ  พรมวงค ์
เฉลิม  สิงหนาท 
เหง่า  ทะรารัมย์ 
ทองม้วน  ปะนามะตัง 
หนูไกล  เงาะเศษ 
ศิริ  นาคินชาติ 
สวัสดิ์  บรรดาศักดิ์ 
แพง  นาแก้ว 
ทองค า  สิริสุข 
จ านงค์  ศรีเนาวรัตน์ 
เอกชัย  สืบรัมย์ 
สมัย  เกิดช่อ 
ปรีชา  อยู่สินธ ์
ประสิทธิ์  ตอนโพธิ์ศรี 
ประนิตย์  จันทร์นพคุณ 
ประจวบ  วงษาเศก 
สวัสด์ิ  ยินดีชาต ิ
บัวรอง  จงรักษ์ 
บุญหลาย  จันทร์นพคุณ 
สมปอง  ภูอาจดั้น 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
1.  นายค าพอง  สิงรี        สมาชิก อบต  หมู่ที่ 1               ลาป่วย 
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ผู้เข้ารว่มประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

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

นายก  อบต. 
รองนายก  อบต. 
รองนายก  อบต. 
เลขานุการนายก อบต. 
รองปลัด อบต.ช่อผกา 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
เจ้าพนักงานธุรการ 
นักประชาสัมพันธ์ 
ผอ.กองช่าง 

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

 

 
เมื่อถึงก าหนดนัดประชุม เลขานุการสภาฯ ได้ตรวจสอบผู้เข้าประชุมปรากฏว่าครบองค์ประชุม  จึงให้

สัญญาณเรียกเข้าห้องประชุม 
เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 
เลขานุการสภาฯ  บัดนี้สมาชิกสภา อบต.ช่อผกา ครบองค์ประชุมแล้ว  ขอเชิญประธานสภาฯ ได้กล่าวเปิด 
   ประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
ประธานฯ  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วผมขอเปิดประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานฯ  - ขอเชิญเลขานุการสภาฯอ่านประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  
   สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ให้ที่ประชุมทราบ – 
เลขานุการสภาฯ  อ่านประกาศ เรื่องเรียกประชุมสภา อบต.ช่อผกา  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 
   ประจ าปี 2564  ให้ที่ประชุมทราบ 
ที่ประชุม  - รับทราบ – 

ประธาน  1.1  แจ้งเรื่องการลาป่วยของสมาชิกสภา อบต.ช่อผกา 
 เนื่องด้วย  นายค าพอง  สิงรี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  หมู่ที ่ 1  ได้

แจ้งว่าหมอนัดตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้  จึงได้ขออนุญาตลา
ป่วยในวันนี้  จึงขอแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 

ที่ประชุม -รบัทราบ- 

1.2  แจ้งเรื่องการส ารวจผู้ยากไร้เพื่อขอรับความช่วยเหลือ   
 เนื่องด้วย  นางปนัดา  แก้วมณี  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการชุมชนและสังคม อบต.ช่อผกา  

แจ้งเรื่องขอความร่วมมือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  ส ารวจรายชื่อผู้
ประสบปัญหาทางสังคม  เด็ก  ผู้พิการ  ผู้สูงอายุ  และผู้ยากไร้ในแต่ละหมู่บ้านเพ่ือเป็น
ฐานข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการงานของส านักงานพัฒนาสังคมและความ
มัน่คงของมนุษย์จังหวับุรีรัมย์โดยให้ส่งรายชื่อภายในวันที่  8   กุมภาพันธ์  2564  ณ  กอง
สวัสดิการชุมชนและสังคม อบต.ช่อผกา  แต่ขณะนี้ยังรับข้อมูลยังไม่ครบทุกหมู่บ้าน จึงขอ
แจ้งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  หมู่ที่ยังไม่ส่งรีบด าเนินการด้วยครับ 

ที่ประชุม  - รบัทราบ- 
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ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา  อบต.ช่อผกา  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ครั้งที่  
   2/2563  เมื่อวันที ่ 15  พฤศจิกายน  2563 

เลขานุการสภาอบต.        เลขานุการสภา  อบต.ช่อผกา  นางสมปอง  ภูอาจดั้น อ่านบันทึกรายงานการประชุมสภา 
              อบต.ช่อผกาสมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563  เมื่อวันที่  11  พฤศจิกายน  2563  ณ  

หอ้งประชุมที่ท าการ อบต.ช่อผกา  ให้ที่ประชุมทราบ 
มติที่ประชุม  -  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมด้วยมติเปน็เอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา  
ประธานฯ   3.1  เรื่องก าหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ  ประจ าปี  2564 
ประธานฯ มาตรา  53  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลพ.ศ. 2537 และที่

แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ. 2562  บัญญัติว่า “ ในปีหนึ่งให้มีสมัย 
 ประชุมสมัยสามัญสองสมัย  หรอืหลายสมยัแล้วแตส่ภาองค์การบริหารส่วนต าบลจะก าหนด  

แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย  วันเริ่มสมัยประชุมประจ าปีให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด  
วรรคท้าย...สมัยประชุมสามัญหนึ่งๆให้มีก าหนดไม่เกินสิบห้าวัน  แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไป
อีกจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอ าเภอ”  ประกอบกบัระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  ข้อ  11 เมื่อมีประธานสภาท้องถิ่นแล้ว ให้สภา
ท้องถิ่นเลือกประธานสภาท้องถิ่น เลขานุการสภาท้องถิ่น  และให้ประธานสภาท้องถิ่นน า
ปรึกษาในที่ประชุมเกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญ ดังนี้ 

(3) ส าหรับองคก์ารบริหารส่วนต าบล  ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดว่าปี
นั้นจะมีสมัยประชุมสมัยสามัญประจ าปีกี่สมัย  แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเม่ือใด  แต่ละสมัย
ในปีนั้นมีก าหนดกี่วัน  กับให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามญัประจ าปีสมัยแรกของปี
ถัดไป  และมกี าหนดกีว่ัน...” 

ดังนั้น  ผมจึงขอให้สมาชิกฯ  ได้เสนอเพ่ือก าหนดสมัยประชุมสภา  สมัยสามัญ 
ประจ าปี  2564  ว่าจะก าหนดกี่สมัย ? 

นายเอกชัย  สืบรัมย์       ไดเ้สนอก าหนดสมัยประชุมสภา  สมัยสามัญประจ าปี  2564  จ านวน  4  สมัย 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 7      โดยมีผู้รับรอง  คือ นางทองม้วน  ปะนามะตัง  สมาชิก อบต.หมู่ที่  3  และ  นางเฉลิม   

               สิงหนาท  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 11     
ประธานสภาฯ  มีผู้ใดจะเสนออีกหรือไม่ ? 
ที่ประชุม  - ไม่มี –  
ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีผู้ใดเสนออีก  ผมขอมติที่ประชุมหากท่านใดเห็นชอบตามที่  นายเอกชัย  สืบรัมย์         

สมาชิก อบต.หมูท่ี่ 7  เสนอโปรดยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม  - เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ  22  เสียง ไม่เห็นชอบ  0  เสียง) 
ประธานฯ ต่อไปให้สมาชิกเสนอว่าในแต่ละสมัยจะก าหนดวันประชุมสภาสมัยสามัญ  ประจ าปีในวันใด 
นายปรีชา  อยู่สินธุ์ เสนอก าหนดสมัยประชุมสภา  สมัยสามัญประจ าปี 2564  ดังนี้ 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 2 สมัยที่  1  ในระหว่างวันที ่ 1 – 15  กุมภาพันธ์  2564 
   สมัยที่  2  ในระหว่างวันที่  1 – 15  มิถุนายน  2564 
   สมัยที่  3  ในระหว่างวันที่  1 – 15  สิงหาคม  2564 
   สมัยที่  4  ในระหว่างวันที่  1 – 15  พฤศจิกายน  2564 

โดยมีผู้รบัรอง  คือนายประนิตย์  จันทร์นพคุณ  สมาชิก อบต.หมู่ที ่ 12  และ  นายแพง  
นาแก้ว  สมาชิก อบต.หมู่ที่  11 
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ประธานสภาฯ  มีผู้ใดจะเสนออีกหรือไม่ ? 



ที่ประชุม  -ไม่มี- 
ประธานสภาฯ   เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนออีก  ถือว่ามีผู้เสนอจ านวน  1  ท่าน  ดังนั้นผมจะขอมติที่ 
   ประชุมในการก าหนดสมัยประชุมสภา  สมัยสามัญ  ประจ าปี 2564  
ประธานสภาฯ  ท่านใดเห็นว่าให้ก าหนดสมัยประชุมสภา  สมัยสามัญประจ าปี 2564  จ านวน  4  สมัย  

ตามท่ี นายปรีชา  อยู่สินธุ์  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 2 เสนอคือ 
7   สมัยที่  1  ในระหว่างวันที ่ 1 – 15  กุมภาพันธ์  2564 
   สมัยที่  2  ในระหว่างวันที่  1 – 15  มิถุนายน  2564 
   สมัยที่  3  ในระหว่างวันที่  1 – 15  สิงหาคม  2564 
   สมัยที่  4  ในระหว่างวันที่  1 – 15  พฤศจิกายน  2564 
   โปรดยกมือขึ้น 
มติทีป่ระชุม  - เห็นชอบด้วยมตเิป็นเอกฉันท์ (เหน็ชอบ  22  เสียง ไม่เห็นชอบ  0  เสียง) 
ประธานสภาฯ  ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้ก าหนดสมัยประชุมสภา  สมัยสามัญประจ าปี 2564  จ านวน  4   

สมัย  ตามที่นายปรีชา  อยู่สินธุ์  สมาชิก  อบต.หมู่ที ่2  เสนอ 
ประธานสภาฯ ต่อไปให้สมาชิกสภาฯ  เสนอว่าจะก าหนดวันเริ่มประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยแรกของปี

ต่อไป (ปี  2565 ) ในวันใด 
นายประจวบ  วงษาเศก  ได้เสนอก าหนดวันเริ่มประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยแรกของปีต่อไป (ปี 2565)  
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 8     ในระหว่างวันที่  1 – 15 กุมภาพันธ์  2565          

โดยมีผู้รับรอง  คือนายประสิทธิ์  ตอนโพธิ์ศร ี สมาชิก อบต.หมูท่ี ่5  และนายสมัย  เกิดช่อ  
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 9     

ประธานสภาฯ  มีผู้ใดจะเสนออีกหรือไม่ ? 
ที่ประชุม  -ไม่มี- 
ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีผู้ใดเสนออีก  ผมขอมติที่ประชุมหากท่านใดเห็นชอบตามที่  นายประจวบ  

วงษาเศก   สมาชิก อบต.หมู่ที่  8  เสนอโปรดยกมือขึน้ 
มตทิี่ประชุม  - เห็นชอบด้วยมติเป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ  22  เสียง ไม่เห็นชอบ  0  เสียง) 

ประธานฯ   3.2   พิจารณารา่งแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง 
ฉบับท่ี  3 

ประธานสภาฯ   รายละเอียดขอเรียนเชิญ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  ได้ชี้แจงให้ 
ประชุมทราบ 

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

เนื่องด้วยทางองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา ไดร้ับเรื่องร้องเรียนจากราษฎรในหลาย
หมู่บ้านประกอบไปด้วย  บ้านโคกเพชร  หมู่ที่  1  บ้านหนองเสม็ดน้อย  หมู่ที่ 2  บ้านโคก
ส าโรง  หมู่ที่  5  บ้านโคกกระหาด  หมู่ที่  7  บ้านช่อผกา  และบ้านหนองเทา  หมู่ที่ 8  หมู่
ที่  9  บ้านบุ  หมู่ที่  10  บ้านโคกตาแก้ว  หมู่ที ่ 12  บ้านหนองบัวหลวง  และหมู่ที่ 13  
บ้านปราสาทเทพสถิตย์  ต าบลช่อผกา  อ าเภอช านิ  จังหวัดบุรีรัมย์  ว่าเดือดร้อนในการใช้
ถนนในการสัญจรเนื่องจากสาเหตุมาจากช่วงฤดฝูนที่ผ่านมา  ฝนตกชุกน้ าท่วมถนนท าให้
ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อช ารุดเสียหายหากไม่รีบ 
ด าเนินการจะท าให้ชาวบ้านเดือดร้อน แต่โครงการดังกล่าวยังได้บรรจุในแผนพัฒนาของ 
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องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา ( พ.ศ.2561-2565)  ท าให้ไม่สามารถด าเนินการแก้ไข 
ปัญหาให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนได้  จึงจ าเป็นต้องขอเพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา ( พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  ไดม้ีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผน
องค์การบริหาราส่วนต าบลช่อผกา  และผ่านกระบวนการประชาคมต าบลเพ่ือให้ประชาคม
ต าบลได้แสดงความคิดเห็น  และให้ความเห็นชอบในการแก้ไขเพ่ิมเติมแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลช่อผกา ( พ.ศ.2561 - 2565)  และมตทิี่ประชุมประชาคมใหค้วามเห็นชอบ
ในการแก้ไขเพ่ิมเติมแผนพัฒนาชององค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา ( พ.ศ.2561-2565) ซ่ึง
ตามระเบียบจะต้องให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลให้ความเห็นชอบในการแก้ไขเพ่ิมเติม
แผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

    ดังนั้นผมจึงขอน าเรียนเสนอโครงการเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  
   พิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา (2561-2565) ตาม 

รายละเอียดดังนี้ 
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บัญชสีรุปโครงการพัฒนา 

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบบัที่ 3) 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลช่อผกา อ าเภอช านิ จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ป ี

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. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 
 

- - - - - - 13 5,051,000 - - 13 5,051,000 

รวม - - - - - - 13 5,051,000 - - 13 5,051,000 

รวมทั้งสิ้น - - - - - - 13 5,051,000 - - 13 5,051,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     แบบ ผ.๐1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 3) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา อ าเภอช านิ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่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 โครงการปรับปรุง
ถนนดินโดยเสริมดิน
พร้อมลงหินคลุก 
บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 
1 จากถนนลาดยาง 
ถึงทีน่านายอุ่น        
เผือกนอก  

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนส าหรับการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว 

งานเสริมดิน ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 400 
เมตร สูงเฉลีย่ 0.80 เมตร ปรมิาตรดินเสริมไม่น้อยกว่า 
1,536.00 ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด  
0.40 เมตร จ านวน 60 ท่อน 10 จุด และขนาด  0.60 เมตร 
จ านวน 12 ท่อน 2 จุด (พร้อมเกรดบดอัด) 
งานลงหินคลกุ ขนาดกว้างเฉลีย่ 4.00 เมตร ระยะทางยาว 
860.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุก        
ไม่น้อยกว่า 344.00 ลูกบาศก์เมตร (พร้อมเกรดตกแต่ง) ป้าย
โครงการจ านวน 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.ชอ่ผกา) 

- - - 333,000 - ร้อยละ 5  ประชาชนมี
การคมนาคม
ที่สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 
 

2 โครงการปรับปรุง
ถนนดินโดยเสริมดิน
พร้อมลงหินคลุก 
บ้านโคกส าโรง       
หมู่ที่ 2 ถนนเพื่อ
การเกษตร จากบ้าน
นายอ านาจ ภิรมย์
ภักดี ถึงที่นานาย
สมชาย อินส าราญ  

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนส าหรับการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว 

งานเสริมดิน ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 200 
เมตร สูงเฉลีย่ 0.60 เมตร ปรมิาตรดินเสริมไม่น้อยกว่า 
552.00 ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด  0.40 
เมตร จ านวน 24 ท่อน 4 จุด (พร้อมเกรดบดอัด) 
งานลงหินคลกุ ขนาดกวา้งเฉลีย่ 4.00 เมตร ระยะทางยาว 
1,620.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปรมิาตรหินคลุก        
ไม่น้อยกว่า 648.00 ลูกบาศก์เมตร (พร้อมเกรดตกแต่ง) ป้าย
โครงการจ านวน 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.ช่อผกา) 

- - - 366,000 - ร้อยละ 5  ประชาชนมี
การคมนาคม
ที่สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 
 

 

     แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 3) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา อ าเภอช านิ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบรีุรัมย์ 
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 โครงการปรับปรุง
ถนนดินโดยเสรมิดิน
พร้อมลงหินคลุก 
บ้านโคกกระหาด       
หมู่ที่ 5 ถนนเพื่อ
การเกษตร (ช่วงที่ 
1) จากถนนลาดยาง 
ถึงที่นานายบุญถึง 
ศรีโสภณ 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนส าหรับการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว 

งานเสริมดิน ขนาดกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ระยะทางยาว 390 
เมตร สงูเฉลีย่ 0.80 เมตร ปรมิาตรดินเสริมไม่น้อยกว่า 
2,121.60 ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด  
0.40 เมตร จ านวน 48 ท่อน 6 จุด (พร้อมเกรดบดอัด) 
งานลงหินคลกุ ขนาดกว้างเฉลีย่ 6.00 เมตร ระยะทางยาว 
390.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุก        
ไม่น้อยกว่า 234.00 ลูกบาศก์เมตร (พร้อมเกรดตกแต่ง) ป้าย
โครงการจ านวน 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.ช่อผกา) 

- - - 284,000 - ร้อยละ 5  ประชาชนมี
การคมนาคม
ที่สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 
 

4 โครงการปรับปรุง
ถนนดินโดยเสริมดิน
พร้อมลงหินคลุก 
บ้านโคกกระหาด       
หมู่ที่ 5 ถนนเพื่อ
การเกษตร (ช่วงที ่
2) จากบล็อกคอน 
เวิร์ส ถึงที่นานาย
ปอน กฎมัจฉา 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนส าหรับการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว 

งานเสรมิดิน ขยายออกกว้างเฉลีย่ 2.00 เมตร ระยะทางยาว 
350 เมตร สูงเฉลีย่ 0.80 เมตร ปริมาตรดินเสรมิไม่น้อยกว่า 
784.00 ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด  0.40 
เมตร จ านวน 40 ท่อน 6 จุด (พร้อมเกรดบดอัด) 
งานลงหินคลกุ ขนาดกว้างเฉลีย่ 5.00 เมตร ระยะทางยาว 
350.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุก        
ไม่น้อยกว่า 210.00 ลูกบาศก์เมตร (พร้อมเกรดตกแต่ง) ป้าย
โครงการจ านวน 1 ปา้ย (ตามแบบ อบต.ช่อผกา) 

- - - 165,000 - ร้อยละ 5  ประชาชนมี
การคมนาคม
ที่สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 
 

 

     แบบ ผ.๐2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –2565) เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 3) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา อ าเภอช านิ จังหวัดบุรีรัมย์ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ 
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 

5 โครงการปรับปรุง
ถนนดินโดยเสริมดิน
พร้อมลงหินคลุก 
บ้านช่อผกา หมู่ที่ 7
ถนนเพื่อการเกษตร 
จากท่ีสาธารณะ ถึง
ที่นานางพูน อสิพงษ์  

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนส าหรับการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว 

งานเสริมดนิ ขยายออกกว้างเฉลีย่ 1.00 เมตร ระยะทางยาว 
350 เมตร สูงเฉลีย่ 0.60 เมตร ปริมาตรดินเสรมิไม่น้อยกว่า 
336.00 ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด  0.40 
เมตร จ านวน 6 ท่อน 1 จุด (พร้อมเกรดบดอัด) 
งานลงหินคลกุ ขนาดกว้างเฉลีย่ 4.00 เมตร ระยะทางยาว 
1,230.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปรมิาตรหินคลุก        
ไม่น้อยกวา่ 492.00 ลูกบาศก์เมตร (พร้อมเกรดตกแต่ง) ป้าย
โครงการจ านวน 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.ช่อผกา) 

- - - 263,000 - ร้อยละ 5  ประชาชนมี
การคมนาคม
ทีส่ะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 
 

6 โครงการปรับปรุง
ถนนดนิโดยเสริมดิน
พร้อมลงหินคลุก 
บ้านช่อผกา หมู่ที่ 7
ถนนเพื่อการเกษตร 
จากบ้านนางสมบตัิ 
บาเออร์ ถึงอ่างเก็บ
น้ าโคกมะตูม  

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนส าหรับการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว 

งานเสริมดิน ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ระยะทางยาว 50 
เมตร สูงเฉลีย่ 0.20 เมตร ปรมิาตรดินเสริมไม่น้อยกว่า 32.00 
ลูกบาศก์เมตร (พร้อมเกรดบดอัด) 
งานลงหินคลกุ ขนาดกว้างเฉลีย่ 3.00 เมตร ระยะทางยาว 
550.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุก        
ไม่น้อยกว่า 165.00 ลูกบาศก์เมตร (พร้อมเกรดตกแต่ง) (ตาม
แบบ อบต.ช่อผกา) 

- - - 87,000 - ร้อยละ 5  ประชาชนมี
การคมนาคม
ที่สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 
 

 
 

     แบบ ผ.๐2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 3) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา อ าเภอช านิ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 ด้านสังคมและคณุภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดับรีุรัมย์ 
1. ยทุธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1.1 แผนงาน เคหะและชมุชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

7 โครงการปรับปรุง
ถนนดินโดยเสริมดิน
พร้อมลงหินคลุก 
บ้านหนองเทา       
หมู่ที่ 8 ถนนเพื่อ
การเกษตร จากที่
สวนนายค าพอง       
เพ็งพันธ์สี ถึงที่นา
นายนิกร เผือกพันธ ์

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนส าหรับการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว 

งานเสริมดิน ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 500 
เมตร สูงเฉลีย่ 0.40 เมตร ปรมิาตรดินเสริมไม่น้อยกว่า 
880.00 ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด  0.40 
เมตร จ านวน 30 ท่อน 5 จุด (พร้อมเกรดบดอัด) 
งานลงหินคลกุ ขนาดกว้างเฉลีย่ 4.00 เมตร ระยะทางยาว 
1,050.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปรมิาตรหินคลุก        
ไม่น้อยกว่า 420.00 ลูกบาศก์เมตร (พร้อมเกรดตกแต่ง) ป้าย
โครงการจ านวน 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.ช่อผกา) 

- - - 292,000 - ร้อยละ 5  ประชาชนมี
การคมนาคม
ที่สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 
 

8 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กในหมู่บ้าน 
บ้านบุ หมู่ที่ 9 จาก
บ้านนายดอน             
ศรีเนาวรตัน์ ถึงที่
สวนนายน้อย บุญซ า 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนส าหรับการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 156 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือปรมิาตรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 93.60 
ลูกบาศก์เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกตามสภาพพื้นทีถ่นนเดิม 
วางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด  0.30 เมตร จ านวน 9 ท่อน 
1 จุด ป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.ช่อผกา) 

- - - 329,000 - ร้อยละ 5  ประชาชนมี
การคมนาคม
ทีส่ะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 
 

 

     แบบ ผ.๐2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบบัที่ 3) 
ส าหรับองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

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

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

9 โครงการปรับปรุง
ถนนดินโดยเสริมดิน
พร้อมลงหินคลุก 
บ้านบุ หมู่ที่ 9       
ถนนเพื่อการเกษตร 
จากถนน คสล. 
บริเวณศาลา
ประชาคม ถึงบล็อก
คอนเวิร์ส 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนส าหรับการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว 

งานเสริมดิน ขยายออกกว้างเฉลีย่ 1.00 เมตร ระยะทางยาว 
400 เมตร สูงเฉลีย่ 0.60 เมตร ปริมาตรดินเสรมิไม่น้อยกว่า 
384.00 ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด  0.30 
เมตร จ านวน 14 ท่อน 2 จุด (พร้อมเกรดบดอัด) 
งานลงหินคลกุ ขนาดกว้างเฉลีย่ 3.00 เมตร ระยะทางยาว 
2,280.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปรมิาตรหินคลุก        
ไม่น้อยกว่า 684.00 ลูกบาศก์เมตร (พร้อมเกรดตกแต่ง) ป้าย
โครงการจ านวน 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.ช่อผกา) 

- - - 378,000 - ร้อยละ 5  ประชาชนมี
การคมนาคม
ที่สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 
 

10 โครงการปรับปรุง
ถนนดินโดยเสริมดิน
พร้อมลงหินคลุก 
บ้านโคกตาแก้ว     
หมู่ที ่10        ถนน
เพื่อการเกษตร จาก
บ้านนางส ารวย ศรี
โสภณ ถึงที่นานาง
เม เข็มช่อ 

เพือ่ให้ประชาชน 
มถีนนส าหรับการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว 

งานเสริมดิน ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ระยะทางยาว 
1,000 เมตร สูงเฉลีย่ 0.30 เมตร ปริมาตรดินเสรมิไม่น้อยกว่า 
1,590.00 ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด  
0.40 เมตร จ านวน 7 ท่อน 1 จุด ขนาด  0.60 เมตร 
จ านวน 35 ท่อน 5 จุด และขนาด  0.80 เมตร จ านวน 7 
ท่อน 1 จุด (พร้อมเกรดบดอัด) 
งานลงหินคลกุ ขนาดกว้างเฉลีย่ 5.00 เมตร ระยะทางยาว 
2,435.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปรมิาตรหินคลุก        
ไม่น้อยกว่า 1,217.50 ลูกบาศก์เมตร (พร้อมเกรดตกแต่ง) 
ป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.ช่อผกา) 

- - - 787,000 - ร้อยละ 5  ประชาชนมี
การคมนาคม
ที่สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 
 

     แบบ ผ.๐2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 3) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

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

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

11 
 โครงการปรับปรุง

ถนนดินโดยเสริมดิน
พร้อมลงหินคลุก 
บ้านหนองบัวหลวง     
หมู่ที่ 12        ถนน
เพื่อการเกษตร จาก
บ้านนายสงัด สุข
วิเศษ ถึงที่นานาง
อ้อย ขอพิมาย 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนส าหรับการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว 

งานเสริมดิน ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 200 
เมตร สูงเฉลีย่ 0.30 เมตร ปรมิาตรดินเสริมไม่น้อยกว่า 
258.00 ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด  0.30 
เมตร จ านวน 74 ท่อน 1 จดุ ขนาด  0.60 เมตร จ านวน 
43 ท่อน 3 จุด และขนาด  1.00 เมตร จ านวน 46 ท่อน 2 
จุด (พร้อมเกรดบดอัด) 
งานลงหินคลกุ ขนาดกว้างเฉลีย่ 4.00 เมตร ระยะทางยาว 
500.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุก        
ไม่น้อยกว่า 200.00 ลูกบาศก์เมตร (พร้อมเกรดตกแต่ง) ป้าย
โครงการจ านวน 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.ช่อผกา) 

- - - 347,000 - ร้อยละ 5  ประชาชนมี
การคมนาคม
ที่สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 
 

12 
 โครงการปรับปรุง

ถนนดินโดยเสริมดิน
พร้อมลงหินคลุก 
บ้านหัวสะพาน หมู่
ที่ 4 และบ้าน
ปราสาทเทพสถิตย์     
หมู่ที่ 13        ถนน
เพื่อการเกษตร จาก
ถนน คสล.รพ.สต. ถึงโรงสูบ
น้ าบ้านหนองเสม็ดน้อย 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนส าหรับการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว 

งานเสริมดิน ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 800 
เมตร สูงเฉลีย่ 0.60 เมตร ปรมิาตรดินเสริมไม่น้อยกว่า 
2,208.00 ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด  
0.40 เมตร จ านวน 42 ท่อน 6 จุด ขนาด  0.80 เมตร 
จ านวน 28 ท่อน 4 จุด (พร้อมเกรดบดอัด) 
งานลงหินคลกุ ขนาดกว้างเฉลีย่ 4.00 เมตร ระยะทางยาว 
1,230.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปรมิาตรหินคลุก        
ไม่น้อยกว่า 516.00 ลูกบาศก์เมตร (พร้อมเกรดตกแต่ง) ป้าย
โครงการจ านวน 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.ชอ่ผกา) 

- - - 480,000 - ร้อยละ 5  ประชาชนมี
การคมนาคม
ที่สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 
 

     แบบ ผ.๐2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 3) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา อ าเภอช านิ จังหวดับุรีรัมย์ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ 
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 

13 
 

โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า คสล.
(รูปตัวยู)             
พร้อมฝาปดิ          
บ้านปราสาทเทพ
สถิตย์ หมู่ที่ 13        
จากถนนลาดยาง 
ถึงที่นานางอดุลย์ 
เตียงงา 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

ขนาดความกว้าง 0.40 เมตร ความยาว 367.00 เมตร ความ
ลกึไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร ป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย (ตาม
แบบ อบต.ช่อผกา) 

- - - 940,000 - ร้อยละ 5 การระบายน้ า
ในช่วงฤดูฝนมี
ความคล่องตัว
ประชาชนมี 
การคมนาคม
ที่สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 
 

 
  

     แบบ ผ.๐2 
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ประธานสภาฯ  ตามท่ีท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  ได้ชี้แจงให้ทีป่ระชุมทราบเกีย่วกับ 

โครงการที่ขออนุมัติจากสภาฯ  ในการแก้ไขเพ่ิมเติมแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ช่อผกา (พ.ศ. 2561-2565)  นั้น   

ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ได้ชี้แจงเก่ียวกบัระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สภาฯ ทราบ เพ่ือพิจารณา 

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

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาทอ้งถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนา 
   ท้องถิ่นทีเ่พ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอต่อคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น  

(2)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิน่พิจารณาร่างแผนพัฒนา 
   ท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้ 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา  46  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537  ด้วย 
 เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นทีเ่พ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  พร้อมทัง้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผย
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 

อ าเภอช านิแจ้งหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด  ที่ มท.0810.3/ว 
73  ลงวันที่  14  มกราคม  2564  เนื่องด้วยสถาณการณ์ในปัจจบุันการแพร่ระบาดของโรค
โควิค  19 (COVD-19)  ทีก่ าลังระบาดอยู่ในประเทศไทยซ่ึงแพร่ระบาดไปอย่างรวดเร็วในทุก
ภูมิภาคของประเทศไทยซึ่งการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  การป้องกันและบ าบัดรักษา
โรคเป็นอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537  และแก้ไขเพ่ิมเติมและพระราชบัญญัติก าหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542  ในการ
ด าเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อาจต้องมกีารเพ่ิมเตมิแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดย
ในกรณีเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม  ข้อ  5  วรรค
สอง  ก าหนดให้มีกระบวนการจัดท าประชาคมท้องถิ่นเพ่ือพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิน่ ซ่ึง
อาจท าให้ประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เกิดภาวะเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (COVD-19)  ประกอบหลายจังหวัดได้มีประกาศห้ามเข้าพ้ืนที่
เสี่ยงในหลายพื้นท่ีท าให้ผู้แทนประชาคมไม่สามารถเดินทางเข้าร่วมประชุมประชาคมได้ 

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่พจิารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแก้ไขปัญหาสถานการณ์ในปัจจุบัน
และเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิค  19 (COVD-19)  ได้อย่างเร่งด่วนจึงขอให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  และแก้ไขเพ่ิมเติม  ข้อ  5  วรรค
สองในการยกเว้นการจัดท าประชาคมท้องถิ่นกรณีการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น จนกว่าส
ถาณการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา  2019 (COVD-19)  จะเข้าสู่ภาวะปกติ 

ประธานสภาฯ   ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  ได้น าเสนอโครงการที่แก้ไขและ 
   เพ่ิมเติมแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา ให้ที่ประชุมทราบ  และเลขานุการสภา 
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    ได้ชี้แจงระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ที่ 
   ประชุมทราบแล้ว นั้นมีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามหรือไม่ 
ที่ประชุม  -ไม่มี- 
ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามผมขอมติทีป่ระชุมท่านใดเห็นชอบให้เพ่ิมเติมและแก้ไข 
   แผนพัฒนาท้องถิ่นององค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา (พ.ศ.2561-2565) ตามที่นายก 
   เสนอโปรดยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม  - ที่ประชุมมีมติเหน็ชอบด้วยมติเป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ 22  เสียง, ไม่เห็นชอบ 

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

ประธานสภาฯ  3.3  คัดเลือกตัวแทนสมาชิกสภา อบต.เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพ  อบต.ช่อผกา  กรณีลาออกจากต าแหน่งสมาชิกสภา อบต.ช่อผกา 
(นายนิพนธ์  หม่ันนึก) 

ประธานสภาฯ ในรายละเอียดขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ 
นายก อบต.ช่อกา ตามท่ีทุกท่านทราบ  นายนิพนธ์  หมั่นนึก  สมาชิกสภา อบต.  หมูที่  7  ได้ลาออกจาก

ต าแหน่งสมาชิกสภา อบต. ช่อผกา   และนายนิพนธ์  หมั่นนึก  ได้รับการคัดเลือกจากสมา
องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ  อบต.ช่อ
ผกา  เมื่อนายนิพนธ์  หมั่นนึก  สมาชิกสภา อบต. หมูที ่7  ได้ลาออกจากต าแหน่งสมาชิก
สภา อบต. ช่อผกา  ท าให้ต้องสิ้นสุดการเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ  
อบต.ช่อผกา  และต้องมีการเลือกคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  คน
ใหม่เพ่ือท าหน้าคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ  อบต.ช่อผกา   

ประธานสภาฯ ก่อนจะเสนอขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ชี้แจงระเบียบกฎหมายใหท้ี่ประชุมทราบ 
เลขานุการสภาฯ ตามประกาศกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2561  ข้อ  12  องค์ประกอบของ

คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบไปดว้ย  
1. ผู้บริหารสูงสุดของ อปท.เป็นประธานกรรมการ 
2. ผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิน่  จ านวน  2  คน  เป็นกรรมการ 
3. สมาชิกสภา อบต. ที่สภา อบต.มอบหมาย  จ านวน  2  คน  เป็นกรรมการ 
4. หัวหน้าหน่วยปฐมภูมิที่จัดบริการสาธารณสุขในท้องถิ่นที่คัดเลือกกันเองจ านวน 

ไม่เกิน  2  คน  เป็นกรรมการ 
5. อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในท้องถิ่นที่คัดเลือกกันเองจ านวน  2 คน   

เป็นกรรมการ 
6. ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชนที่ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนคัดเลือกกันเอง 

จ านวนไม่เกิน  5  คน  เป็นกรรมการ 
7. ผู้แทนของศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนหรือหรือหน่วยรับ 

เรื่องร้องเรียนอิสระที่อยู่ในท้องถิ่นนั้น (ถ้ามี)  เป็นกรรมการ 
8. ปลัด อปท. เป็นกรรมการและเลขานุการ 
9. ผู้อ านวยการหรือหัวหน้ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมหรือส่วนสาธารณสุข 

หรือที่เรียกชื่ออ่ืนของ อปท.  หรือเจ้าหน้าที่อ่ืนที่ผู้บริหารสูงสุดของ  อปท.มอบหมาย  เป็น
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 



 
-16- 

10.  หัวหน้าหน่วยงานคลังหรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานคลังที่ผู้บริหารสูงสุดของ อปท.  
มอบหมาย  เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ประธานสภาฯ  ตามท่ีท่านนายก อบต.ช่อผกาได้แจ้ง  และเลขานุการสภาฯ  ได้ชี้แจงระเบียบ  กฎหมายให้ 
ที่ประชุมทราบแล้ว  ในล าดับถัดไปขอเชิญสมาชิกสภา อบต.ช่อผกา  ได้เสนอชื่อสมาชิกสภา 
อบต.ช่อผกา  ที่ท่านเห็นสมควรแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ  อบต.
ช่อผกา  แทน นายนิพนธ์  หมั่นนึก โดยการเสนอชื่อ  และมีผู้รับรอง  2  คน 

นางทองมว้น  ปะนามะตัง  เสนอ  นายประสิทธิ์  ตอนโพธิ์ศรี  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  5  โดยมผีู้รับรอง คือ 
สมาชิกสภา อบต.หมูที่ 3  นายเอกชัย  สืบรัมย์  สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี่  7  และนางบัวรอง  จงรักษ ์ สมาชิก 

สภา  อบต.หมู่ที่  4  เป็นผู้รับรอง 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านจะเสนออีกหรือไม่?  
ที่ประชุม  ไม่มีผู้เสนออีก 
ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีผู้เสนออีกถือว่ามีการเสนอแค่คนเดียวคือ นายประสิทธิ์  ตอนโพธิ์ศรี   สมาชิกสภา  

อบต.หมู่ที่  5  ดั้งนั้นผมขอมติที่ประชุมท่านใดเห็นชอบว่า นายประสิทธิ์  ตอนโพธิ์ศรี   
 สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  5  สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน 

สุขภาพ  อบต.ช่อผกา  โปรดยกมือขึ้น  
มติทีป่ระชุม  - เห็นชอบด้วยมติเป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ  22  เสียง  ไม่เห็นชอบ  0  เสี่ยง) 

ระเบยีบวาระที่  4 เรื่องอ่ืนๆ(ถ้ามี) 
นายก อบต.ช่อผกา  4.1  แจ้งเรื่องการท าข้อตกลง MOU  ระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 

กับมหาวิทยาลัยอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ 
เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกากับมหาวิทยาลัยอีสานวิทยาเขตสุรินทร์

ได้ท า  MOU  ร่วมกันเกีย่วกับโครงการจ้างงานในต าบลช่อผกา  จ านวน  18  ราย  
ประกอบไปด้วย  เด็กทีจ่บการศึกษาในระดับปริญญาตรีจบมาแล้วไม่เกิน  3  ปี  ประชาชน
ทั่วไป  และนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่  สัญญาจ้าง  11  เดือน  เริ่มตั้งแต่วันที่  1  กุมภาพันธ์  
2564  ส่วนมากจะเป็นการเก็บข้อมูลส่งงาน  online  ส่งอาจารย์  ผมจึงให้ใช้ห้องประชุม
ของฝ่ายกิจการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาเป็นที่ท างานชั่วคราว จึงขอแจ้งให้ที่
ประชุมทราบ 

ทีป่ระชุม  -รับทราบ- 
นายก อบต.ช่อผกา  4.2  การจ่ายขาดเงินสะสมของ อบต.ช่อผกา 
   ตามที่เราได้พิจารณาอนุมัติโครงการโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ิมเติมในแผนพัฒนา อบต. ช่อผกา  

(พ.ศ.2561-2565) ครัง้ที่ 3  เพ่ือจะจ่ายขาดเงินสะสมไปแล้วนั้นและเนื่องจากสถาณการณ์ 
โรคโคโรนา  2019  ผมคิดจะจ่ายเงินสะสมเพ่ือจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโคโรนา  2019  
แต่เนื่องด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งให้ไมท่้องถิ่นตั้งงบประมาณในการจัดซื้อวัคซีนป้องกัน

 โรคโรคโคโรนา  2019  เพราะรัฐบาลจะด าเนินการจัดซื้อวัคซนีฉีดให้กับประชาชนเอง  หาก
 รัฐบาลด าเนินการไม่ไหวจะแจ้งท้องถิ่นให้ทราบและด าเนินการเอง 

ที่ประชุม  -รบัทราบ- 

นายก อบต.ช่อผกา  4.3  แจ้งโรงเรียนส าโรงโคกเพชรขออนุญาตรายชื่อเป็นเจ้าภาพผ้าป่าโรงเรียน 
    ด้วยโรงเรียนส าโรงโคกเพชรได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือจะจัดผ้าป่าสามัคคี 

ทอด ณ  โรงเรียนส าโรงโคกเพชรจึงได้ประสานมายังผมเพ่ือขออนุญาตน ารายชื่อคณะ 
ผู้บริหาร  สมาชิกสภา อบต.ชอ่ผกา  พนักงาน  ลูกจ้าง ของ อบต.ช่อผกาเป็นประธาน 



 
    -17- 
คณะกรรมการผ้าป่า  รองประธาน  และกรรมการผ้าป่า  ผมจึงน าเรียนที่ประชุมเพ่ือขอ 
อนุญาตส่งรายชื่อให้กับทางโรงเรียนส าโรงโคกเพชรจัดพิมพ์ซองผ้าป่า 

ที่ประชุม  -รับทราบ- 

เลิกประชุม  เวลา  15.00  น.   
           

    (ลงชื่อ)   สมปอง  ภูอาจดั้น   ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
        (นางสมปอง  ภูอาจดั้น)       
                 เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา   
        
          (ลงชื่อ)    เกลี้ยง  เกดิช่อ    ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
                   (นายเกลี้ยง  เกิดช่อ) 
           ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
1.  ลงชื่อ นายประจวบ  วงษาเศก 
2.  ลงชื่อ นายสวัสดิ์  บรรดาศักดิ์ 
3.  ลงชื่อ นายจ านงค์  ศรีเนาวรัตน์ 
 
 
 
 


