
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่  2/๒๕๖4  คร้ังที่  3   

วันจันทรท่ี์  27  กันยายน  ๒๕๖4  เวลา  09.3๐  น. 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 

…………………………………… 
 

ผู้เข้าประชุม 
 

ล าดับ 
ท่ี 

 

ชื่อ - สกุล 
 

ต าแหน่ง 
 

หมู่ที ่
 

ลายมือชื่อ 
 

หมายเหตุ 

๑ นายสมเกียรติ     หมื่นแก้ว ประธานสภา อบต.  ๒ สมเกียรติ     หมื่นแก้ว  
๒ นายชัยนรินทร์    เจือจุน รองประธานสภา อบต.  ๔ ชัยนรินทร์    เจือจุน  
๓ นางนภาภรณ์     สิงห์รัมย์ สมาชิกสภา อบต. ๑ นภาภรณ์     สิงห์รัมย์  
๔ นายเตือน         กิ่งไม้กลาง สมาชิกสภา อบต. ๑ เตือน         กิ่งไม้กลาง  
5 นายอุดมศักดิ์     มาซา สมาชิกสภา อบต. ๒ อุดมศักดิ์     มาซา  
6 นายส ามาลี       หาวัน สมาชิกสภา อบต. ๔ ส ามาลี       หาวัน  
7 นายประชัน       สมีแจ้ง สมาชิกสภา อบต. ๕ ประชัน       สมีแจ้ง  
8 นายสมหวัง       ตากไธสง สมาชิกสภา อบต. ๖ สมหวัง       ตากไธสง  
9 นายสมบัติ        ราชบุญมี สมาชิกสภา อบต. 6 สมบัติ        ราชบุญมี  

10 นายจิรวิชญ์       ป้องชารี เลขานุการสภา อบต. - จิรวิชญ์       ป้องชารี  
 
ผู้ไม่มาประชุม 
  

ล าดับ 
ท่ี 

 

ชื่อ - สกุล 
 

ต าแหน่ง 
 

หมู่ที ่
 

หมายเหตุ 

1 นายสุรสิทธิ์       กสิวัฒนา สมาชิกสภา อบต. ๕ ลาป่วย 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับ 
ท่ี 

 

ชื่อ - สกุล 
 

ต าแหน่ง 
 

ลายมือชื่อ 
หมาย
เหตุ 

1 นายสมทรรศน์     หมื่นแก้ว นายก อบต.หัวหนอง สมทรรศน์     หมื่นแก้ว  
2 นายบุญเลิศ         หมื่นแก้ว รองนายก อบต.หัวหนอง บุญเลิศ         หมื่นแก้ว  
3 นางกนิษฐา          เจือจุน รองนายก อบต.หัวหนอง กนิษฐา          เจือจุน  
4 นายตุ๊                ปรึกษา เลขานุการนายก อบต.ฯ ตุ๊                 ปรึกษา  
5 นางสาวกานดา     เพียวงษ์ ผู้อ านวยการกองคลัง กานดา          เพียวงษ์  
6 นายธราธิป          สุริยหงษ์ ผู้อ านวยการกองช่าง ธราธิป          สุริยหงษ์  
7 นางสาวน  าฝน       จันทนป นักวิเคราะห์นโยบาย ฯ น  าฝน           จันทนป  
8 นางสาวชนิษา       หอมทอง จนท.ช่วยงานแผน ฯ ชนิษา           หอมทอง  
9 นางเพ็ญศรี           มาซา แพทย์ประจ าต าบล เพ็ญศรี          มาซา  

10 นายสุชาติ            หวานเสร็จ นักพัฒนาชุมชน ฯ สุชาติ            หวานเสร็จ  
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ล าดับ 
ท่ี 

 

ชื่อ - สกุล 
 

ต าแหน่ง 
 

ลายมือชื่อ 
หมาย
เหตุ 

11 นายพินิจ             สันตชิต นักวิชาการเกษตร ฯ พินิจ             สันตชิต  
12 นางธนพร            พูลทวี เจ้าพนักงานธุรการ ฯ ธนพร            พูลทวี  
13 นายกิตติศักดิ์         เล่ห์กล นักวิชาการศึกษา ฯ กิตติศักดิ์        เล่ห์กล  
14 นางชญานุศภัฒน์    สีดาค า นักทรัพยากรบุคคล ฯ ชญานุศภัฒน์   สีดาค า  
15 นายธวัชชัย          สีทน ผช.จพง.ธุรการกองช่าง นายธวัชชัย     สีทน  
16 นางสาวโศภิษฐา    กล่ าพิมาย เจ้าหน้าท่ีช่วยงานป้องกันฯ โศภิษฐา        กล่ าพิมาย  
17 นางสาววิภาวณี     จ าปาแขม เจ้าหน้าท่ีช่วยงานเกษตร วิภาวณี     จ าปาแขม  
18 นางสาวศิริรัตน์      ลุนจันทร์ จนท.ช่วยงานกองช่าง ฯ ศิริรัตน์          ลุนจันทร์  

 

เร่ิมการประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น. 
 

นายจิรวิชญ์    ป้องชารี     ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง (เลขานุการสภา อบต.หัวหนอง)  
ฝ่ายเลขานุ การได้ตรวจสอบว่าครบองค์ประชุม   ตามนั ยข้อ   25   ของระเบี ยบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี  ๒)      
พ.ศ. ๒๕๕๔  ปรากฏว่าครบองค์ประชุมแล้ว  จึงเรียนเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง    
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป  
 

นายสมเกียรติ     หม่ืนแก้ว     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
ขอสวัสดีท่านคณะผู้บริหาร , ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล , ท่านปลัด ,       

ท่านผู้อ านวยการกองช่าง , ท่านแพทย์ประจ าต าบลหัวหนอง  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผมขอเปิด    
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  2/๒๕๖4   ครั งท่ี  3  วันจันทร์ท่ี  
27  กันยายน  ๒๕๖4  โดยมีรายละเอียดการประชุม  ดังนี  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

นายสมเกียรติ     หม่ืนแก้ว     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
   1.  ตามท่ีได้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต.หัวหนอง  ครั งท่ี  5/2564  
เมื่อวันท่ี  20  กันยายน  2564  ณ  โรงจอดรถองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  เพื่อพิจารณา (ร่าง) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570)  และท่ีประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและมีมติเห็นชอบในร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น ฯ  แล้ว  นั น  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีแจกไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม  ซึ่งจะ
พิจารณาในระเบียบวาระท่ี  4  ญัตติท่ีเสนอใหม่เพื่อพิจารณาต่อไปครับ        
  

ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั งท่ีผ่านมา 
 

นายสมเกียรติ     หม่ืนแก้ว     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  สืบเนื่องจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนองสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2/๒๕๖4  
ครั งท่ี  2  เมื่อวันท่ี  21  กันยายน  ๒๕๖4 
  เอกสารส าเนารายงานการประชุมฝ่ายเลขา ฯ ได้จัดส่งให้ท่านสมาชิกสภา อบต.ทุกท่านได้ไป
ศึกษาล่วงหน้าแล้ว  ขอให้ทุกท่านได้ตรวจดูรายงานการประชุมด้วยว่ามีรายละเอียดในหน้าใดท่ีต้องการแก้ไข
หรือไม่ 
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นายสมเกียรติ     หม่ืนแก้ว     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  มีสมาชิกสภา อบต. ฯ ท่านใดจะแก้ไขเพิ่มเติมเอกสารหรือไม่  ถ้าไม่มีกระผมจะขอมติ         
ท่ีประชุม 
  มีสมาชิกสภา อบต.หัวหนอง ฯ ท่านใดให้การรับรองรายงานการประชุม ฯ ข้างต้น         
โปรดยกมือขึ น   
 

ที่ประชุม     มติที่ประชุม  -   รับรอง  จ านวน  8  เสียง ,  ไม่ให้การรับรอง  -   เสียง , งดออกเสียง           
1   เสียง , ลา  1  คน 

 
ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั งท่ีแล้ว 
   -  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

4.1  ญัตติพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

 

นายสมเกียรติ    หม่ืนแก้ว      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
เรียนเชิญท่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนองชี แจงระเบียบ  กฎหมาย  ให้ท่ีประชุม

ได้รับทราบครับ 
 

นายจิรวิชญ์       ป้องชารี      เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภา  คณะผู้บริหาร  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผม
ขออนุญาตน าเรียนระเบียบ  ข้อกฎหมายต่าง ๆ  ให้ท่ีประชุมได้รับทราบ  ดังนี  

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับท่ี  3)  พ.ศ. ๒๕61   
  ข้อ  ๑๗  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้ด าเนินการตามขั นตอน  ดังนี   
  (๑)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการ  และรัฐวิสาหกิจ
ท่ีเกี่ยวข้อง  เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  รับทราบปัญหา  ความต้องการ  ประเด็นการพัฒนาและ
ประเด็นท่ีเกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับสภาพพื นท่ีเพื่อ       
น ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยให้น าข้อมูลพื นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ 
และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  มาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
  (๒)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแนวทาง  และข้อมูลน ามา
วิเคราะห์เพื่อจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
  (๓)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  
   (๔)  ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อน    
แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
  ข้อ  ๑๘  แผนพัฒนาท้องถิ่น  กรณีเทศบาล  องค์การบริหารส่วนต าบล  เมืองพัทยา  และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นท่ีมีกฎหมายจัดตั ง  ให้จัดท าหรือทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม      
ก่อนปีงบประมาณถัดไป  กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้จัดท าหรือทบทวนให้แล้วเสร็จ   ภายในเดือน
พฤศจิกายนก่อนปีงบประมาณถัดไป 
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  ให้นายอ าเภอมีอ านาจขยายเวลาการจัดท าหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนต าบล  
  นอกจากวรรคสามให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจขยายเวลาการจัดท าหรือทบทวน  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  
  ในกรณีเทศบาลต าบลผู้ว่าราชการจังหวัดอาจมอบอ านาจให้นายอ าเภอก็ได้  
  ในกรณีมีการขยายเวลาการจัดท าหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคสาม  วรรคส่ี  และ
วรรคห้าแล้ว  ให้จังหวัดแจ้งให้กระทรวงมหาดไทยทราบ 

 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 
 

นายสมเกียรติ    หม่ืนแก้ว      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  เสนอญัตติต่อสภา ฯ 

 

นายสมทรรศน์   หม่ืนแก้ว     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
 

ญัตตินายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
เร่ือง  พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)   

 

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

เรียน  ท่านประธานสภา ฯ  ท่านสมาชิกสภา ฯ  ทุกท่าน   
 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
  ประกอบญัตติพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)   
 

หลักการ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. 2548  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับท่ี  3)  พ.ศ. ๒๕61   
  ข้อ  ๑๗  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้ด าเนินการตามขั นตอน  ดังนี   
  (๑)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการ  และรัฐวิสาหกิจ
ท่ีเกี่ยวข้อง  เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  รับทราบปัญหา  ความต้องการ  ประเด็นการพัฒนาและ
ประเด็นท่ีเกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับสภาพพื นท่ีเพื่อ      
น ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยให้น าข้อมูลพื นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ 
และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  มาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
  (๒)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแนวทาง  และข้อมูลน ามา
วิเคราะห์เพื่อจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
  (๓)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  
   (๔)  ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อน    
แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
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  ข้อ  ๑๘  แผนพัฒนาท้องถิ่น  กรณีเทศบาล  องค์การบริหารส่วนต าบล  เมืองพัทยา  และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นท่ีมีกฎหมายจัดตั ง  ให้จัดท าหรือทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม      
ก่อนปีงบประมาณถัดไป  กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้จัดท าหรือทบทวนให้แล้วเสร็จ   ภายในเดือน
พฤศจิกายนก่อนปีงบประมาณถัดไป  
  ให้นายอ าเภอมีอ านาจขยายเวลาการจัดท าหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนต าบล  
  นอกจากวรรคสามให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจขยายเวลาการจัดท าหรื อทบทวน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  
  ในกรณีเทศบาลต าบลผู้ว่าราชการจังหวัดอาจมอบอ านาจให้นายอ าเภอก็ได้  
  ในกรณีมีการขยายเวลาการจัดท าหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคสาม  วรรคส่ี  และ
วรรคห้าแล้ว  ให้จังหวัดแจ้งให้กระทรวงมหาดไทยทราบ 
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนองจะได้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)     
เป็นกรอบในการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  งบประมาณจากเงินสะสม  และงบประมาณท่ีได้รับการอุดหนุน
จากหน่วยงานอื่น  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566  เป็นต้นไป  เพื่อปฏิบัติตามข้อ  17  และข้อ  17    
ของระเบียบ ฯ  ข้างต้น  จึงมีความจ าเป็นจะต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)   
 

                              เหตุผล 
  เพื่อให้การด าเนินการให้เป็นไปตามขั นตอนของระเบียบ ฯ ข้างต้น  จึงเสนอญัตติพิจารณา   
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)  เพื่อใหส้มาชิกสภาพิจารณาเห็นชอบต่อไป   
   

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 

นายสมเกียรติ    หม่ืนแก้ว      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  มีสมาชิกสภา อบต. ฯ ท่านใดจะสอบถาม  หรือเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่เชิญครับ 
 
 

นายสมเกียรติ    หม่ืนแก้ว      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  มีสมาชิกสภา อบต. ฯ ท่านใดจะสอบถาม  หรือเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่เชิญครับ  ถ้าไม่มี
กระผมจะขอมติท่ีประชุม 
 

นายสมเกียรติ    หม่ืนแก้ว      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  มีสมาชิกสภา อบต.หัวหนอง ฯ ท่านใดเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 
2570)  ตามนัยข้อ  17  และข้อ  18  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับท่ี  3)  พ.ศ. 2561  โปรดยกมือขึ นครับ  
 

ที่ประชุม     มติที่ประชุม  -   เห็นชอบ  จ านวน  9  เสียง ,  ไม่เห็นชอบ  -   เสียง , งดออกเสียง  -  
เสียง ,   ลา  1  คน 

 

  ๔.2  ญัตติพิจารณาขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564         
กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน   
 

นายสมเกียรติ    หม่ืนแก้ว      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
เรียนเชิญท่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนองชี แจงระเบียบ  กฎหมาย  ให้ท่ีประชุม

ได้รับทราบครับ 
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นายจิรวิชญ์       ป้องชารี      เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภา  คณะผู้บริหาร  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผม
ขออนุญาตน าเรียนระเบียบ  ข้อกฎหมายต่าง ๆ  ให้ท่ีประชุมได้รับทราบ  ดังนี  

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บ
รักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

ข้อ  ๕๙  วรรคสอง  “ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี ผูกพันตาม
เงื่อนไขในวรรคหนึ่ง  ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น  หรือกรณีมีความ
จ าเป็นต้องแก้ไขเปล่ียนแปลงรายการดังกล่าวท่ีท าให้  ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปล่ียน  หรือเปล่ียนแปลง
สถานท่ีก่อสร้าง  ให้ขออนุมัติเปล่ียนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น
แล้วแต่กรณี ” 

 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 
 

นายสมเกียรติ    หม่ืนแก้ว      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  เสนอญัตติต่อสภา ฯ 

 

นายสมทรรศน์   หม่ืนแก้ว     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
 

ญัตตินายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
เร่ือง  พิจารณาขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน   

 

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

เรียน  ท่านประธานสภา ฯ  ท่านสมาชิกสภา ฯ  ทุกท่าน   
 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
  ประกอบญัตติพิจารณาขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  กรณี        
ไม่ก่อหนี ผูกพัน 

หลักการ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บ

รักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
ข้อ  ๕๙  วรรคสอง  “ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี ผูกพันตาม

เงื่อนไขในวรรคหนึ่ง  ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น  หรือกรณีมีความ
จ าเป็นต้องแก้ไขเปล่ียนแปลงรายการดังกล่าวท่ีท าให้  ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปล่ียน  หรือเปล่ียนแปลง
สถานท่ีก่อสร้าง  ให้ขออนุมัติเปล่ียนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น
แล้วแต่กรณี ” 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  มีความประสงค์ท่ีจะด าเนินการพิจารณาขยายเวลา
เบิกจ่ายเงิน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  กรณีไม่ก่อหนี ผูกพัน  จ านวน  1  โครงการ  ดังนี  

๑.  โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  บริเวณด้านหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลหัวหนอง  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น  งบประมาณ  250,๐๐๐.-บาท 

 

รวมงบประมาณขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน  1  โครงการ  จ านวน  250,000.-บาท 
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  เพื่อปฏิบัติตามข้อ  59  วรรคสอง  ของระเบียบ ฯ  ข้างต้น  จึงมีความจ าเป็นจะต้องเสนอ
ญัตติพิจารณาขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  กรณีไม่ก่อหนี ผูกพัน   
 

                              เหตุผล 
  เพื่อให้การด าเนินการให้เป็นไปตามขั นตอนของระเบียบ ฯ ข้างต้น  จึงเสนอญัตติพิจารณา    
ญัตติพิจารณาขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  กรณีไม่ก่อหนี ผูกพัน  เพื่อให้สภา
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนองพิจารณาอนุมัติ   
   

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 

นายสมเกียรติ    หม่ืนแก้ว      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  มีสมาชิกสภา อบต. ฯ ท่านใดจะสอบถาม  หรือเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่เชิญครับ 
 

นายจิรวิชญ์       ป้องชารี      เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  กระผมขออนุญาตน าเรียนให้ท่ีประชุมได้รับทราบดังนี   โครงการท่ีไม่ก่อหนี ผูกพันหมายความ
ว่ายังไม่มีการท าสัญญา  ในปีแรกเรียกว่าการกันเงิน  ปีท่ีสองเรียกว่าขอขยายเวลาเบิกจ่ายครับ   
 

นายสมเกียรติ    หม่ืนแก้ว      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  มีสมาชิกสภา อบต. ฯ ท่านใดจะสอบถาม  หรือเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่เชิญครับ  ถ้าไม่มี
กระผมจะขอมติท่ีประชุม 
 

นายสมเกียรติ    หม่ืนแก้ว      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
 มีสมาชิกสภา อบต.หัวหนอง ฯ ท่านใดอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน  โครงการก่อสร้าง

อาคารอเนกประสงค์  บริเวณด้านหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  อ าเภอบ้านไผ่  
จังหวัดขอนแก่น  งบประมาณ  250,๐๐๐.-บาท  ออกไปอีกหนึ่งปี  ตามนัยข้อ  59  วรรคสอง  แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  โปรดยกมือขึ นครับ  
 

ที่ประชุม     มติที่ประชุม  -   เห็นชอบ  จ านวน  9  เสียง ,  ไม่เห็นชอบ  -   เสียง , งดออกเสียง  -  
เสียง ,   ลา  1  คน 
 

นายจิรวิชญ์       ป้องชารี      เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภา  คณะผู้บริหาร  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผม
ขออนุญาตน าเรียนระเบียบ  ข้อกฎหมายต่าง ๆ  ให้ท่ีประชุมได้รับทราบ  ดังนี  
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับท่ี  3)  พ.ศ. 2561   

ข้อ  26  การจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบนี   โดยมีขั นตอนด าเนินการ  
ดังนี  
  1.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ        
ท่ีด าเนินการในพื นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน  เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 
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  2.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน  ทั งนี   ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีประกาศ
เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
  ข้อ  27  แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงาน
และโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีต้องด าเนินการ    
ในพื นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั น 
  การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจผู้บริหารท้องถิ่น 
 

นายจิรวิชญ์       ป้องชารี      เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  ดังนั นหลังจากท่ีสภา ฯ ได้มีมติอนุมัติให้ให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน  โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์  บริเวณด้านหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัด
ขอนแก่น  งบประมาณ  250,๐๐๐.-บาท  ออกไปอีกหนึ่งปี  ตามนัยข้อ  59  วรรคสอง  แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  แล้ว  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  
จึงต้องด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  เพิ่มเติม  ฉบับท่ี  1   ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  แก้ไข
เพิ่มเติมถึง  (ฉบับท่ี  3)  พ.ศ. 2561  ข้อ  26  และข้อ  27  ซึ่งต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนท่ีผู้บริหาร
ท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นจะหมดวาระและสิ นสุดการปฏิบัติหน้าท่ี  ในวันท่ี  1  ตุลาคม  2564     
     
ระเบียบวาระที่  ๕ เรื่องอื่น ๆ 
 

นายสมเกียรติ     หม่ืนแก้ว     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะสอบถามหรือหารือในเรื่องอื่น ๆ หรือไม่  เชิญครับ 
 

นายสมทรรศน์     หม่ืนแก้ว     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  กระผมได้รับแจ้งจากท่าน ผอ.รพ.สต.หัวหนอง  ว่าจากการสุ่มตรวจประชาชนในหมู่บ้านของ
บ้านหนองหญ้าปล้อง  ต าบลภูเหล็ก  ว่ามีประชาชนติดโรคโควิด-19  จ านวน  15  ราย  และบ้านกุดเชือก  
ต าบลบ้านลาน  มีการสุ่มตรวจประชาชน  จ านวน  10  ราย  พบว่ามีผู้ติดเชื อโควิด-19  จ านวน  5  ราย  ซึ่ง
แสดงว่ามีประชาชนท่ีติดเชื อแต่ไม่แสดงอาการจ านวนมากในหมู่บ้าน/ชุมชน  และขณะนี ต าบลหัวหนองมีผู้ติด
ชื อโควิด-19  อยู่ท่ีบ้านโนนข่า  จ านวน  3  ราย  และบ้านหนองนาวัว  จ านวน  1  ราย  ทั งนี ในช่วงนี เป็น   
ฤดูฝนขอให้ประชาชนระวังตัวเองให้มากและในวันนี ช่วงบ่าย  งานสาธารณสุข  อบต.หัวหนอง  จะไปฉีดพ่น
น  ายาฆ่าเชื อ  ณ  ร้านรองเท้ามือสองท่ีปั๊มน  ามัน ปตท.บริเวณถนนมิตรภาพครับ 
    ผอ.รพ.สต.หัวหนอง  แจ้งว่าถ้ามีการตรวจคัดกรองจริง ๆ ประชาชนภายในต าบลหัวหนอง
น่าจะพบผู้ติดเชื อจ านวนมากกว่านี   ในวันท่ี  1  ตุลาคม  2564  ผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.หัวหนอง     
จะหมดวาระในการปฏิบัติหน้าท่ี  และในช่วงหาเสียงการเลือกตั งขอให้ระมัดระวังพร้อมทั งป้องกันตัวเอง      
เป็นอย่างดี  เพราะการท่ีท่านได้รับวัคซีนครบ  2  เข็มแล้วก็สามารถท่ีจะติดเชื อได้ครับ   
 

นายสมเกียรติ     หม่ืนแก้ว     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  ชุดตรวจ ATK  เป็นการตรวจหาเชื อโควิด-19 ท่ีทราบผลได้เร็วภายใน  10  นาที  กระผม
เห็นควรเสนอให้มีการจัดซื อชุดตรวจเพื่อให้เจ้าหน้าท่ี อสม.ใช้ในการตรวจประชาชนในต าบลหัวหนองครับ 
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นายจิรวิชญ์       ป้องชารี      เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  กระผมขอแจ้งระเบียบ ฯ ให้ท่ีประชุมได้รับทราบ  ดังนี  
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  
แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับท่ี  2)  พ.ศ. 2554 
  ข้อ  34  เมื่อสภาท้องถิ่นได้รับรองรายงานการประชุมครั งใดแล้ว  ให้ประธานสภาท้องถิ่น    
ลงช่ือในรายงานการประชุมนั นไว้เป็นหลักฐาน 
  รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นท่ีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมยังไม่ได้ตรวจสอบ
รายงานการประชุมท่ีสภาท้องถิ่นยังไม่ได้รับรอง  หรือรายงานการประชุมท่ีสภาท้องถิ่นได้รับรองแล้ว           
แต่ประธานสภาท้องถิ่นยังไม่ได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน  เพราะเหตุครบอายุของสภาท้องถิ่นหรือมีการยุบ
สภาท้องถิ่นให้ผู้ท่ีด ารงต าแหน่งเลขานุการสภาท้องถิ่น  ณ  วันท่ีมีเหตุดังกล่าวบันทึกเหตุการณ์นั นไว้ท้าย
รายงานการประชุมดังกล่าว  และให้ผู้ท่ีด ารงต าแหน่งประธานสภาท้องถิ่นในการประชุมครั งนั นเป็นผู้ตรวจสอบ  
แก้ไข  และรับรองรายงานการประชุมนั นภายในเจ็ดวันนับแต่วันท่ีมีเหตุ  ถ้าไม่รับรองภายในเวลาดังกล่าวให้ถือ
ว่าได้รับรองรายงานการประชุมนั นแล้ว 

 

นายสมเกียรติ     หม่ืนแก้ว     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  กระผมขอขอบคุณทุกท่านท่ีได้ให้เกียรติมาร่วมประชุมในวันนี   ในวันท่ี  1  ตุลาคม  2564  
จะเป็นวันสุดท้ายของการปฏิบัติหน้าท่ีของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น  ในการปฏิบัติหน้าท่ีในการ
ประชุมสภา ฯ ถ้ามีการล่วงเกินด้วยวาจากระผมขออภัยมา ณ ท่ีนี   ขออ านาจคุณพระศรีรัตนตรัยคุ้มครอง     
ให้ท่านและครอบครัวปราศจากโรคภัยและมีความสุขทุกท่านครับ  
    

นายสมเกียรติ     หม่ืนแก้ว     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  มีสมาชิกสภา อบต.หัวหนองท่านใดจะสอบถามหรือจะเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่  ถ้าไม่มี
กระผมขอขอบคุณทุกท่านท่ีเข้าร่วมประชุม  และขอปิดการประชุม  
 
เลิกประชุมเวลา  ๑2.0๐  น. 
 
 
 

(ลงช่ือ)           ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
     (นางสาวน  าฝน   จันทนป) 
               นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 
 
 
 

(ลงช่ือ)          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
     (นายจิรวิชญ์    ป้องชารี) 
          เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
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 คณะกรรมการสามัญ ฯ ได้ตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.หัวหนอง  สมัย วิสามัญ  สมัยท่ี           
2/๒๕๖4  ครั งท่ี  3  เมื่อวันท่ี  27  เดือนกันยายน  พ.ศ. ๒๕๖4  เวลา  09.3๐  น. แล้ว  และรับรองว่า
ถูกต้องตามการด าเนินการประชุม ดังกล่าว 
 
 
 

(ลงช่ือ)           กรรมการสามัญตรวจรายงานฯ 
     (นายประชัน    สมีแจ้ง) 
      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  หมู่ท่ี  ๕ 
 
 
 

(ลงช่ือ)                  เลขากรรมการสามัญตรวจรายงานฯ
  (นางนภาภรณ์    สิงห์รัมย์) 

         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  หมู่ท่ี  ๑ 
 
 
 

(ลงช่ือ)        ประธานกรรมการสามัญตรวจรายงานฯ
  (นายอุดมศักดิ์    มาซา) 

         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  หมู่ท่ี  2 
 
 สภา อบต.หัวหนอง  ได้รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.หัวหนอง  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 2/๒๕๖4  
ครั งท่ี  3  แล้ว  เมื่อวันท่ี  ..........  เดือน  ........................  พ.ศ. ................. 
 
 
 

(ลงช่ือ)        ผู้รับรองรายงานการประชุม 
     (นายสมเกียรติ    หมื่นแก้ว) 
    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



 


