
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. ๒๕63 

ครั้งที่  ๑ 
วันที ่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕63 เวลา ๐๙.0๐ น. 

ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง 
………………………………………. 

1.  ผูม้าประชุม  27  คน (รวมเลขาฯ) 2.  ผู้ขาดประชุม  -  คน  3.  ผู้ลาประชุม  1  คน 
4.  ผู้เข้าร่วมประชุม  10  คน     5.  ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม   -  คน 
 

1.  ผู้มาประชุม 
 1.  นายปั่น  ฝ่ายกลาง  ประธานสภาฯ 
 2.  นายสมหมาย  เวสันเทียะ  รองประธานสภาฯ 
 3.  นางสาวพรพนารัช  พงศ์เกสรินทร์  เลขานุการสภาฯ 
       4.  นายนาค  พลัดกลาง  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  1 
 5.  นายช้อย  หันสันเทียะ  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  1 
 6.  นางจวง  ฝ่ายกลาง   สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  ๒   
 7.  นายสงบ  เปลื้องกลาง  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  3 (เสียชีวิต) 
 8.  นายสมชาติ  เกิดกลาง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  3 
 9.  นายพิมพ์  ดวงกลาง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  4 
 10.  นายสว่าง  กลีบกลาง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  5 
 ๑1.  นายฮิน  จงย่อกลาง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  ๖ 
 ๑2.  นายเฉลิม  หวังหมู่กลาง  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  6 
 ๑3.  นายแย้ม  ชอบมะลัง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  7 
 14.  นายประเทือง แจ้งโรจน์   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  7 
 15.  นายถนอมศักดิ์  สมานมิตร  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  8 
 16.  นายมานพ  แสพลกรัง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  8 
 ๑7.  นายหม่าว  อ่ำกลาง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  9 
 18.  นางเสงี่ยม  หวังกลุ่มกลาง               สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  10 
 19. นางหวอง  หวังกลุ่มกลาง  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ 10  
 20.  นายอนันต์  กึ่งกลาง                      สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  11 
 21. นายมานะ  เอกกลาง                      สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  11 
 ๒2. นางฉลวย  หวังฟังกลาง                  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  12 
 23. นางพนอ  กองเงินกลาง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  12 
       ๒4. นายสำอาง  มุ่งเมืองกลาง       สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  13 
 ๒5. นายแขนง  มุ่งแฝงกลาง       สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  13 
       26. นายสังคม  โทนหงส์ษา   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  14 
 27. นางรุ่งนภา จังหวัดกลาง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  14 
 28. นายวิวัฒน ์ มุ่งร่มกลาง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  15 
 29. นายภัย  เพียงขุนทด   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  15 

 
2.  ผู้ขาดประชุม 
 -  ไม่มี – 
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3.  ผู้ลาประชุม 
 1.  นายสมบูรณ์  มุ่งเขตกลาง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9  ลาป่วย 
 

4.  ผู้เข้าร่วมประชุม 
       1.  นางดอกไม้  พากลาง   ตำแหน่ง  นายก  อบต.ขามสะแกแสง 
       2.  นายตุลชัย  ดังกลาง   ตำแหน่ง  รองนายก  อบต.ขามสะแกแสง 
       3.  นายปภพ  มุ่งแฝงกลาง   ตำแหน่ง  รองนายก  อบต.ขามสะแกแสง 
       4.  นางสายใย  วชัรเมฆขลา   ตำแหน่ง  เลขานุการนายก อบต. 
 ๕.  นางสาววิไลวรรณ  เหล็กคงสันเทียะ  ตำแหน่ง  รองปลัด  อบต. 
       ๖.  นางสาวขวัญจิต  นฤิมล  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองคลัง 
 7.  นางสาวกาญจนา  ทิพย์ประเสริฐ  ตำแหน่ง  หัวหน้าสำนักปลัด 
 8.  นายพศวัฒน์  หวังกลาง  ตำแหน่ง  นิติกรปฏิบัติการ 
       19.  นายนุกูล  เหลาสา   ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 
 10.  นางสาวกลิ่นราตรี  น้อยลา  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.0๐  น.    เมื่อสมาชิกสภาฯ มาครบองค์ประชุมแล้ว เลขานุการสภาฯ กล่าวเชิญ   
 ประธานสภาฯ  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เสร็จแล้ว ประธานสภาฯ ดำเนินการ       

  ประชุมตามระเบียบวาระ ต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 
ประธานสภาฯ   ๑. ขอขอบคุณท่านนายก คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล

และเจ้าหน้าที่ของ อบต. ขามสะแกแสง ทุกท่าน ที่เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 
   2. ก่อนเริ่มการประชุม กระผมขอแจ้งถึงการเสียชีวิตของท่านสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง หมู่ที่ 3 นายสงบ เปลื้องกลาง เสียชีวิตเมื่อวันที่ 
14 พฤษภาคม พ.ศ.2563 จากโรคมะเร็งท่อน้ำดี ทำให้สมาชิกภาพของนายสงบ เปลื้อง-
กลาง เป็นอันสิ้นสุดลง แต่ให้งดการจัดการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างลง ตามคำสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 1/2557 และประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
85/2557 ดังนั้น เพ่ือเป็นการไว้อาลัยและรำลึกถึงคุณงามความดีของท่านสมาชิก
ผู้เสียชีวิต ขอเชิญทุกท่านได้กรุณายืนสงบนิ่งเพ่ือเป็นเกียรติแก่ท่านสมาชิกเป็นเวลา  
1 นาที 

    3. ประกาศอำเภอขามสะแกแสง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลขามสะแกแสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 มีกำหนด 3 วัน เริ่ม
ตั้งแต่วันที่ 20 – 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง จึงประกาศให้ทราบโดยทั่ว
กัน ประกาศ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

   4. ตามที่สภา อบต. ขามสะแกแสง ได้มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1/2563) ในคราวประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ 
สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 บัดนี้  นายก 
อบต. ขามสะแกแสง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 1/2563) แล้ว เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 และได้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1/2563) ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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ได้แก่  ส่วนราชการต่าง ๆ อำเภอ กำนัน/ผู้ ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน เพ่ือปิดประกาศ  
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ที่สนใจทราบเรียบร้อยแล้ว 

   5. ขอขอบคุณท่านนายก อบต. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. กำนัน/
ผู้ใหญ่บ้านตำบลขามสะแกแสง พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างของ อบต. ขามสะแกแสง  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ขามสะแกแสง คณะครู นักเรียนจากโรงเรียนในเขตรับผิดชอบ
ของ อบต. ขามสะแกแสง หน่วยงานภาคราชการ ภาคเอกชนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการ
จัดทำหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และถุงยังชีพ เนื่องจากสถานการณ์โรค 
โคโรน่าไวรัส-2019 หรือโรคโควิด19 (Covid-19) ให้กับประชาชนในเขตตำบลขาม
สะแกแสงเพ่ือเป็นการป้องกันโรคตามแนวทางของรัฐบาลอย่างทั่วถึง รวมถึงท่านผู้ใจบุญ 
ที่มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงิน อาหาร เครื่องดื่ม ขนม สิ่งของต่าง ๆ ทุกท่าน กับโครงการตู้
ปันสุข ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสงที่ผ่านมา ช่วยบรรเทาความ
เดือดร้อนจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ได้ระดับหนึ่ง จนได้รับความสำเร็จด้วยดี ทั้งนี้
เนื่องจากสถานการณ์โรคยังไม่คลี่คลาย ขอให้ทุกท่าน ณ ห้องประชุมนี้ ปฏิบัติตามแนวทาง
ป้องกันโรคของรัฐบาลต่อไป รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพ้ืนที่ตระหนักต่อความ
เสี่ยงในการติดเชื้ออยู่เสมอ สุดท้ายนี้กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ในทุกโครงการ/กิจกรรมที่
องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง และหน่วยงานต่างๆ จัดขึ้นจะได้รับความร่วมมือ
จากทุกท่านด้วยดีเช่นนี้ตลอดไป ขอบคุณครับ  

มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 
ประจำป ีพ.ศ. ๒๕63  ครั้งที ่1 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕63  
 

ประธานสภาฯ   สำหรับรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง สมัย
สามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. ๒๕63 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕63 
ครั้งที่แล้ว ซึ่ งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบความถูกต้อง  
จึงได้เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งเพ่ือรับรอง หากท่านใด
ที่จะขอแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมเติมข้อความใด ให้เสนอได้ เพ่ือให้ท่านเลขานุการสภา 
ได้แก้ไขให้เกิดความถูกต้องต่อไป หากไม่มีท่านใดเสนอต่อไปจะเป็นการขอมติที่ประชุม 
“สมาชิกท่านใดเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว”  ขอให้ยกมือขึ้น  
 

มติที่ประชุม   รับรอง 26 เสียง  ไม่รับรอง  -  เสียง  งดออกเสียง  1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  3 กระทู้ถาม 
 - ไมมี่     

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
 - ไม่มี  

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องท่ีเสนอใหม่    
                             5.๑  เรื่อง  การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น   
                                           (พ.ศ. 2561-2565)  เปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่  1/2563)   

ประธานสภาฯ   ในระเบียบวาระนี้  นายก  อบต. ขามสะแกแสง  ได้เสนอขอความเห็นชอบร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 -2565)  เปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่   1/2563)       
เพ่ือใหส้ภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณา 

       ขอให้เลขานุการสภาฯ  ได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง   
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เลขานุการสภาฯ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2561  หมวด  4  การแก้ไข  
การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา 
 ข้อ  22/1  เพ่ือประโยชน์ของประชาชน  การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล       
ให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณา  
ตามมาตรา  46  แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล         
พ.ศ. 2537  ด้วย 
 เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้ส่งแผนพัฒนา
ท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบ
โดยเปิดเผยไมน่้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิน่ประกาศใช้ 

 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่านนายก  อบต. นำเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  
เปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่  1/2563) 

 

นายก  อบต.  ขอเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  เปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่  
1/2563)  ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง  เพ่ือพิจารณาให้
ความเห็นชอบ  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้   

  ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง  ได้ให้ความ
เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  ในการประชุมสมัยประชุมวิสามัญ  
สมัยที่   1  ประจำปี  พ.ศ. 2562  ครั้งที่   1  เมื่อวันที่   14  มิถุนายน  2562       
และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565)  เมื่อวันที่  14  มิถุนายน  2562  ไปแล้วนั้น 

     

 องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง  ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง  เมื่อวันที่  10  มิถุนายน  พ.ศ. 2563  
เวลา  13.00  น.  เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-
2565)  เปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่  1/2563) 
 

 ดังนั้น  เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบฯ  และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง  สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง  อีกทั้งแผนพัฒนาท้องถิ่น  ยังใช้เป็น
กรอบและแนวทางในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  จึงขอเสนอข้อมูลดังกล่าวให้ที่ประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง  ใช้ประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  เปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่  1/2563)  ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง  โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้   
  

 1. ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายจากศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสา     
ให้จัดตั้งชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้แก่   
องค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลตำบลทุกแห่ง  โดยรับสมัครจิตอาสาภัยพิบัติ    
อย่างน้อย  50  คนต่อแห่ง  เพ่ือเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทา         
สาธารณภัยในระดับพ้ืนที่   รวมถึงพิจารณากำหนดรูปแบบ/องค์ประกอบ  โครงสร้าง    
การสั่งการ  แผนผัง/เครือข่าย  การติดต่อสื่อสาร  และการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต



5 
 

อาสาภัยพิบัติดังกล่าวให้มีความพร้อมปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย  ซึ่งองค์การ
บริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง  ได้รับแจ้งให้จัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม  2563  ตามหนังสืออำเภอขามสะแกแสง   
ที่  นม  1918.4/0084  ลงวันที่  9  มกราคม  2563  และให้ดำเนินการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ  ตามหลักสูตรการทบทวนในแต่ละปี  ตามหนังสือสั่งการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว 440  ลงวันที่  13  
กุมภาพันธ์  2563  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณสำหรับฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพบิัต ิ
 ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง  จึงมีความประสงค์จะ
ดำเนินการเปลี่ยนแปลงโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  ให้ถูกต้อง  
ต่อไป 
 

 2.  โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพ่ือรองรับการจัดเก็บภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  โดยโครงการดังกล่าวได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 
2561-2565)  ปีงบประมาณ  2563  หน้าที่   143  ลำดับที่   4  กองคลังได้
ดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพ่ือรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้างแล้วปรากฏว่า  การจัดทำแบบสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับที่ดิน  จัดทำแบบสำรวจ
ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้าง  และแบบข้อมูลเกี่ยวกับอาคารชุดยังไม่แล้วเสร็จ  เนื่องจาก
รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินมีจำนวนมาก 
 ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง  จึงมีความประสงค์จะ
ดำเนินการเปลี่ยนแปลงโครงการในแผนพัฒนาท้องถิน่  (พ.ศ. 2561-2565)  ให้ถูกต้อง  
ต่อไป 
 

 3.  โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น  คสล. บ้านหนุก  หมู่ที่  4  (บริเวณนานางทองมี  
ไหล่กลาง)  โดยโครงการดังกล่าวได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  
ปีงบประมาณ  2563  หน้าที่  164  ลำดับที่  35  กองช่างได้ดำเนินการสำรวจเพ่ือ
จัดทำราคาประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ  ปรากฏว่า  ความยาวของโครงการก่อสร้าง
ฝายน้ำล้น  คสล. บ้านหนุก  (บริเวณนานางทองมี  ไหล่กลาง)  ไม่ถูกต้อง  เนื่องจากปีที่
ผ่านมาได้มีการขุดลอกลำห้วยท่าอีโด่ง  จึงทำให้ลำห้วยมีขนาดความกว้างมากขึ้นกว่าเดิม 
 ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง  จึงมีความประสงค์จะ
ดำเนินการเปลี่ยนแปลงโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  ให้ถูกต้อง  
ต่อไป 

                          (รายละเอียดตามร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  
เปลี่ยนแปลง  (ฉบับท่ี  1/2563)  ที่แนบท้าย) 

 

ประธานสภาฯ               มีสมาชิกสภา  อบต. ท่านใดจะเสนอ  หรือแสดงความคิดเห็น  หรืออภิปราย   
อีกหรือไม่  ถ้ามีขอให้ยกมือขึ้น 

 

ประธานสภาฯ    หากไม่มี  ต่อไปจะเป็นการขอมติที่ประชุม  “สมาชิกสภา  อบต. ท่านใดเห็นชอบ
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  เปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่  1/2563)  ตามท่ี
เสนอต่อทีป่ระชุม  ขอให้ยกมือขึ้น” 
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มติที่ประชุม       รับรอง 26 เสียง  ไม่รับรอง  -  เสียง  งดออกเสียง  1 เสียง 
                             5.2  เรื่อง  การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น                     
                                           (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม  (ฉบับท่ี  2/2563)   
ประธานสภาฯ    ในระเบียบวาระนี้  นายก  อบต. ขามสะแกแสง  ได้เสนอขอความเห็นชอบ    

ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  เพ่ิมเติม  (ฉบับที่  2/2563)  เพ่ือให้สภา
องค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณา 

       ขอให้เลขานุการสภาฯ  ได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง   
 

เลขานุการสภาฯ   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่   3)  พ .ศ . 2561      
หมวด  4  การแก้ไข  การเพ่ิมเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา 

  ข้อ  22  เพ่ือประโยชน์ของประชาชน  การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น          
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามข้ันตอน  ดังนี้ 

  (1)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  จัดทำร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติม  พร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

  (2)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม  สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม
ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา  46  แห่งพระราชบัญญัติสภา
ตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 2537  ด้วย 

  เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้ส่งแผนพัฒนา
ท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบ
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 

       

ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่านนายก อบต. นำเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  
เพ่ิมเติม  (ฉบับที่  2/2563)  

 

นายก  อบต.  ขอ เสน อ ร่ า งแผน พั ฒ น าท้ อ งถิ่ น   (พ .ศ . 2 5 6 1 -2 5 6 5 )  เ พ่ิ ม เติ ม              
(ฉบับที่   2/2563)  ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง          
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้   

  ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง  ได้ให้ความ
เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  ในการประชุมสมัยวิสามัญ  สมัยที่  
1  ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 และนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  
เมื่อวันที่  14  มิถุนายน  2562  ไปแล้วนั้น 

 

    งานนโยบายและแผน  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง   
ได้รับหนังสือแจ้งจากกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลขามสะแกแสง  เรื่อง  เสนอโครงการเพ่ือให้
พิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นของ  อบต. ขามสะแกแสง  การเสนอโครงการเพ่ือ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  และการเสนอโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
เนื่องจากในเขตพ้ืนที่ตำบลขามสะแกแสง  ได้ประสบปัญหาภัยแล้ง  เกิดภาวะฝนทิ้งช่วง
เป็นเวลานาน  มีปริมาณน้ำฝนน้อยกว่าปกติ  ส่งผลให้ปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการ
อุปโภค-บริโภค  โดยโครงการดังกล่าวไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-
2565)  ขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง  งานนโยบายและแผนได้รวบรวม
แจ้งกองช่างทราบ  เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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    งานนโยบายและแผน  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง   

ได้รับบันทึกข้อความจากกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง  แจ้งว่าได้
ดำเนินการสำรวจโครงการ  และจัดทำราคาประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการเรียบร้อยแล้ว 

    เพ่ือเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  จึงมีความ
จำเป็นที่จะต้องดำเนินการเพ่ิมเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) 

 

  องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง  ร่วมกับประชาคมหมู่บ้านในตำบล    
ขามสะแกแสง  ได้ดำเนินการจัดเวทีประชุมประชาคมหมู่บ้าน  ในระหว่างวันที่  4-7  
กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563  เพ่ือเพ่ิมเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-
2565)  พร้อมเหตุผลและความจำเป็น 

 

  องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง  ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง  ในวันที่         
10  มิถุนายน  พ.ศ. 2563  เวลา  09.30  น.  เพ่ือจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น    
(พ.ศ. 2561-2565)  เพ่ิมเติม  (ฉบับที่  2/2563)  พร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง 

    

    องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง  ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง  เมื่อวันที่  10  มิถุนายน  พ.ศ. 2563  
เวลา  13.00  น.  เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-
2565)  เพ่ิมเติม  (ฉบับที่  2/2563)  ขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง 

 

    องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง  ได้ดำเนินการประชุมประชาคมตำบล
ขามสะแกแสง  เมื่อวันที่  29  มิถุนายน  พ.ศ. 2563  เวลา  09.30  น.  เพ่ือพิจารณา
ให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  เพ่ิมเติม  (ฉบับที่   
2/2563)  ขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง 

 

    สำหรับร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
พิจารณา  ตามมาตรา  46  แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  
พ.ศ. 2537  และเมื่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง  เห็นชอบแล้ว  ให้ส่ง
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  เพ่ิมเติม  (ฉบับที่  2/2563)  ให้นายก
องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง  ประกาศใช้  พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชน
ทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล     
ขามสะแกแสง  ประกาศใช้   
  

 ดังนั้น  เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบฯ  และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง  
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง  อีกทั้งแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ยังใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี            
จึงมีความจำเป็นต้องขอเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  เพ่ิมเติม  
(ฉบับที่  2/2563)  ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ ต่อไป   
 (รายละเอียดตามร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม  
(ฉบับท่ี  2/2563)  ที่แนบท้าย) 
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ประธานสภาฯ               มีสมาชิกสภา  อบต. ท่านใดจะเสนอ  หรือแสดงความคิดเห็น  หรืออภิปราย   

อีกหรือไม่  ถ้ามีขอให้ยกมือขึ้น 
 

ประธานสภาฯ    หากไม่ม ี ต่อไปจะเป็นการขอมติที่ประชุม  “สมาชิกสภา  อบต. ท่านใดเห็นชอบ
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  เพ่ิมเติม  (ฉบับที่  2/2563)  ตามท่ีเสนอ
ต่อทีป่ระชุม  ขอให้ยกมือขึ้น” 

   

มติที่ประชุม       รับรอง 26 เสียง  ไม่รับรอง  -  เสียง  งดออกเสียง  1 เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืน ๆ   

  6.1 โครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2562 

ส.อบต. ม. 11  นายมานะ เอกกลาง สอบถามเกี่ยวกับโครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ว่า ขณะนี้องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสงได้ดำเนินการแล้วหรือไม่ 
ถึงข้ันตอนใดแล้ว 

ผอ.กองช่าง  ขอเรียนว่า ขณะนี้โครงการใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการที่
มีมูลค่าไม่เกิน 5 แสนบาท อยู่ระหว่างการให้วิศกรรับรองแบบ ครบถ้วนทุกโครงการแล้ว 

นายก อบต.  ขอเรียนเพ่ิมเติมว่า โครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นั้น
โครงการที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 แสนบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการให้วิศวกรรับรองแบบ และ
จัดซื้อจัดจ้าง ในส่วนของโครงการที่เกิน 5 แสนบาท อยู่ระหว่างการจ้างออกแบบ และ
จะต้องดำเนินการจัดทำโดยวิธีประกวดราคาอิเล็ กทรอนิกส์ e-Bidding ตามวิธีของ
กรมบญัชีกลางกำหนด จะต้องใช้ระยะเวลาที่นานกว่าการจัดซื้อจัดจ้างวิธีอ่ืน 

เลขานุการสภา  โครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กองช่างได้ทำประมาณการ
เรียบร้อยแล้ว และจะนำเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมสภาอบต. สมัยสามัญ ประจำปี 
พ.ศ. 2563 ในคราวต่อไป ซึ่งจะอยู่ในช่วงเดือนสิงหาคมนี ้

 

ทีป่ระชุม     รับทราบ 
 

ปิดประชุมเวลา 11.45 น.   
 

                  ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 

     (ลงชื่อ)      พรพนารัช  พงศ์เกสรินทร์ 
              (นางสาวพรพนารัช  พงศ์เกสรินทร์) 
               เลขานุการสภา  อบต. ขามสะแกแสง 
                                                                20 กรกฎาคม 2563 
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          คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

     1)  (ลงชื่อ)  ถนอมศักดิ์  สมานมิตร ประธานกรรมการ 
                                                              (นายถนอมศักดิ์  สมานมิตร) 
                      สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  8 
 

     2)  (ลงชื่อ)      หม่าว  อ่ำกลาง  กรรมการ 
                                                                 (นายหม่าว  อ่ำกลาง) 
  ผู้รับรองรายงานการประชุม                     สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  9   
 

(ลงชื่อ)     ปั่น  ฝ่ายกลาง    3)  (ลงชื่อ)    วิวัฒน์  มุ่งร่มกลาง   กรรมการและเลขานุการ 
 (นายปั่น  ฝ่ายกลาง)        (นายวิวัฒน์  มุ่งร่มกลาง) 
          ประธานสภา  อบต.        สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  15 


