
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
สมัยสามัญ  สมัยที่  1/๒๕๖4  คร้ังที่  1   

วันจันทรท่ี์  15  กุมภาพันธ์  ๒๕๖4  เวลา  ๐๙.๓๐  น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต 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 นายส ามาลี       หาวัน สมาชิกสภา อบต. ๔ ส ามาลี       หาวัน  
6 นายสุรสิทธิ์       กสิวัฒนา สมาชิกสภา อบต. 5 สุรสิทธิ์       กสิวัฒนา  
7 นายประชัน       สมีแจ้ง สมาชิกสภา อบต. ๕ ประชัน       สมีแจ้ง  
8 นายสมหวัง       ตากไธสง สมาชิกสภา อบต. ๖ สมหวัง       ตากไธสง  
9 นายจิรวิชญ์       ป้องชารี เลขานุการสภา อบต. - จิรวิชญ์       ป้องชารี  

 
ผู้ไม่มาประชุม 
  

ล าดับ 
ท่ี 

 

ชื่อ - สกุล 
 

ต าแหน่ง 
 

หมู่ที ่
 

หมายเหตุ 

1 นายอุดมศักดิ์     มาซา สมาชิกสภา อบต. ๒ ลากิจ 
2 นายสมบัติ        ราชบุญมี สมาชิกสภา อบต. ๖ ลากิจ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับ 
ท่ี 

 

ชื่อ - สกุล 
 

ต าแหน่ง 
 

ลายมือชื่อ 
หมาย
เหตุ 

๑ นายสมทรรศน์      หมื่นแก้ว นายก อบต.หัวหนอง สมทรรศน์      หมื่นแก้ว  
๒ นายบุญเลิศ         หมื่นแก้ว รองนายก อบต.หัวหนอง บุญเลิศ         หมื่นแก้ว  
๓ นางกนิษฐา          เจือจุน รองนายก อบต.หัวหนอง กนิษฐา         เจือจุน  
4 นายตุ๊                ปรึกษา เลขานุการนายก อบต. ตุ๊                ปรึกษา  
5 นายธราธิป           สุริยหงษ์ ผู้อ านวยการกองช่าง ธราธิป          สุริยหงษ์  
6 นางสาวน  าฝน       จันทนป นักวิเคราะห์นโยบาย ฯ น  าฝน           จันทนป  
7 นางสาวศิริรัตน์      ลุนจันทร์ เจ้าหน้าท่ีช่วยงานแผน ฯ ศิริรัตน์          ลุนจันทร์  
8 นายสุชาติ            หวานเสร็จ นักพัฒนาชุมชน สุชาติ            หวานเสร็จ  
9 นายสัญญา           เทียงค า วิศวกรโยธา ฯ สัญญา           เทียงค า  

10 นายกิตติศักดิ์        เล่ห์กล นักพัฒนาชุมชน ฯ กิตติศักดิ์        เล่ห์กล  
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ล าดับ 
ท่ี 

 

ชื่อ - สกุล 
 

ต าแหน่ง 
 

ลายมือชื่อ 
หมาย
เหตุ 

11 นางชญานุศภัฒน์    สีดาค า นักทรัพยากรบุคคล ฯ ชญานุศภัฒน์    สีดาค า  
12 นางสุรีรัตน์           กองชนะ ผช.เจ้าพนักงานธุรการ ฯ สุรีรัตน์           กองชนะ  
13 นายธวัชชัย          สีทน ผช.จนท.ธุรการกองช่าง ธวัชชัย          สีทน  
14 นางจารุวรรณ       อิ งชัยภูมิ ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา จารุวรรณ       อิ งชัยภูมิ  
15 นางสาวสุภาวดี      สะเดา ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน สุภาวดี          สะเดา  
16 นางสาวปรียาพร    ธีระโรจน์ เจ้าหน้าท่ีช่วยงานสาธา ฯ ปรียาพร        ธีระโรจน์  

 
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 
เมื่อท่ีประชุมพร้อมแล้วนายสมเกียรติ  หมื่นแก้ว  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล    

หัวหนอง  ประธานในท่ีประชุม  ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  
 

นายสมเกียรติ     หม่ืนแก้ว     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
ขอสวัสดีท่านคณะผู้บริหาร , ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล , ท่านก านันต าบล   

หัวหนอง , ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ท่ี  ๒ – ๖ , ท่านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ท่ี  ๑ – ๖  ท่านแพทย์ประจ าต าบลหัวหนอง  
ท่านสารวัตรก านันต าบลหัวนอง  ประชาคมหมู่บ้าน  หมู่ท่ี  ๑ – ๖ , ท่านปลัด ,ท่านรองปลัด , หัวหน้าส านัก
ปลัด , ผู้อ านวยการกองคลัง , ผู้อ านวยการกองช่าง  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมขอเปิดการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  1/๒๕๖4   ครั งท่ี  1  วันจันทร์ท่ี  15  กุมภาพันธ์  
๒๕๖4  โดยมีรายละเอียดการประชุม  ดังนี  

 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

นายสมเกียรติ     หม่ืนแก้ว     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  ๑.๑  วันนี มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  แจ้งลากิจ  จ านวน  2  ท่าน  
ดังนี   1. นายอุดมศักด์ิ  มาซา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ ท่ี  2  และ  2.  นายสมบัติ        
ราชบุญมี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ท่ี  6 
  1.2  ด้วยโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา  2019 (COVID-19)  ได้กลับมาแพร่ระบาดเป็นรอบท่ี  2  
ในประเทศไทย  กระผมขอให้ทุกท่านป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค ฯ  โดยการสวมหน้ากาก
อนามัย  และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์  อีกทั งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในหมู่บ้านได้ป้องกันตนเองด้วย 
  1.3  กระผมขอแจ้งสิทธิประกันสังคม  ท่านใดท่ีมีความประสงค์ท าประกันตนเอง           
ตามมาตรา  40  สามารถสอบถามรายละเอียดได้ท่ีส านักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น  สาขาบ้านไผ่      
ได้ครับ 
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ระเบียบวาระที่  ๒  ญัตติรับรองรายงานการประชุมครั งท่ีแล้ว 
 

นายสมเกียรติ     หม่ืนแก้ว     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  สืบเนื่องจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนองสมัยสามัญ สมัยท่ี 4/๒๕๖3  
ครั งท่ี  3  เมื่อวันท่ี  22  ธันวาคม  ๒๕๖3   
  เอกสารส าเนารายงานการประชุมฝ่ายเลขาฯ ได้จัดส่งให้ท่านสมาชิกสภา อบต.ทุกท่านได้ไป
ศึกษาล่วงหน้าแล้ว  ขอให้ทุกท่านได้ตรวจดูรายงานการประชุมด้วยว่ามีรายละเอียดในหน้าใดท่ีต้องการแก้ไข
หรือไม่ 
 

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  -   
เสียง , ลา  2  คน 

 
ระเบียบวาระที่  ๓ ญัตติท่ีค้างพิจารณา 
   -  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระที่  ๔  ญัตติท่ีเสนอใหม่เพื่อพิจารณา 
 

  ๔.1  ญัตติพิจารณาก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖4  และสมัย
แรกของปีถัดไป พ.ศ.  2565 
 

นายชัยนรินทร์    เจือจุน     รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
 

ญัตติสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
เร่ือง  พิจารณาก าหนดสมัยประชุมสามัญ  ประจ าปี  พ.ศ.  2564   

และสมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี  พ.ศ.  2565 
 

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

เรียน  ท่านประธานสภา ฯ  ท่านสมาชิกสภา ฯ  ทุกท่าน   
 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
  ประกอบญัตติพิจารณาก าหนดสมัยประชุมสามัญ  ประจ าปี  พ.ศ. 2564  และสมัยสามัญ       
สมัยแรก  ประจ าปี  พ.ศ. 2565 
 

หลักการ 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  และ
ท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  หมวด  2  การประชุม 
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  ข้อ  ๒1  การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี  ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุม
สมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั น  วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไปและระยะเวลา
ของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในท่ีประชุมสามัญ
ประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี  โดยให้น าความในข้อ  11  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
  เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นท าเป็นประกาศของสภาท้องถิ่นพร้อมทั ง     
ปิดประกาศไว้ในท่ีเปิดเผย  ณ  ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ในกรณีท่ีไม่ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปีไว้  หรือไม่ได้ก าหนดวันเริ่มประชุมสามัญ
ประจ าปีสมัยแรกในปีถัดไปไว้  หรือมีความจ าเป็นต้องเปล่ียนแปลงสมัยประชุมสามัญประจ าปี  หรือวันเริ่ม
สมัยประชุมสามัญประจ าปีท่ีก าหนดไว้แล้ว  ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในสมัยประชุมสามัญประจ าปีอื่น  
หรือในสมัยประชุมวิสามัญก็ได้ 
  เพื่อปฏิบัติตามข้อ  21  ของระเบียบ ฯ  ข้างต้น  จึงมีความจ าเป็นจะต้องพิจารณาก าหนด
สมัยประชุมสามัญ  ประจ าปี  พ.ศ. 2564  และสมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี  พ.ศ. 2565 
 

                              เหตุผล 
  เพื่อให้การด าเนินการให้เป็นไปตามขั นตอนของระเบียบ ฯ ข้างต้น  จึงเสนอญัตติญัตติ
พิจารณาก าหนดสมัยประชุมสามัญ   ประจ าปี   พ.ศ. 2564  และสมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี           
พ.ศ. 2565  เพื่อใหส้มาชิกสภาพิจารณาเห็นชอบต่อไป   
   

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 

นายสมเกียรติ    หม่ืนแก้ว    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
เชิญท่านปลัด อบต.หัวหนอง เลขานุการสภาฯ แจ้งระเบียบให้ท่ีประชุมรับทราบครับ 

 

นายจิรวิชญ์    ป้องชารี     ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
เรียน ท่านประธานสภา ฯ  และสมาชิกสภา อบต.หัวหนองท่ีเคารพ  กระผมขอชี แจง         

ข้อระเบียบเกี่ยวกับการก าหนดสมัยประชุมสภา  ดังนี   พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร         
ส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี  7)  พ.ศ. ๒๕62   

มาตรา  53  ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลจะก าหนด  แต่ต้องไม่เกินส่ีสมัย  วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลก าหนด 

นายอ าเภอต้องก าหนดให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลครั งแรกภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั งสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  และให้ท่ีประชุมเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและรองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

กรณีท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไม่อาจจัดให้มีการประชุมครั งแรกได้ตามก าหนดเวลา    
ในวรรคสอง  หรือมีการประชุมแต่ไม่อาจเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลได้  นายอ าเภออาจเสนอ
ผู้ว่าราชการจังหวัดให้มีค าส่ังยุบสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ให้มีก าหนดไม่เกินสิบห้าวัน  แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีก
จะต้องได้รับอนุญาตจากนายอ าเภอ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๗  
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
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หมวด  1  ประธานสภาท้องถิ่น  รองประธานสภาท้องถิ่น  และเลขานุการสภาท้องถิ่น 
ข้อ  11  เมื่อมีประธานสภาท้องถิ่นแล้ว  ให้สภาท้องถิ่นเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น  

เลขานุการสภาท้องถิ่น  และให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในท่ีประชุมเกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญ  ดังนี  
(3)  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล  ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดว่าปีนั นจะมี

สมัยประชุมสามัญประจ าปีกี่สมัย  แต่ละสมัยในปีนั นจะเริ่มเมื่อใด  แต่ละสมัยในปีนั นมีก าหนดกี่วัน  กับให้
ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีก าหนดกี่วัน 

การก าหนดสมัยประชุมและวันประชุมให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครอง       
ส่วนท้องถิ่นนั นก าหนด 

หมวด  2  การประชุม 
ข้อ  20  นอกจากการประชุมสภาท้องถิ่นครั งแรกตามข้อ  6  แล้ว  การประชุมสภาท้องถิ่น  

มี  2  ประเภท  คือ  (1)  การประชุมสามัญ 
     (2)  การประชุมวิสามัญ 

  ข้อ  ๒1  การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี  ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุม
สมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั น  วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไปและระยะเวลา
ของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในท่ีประชุมสามัญ
ประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี  โดยให้น าความในข้อ  11  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
  เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นท าเป็นประกาศของสภาท้องถิ่นพร้อมทั ง     
ปิดประกาศไว้ในท่ีเปิดเผย  ณ  ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ในกรณีท่ีไม่ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปีไว้  หรือไม่ได้ก าหนดวันเริ่มประชุมสามัญ
ประจ าปีสมัยแรกในปีถัดไปไว้  หรือมีความจ าเป็นต้องเปล่ียนแปลงสมัยประชุมสามัญประจ าปี  หรือวันเริ่ม
สมัยประชุมสามัญประจ าปีท่ีก าหนดไว้แล้ว  ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในสมัยประชุมสามัญประจ าปีอื่น  
หรือในสมัยประชุมวิสามัญก็ได้ 
 

นายจิรวิชญ์    ป้องชารี     ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
สมัยประชุมสมัยสามัญสามารถเปล่ียนแปลงได้โดยเป็นอ านาจของสภาท้องถิ่น  โดยในการ

ประชุมในครั งนี จะต้องก าหนดสมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี  2  สมัยท่ี  3  สมัยท่ี  4  ประจ าปี  พ.ศ. 2564  
และสมัยประชุมสมัยแรกของปีถัดไป  (ปี  พ.ศ. 2565) 
 

นายสมเกียรติ    หม่ืนแก้ว    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
กระผมขอน าเรียนให้ท่านสมาชิกสภา อบต.หัวหนองได้เสนอว่าจะก าหนดสมัยประชุมสามัญ

ประจ าปี  พ.ศ. 2564  จ านวนกี่สมัย 
 

นายสมหวัง    ตากไธสง     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  หมู่ที่  6 
  กระผมขอเสนอให้มีการก าหนดสมัยประชุม  ประจ าปี  พ.ศ. 2564  จ านวน  4  สมัย  
เช่นเดิมครับ 
 

นายสมเกียรติ    หม่ืนแก้ว    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  ขอผู้รับรอง  จ านวน  2  ท่าน  ครับ 
 

นายเตือน    ก่ิงไม้กลาง     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  หมู่ที่  1    
  กระผม  นายเตือน  กิ่งไม้กลาง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  หมู่ท่ี  1  
ขอรับรอง  (ผู้รับรองคนท่ี  1) 
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นายประชัน   สมีแจ้ง     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  หมู่ที่  5    
  กระผม  นายประชัน  สมีแจ้ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  หมู่ท่ี  5     
ขอรับรอง  (ผู้รับรองคนท่ี  2)    
 

นายสมเกียรติ    หม่ืนแก้ว    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดท่ีจะเสนอการก าหนดสมัยประชุมสามัญ  ประจ าปี  พ.ศ. 2564  
เป็นอย่างอื่นหรือไม่  ถ้าไม่มีแล้ว  ถือว่าสมัยประชุมสามัญ  ประจ าปี  พ.ศ. 2564  ของสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหัวหนองได้ก าหนด  จ านวน  4  สมัย 
 

นายสมเกียรติ    หม่ืนแก้ว    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  การก าหนดสมัยประชุมสามัญ  ประจ าปี  พ.ศ. 2564  และสมัยแรกของปีถัดไป  ประจ าปี  
พ.ศ. 2565  ขอให้ท่านสมาชิกสภา  ได้พิจารณารายละเอียดตามร่างประกาศท่ีได้แจกให้ครับ 

1.  สมัยประชุมสามัญสมัยที่สอง  (๒/๒๕๖4)  มีก าหนด  ๑๕  วัน  ระหว่างวันที่          
๑ – ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖4  เพื่อพิจารณาทบทวนการจัดท าแผนพัฒนาประจ าปี   

มีสมาชิกสภา อบต.หัวหนองท่านใดจะเสนอแนะก าหนดระยะเวลาในการประชุมเป็นอย่างอื่น
หรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีท่านใดจะเสนอแนะแล้ว  กระผมจะขอมติจากท่ีประชุม 
 

นายสมเกียรติ    หม่ืนแก้ว    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  มีสมาชิกสภา อบต.หัวหนองท่านใดเห็นชอบให้ก าหนดสมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี  2/2564  
ระหว่างวันท่ี  1 – 15  พฤษภาคม  2564  โปรดยกมือ   
 

มติที่ประชุม  -   เห็นชอบ  จ านวน  8  เสียง ,  ไม่เห็นชอบ  -   เสียง , งดออกเสียง  -  เสียง , ลา  2  คน 
 

นายสมเกียรติ    หม่ืนแก้ว    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  2.  สมัยประชุมสามัญสมัยที่สาม  (๓/๒๕๖4)  มีก าหนด  ๑๕  วัน  ระหว่างวันที่         
๑3 – 27  สิงหาคม  ๒๕๖4  เพื่อการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

มีสมาชิกสภา อบต.หัวหนองท่านใดจะเสนอแนะก าหนดระยะเวลาในการประชุมเป็นอย่างอื่น
หรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีท่านใดจะเสนอแนะแล้ว  กระผมจะขอมติจากท่ีประชุม 
 

นายสมเกียรติ    หม่ืนแก้ว    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  มีสมาชิกสภา อบต.หัวหนองท่านใดเห็นชอบให้ก าหนดสมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี  3/2564  
ระหว่างวันท่ี  13 – 27  สิงหาคม  2564  โปรดยกมือ   
 

มติที่ประชุม  -   เห็นชอบ  จ านวน  8  เสียง ,  ไม่เห็นชอบ  -   เสียง , งดออกเสียง  -  เสียง , ลา  2  คน 
 

นายสมเกียรติ    หม่ืนแก้ว    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  3.  สมัยประชุมสามัญสมัยที่สี่  (๔/๒๕๖4)  มีก าหนด  ๑๕  วัน  ระหว่างวันท่ี  ๑ – ๑๕  
ธันวาคม  ๒๕๖4  เพื่อเป็นการติดตามผลการด าเนินงานของ  คณะผู้บริหาร  โดยให้คณะผู้บริหารแถลง       
ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
  มีสมาชิกสภา อบต.หัวหนองท่านใดจะเสนอแนะก าหนดระยะเวลาในการประชุมเป็นอย่างอื่น
หรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีท่านใดจะเสนอแนะแล้ว  กระผมจะขอมติจากท่ีประชุม 
 

นายสมเกียรติ    หม่ืนแก้ว    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  มีสมาชิกสภา อบต.หัวหนองท่านใดเห็นชอบให้ก าหนดสมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี  4/2564  
ระหว่างวันท่ี  1 – 15  ธันวาคม  2564  โปรดยกมือ 
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มติที่ประชุม  -   เห็นชอบ  จ านวน  8  เสียง ,  ไม่เห็นชอบ  -   เสียง , งดออกเสียง  -  เสียง , ลา  2  คน 
 

นายสมเกียรติ    หม่ืนแก้ว    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  4.  สมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป  (ปี  พ.ศ. ๒๕๖5)  มีก าหนด  ๑๕  วัน  
ระหว่างวันท่ี  ๑ – ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖5   
  มีสมาชิกสภา อบต.หัวหนองท่านใดจะเสนอแนะก าหนดระยะเวลาในการประชุมเป็นอย่างอื่น
หรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีท่านใดจะเสนอแนะแล้ว  กระผมจะขอมติจากท่ีประชุม 
 

นายสมเกียรติ    หม่ืนแก้ว    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  มีสมาชิกสภา อบต.หัวหนองท่านใดเห็นชอบให้ก าหนดสมัยประชุมสามัญ  สมัยแรกของ       
ปีถัดไป  (ปี  พ.ศ. 2565)  ระหว่างวันท่ี  1 – 15  กุมภาพันธ์  2565  โปรดยกมือ   
 

มติที่ประชุม  -   เห็นชอบ  จ านวน  8  เสียง ,  ไม่เห็นชอบ  -   เสียง , งดออกเสียง  -  เสียง , ลา  2  คน 
4.2  ญัตติพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่มเติม/

เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  4 
นายสมเกียรติ    หม่ืนแก้ว      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 

เรียนเชิญท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนองครับ 
 

นางกนิษฐา   เจือจุน     รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
 

ญัตตินายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
เร่ือง  พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ฉบับที ่ 4 

 

*************************************** 
เรียน  ท่านประธานสภา ฯ  ท่านสมาชิกสภา ฯ  ทุกท่าน 
   

บันทึกหลักการและเหตุผล 
  ประกอบญัตติพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่ น  (พ .ศ. 2561 - 2565)  เพิ่มเติม/
เปล่ียนแปลง  ฉบับท่ี  4 

หลักการ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. 2548  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับท่ี  3)  พ.ศ. ๒๕61   
ข้อ  22  เพื่อประโยชน์ของประชาชน  การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามขั นตอน  ดังนี  
   (1)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น        
ท่ีเพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  (2)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น        
ท่ีเพิ่มเติม  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพิ่มเติม  ให้สภาองค์การบริหาร    
ส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา  45  แห่งพระราชบัญญั ติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล            
พ.ศ. 2537  ด้วย 
  เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว  
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  พร้อมทั งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่
วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 
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  ข้อ  22/1  เพื่อประโยชน์ของประชาชน  การเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้เป็น
อ านาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น           
ท่ีเปล่ียนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา  46  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537  ด้วย 
  เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  พร้อมทั งประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
นับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนองจะได้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  และ
ท่ีแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลง  เป็นกรอบในการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  งบประมาณจากเงินสะสม  
และงบประมาณท่ีได้รับการอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖4 - 2565  แต่ยังมี
โครงการ/กิจกรรมท่ียังไม่ครบถ้วนและครอบคลุมส าหรับการพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื นท่ี  
จึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง  
ฉบับท่ี  4  ในการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 

เพื่อปฏิบัติตามข้อ  22  และข้อ  22/1  ของระเบียบ ฯ  ข้างต้น  จึงมีความจ าเป็นจะต้อง
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง  ฉบับท่ี  4 
 

                              เหตุผล 
  เพื่อให้การด าเนินการให้เป็นไปตามขั นตอนของระเบียบ ฯ ข้างต้น  จึงเสนอญัตติพิจารณา   
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง  ฉบับท่ี  4  เพื่อให้สมาชิกสภา
พิจารณาเห็นชอบต่อไป   
   

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 

นายจิรวิชญ์       ป้องชารี      เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภา  คณะผู้บริหาร  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผม

ขออนุญาตน าเรียนหนังสือจังหวัดขอนแก่น  ด่วนท่ีสุด  ท่ี ขก 0023.3/ว 3287  ลงวันท่ี  1  กุมภาพันธ์  
2564  เรื่อง  แนวทางการจัดท าประชาคมท้องถิ่นกรณีการจัดท าและเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา  2019  (COVID-19) 

เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ
การแก้ไขปัญหาสถานการณ์ในปัจจุบันและเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา  2019  
(COVID-19)  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  จึงอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  ข้อ  5  วรรคสอง      
ยกเว้นการจัดท าประชาคมท้องถิ่นกรณีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
(พ.ศ. 2561 - 2565)  และการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)  ในเขตพื นท่ีจังหวัด
ขอนแก่น จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จะเข้าสู่ภาวะปกติ 
    ตามหนังสือข้างต้น  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่มเติม/
เปล่ียนแปลง  ฉบับท่ี  4  จึงได้มีการยกเว้นการจัดท าประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน  และระดับต าบล  ทั งนี 
ได้ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา ฯ  เมื่อวันท่ี  4  กุมภาพันธ์  2564  
เพื่อจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง  ฉบับท่ี  4  และ
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  ได้ด าเนินการประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนา 
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ท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง  ฉบับท่ี  4  แล้ว  เมื่อวันท่ี  10  กุมภาพันธ์  2564  
ผู้บริหารท้องถิ่นจึงได้เสนอญัตติต่อท่านประธานสภา ฯ  และได้แจ้งหนังสือเชิญประชุมสภา ฯ ในวันนี   เพื่อ
พิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง  ฉบับท่ี  4  ซึ่งในวันนี 
จะมีการพิจารณาเฉพาะในส่วนของการเพิ่มเติมแผน ฯ  ตามระเบียบ ฯ  ข้อ  22  และทั งหมดท่ีได้น าเรียนคือ
ข้อกฎหมายและเหตุผลข้อเท็จจริงท่ีต้องเสนอสภา ฯ ครับ 
 

นายสมเกียรติ    หม่ืนแก้ว      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  ขอขอบคุณท่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนองครับ  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง  ฉบับท่ี  4   ได้ด าเนินการตามขั นตอนของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง  (ฉบับท่ี  3)  พ.ศ. 2561  และตามนัยข้อ  22  วรรคแรก (2)  ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลส่งร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพิ่มเติม/เปล่ียนแปลงให้สภาท้องถิ่นพิจารณา  ดังนั น  จึงเป็นอ านาจของสภา ฯ ท่ีจะต้อง
พิจารณาร่างแผน ฯ ท่ีเพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง  ขอให้ท่านสมาชิกสภา ฯ  พิจารณาโครงการ/กิจกรรมในร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)  เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง  ฉบับท่ี  4  
 

นายสมเกียรติ    หม่ืนแก้ว      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
 

โครงการที่เสนอเข้าแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  4 

 

โครงการ/กิจกรรม  เพิ่มเติมแผน ฯ 
 

แบบ ผ. 02  (โครงการที่ อปท.ด าเนินการเอง) 
 

แผนงานเคหะและชุมชน  (กองช่าง) 
1.  บ้านหัวหนอง  หมู่ที่  1 

1.1  โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์)  จ านวน  2  สาย  ดังนี  
(1)  สายบ้านนางอ าพร  ฟุ้งเกียรติไพบูลย์  ถึงบ้านนายทินกร  ศรีนาง 
(2)  สายบ้านนายปัญญา  หนูตอ  ถึงหนองสระบัว 
รายละเอียดโครงการ  :  ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์  (โซล่าเซลล์)  พร้อมอุปกรณ์  

จ านวน  25  จุด   
งบประมาณ  250,000.-บาท   
1.2  โครงการขยายเขตประปา  ภายในบ้านหัวหนอง  หมู่ที่ 1  จากบ้านนายปัญญา  หนูตอ      

ถึงนานายสีทน  โสเขียว 
รายละเอียดโครงการ  :  ขยายเขตน  าประปา  ระยะทางประมาณ  1,200.00  เมตร   (ตามแบบ

แปลนท่ีการประปาส่วนภูมิภาคบ้านไผ่ก าหนด)   
งบประมาณ  575,000.-บาท 
1.3  โครงการขยายเขตไฟฟ้า  จากบ้านบ่อกระถินถึงที่นานายสุรศักด์ิ   ราศรี 
รายละเอียดโครงการ  :  ขยายเขตไฟฟ้า  ระยะทางประมาณ  770.00  เมตร  (ตามแบบแปลน      

ท่ีการประปาส่วนภูมิภาคบ้านไผ่ก าหนด)     
งบประมาณ  812,000.-บาท 
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2.  บ้านโนนง้ิว  หมู่ที่  2 
2.1  โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์   (โซล่าเซลล์)  ภายในบ้านโนนง้ิว       

หมู่ที่ 2  จ านวน  2  สาย   
(1)  สายเขตนาโน   
(๒)  สายภายในซอยบ้านโนนงิ ว  หมู่ท่ี  ๒ 
รายละเอียดโครงการ  :  ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์  (โซล่าเซลล์)  พร้อมอุปกรณ์  

จ านวน  40  จุด   
งบประมาณ  400,000.-บาท   

 

3.  บ้านโนนข่า  หมู่ที่  4 
3.1  โครงการขยายเขตประปา  จากโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา  ถึงบา้นโนนข่า  หมู่ที่ 4 
รายละเอียดโครงการ  :  ขยายเขตน  าประปา  ระยะทางประมาณ  2,000.00  เมตร   (ตามแบบ

แปลนท่ีการประปาส่วนภูมิภาคบ้านไผ่ก าหนด) 
งบประมาณ  958,300.-บาท   
3.2  โครงการขยายเขตไฟฟ้า  จากโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา  ถึงบ้านโนนข่า  หมู่ที่ 4 
รายละเอียดโครงการ  :  ขยายเขตไฟฟ้า  ระยะทางประมาณ  2,000.00  เมตร  (ตามแบบแปลนท่ี

การประปาส่วนภูมิภาคบ้านไผ่ก าหนด)     
งบประมาณ  812,000.-บาท 
4.  กองช่าง อบต.หัวหนอง 
4.1  โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์)  ภายในต าบลหัวหนอง 

 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (กองช่าง) 
 

1.  บ้านหัวหนอง  หมู่ที่  1 
1.1  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  โดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกส์

คอนกรีต  สายจากหน้าวัดสนวนวารีพัฒนาราม  บ้านหัวหนอง  หมู่ที่ 1  ถึงบ้านโนนง้ิว  หมู่ที่ ๒ 
รายละเอียดโครงการ  :   
๑. ปรับปรุงถนนโดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีต  หนา  0.04  เมตร  กว้าง  ๔.00  

เมตร  ระยะทาง  470.00  เมตร  หรือมีพื นท่ีผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า  1,880.00  
ตารางเมตร  

 2. งานติดตั งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายมาตรฐานโครงการ  จ านวน  1  ชุด 
งบประมาณ  616,200.-บาท    
1.2  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ภายในบ้านหัวหนอง  หมู่ที่ 1  ซอยข้างบ้าน       

นางมยุรา  ภูหิน  ถึงข้างวัดสนวนวารีพัฒนาราม 
รายละเอียดโครงการ  :  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ผิวจราจรกว้าง  3.00  เมตร            

หนา  0.15  เมตร  ระยะทาง  48.00  เมตร  หรือมีพื นท่ีผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า  144.00  ตารางเมตร                        
งบประมาณ  83,800.-บาท    
1.3  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ภายในบ้านหัวหนอง  หมู่ที่ 1  สายทางไปนานาย

สุรศักด์ิ  ราศ ี
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รายละเอียดโครงการ  :   
1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ระยะทาง  

770.00  เมตร  หรือมีพื นท่ีผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า  3,080.00  ตารางเมตร  พร้อมลงไหล่ทางดินถม     
ปรับเกล่ียเรียบทั งสองข้าง  กว้างเฉล่ียข้างละ  0.20  เมตร  หนาเฉล่ีย  0.15  เมตร  หรือตามสภาพ         
ภูมิประเทศ  คิดเป็นปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า  46.20  ลูกบาศก์เมตร                           

2. งานติดตั งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายมาตรฐานโครงการ  จ านวน  1  ชุด       
งบประมาณ  1,788,400.-บาท    
 

2.  บ้านโนนง้ิว  หมู่ที่  ๒ 
2.1  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ  ภายในบ้านโนนง้ิว    

หมู่ที่ 2  สายหลังบ้านนางค าวัง  ปัจดี  ถึงบ้านนายวิชิต  หอมทอง  (เขตนาโน) 
รายละเอียดโครงการ  :   
1. ปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกล่ียเรียบ  กว้าง  3.50  เมตร  ระยะทาง  700.00  

เมตร  หนาเฉล่ีย  0.10  เมตร  หรือคิดเป็นปริมาณหินคลุกปรับเกล่ียเรียบไม่น้อยกว่า  245.00  ลูกบาศก์
เมตร   

2. งานติดตั งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายมาตรฐานโครงการ  จ านวน  1  ชุด  
งบประมาณ  187,900.-บาท    
2.2  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ภายในบ้านโนนง้ิว  หมู่ที่ 2  ซอยนางหล้าน้อย      

มาศรี  (ต่อจากโครงการเดิม) 
รายละเอียดโครงการ  :  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   ผิวจราจรกว้าง  2.50  เมตร            

หนา  0.15  เมตร  ระยะทาง  7.00  เมตร  หรือมีพื นท่ีผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า  17.50  ตารางเมตร   
งบประมาณ  10,400.-บาท 
2.3  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงท่อระบายน้ า  ภายในบ้านโนนง้ิว          

หมู่ที่  2  ซอย  3 
รายละเอียดโครงการ  :   
1. งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม)  ขนาดผิวจราจรกว้าง  

3.50  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ระยะทาง  63.00  เมตร  หรือมีพื นท่ีผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า  220.50  
ตารางเมตร 
 2. งานก่อสร้างบ่อพักระบายน  าคอนกรีตเสริมเหล็ก  จ านวน  2  บ่อ 
 3. งานลงท่อระบายน  าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
  3.1) งานลงท่อระบายน  าคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  0.40  เมตร  
จ านวน  12  ท่อน  (ตามผังบริเวณท่ีก าหนด) 
  3.2) งานลงท่อระบายน  าคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  0.30  เมตร  
จ านวน  4  ท่อน  (ตามผังบริเวณท่ีก าหนด) 
  3.3) งานลงท่อระบายน  าคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  0.20  เมตร  
จ านวน  39  ท่อน  (ตามผังบริเวณท่ีก าหนด) 
 4. งานรื อผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หนา  0.15  เมตร  กว้าง  0.90  เมตร  ยาว  13.00  เมตร  
หรือคิดเป็นงานรื อผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า  11.70  ตารางเมตร 
 5. งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หนา  0.15  เมตร  กว้าง  0.90  เมตร  ยาว  5.00  เมตร  
หรือมีพื นท่ีผิวถนนคอนกรีตไม่น้อยกว่า  4.50  ตารางเมตร 
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 6. งานเทคอนกรีตทางเช่ือมหน้าบ้าน  หนา  0.05  เมตร  จ านวน  5  จุด  โดยพื นท่ีผิวคอนกรีต     
ไม่น้อยกว่า  15.35  ตารางเมตร  (ตามผังบริเวณท่ีก าหนด)  
 7. งานติดตั งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายมาตรฐานโครงการ  จ านวน  1  ชุด  

งบประมาณ  157,400.-บาท 
2.4  โครงการลงหินคลุก  ซอยบ้านนางคล้าย  กองศิริ   (ไม่สามารถด าเนินการได้  ไม่ใช่ทาง

สาธารณะประโยชน์) 
2.5  โครงการลงหินคลุก  ซอยบ้านนางทองใบ  ฤทธิ์ค าหาญ  (ไม่สามารถด าเนินการได้  ไม่ใช่ทาง

สาธารณะประโยชน์) 
2.6  โครงการลงหินคลุก  ซอยบ้านนายทองใส  ภะคะยะ  (ไม่สามารถด าเนินการได้  ไม่ใช่ทาง

สาธารณะประโยชน์) 
 

3.  บ้านโนนข่า  หมู่ที่  4 
3.1  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จากโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา ถึงบ้านโนนข่า หมู่ท่ี 4  

(มีในแผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)  แบบ ผ. 02  หน้า  132  ล าดับที่  2) 
3.2  โครงการวางท่อระบายน  า  ภายในบ้านโนนข่า  หมู่ท่ี  4  (มีในแผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 

2561 - 2565)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  2  แบบ ผ. 02  หน้า  25  ล าดับที่  1) 
3.3  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุกพร้อมเกล่ียเรียบ  จากบ้านโนนข่าถึงโรงเรียน        

บ้านไผ่ศึกษา  (มีในแผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)  แบบ ผ. 02  หน้า  134  ล าดับที่  7) 
3.4  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุกพร้อมเกล่ียเรียบ  ตามล าห้วยบ่อกระถิน  ฝ่ังด้าน    

ทิศเหนือ  บ้านโนนข่า  หมู่ ท่ี  4   (มีในแผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)  แบบ ผ. 02         
หน้า  133  ล าดับที่  4) 
 

4.  กองช่าง อบต.หัวหนอง 
4.1  โครงการรังวัดแนวเขตและตรวจสอบที่สาธารณะภายในพื้นที่ต าบลหัวหนอง  งบประมาณ  

150,000.-บาท 
 

แบบ ผ. 03  (ครุภัณฑ์) 
1. จัดซ้ือตู้ท าน้ าร้อน – น้ าเย็น  จ านวน  2  เคร่ือง  (งานพัฒนาชุมชน/งานธรุการ)  

 

นายสมเกียรติ    หม่ืนแก้ว      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  มีสมาชิกสภา อบต.ฯ ท่านใดจะสอบถาม  เสนอแนะเพิ่มเติม  หรือไม่เชิญครับ  ถ้าไม่มี
กระผมจะขอมติท่ีประชุม 
  มีสมาชิกสภา อบต.หัวหนอง ฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 
2565)  เพิ่มเติม  ฉบับท่ี  4  ตามนัยข้อ  22  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับท่ี  3)  พ.ศ.  2561  โปรดยกมือขึ น
ครับ  
 

ที่ประชุม     มติที่ประชุม  -   อนุมัติ  จ านวน  8  เสียง ,  ไม่อนุมัติ  -   เสียง , งดออกเสียง  -  เสียง ,   
ลา  2  คน 
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๔.3  ญัตติพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 
 

นายสมเกียรติ    หม่ืนแก้ว      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนองครับ 

 

นายสมทรรศน์    หม่ืนแก้ว    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
 

ญัตตินายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
เร่ือง  พิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 

     

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

เรียน  ท่านประธานสภา ฯ  ท่านสมาชิกสภา ฯ  ทุกท่าน   
 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
  ประกอบญัตติพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4     
 

หลักการ 
ด้วยส านักปลัด  งานธุรการ  และงานพัฒนาชุมชน  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง          

มีความประสงค์ท่ีจะด าเนินการจัดซื อเครื่องท าน  าร้อน – น  าเย็น  ส าหรับบริการประชาชน  จ านวน  2  เครื่อง  
ติดตั ง  ณ  บริเวณอาคารท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง (ห้องธุรการ)  และติดตั งบริเวณหน้าห้อง
ประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง (งานพัฒนาชุมชน)  งบประมาณ  11,0๐๐.-บาท  ปรากฏตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง  ฉบับท่ี  4  นั น 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕63  ข้อ  27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม  โอนลด  ท่ีท าให้ลักษณะ  
ปริมาณ  คุณภาพเปล่ียน  หรือโอนไปตั งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

รายการโอนงบประมาณ  
1.  โอนลด 
-  แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป/งบด าเนินงาน/ค่าใช้สอย/ประเภทรายจ่าย

เก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ/ค่าเดินทางไปราชการ  จ านวน  
300,000.-บาท  งบประมาณก่อนโอน  208,480.-บาท  โอนลด  11,000.-บาท  งบประมาณหลังโอน  
197,480.-บาท 
  2  โอนเพิ่ม (ต้ังจ่ายรายการใหม่) 

-  แผนงานบริหารงานท่ัวไป/งานบริหารท่ัวไป/งบลงทุน/ค่าครุภัณฑ์/ประเภทครุภัณฑ์      
งานบ้านงานครัว/โครงการจัดซื อตู้ท าน  าร้อน – น  าเย็น  จ านวน  11,000.-บาท   

-  เพื่อเป็นค่าจัดซื อตู้ท าน  าร้อน – น  าเย็น  จ านวน  2  เครื่อง ๆ ละ  5,500.-บาท  จ านวน  
11,000.-บาท 

คุณลักษณะพื นฐาน  ประกอบด้วย 
  -  ใช้ท าน  าร้อนและน  าเย็นส าหรับด่ืม 
  -  แบบตั งพื น 
  -  หัวก๊อก  Push - in  Faucet  (แก้วดัน) 
  -  จ านวน  2  หัวก๊อก 
  -  วัสดุผลิตตัวตู้ด้านหน้าท าจากพลาสติกคุณภาพดี  ทนทานต่อการผุกร่อน 
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  -  วัสดุผลิตถังน  าเย็นท าจากสแตนเลสปั้มขึ นรูป  ปลอดภัย  ไร้สารตะกั่ว 
  -  ระบบท าความเย็นด้วยคอมเพรสเซอร์ 
  -  ระบบท าความร้อนด้วยฮีตเตอร์ 
  -  ใช้สารท าความเย็นท่ีไม่มีส่วนผสมของสาร CFC 
  -  มีระบบคอมเพรสเซอร์ท าความเย็นรวดเร็ว 
  -  ป้องกันน  าร้อนลวก  โดยน  าร้อนจะไมไ่หล  หากไม่กดปุ่มนิรภัย 
  -  มีไฟแสดงการท างานและสถานะของน  ามองเห็นชัดเจน 

-  สามารถใช้งานกับไฟฟ้าในบ้านได้ 
  -  คุณลักษณะอื่นท่ีเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ 

รายละเอียดคุณลักษณะ  ประกอบด้วย 
  -  ประเภท  :  ถังคว่ า 
  -  ความจุถัง  :  20  ลิตร 
  -  ระบบท าน  าเย็น  :  ม ี
  -  ระบบท าน  าร้อน  :  มี 

-  ระบบท าความเย็นต่ าสุด  :  10  องศาเซลเซียส 
-  ระบบท าความร้อนสูงสุด  :  85 - 95  องศาเซลเซียส 
-  ไฟแสดงสถานะการท างาน  :  มี 
-  โครงสร้างภายนอก  :  พลาสติก 
-  แรงดันไฟฟ้า  :  220  โวลต์ 
-  ความถี่กระแสไฟฟ้า  :  50  เฮิร์ซ 
-  ขนาดสินค้า (กว้าง X ยาว X สูง)  :  30.5 X 108 X 38 ซม. 
 

  -  จัดซื อในราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีราคาก าหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
  -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง  ฉบับท่ี  4  
แบบ ผ. 03 

รวม  1  รายการ  เป็นเงินทั้งสิ้น  11,000.-บาท 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนองได้ด าเนินการตรวจสอบงบประมาณตามข้อบัญญั ติ
งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  แล้ว   จึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องด าเนินการ         
โอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี งบประมาณ   พ .ศ . 2564   ตามนั ยข้อ   27  แห่ งระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕63  เพื่อปฏิบัติตาม
ข้อ  27  ของระเบียบ ฯ  ข้างต้น 

                              เหตุผล 
  เพื่อให้การด าเนินการให้เป็นไปตามขั นตอนของระเบียบ ฯ ข้างต้น  จึงเสนอญัตติพิจารณา   
ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4  เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
หัวหนอง  พิจารณาอนุมัติ   
   

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

นายจิรวิชญ์       ป้องชารี      เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภา  คณะผู้บริหาร  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผม
ขออนุญาตน าเรียนระเบียบ  ข้อกฎหมายต่าง ๆ  ใหท่ี้ประชุมได้รับทราบ  ดังนี  
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  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2563 
  ข้อ  27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม  โอนลด  ท่ีท าให้
ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปล่ียน  หรือโอนไปตั งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
  ข้อ  32  ภายใต้บังคับข้อ  38  การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  หรือการแก้ไขเปล่ียนแปลง
ค าชี แจงประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่าย  เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจแล้วให้ประกาศ         
โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ  แล้วแจ้งประกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบ  ภายในสิบห้าวัน  
ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้แจ้งแก่นายอ าเภอ 
   

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

นายสมเกียรติ    หม่ืนแก้ว      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  มีสมาชิกสภา อบต.หัวหนอง ฯ ท่านใดท่ี  อนุมัติ  ให้โอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.  2564   

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  
1.  โอนลด 
-  แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป/งบด าเนินงาน/ค่าใช้สอย/ประเภทรายจ่าย

เก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ/ค่าเดินทางไปราชการ  จ านวน  
300,000.-บาท  งบประมาณก่อนโอน  208,480.-บาท  โอนลด  11,000.-บาท  งบประมาณหลังโอน  
197,480.-บาท 
  2  โอนเพิ่ม (ต้ังจ่ายรายการใหม่) 

-  แผนงานบริหารงานท่ัวไป/งานบริหารท่ัวไป/งบลงทุน/ค่าครุภัณฑ์/ประเภทครุภัณฑ์      
งานบ้านงานครัว/โครงการจัดซื อตู้ท าน  าร้อน – น  าเย็น  จ านวน  11,000.-บาท   

-  เพื่อเป็นค่าจัดซื อตู้ท าน  าร้อน – น  าเย็น  จ านวน  2  เครื่อง ๆ ละ  5,500.-บาท  จ านวน  
11,000.-บาท 

คุณลักษณะพื นฐาน  ประกอบด้วย 
  -  ใช้ท าน  าร้อนและน  าเย็นส าหรับด่ืม 
  -  แบบตั งพื น 
  -  หัวก๊อก  Push - in  Faucet  (แก้วดัน) 
  -  จ านวน  2  หัวก๊อก 
  -  วัสดุผลิตตัวตู้ด้านหน้าท าจากพลาสติกคุณภาพดี  ทนทานต่อการผุกร่อน 
  -  วัสดุผลิตถังน  าเย็นท าจากสแตนเลสปั้มขึ นรูป  ปลอดภัย  ไร้สารตะกั่ว 
  -  ระบบท าความเย็นด้วยคอมเพรสเซอร์ 
  -  ระบบท าความร้อนด้วยฮีตเตอร์ 
  -  ใช้สารท าความเย็นท่ีไม่มีส่วนผสมของสาร CFC 
  -  มีระบบคอมเพรสเซอร์ท าความเย็นรวดเร็ว 
  -  ป้องกันน  าร้อนลวก  โดยน  าร้อนจะไมไ่หล  หากไม่กดปุ่มนิรภัย 
  -  มีไฟแสดงการท างานและสถานะของน  ามองเห็นชัดเจน 

-  สามารถใช้งานกับไฟฟ้าในบ้านได้ 
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  -  คุณลักษณะอื่นท่ีเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ 
รายละเอียดคุณลักษณะ  ประกอบด้วย 

  -  ประเภท  :  ถังคว่ า 
  -  ความจุถัง  :  20  ลิตร 
  -  ระบบท าน  าเย็น  :  ม ี
  -  ระบบท าน  าร้อน  :  มี 

-  ระบบท าความเย็นต่ าสุด  :  10  องศาเซลเซียส 
-  ระบบท าความร้อนสูงสุด  :  85 - 95  องศาเซลเซียส 
-  ไฟแสดงสถานะการท างาน  :  มี 
-  โครงสร้างภายนอก  :  พลาสติก 
-  แรงดันไฟฟ้า  :  220  โวลต์ 
-  ความถี่กระแสไฟฟ้า  :  50  เฮิร์ซ 
-  ขนาดสินค้า (กว้าง X ยาว X สูง)  :  30.5 X 108 X 38 ซม. 
 

  -  จัดซื อในราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีราคาก าหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
  -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง  ฉบับท่ี  4  
แบบ ผ. 03 

รวม  1  รายการ  เป็นเงินทั้งสิ้น  11,000.-บาท 
 

ที่ประชุม      มติที่ประชุม  - อนุมัติ  จ านวน  8  เสียง ,  ไม่อนุมัติ  -   เสีย , งดออกเสียง   -   เสียง ,       
ลา  2  คน 

 
ระเบียบวาระที่  ๕ ญัตติอื่น ๆ 
 

นายสมเกียรติ     หม่ืนแก้ว     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  เรียนคณะผู้บริหาร อบต.หัวหนอง  กระผมขอเสนอให้พิจารณาซ่อมแซมเสาหลักกิโลเมตร
ขนาดใหญ่บริเวณทางเข้าบ้านโนนงิ ว  หมู่ท่ี  2  เพราะสีลอกไม่สะท้อนแสงในช่วงกลางคืน  อาจท าให้เกิด
อุบัติเหตุได้ 
 

นางสาวน้ าฝน   จันทนป    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570) 

           กระทรวงมหาดไทย  ได้แจ้งซักซ้อมแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570)  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 7467  
ลงวันท่ี  14  ธันวาคม  2563  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 -  2570)  ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  ข้อ  17  โดยให้ มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน เขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ จังหวัด  
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  และเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development 
Goals; SDGs)  โดยในการจัดท าประชาคมท้องถิ่น  ให้ด าเนินการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  
ตามเค้าโครงแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566  - 2570)  ซึ่งกระบวนการจัดท า/
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบดังกล่าวให้ด าเนินการตามขั นตอน  ดังนี  
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(๑)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ   
ท่ีเกี่ยวข้อง  เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  รับทราบปัญหา  ความต้องการ  ประเด็นการพัฒนา  และ
ประเด็นท่ีเกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับสภาพพื นท่ี  เพื่อ
น ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยให้น าข้อมูลพื นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ 
และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  มาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(๒)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  รวบรวมแนวทางและน าข้อมูลมา
วิเคราะห์เพื่อจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

(๓)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  
(๔)  ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  ส าหรับองค์การ

บริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อให้ความ
เห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน  พ.ศ.  2566 – 2570 
  (1)  การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561 - 2565)  ให้เทศบาล  องค์การบริหาร
ส่วนต าบล  เมืองพัทยา  และองค์การบริหารส่วน จังหวัด  ถือปฏิบั ติตามข้อ  17  แห่งระ เบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม 
  (2)  การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สามารถน าข้อมูลจากแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ฉบับปัจจุบัน  มาทบทวนและปรับใช้ในการจัดท าหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2566 - 
2570)  โดยพิจารณาให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด  ยุทธศาสตร์จังหวัด  ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนาจังหวัด  และพัฒนากลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนา
ภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  และเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน  
โดยในการจัดท าประชาคมท้องถิ่นให้ด าเนินการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี   
  (3)  ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามเค้าโครงแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (พ.ศ.  2566 - 2570)  ดังนี    

ส่วนที่  1  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
1.1   ด้านกายภาพ 
1.2  ด้านการเมือง/การปกครอง 
1.3  ประชากร 
1.4  สภาพทางสังคม 
1.5  ระบบบริการพื นฐาน 
1.6  ระบบเศรษฐกิจ 
1.7  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
1.8  ทรัพยากรธรรมชาติ 
1.9  อื่น ๆ 
ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
2.1  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
2.2  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.3  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
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ส่วนที่  3  การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบัติ 
3.1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
3.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
ในส่วนท่ี  3  ข้อ  3.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561 - 2565)  แบบเดิม    

ได้ก าหนดไว้ทั งหมด  จ านวน  4  แบบ  แต่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2566 – 2570  ) ฉบับนี ได้ก าหนด
แบบต่าง ๆ  ประกอบด้วย 
  -  แบบ  ผ.01  แบบบัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2566 – 2570)  
ให้น าไปไว้เป็นแผ่นแรกของแบบต่าง ๆ (ผ.01 – ผ.01/1 – ผ.02 – ผ.02/1 – ผ.02/2  และสุดท้าย  ผ.03) 
  -  แบบ  ผ.01/1  แบบบัญชีสรุปโครงการพัฒนา  ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผน
ชุมชน  ให้เรียงล าดับต่อจาก  แบบ  ผ.01 
  -  แบบ  ผ.02  แบบส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ  ท่ีต้องลงรายละเอียด   
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2566 – 2570  เพื่อน าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย 
  ทั งนี หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะน าโครงการใน  แบบ  ผ.02  ไปของบประมาณจาก
หน่วยงานอื่น  ก็สามารถด าเนินการได้  โดยไม่ต้อง  “แก้ไข”  หรือ  “เปล่ียนแปลง”  ไปอยู่ใน  แบบ  ผ.02/2 

-  แบบ  ผ.02/1  แบบส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน
และแผนพัฒนาชุมชนมาด าเนินการ  หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะน าโครงการใน  แบบ  ผ.02/1        
ไปจัดท างบประมาณรายจ่าย  สามารถด าเนินการได้ 
  -  แบบ  ผ.02/2  แบบส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.  เทศบาล  และเมือง
พัทยา  เสนอขอประสานโครงการกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดและหน่วยงานอื่น)  และลงรายละเอียด        
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ให้คณะกรรมการประสานแผน ฯ ระดับอ าเภอ  ประชุมพร้อมกล่ันกรอง  แล้วจัดเรียงล าดับ
ความส าคัญของโครงการจาก  ผ.02/2 

ให้ประธานคณะกรรมการประสานแผน ฯ ระดับอ าเภอ  เป็นผู้มีหน้าท่ีจัดส่งโครงการพัฒนา  
ท่ีขอประสาน  โดยใช้เลขหนังสือของหน่วยงานของประธาน ฯ 

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ (จัดท างบประมาณ)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้  
แบบ  ผ.02  แบบ  ผ.02/1  และแบบ  ผ.02/2  โดยไม่ต้องแก้ไขแบบท่ีใช้ 

-  แบบ  ผ.03  แบบบัญชีครุภัณฑ์   
แผนงาน  ให้ลงแผนงานตามรูปแบบและรายการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย  

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เช่น  แผนงานการศึกษา  เป็นต้น 
หมวด  ให้ลงหมวดครุภัณฑ์ตามช่ือท่ีปรากฏตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248  เรื่อง  แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  ลงวันท่ี  27  มิถุนายน  2559  เช่น  ค่าครุภัณฑ์  เป็นต้น 

ประเภท  ให้ลงประเภทครุภัณฑ์ตามช่ือท่ีปรากฏตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248  เรื่อง  แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  ลงวันท่ี  27  มิถุนายน  2559  เช่น  ครุภัณฑ์ส านักงาน  
ครุภัณฑ์การศึกษา  เป็นต้น 

เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)  แสดงรายละเอียด  จ านวน  สถานท่ีตั ง  ขนาด  ปริมาณ
หรือคุณลักษณะท่ีจ าเป็น  เป็นต้น 
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ส่วนที่  4  การติดตามและประเมินผล 
4.1  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
4.2  การติดตามและประเมินผลโครงการ 
4.3  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น  จากแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 - 2565 
4.4  ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

 

นายสมหวัง   ตากไธสง    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  หมู่ที่  6 
      กระผมขอให้ผู้น าชุมชนจัดส่งแผนพัฒนาตามงบประมาณท่ีสามารถด าเนินการได้   เพราะ    
ถ้าเสนอโครงการบรรจุเข้าแผนมากแต่ไม่สามารถด าเนินการได้ครบก็มีผลต่อคะแนนการประเมินการปฏิบัติงาน
ในแต่ละปี 
 

นายจิรวิชญ์    ป้องชารี     ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  กระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบ ว่าด้วยการประสานแผน ฯ โดยให้ปลัดประจ าต าบลเป็น
แกนน าในการจัดท าและประสานแผน ฯ  ให้หมู่บ้านจัดท าแผนชุมชน  และให้ อปท.น าแผนจากหมู่บ้านมา
บรรจุเขา้ในแผนพัฒนาของ อบต.  เพื่อจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณต่อไป  ทั งนี ก็เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ
หมู่บ้านครับ 
 

นายสมทรรศน์    หม่ืนแก้ว      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  สมาคมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จะจัดอบรมสัมมนา  ระหว่างวันท่ี  17 – 19  
มีนาคม  2564  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนบ้านไผ่  ขก. 5  โดยจัดอบรมเกี่ยวกับการเลือกตั ง  ถ้าสมาชิกสภา 
อบต. ฯ ท่านใดสนใจสามารถเข้าร่วมโครงการได้ครับ 
 

นายสมเกียรติ     หม่ืนแก้ว     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  มีสมาชิกสภา อบต.หัวหนองท่านใดจะสอบถามหรือจะเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่  ถ้าไม่มี
กระผมขอขอบคุณทุกท่านท่ีเข้าร่วมประชุม  และขอปิดการประชุม  
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๒.3๐  น. 
 
 

(ลงช่ือ)                             ผู้บันทึกและรายงานการประชุม 
     (นางสาวน  าฝน    จันทนป) 
              นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 
 
 
 

(ลงช่ือ)         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
     (นายจิรวิชญ์    ป้องชารี) 
          เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
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คณะกรรมการสามัญ ฯ ได้ตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.หัวหนอง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี           
1/๒๕๖4  ครั งท่ี  1  เมื่อวันท่ี  15  เดือนกุมภาพันธ์  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  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1/๒๕๖4  
ครั งท่ี  1  แล้ว  เมื่อวันท่ี  ...............  เดือน...............................  พ.ศ.  ๒๕๖4 
 
 
 
 

(ลงช่ือ)     ผู้รับรองรายงานการประชุม 
     (นายสมเกียรติ    หมื่นแก้ว) 
    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
 
 
 
 
 

 



 
 


