รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/๒๕๖4 ครั้งที่ 3
วันจันทร์ท่ี 27 กันยายน ๒๕๖4 เวลา 09.3๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
……………………………………
ผู้เข้าประชุม
ลาดับ
ที่
๑
๒
๓
๔
5
6
7
8
9
10

ชื่อ - สกุล
นายสมเกียรติ
นายชัยนรินทร์
นางนภาภรณ์
นายเตือน
นายอุดมศักดิ์
นายสามาลี
นายประชัน
นายสมหวัง
นายสมบัติ
นายจิรวิชญ์

ตาแหน่ง

หมื่นแก้ว
ประธานสภา อบต.
เจือจุน
รองประธานสภา อบต.
สิงห์รัมย์
สมาชิกสภา อบต.
กิ่งไม้กลาง
สมาชิกสภา อบต.
มาซา
สมาชิกสภา อบต.
หาวัน
สมาชิกสภา อบต.
สมีแจ้ง
สมาชิกสภา อบต.
ตากไธสง
สมาชิกสภา อบต.
ราชบุญมี
สมาชิกสภา อบต.
ป้องชารี
เลขานุการสภา อบต.

หมู่ที่
๒
๔
๑
๑
๒
๔
๕
๖
6
-

ลายมือชื่อ
สมเกียรติ
ชัยนรินทร์
นภาภรณ์
เตือน
อุดมศักดิ์
สามาลี
ประชัน
สมหวัง
สมบัติ
จิรวิชญ์

หมายเหตุ

หมื่นแก้ว
เจือจุน
สิงห์รัมย์
กิ่งไม้กลาง
มาซา
หาวัน
สมีแจ้ง
ตากไธสง
ราชบุญมี
ป้องชารี

ผู้ไม่มาประชุม
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
ที่
1 นายสุรสิทธิ์
กสิวัฒนา

ตาแหน่ง

หมู่ที่

หมายเหตุ

สมาชิกสภา อบต.

๕

ลาป่วย

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

นายสมทรรศน์ หมื่นแก้ว
นายบุญเลิศ
หมืน่ แก้ว
นางกนิษฐา
เจือจุน
นายตุ๊
ปรึกษา
นางสาวกานดา เพียวงษ์
นายธราธิป
สุริยหงษ์
นางสาวนาฝน
จันทนป
นางสาวชนิษา
หอมทอง
นางเพ็ญศรี
มาซา
นายสุชาติ
หวานเสร็จ

นายก อบต.หัวหนอง
รองนายก อบต.หัวหนอง
รองนายก อบต.หัวหนอง
เลขานุการนายก อบต.ฯ
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองช่าง
นักวิเคราะห์นโยบาย ฯ
จนท.ช่วยงานแผน ฯ
แพทย์ประจาตาบล
นักพัฒนาชุมชน ฯ

ผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

สมทรรศน์
บุญเลิศ
กนิษฐา
ตุ๊
กานดา
ธราธิป
นาฝน
ชนิษา
เพ็ญศรี
สุชาติ

หมื่นแก้ว
หมื่นแก้ว
เจือจุน
ปรึกษา
เพียวงษ์
สุริยหงษ์
จันทนป
หอมทอง
มาซา
หวานเสร็จ

หมาย
เหตุ

-2ลาดับ
ที่
11
12
13
14
15
16
17
18

ชื่อ - สกุล
นายพินิจ
นางธนพร
นายกิตติศักดิ์
นางชญานุศภัฒน์
นายธวัชชัย
นางสาวโศภิษฐา
นางสาววิภาวณี
นางสาวศิริรัตน์

สันตชิต
พูลทวี
เล่ห์กล
สีดาคา
สีทน
กล่าพิมาย
จาปาแขม
ลุนจันทร์

ตาแหน่ง
นักวิชาการเกษตร ฯ
เจ้าพนักงานธุรการ ฯ
นักวิชาการศึกษา ฯ
นักทรัพยากรบุคคล ฯ
ผช.จพง.ธุรการกองช่าง
เจ้าหน้าที่ช่วยงานป้องกันฯ
เจ้าหน้าที่ช่วยงานเกษตร
จนท.ช่วยงานกองช่าง ฯ

ลายมือชื่อ

หมาย
เหตุ

พินิจ
สันตชิต
ธนพร
พูลทวี
กิตติศักดิ์
เล่ห์กล
ชญานุศภัฒน์ สีดาคา
นายธวัชชัย สีทน
โศภิษฐา
กล่าพิมาย
วิภาวณี จาปาแขม
ศิริรัตน์
ลุนจันทร์

เริ่มการประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.
นายจิรวิชญ์ ป้องชารี ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง (เลขานุการสภา อบต.หัวหนอง)
ฝ่ า ยเลขานุ ก ารได้ ต รวจสอบว่ า ครบองค์ ป ระชุ ม ตามนั ย ข้ อ 25 ของระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้ อบังคับ การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่ มเติ ม ถึง (ฉบั บที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๔ ปรากฏว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึง เรียนเชิญ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป
นายสมเกียรติ

หมื่นแก้ว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
ขอสวั ส ดี ท่ า นคณะผู้ บ ริ ห าร , ท่ า นสมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล , ท่ า นปลั ด ,
ท่านผู้อานวยการกองช่าง , ท่านแพทย์ประจาตาบลหัวหนอง และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขอเปิด
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/๒๕๖4 ครังที่ 3 วันจันทร์ที่
27 กันยายน ๒๕๖4 โดยมีรายละเอียดการประชุม ดังนี
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายสมเกียรติ

หมื่นแก้ว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
1. ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต.หัวหนอง ครังที่ 5/2564
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 ณ โรงจอดรถองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง เพื่อพิจารณา (ร่าง)
แผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) และที่ ป ระชุม ได้ร่ว มกั น พิ จ ารณาและมี ม ติเห็ น ชอบในร่า ง
แผนพัฒนาท้องถิ่น ฯ แล้ว นัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แจกไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งจะ
พิจารณาในระเบียบวาระที่ 4 ญัตติที่เสนอใหม่เพื่อพิจารณาต่อไปครับ
ระเบียบวาระที่ ๒
นายสมเกียรติ

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครังที่ผ่านมา

หมื่นแก้ว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
สืบเนื่องจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนองสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/๒๕๖4
ครังที่ 2 เมื่อวันที่ 21 กันยายน ๒๕๖4
เอกสารสาเนารายงานการประชุมฝ่ายเลขา ฯ ได้จัดส่งให้ท่านสมาชิกสภา อบต.ทุกท่านได้ไป
ศึกษาล่วงหน้าแล้ว ขอให้ทุกท่านได้ตรวจดูรายงานการประชุมด้วยว่ามีรายละเอียดในหน้าใดที่ต้องการแก้ไข
หรือไม่

-3นายสมเกียรติ

หมื่นแก้ว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
มี ส มาชิ ก สภา อบต. ฯ ท่ า นใดจะแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม เอกสารหรื อ ไม่ ถ้ า ไม่ มี ก ระผมจะขอมติ

ที่ประชุม
มี ส มาชิ ก สภา อบต.หั ว หนอง ฯ ท่ า นใดให้ ก ารรั บ รองรายงานการประชุ ม ฯ ข้ า งต้ น
โปรดยกมือขึน
ที่ประชุม

มติ ที่ ป ระชุ ม - รับ รอง จานวน 8 เสี ยง , ไม่ ให้ ก ารรั บ รอง - เสียง , งดออกเสีย ง
1 เสียง , ลา 1 คน

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครังที่แล้ว
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ญัตติพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
นายสมเกียรติ หมื่นแก้ว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
เรียนเชิญท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนองชีแจงระเบียบ กฎหมาย ให้ที่ประชุม
ได้รับทราบครับ
นายจิรวิชญ์

ป้องชารี เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม
ขออนุญาตนาเรียนระเบียบ ข้อกฎหมายต่าง ๆ ให้ที่ประชุมได้รับทราบ ดังนี
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61
ข้อ ๑๗ การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ดาเนินการตามขันตอน ดังนี
(๑) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญ หา ความต้องการ ประเด็นการพัฒ นาและ
ประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพืนที่เพื่ อ
นามากาหนดแนวทางการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้นาข้อมูลพืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ
และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน มาพิจารณาประกอบการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
(๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแนวทาง และข้อมูลนามา
วิเคราะห์เพื่อจัดทาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
(๓) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
(๔) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบล
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒ นาท้องถิ่นต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อน
แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป
ข้อ ๑๘ แผนพัฒนาท้องถิ่น กรณีเทศบาล องค์การบริหารส่วนตาบล เมืองพัทยา และ
องค์ก รปกครองส่ วนท้ องถิ่ นอื่ น ที่มี กฎหมายจัด ตัง ให้จั ดท าหรือ ทบทวนให้ แ ล้วเสร็จภายในเดื อนตุ ลาคม
ก่อนปีง บประมาณถัดไป กรณี องค์การบริหารส่วนจัง หวัดให้จัดท าหรือทบทวนให้แล้วเสร็จ ภายในเดือ น
พฤศจิกายนก่อนปีงบประมาณถัดไป

-4ให้ น ายอาเภอมี อานาจขยายเวลาการจั ดท าหรือ ทบทวนแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่น ขององค์ การ
บริหารส่วนตาบล
นอกจากวรรคสามให้ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด มี อ านาจขยายเวลาการจั ด ท าหรื อ ทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ในกรณีเทศบาลตาบลผู้ว่าราชการจังหวัดอาจมอบอานาจให้นายอาเภอก็ได้
ในกรณีมีการขยายเวลาการจัดทาหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคสาม วรรคสี่ และ
วรรคห้าแล้ว ให้จังหวัดแจ้งให้กระทรวงมหาดไทยทราบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา
นายสมเกียรติ หมื่นแก้ว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง เสนอญัตติต่อสภา ฯ
นายสมทรรศน์ หมื่นแก้ว

นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง

ญัตตินายกองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
เรื่อง พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
***************************************
เรียน ท่านประธานสภา ฯ ท่านสมาชิกสภา ฯ ทุกท่าน
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบญัตติพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
หลักการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61
ข้อ ๑๗ การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ดาเนินการตามขันตอน ดังนี
(๑) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญ หา ความต้องการ ประเด็นการพัฒ นาและ
ประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพืนที่เพื่ อ
นามากาหนดแนวทางการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้นาข้อมูลพืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ
และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน มาพิจารณาประกอบการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
(๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแนวทาง และข้อมูลนามา
วิเคราะห์เพื่อจัดทาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
(๓) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
(๔) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบล
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒ นาท้องถิ่นต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อน
แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

-5ข้อ ๑๘ แผนพัฒนาท้องถิ่น กรณีเทศบาล องค์การบริหารส่วนตาบล เมืองพัทยา และ
องค์ก รปกครองส่ วนท้ องถิ่ นอื่ น ที่มี กฎหมายจัด ตัง ให้จั ดท าหรือ ทบทวนให้ แ ล้วเสร็จภายในเดื อนตุ ลาคม
ก่อนปีง บประมาณถัดไป กรณี องค์การบริหารส่วนจัง หวัดให้จัดท าหรือทบทวนให้แล้วเสร็จ ภายในเดือ น
พฤศจิกายนก่อนปีงบประมาณถัดไป
ให้ น ายอาเภอมี อานาจขยายเวลาการจั ดท าหรือ ทบทวนแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่น ขององค์ การ
บริหารส่วนตาบล
นอกจากวรรคสามให้ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด มี อ านาจขยายเวลาการจั ด ท าหรื อทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ในกรณีเทศบาลตาบลผู้ว่าราชการจังหวัดอาจมอบอานาจให้นายอาเภอก็ได้
ในกรณีมีการขยายเวลาการจัดทาหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคสาม วรรคสี่ และ
วรรคห้าแล้ว ให้จังหวัดแจ้งให้กระทรวงมหาดไทยทราบ
องค์การบริหารส่ วนต าบลหั วหนองจะได้ ใช้ แผนพัฒ นาท้ องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)
เป็นกรอบในการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี งบประมาณจากเงินสะสม และงบประมาณที่ได้รับการอุดหนุน
จากหน่วยงานอื่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็ นต้นไป เพื่อปฏิบั ติตามข้อ 17 และข้อ 17
ของระเบียบ ฯ ข้างต้น จึงมีความจาเป็นจะต้องจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
เหตุผล
เพื่อให้การดาเนินการให้เป็นไปตามขันตอนของระเบียบ ฯ ข้างต้น จึงเสนอญัตติพิจารณา
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพื่อให้สมาชิกสภาพิจารณาเห็นชอบต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
นายสมเกียรติ หมื่นแก้ว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
มีสมาชิกสภา อบต. ฯ ท่านใดจะสอบถาม หรือเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่เชิญครับ
นายสมเกียรติ หมื่นแก้ว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
มีสมาชิกสภา อบต. ฯ ท่านใดจะสอบถาม หรือ เสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่เชิญ ครับ ถ้าไม่มี
กระผมจะขอมติที่ประชุม
นายสมเกียรติ หมื่นแก้ว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
มีสมาชิกสภา อบต.หัวหนอง ฯ ท่านใดเห็น ชอบร่างแผนพั ฒ นาท้ องถิ่ น (พ.ศ. 2566 –
2570) ตามนัยข้อ 17 และข้อ 18 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โปรดยกมือขึนครับ
ที่ประชุม

มติ ที่ ป ระชุ ม - เห็ น ชอบ จ านวน 9 เสี ย ง , ไม่ เห็ น ชอบ - เสีย ง , งดออกเสี ยง เสียง , ลา 1 คน

๔.2 ญั ต ติ พิ จ ารณาขยายเวลาเบิ ก จ่ า ยเงิ น ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564
กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน
นายสมเกียรติ หมื่นแก้ว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
เรียนเชิญท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนองชีแจงระเบียบ กฎหมาย ให้ที่ประชุม
ได้รับทราบครับ

-6นายจิรวิชญ์

ป้องชารี เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม
ขออนุญาตนาเรียนระเบียบ ข้อกฎหมายต่าง ๆ ให้ที่ประชุมได้รับทราบ ดังนี
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ ๕๙ วรรคสอง “ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยั งมิได้ดาเนินการก่อหนีผูกพันตาม
เงื่อนไขในวรรคหนึ่ง ให้ ขออนุมั ติขยายเวลาเบิ กจ่ายได้ไ ม่เกิ นอีก หนึ่ ง ปีต่ อสภาท้องถิ่น หรือกรณี มีค วาม
จาเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทาให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง
สถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น
แล้วแต่กรณี ”
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา
นายสมเกียรติ หมื่นแก้ว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง เสนอญัตติต่อสภา ฯ
นายสมทรรศน์ หมื่นแก้ว

นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง

ญัตตินายกองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
เรื่อง พิจารณาขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน
***************************************
เรียน ท่านประธานสภา ฯ ท่านสมาชิกสภา ฯ ทุกท่าน
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบญั ตติพิจารณาขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณี
ไม่ก่อหนีผูกพัน
หลักการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ ๕๙ วรรคสอง “ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ดาเนินการก่อหนีผูกพันตาม
เงื่อนไขในวรรคหนึ่ง ให้ ขออนุมั ติขยายเวลาเบิ กจ่ายได้ไ ม่เกิ นอีก หนึ่ ง ปีต่ อสภาท้องถิ่น หรือกรณี มีค วาม
จาเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทาให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง
สถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น
แล้วแต่กรณี ”
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง มีความประสงค์ที่จะดาเนินการพิจารณาขยายเวลา
เบิกจ่ายเงิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีไม่ก่อหนีผูกพัน จานวน 1 โครงการ ดังนี
๑. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณด้ านหน้าศู นย์พั ฒ นาเด็ก เล็ก องค์ก าร
บริหารส่วนตาบลหัวหนอง อาเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น งบประมาณ 250,๐๐๐.-บาท
รวมงบประมาณขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน 1 โครงการ จานวน 250,000.-บาท

-7เพื่อปฏิบัติตามข้อ 59 วรรคสอง ของระเบียบ ฯ ข้างต้น จึงมีความจาเป็นจะต้องเสนอ
ญัตติพิจารณาขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีไม่ก่อหนีผูกพัน
เหตุผล
เพื่อให้การดาเนินการให้เป็นไปตามขันตอนของระเบียบ ฯ ข้างต้น จึงเสนอญัตติพิจารณา
ญัตติพิจารณาขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีไม่ก่อหนีผูกพัน เพื่อให้สภา
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนองพิจารณาอนุมัติ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
นายสมเกียรติ หมื่นแก้ว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
มีสมาชิกสภา อบต. ฯ ท่านใดจะสอบถาม หรือเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่เชิญครับ
นายจิรวิชญ์

ป้องชารี เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
กระผมขออนุญาตนาเรียนให้ที่ประชุมได้รับทราบดังนี โครงการที่ไม่ก่อหนีผูกพันหมายความ
ว่ายังไม่มีการทาสัญญา ในปีแรกเรียกว่าการกันเงิน ปีที่สองเรียกว่าขอขยายเวลาเบิกจ่ายครับ
นายสมเกียรติ หมื่นแก้ว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
มีสมาชิกสภา อบต. ฯ ท่านใดจะสอบถาม หรือ เสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่เชิญ ครับ ถ้าไม่มี
กระผมจะขอมติที่ประชุม
นายสมเกียรติ หมื่นแก้ว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
มีสมาชิกสภา อบต.หัวหนอง ฯ ท่านใดอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน โครงการก่อสร้าง
อาคารอเนกประสงค์ บริเวณด้านหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง อาเภอบ้านไผ่
จังหวัดขอนแก่น งบประมาณ 250,๐๐๐.-บาท ออกไปอีกหนึ่งปี ตามนัยข้อ 59 วรรคสอง แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โปรดยกมือขึนครับ
ที่ประชุม
นายจิรวิชญ์

มติ ที่ ป ระชุ ม - เห็ น ชอบ จ านวน 9 เสี ย ง , ไม่ เห็ น ชอบ - เสีย ง , งดออกเสี ยง เสียง , ลา 1 คน

ป้องชารี เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม
ขออนุญาตนาเรียนระเบียบ ข้อกฎหมายต่าง ๆ ให้ที่ประชุมได้รับทราบ ดังนี
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
ข้อ 26 การจัดทาแผนการดาเนินงานให้ดาเนินการตามระเบียบนี โดยมีขันตอนดาเนินการ
ดังนี
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภ าค รัฐวิสาหกิจและหน่ วยงานอื่น ๆ
ที่ดาเนินการในพืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทาร่างแผนการดาเนินงาน เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น

-82. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน แล้วเสนอผู้บ ริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการดาเนินงาน ทังนี ให้ปิดประกาศแผนการดาเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ
เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
ข้อ 27 แผนการดาเนินงานให้จัดทาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน
และโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดาเนินการ
ในพืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนัน
การขยายเวลาการจัดทาและการแก้ไขแผนการดาเนินงานเป็นอานาจผู้บริหารท้องถิ่น
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ป้องชารี เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
ดังนันหลังจากที่สภา ฯ ได้มีมติอนุมัติให้ให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ บริเวณด้านหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง อาเภอบ้านไผ่ จังหวัด
ขอนแก่น งบประมาณ 250,๐๐๐.-บาท ออกไปอีก หนึ่ง ปี ตามนั ย ข้อ 59 วรรคสอง แห่ง ระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม แล้ว องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
จึงต้องดาเนินการจัดทาแผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 26 และข้อ 27 ซึ่งต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จก่อนที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นจะหมดวาระและสินสุดการปฏิบัติหน้าที่ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564
ระเบียบวาระที่ ๕
นายสมเกียรติ

เรื่องอื่น ๆ

หมื่นแก้ว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะสอบถามหรือหารือในเรื่องอื่น ๆ หรือไม่ เชิญครับ

นายสมทรรศน์

หมื่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
กระผมได้รับแจ้งจากท่าน ผอ.รพ.สต.หัวหนอง ว่าจากการสุ่มตรวจประชาชนในหมู่บ้านของ
บ้านหนองหญ้าปล้อง ตาบลภูเหล็ก ว่ามีประชาชนติดโรคโควิด -19 จานวน 15 ราย และบ้านกุดเชือก
ตาบลบ้านลาน มีการสุ่มตรวจประชาชน จานวน 10 ราย พบว่ามีผู้ติดเชือโควิด-19 จานวน 5 ราย ซึ่ง
แสดงว่ามีประชาชนที่ติดเชือแต่ไม่แสดงอาการจานวนมากในหมู่บ้าน/ชุมชน และขณะนีตาบลหัวหนองมีผู้ติด
ชือโควิด-19 อยู่ที่บ้านโนนข่า จานวน 3 ราย และบ้านหนองนาวัว จานวน 1 ราย ทังนีในช่วงนีเป็น
ฤดูฝนขอให้ประชาชนระวังตัวเองให้มากและในวันนีช่วงบ่าย งานสาธารณสุข อบต.หัวหนอง จะไปฉีด พ่น
นายาฆ่าเชือ ณ ร้านรองเท้ามือสองที่ปั๊มนามัน ปตท.บริเวณถนนมิตรภาพครับ
ผอ.รพ.สต.หัวหนอง แจ้งว่าถ้ามีการตรวจคัดกรองจริง ๆ ประชาชนภายในตาบลหัวหนอง
น่าจะพบผู้ติดเชือจานวนมากกว่านี ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.หัวหนอง
จะหมดวาระในการปฏิ บัติห น้าที่ และในช่ วงหาเสีย งการเลือกตั งขอให้ระมัดระวัง พร้อมทั งป้ องกันตัวเอง
เป็นอย่างดี เพราะการที่ท่านได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้วก็สามารถที่จะติดเชือได้ครับ
นายสมเกียรติ

หมื่นแก้ว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
ชุดตรวจ ATK เป็นการตรวจหาเชือโควิด-19 ที่ทราบผลได้เร็วภายใน 10 นาที กระผม
เห็นควรเสนอให้มีการจัดซือชุดตรวจเพื่อให้เจ้าหน้าที่ อสม.ใช้ในการตรวจประชาชนในตาบลหัวหนองครับ
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ป้องชารี เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
กระผมขอแจ้งระเบียบ ฯ ให้ที่ประชุมได้รับทราบ ดังนี
ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ วยข้อ บั ง คับ การประชุ มสภาท้ องถิ่ น พ.ศ. 2547
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
ข้อ 34 เมื่อสภาท้องถิ่นได้รับรองรายงานการประชุมครังใดแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่น
ลงชื่อในรายงานการประชุมนันไว้เป็นหลักฐาน
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมยังไม่ได้ตรวจสอบ
รายงานการประชุ ม ที่ ส ภาท้ อ งถิ่ น ยั ง ไม่ ไ ด้ รั บ รอง หรือ รายงานการประชุ ม ที่ ส ภาท้ อ งถิ่ น ได้ รับ รองแล้ ว
แต่ประธานสภาท้องถิ่นยังไม่ได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน เพราะเหตุครบอายุของสภาท้องถิ่นหรือมีการยุบ
สภาท้องถิ่นให้ ผู้ที่ดารงตาแหน่ งเลขานุการสภาท้องถิ่น ณ วันที่มีเหตุดัง กล่าวบั นทึกเหตุการณ์ นันไว้ท้าย
รายงานการประชุมดังกล่าว และให้ผู้ที่ดารงตาแหน่งประธานสภาท้องถิ่นในการประชุมครังนันเป็นผู้ตรวจสอบ
แก้ไข และรับรองรายงานการประชุมนันภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีเหตุ ถ้าไม่รับรองภายในเวลาดังกล่าวให้ถือ
ว่าได้รับรองรายงานการประชุมนันแล้ว
นายสมเกียรติ

หมื่นแก้ว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
กระผมขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้เกียรติมาร่วมประชุมในวันนี ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564
จะเป็นวันสุดท้ายของการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ในการปฏิบัติหน้าที่ในการ
ประชุมสภา ฯ ถ้ามีการล่วงเกินด้วยวาจากระผมขออภัยมา ณ ที่นี ขออานาจคุณพระศรีรัตนตรัยคุ้มครอง
ให้ท่านและครอบครัวปราศจากโรคภัยและมีความสุขทุกท่านครับ
นายสมเกียรติ

หมื่นแก้ว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
มีสมาชิกสภา อบต.หัวหนองท่านใดจะสอบถามหรือจะเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่ มี
กระผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม และขอปิดการประชุม
เลิกประชุมเวลา ๑2.0๐ น.

(ลงชื่อ)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวนาฝน จันทนป)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายจิรวิชญ์ ป้องชารี)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง

-10คณะกรรมการสามั ญ ฯ ได้ ต รวจรายงานการประชุ ม สภา อบต.หั ว หนอง สมั ย วิ ส ามั ญ สมั ย ที่
2/๒๕๖4 ครังที่ 3 เมื่อวันที่ 27 เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖4 เวลา 09.3๐ น. แล้ว และรับรองว่า
ถูกต้องตามการดาเนินการประชุม ดังกล่าว

(ลงชื่อ)

กรรมการสามัญตรวจรายงานฯ

(นายประชัน สมีแจ้ง)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง หมู่ที่ ๕

(ลงชื่อ)

เลขากรรมการสามัญตรวจรายงานฯ

(นางนภาภรณ์ สิงห์รัมย์)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง หมู่ที่ ๑

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการสามัญตรวจรายงานฯ

(นายอุดมศักดิ์ มาซา)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง หมู่ที่ 2
สภา อบต.หัวหนอง ได้รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.หัวหนอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/๒๕๖4
ครังที่ 3 แล้ว เมื่อวันที่ .......... เดือน ........................ พ.ศ. .................

(ลงชื่อ)

ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นายสมเกียรติ หมื่นแก้ว)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง

