
 รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลหนองแขม 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  ประจำป  2564 

ครั้งท่ี 2  
วันท่ี  14  กันยายน  2564   เวลา 10.00  น. 

ณ   หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลหนองแขม 
******************** 

ผูมาประชุม 
ลำดับ

ท่ี 
ช่ือ – สกุล ตำแหนง  

ลายมือช่ือ หมาย
เหตุ 

1 นายชลอ พันทวี ประธานสภาอบต.หนองแขม ชลอ พันทวี  

2 นายบุญศรี เหล็กผา รองประธานสภา ฯ บุญศรี เหล็กผา  

3 นายจง อุดมพืช สมาชิกอบต.หมูท่ี 1 จง อุดมพืช  

4 นายโดด เกตุพุก สมาชิกอบต.หมูท่ี 3 โดด เกตุพุก  

5 นายศรีโพธิ์ แกวจินดา สมาชิกอบต.หมูท่ี 4 ศรีโพธิ์ แกวจินดา  

6 นายนิลพัฒน กะตุดเงิน สมาชิกอบต.หมูท่ี 5 นิลพัฒน กะตุดเงิน  

7 นายพงศพัศ แสงอรุณ สมาชิกอบต.หมูท่ี 5 พงศพัศ แสงอรุณ  

8 นางรชัรินทร อาทะยา สมาชิกอบต.หมูท่ี 7 รัชรนิทร อาทะยา  

9 นายถวิล แกนจันหอม สมาชิกอบต.หมูท่ี 7 ถวิล แกนจันหอม  

10 นายสมหมาย เอ่ียมจันทรสอาด สมาชิกอบต.หมูท่ี 8 สมหมาย เอ่ียมจันทรสอาด  

11 นางณัฎฐธนัชพร    พรหมชาติ สมาชิกอบต.หมูท่ี 8 ณัฎฐธนัชพร    พรหมชาติ  

12 นายบุญเลิศ ออนคำ สมาชิกอบต.หมูท่ี 9 บุญเลิศ ออนคำ  

13 นายประสิทธิ์ สุขจิ สมาชิกอบต.หมูท่ี 9 ประสิทธิ์ สขุจ ิ  

14 นายสมนึก เหล็กผา สมาชิกอบต.หมูท่ี 10 สมนึก เหล็กผา  

15 นายโสพล ศิริผล สมาชิกอบต.หมูท่ี 11 โสพล ศิริผล  

16 นายยวง ศิริผล สมาชิกอบต.หมูท่ี 11 ยวง ศิริผล  

17 นายบัญญัติ ปญญาบุญ สมาชิกอบต.หมูท่ี 13 บัญญัติ ปญญาบุญ  

18 นายอุทัย จันทรเต็ม เลขานุการสภาอบต.หนองแขม อุทัย จันทรเต็ม  
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ผูไมมาประชุม 

ลำดับ
ท่ี 

ช่ือ – สกุล ตำแหนง  
ลายมือช่ือ หมาย

เหตุ 

1 นายสุพจน ออนอ่ิม สมาชิกอบต.หมูท่ี 2 สุพจน ออนอ่ิม  

2 นายบุญจันทร ทำทัน สมาชิกอบต.หมูท่ี 3 บุญจันทร ทำทัน  

3 นายชัชวาล ธรรมเนียม สมาชิกอบต.หมูท่ี 6 ชชัวาล ธรรมเนียม  

4 นายณรงค บุตรศรี สมาชิกอบต.หมูท่ี 6 ณรงค บุตรศรี  

5 นายนัฐจพล เจริญสุข สมาชิกอบต.หมูท่ี 12 นัฐจพล เจริญสุข  

6 นายสุดสาคร ปอมทอง สมาชิกอบต.หมูท่ี 12 สุดสาคร ปอมทอง  
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ผูเขารวมประชุม 
 

ลำดับ
ท่ี 

ช่ือ – สกุล ตำแหนง  
ลายมือช่ือ หมาย

เหตุ 
1 นางพิมพรรนี มีสุดเพียร นายกอบต.หนองแขม พิมพรรนี มีสุดเพียร  

2 นายผัน คลายคลึง รองนายกอบต.หนองแขม ผัน คลายคลึง  

3 นายสมพร แกวจินดา เลขานุการนายก อบต. สมพร แกวจินดา  

4 นายทองสาย คลายคลึง ผูใหญบานหมูท่ี  4 ทองสาย คลายคลึง  

5 นางเสนาะ พรหมอยู ผูชวยผูใหญบานหมูท่ี  1 เสนาะ พรหมอยู  

6 นางกุลณัฏฐ มณีบุตรออน ประชาชนหมูท่ี  1 กุลณัฏฐ มณีบุตรออน  

7 นางณัฐชนันท จินดาเปรมปรี ประชาชนหมูท่ี  1 ณัฐชนันท จินดา
เปรมปรี 

 

8 นางสาวภัทรนันท   ปานออน นักเคราะหนโยบายและแผน ภัทรนันท  ปานออน  

9 นายดำรงคฤทธิ ์ เลิศอักษร เจาพนกังานธุรการ ดำรงคฤทธิ์    เลิศอักษร  
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เริ่มประชุม เวลา 10.00  น. 
  เม่ือสมาชิกมาครบองคประชุมแลว นายชลอ   พันทวี  ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลหนองแขม              
ทำหนาท่ีจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัยพรอมกับองคประชุม 

ประธานสภาฯ  ผมขอเปดประชุมสภา อบต.หนองแขม  สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2  ประจำป 2564 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
  -ไมมี 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  ครั้งท่ี  1 ประจำป 2564 
ประธานสภาฯ  ตามท่ีไดมีการจัดสงหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้  ไดจัดสงสำเนารายงานการประชุมสมัยสามัญ

สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1  ประจำป  2564  เม่ือวันท่ี  13  สิงหาคม  2564  ท่ีผานมาใหกับ
สมาชิกทุกทานไดตรวจสอบดูวามีขอความใดตกหลน  หรือเห็นควรแกไข  ถาไมมีขอมติท่ี
ประชุม 

ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบดวยเสียงเปนเอกฉันท  เห็นชอบ  17  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเพ่ือโรดพิจารณา 

3.1 เรื่องพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ. 2564   (วาระท่ี 2 ข้ัน
แปรญัตติ) 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญประธานคณะกรรรมการแปรญัตติ  ชี้แจงตอสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตำบลหนองแขม 

นายโดด เกตุพุก   เรียนทานประธานสภา ฯ คณะผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหาร 
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ สวนตำบลหนองแขมทุกทานตามท่ีประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ไดพิจารณา

รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ. 2564 ตามมติท่ีประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี 
3/2564 เม่ือวันท่ี 13  สิงหาคม 2564 ซ่ึงประกอบดวยคณะกรรมการจำนวน 3 ทาน 
และตามท่ีสภาองคการบริหารสวนตำบลหนองแขม ไดแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ เพ่ือ
พิจารณากลั่นกรองงบประมาณท่ีขออนุญาตจาย วามีความเหมาะสมรอบคอบและครบถวน
สมบูรณตามภาระหนาท่ีขององคการบริหารสวนตำบลหนองแขม หรือไม และสภาไดกำหนด
ระยะเวลาในการเสนอการแปรญัตติ ตอคณะกรรมการแปรญัตติ ต้ังแตวันท่ี 16 สิงหาคม 
2564 เวลา 08.30 น. – 16.30  น. วันท่ี  17  สิงหาคม  2564   เวลา  8.30 -  
16.30 น. และ วันท่ี  18  สิงหาคม  2564   เวลา  8.30 -  16.30 น.   นั้น ปรากฏวา 
ผูเสนอคำแปรญัตติโดย  นายถวิล  แกนจันหอม  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลหมูท่ี  
7  ในวันท่ี  18  สิงหาคม  2564  เวลา  15.30  น.  โดยเสนอคำแปรญัตติ  3  เรื่องคือ 

   เรื่องท่ี  1   การขยายเขตประปาสวนภูมิภาคอำเภอบานหม่ี  ม.1 ทางเขาหมูบาน
ทามวง  จำนวน  550,000  บาท เหตุผลดังนี้ 

1. ประชาชนไมมีความเดือนรอนเรื่องการใชน้ำประปา  เพ่ือการบริโภคและอุปโภค ใน

ครัวเรือน  เนื่องจากทางหมูบานทามวงมีระบบน้ำประปาของหมูบานไวสำหรับบริการ

ประชาชนอยูแลว 
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2.  การดำเนินการของบระมาณเรื่องดังกลาว  ไมมีคำรับรองประมาณการคาใชจายจาก

หนวยงานท่ีรับผิดชอบเพ่ือแสดงใหเห็นรายละเอียดคาใชจายตาง ๆ  ท่ีชัดเจน  เชน 

ระยะทางการวางทอ/ขนาดเสนผานศูนยกลางของทอลำเลียงน้ำ/รวมท้ังคาใชจายอ่ืน ๆ  

ในการดำเนินงาน  เปนตน 

3. เปนการผลักภาระคาใชจายใหประชาชนเพ่ิมยิ่งข้ึน  ซ่ึงเดิมประชาชนทามวงเคยใชน้ำระ

ปาหมูบานในราคาต่ำ  แตหากใชน้ำประปาของการประปาสวนภูมิภาค  ประชาชน

จะตองแบกรับภาระคาน้ำประปาเพ่ิมข้ึน เชน  คาติดตั้งระบบน้ำประปาเขาท่ีพัก/คาใช

น้ำประปา  เปนตน 

4. จากเหตุผลท่ีกลาวมาขางตน เห็นวาการขยายเขตประปาสวนภูมิภาคอำเภอบานหม่ี หมู

ท่ี  1  ทางเขาหมูบานทามวง  ตองใชเงินถึงจำนวน  550,000  บาท  นั้นมีความ

จำเปนและประชาชนไมมีความเดือดรอน  จึงขอปรับลดงบประมาณลงจาก 550,000  

บาท  ใหเหลือเพียง  200,000  บาท   

  เรื่องท่ี  2  ขอใหลดโครงการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ  (โรงเรียนผูสูงอายุ) จำนวน  

70,000  บาท  และงบอุดหนุนชมรมผูสูงอายุตำบลหนองแขม  จำนวนเงิน  50,000  

บาท  เนื่องจากเปนโครงการท่ีซ้ำซอน ไมสมควรท่ีจะดำเนินการ ควรตัดออกไป 1  โครงการ  

เพราะพิจารณาดูแลวไมเกิดความคุมคากับการใชงบประมาณ  ควรนำไปสนับสนุนสงเสริม

ปองกันการแพรระบาดของโรคโควิดในพ้ืนท่ี   

เรื่องท่ี  3  โดยนายถวิล  แกนจันหอม   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล
หนองแขม  หมูท่ี  7  การขยายเขตไฟฟาสาธารณะพรอมติดต้ังโคมไฟสองสวาง  หมูท่ี  8 
สายทางเขาบานนายฟุง  เทียบเทียม  จำนวน  400,000  บาท เหตุผลดังนี้ 
1. สมาชิก อบต.หมูท่ี  8  เสนอขอเพียงติดตั้งจำนวนโคมไฟฟาเพียง  14  จุด  เทานั้น  

ไมไดขอขยายเขตไฟฟา 

2. การดำเนินการของบประมาณเรื่องดังกลาว  ไมมีคำรับรองประมาณการคาใชจายจาก

หนวยงานท่ีรับผิดชอบเพ่ือแสดงใหเห็นรายละเอียดคาใชจาย    ตาง ๆ  ท่ีชัดเจน  เชน  

คาอุปกรณการติดตั้งโคมไฟฟา/คาสายไฟฟา และรายละเอียดประกอบอ่ืน ๆ  ท่ีแสดงให

เห็นวาเปนคาใชจายในการดำเนินงานท่ีแทจริง เปนตน 

3. จากเหตุผลท่ีกลาวมาขางตน  ขาพเจาเห็นวาการขยายเขตไฟฟาสาธารณะพรอมติดตั้ง

โคมไฟสองสวาง หมูท่ี  8  สายทางเขาบานนายฟุง เทียบเทียม จำนวน  400,000  

บาท  นั้นเกินความจำเปนจึงขอปรับลดงบประมาณลงจากจำนวน  400,000  บาท  

ใหเหลือเพียง  40,000  บาท 

    ประกอบกับคณะกรรมการแปรญัตติ ไดพิจารณาแลวไมมีการแกไขเพ่ิมเติมหรือตัด
ทอนขอความในตอนใดแหงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ. 2565 และให
คงรางเดิมไว กระผมขอเรียนใหท่ีประชุมสภา ฯ ทราบ 

ท่ีประชุมฯ รับทราบ 
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ประธานสภา ฯ   จากการรายงานของประธานคณะกรรมการแปรญัตติซ่ึงไดกำหนดระยะเวลาให
สมาชิกองคการบริหารสวนตำบลหนองแขม ไดเสนอคำแปรญัตติตามกำหนดระยะเวลา
ดังกลาว ปรากฏวามีสมาชิกไดยื่นเสนอแปรญัตติ แตมิไดสงวนคำแปรญัตติ ประกอบกับ
คณะกรรมการแปรญัตติ ไดพิจารณาแลวไมมีการแกไขเพ่ิมเติมหรือตัดทอนขอความในตอนใด
แหงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ. 2565 และใหคงรางเดิมไว จึงขอเรียน
ใหท่ีประชุมสภาแหงนี้ไดรับทราบ 
3.2 เรื่องพิจารณารางขอบัญญัตงิบประมาณรายจายประจำป พ.ศ. 2565 (วาระท่ี 3 ข้ันลง
มติจะใหตราเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ.2565) 

ประธานสภาฯ  จึงอาศัยความตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชมุสภาทองถ่ิน พ.ศ. 
2547 ขอ 52 ตอไปจะขอมติท่ีประชุมวาใหตราเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป 
พ.ศ. 2565 หรือไมผูใดเห็นวาสมควรใหตราเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ. 
2565     ขอมติท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม - เห็นดวย   16 เสียง งด ออกเสียง   2  เสียง   
ประธานสภา ฯ  เปนอันวาสภาแหงนี้มีมติเปนเอกฉันท เห็นควรใหตราเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจำป พ.ศ. 2565 และบังคับใชตอไป 
   3.3   เรื่องการพิจารณาจายเงินสะสม ประจำป  2564 
ประธานสภา ฯ   ตามท่ีนายกองคการบริหารสวนตำบลหนองแขม ไดเสนอญัตติจายเงินสะสม  

จำนวน  5  โครงการ จึงขอเชิญเลขานุการสภา ฯ ชี้แจงระเบียบขอกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
เลขานุการสภา ฯ   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน  การเบิกเงิน  การฝากเงิน  การเก็บ

รักษาเงิน  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2547  และแกไขเพ่ิมเติมขอ 89   
องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจจายขาดเงินสะสมไดโดย  ไดรับอนุมัติจากสภาทองถ่ิน  
ภายใตเง่ือนไขดังนี้ 

   1.  ใหกระทำไดเฉพาะกิจการท่ีอยูในอำนาจหนาท่ี  ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินซ่ึงเก่ียวกับการบริการชุมชนและสังคม  กิจการท่ีเปนการเพ่ิมพูนรายไดขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  หรือกิจกรรมท่ีจัดทำเพ่ือบำบัดความเดือดรอนของประชาชน      
ท้ังนี้ตองเปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  หรือตามกฎหมายกำหนด 

   2.  ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการ  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละ
ประเภทตามระเบียบแลว 

   3.  เม่ือไดรับอนุมัติจายเงินสะสมแลว  องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองดำเนินการ
กอหนี้ผูกพัน  ใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไมเกินหนึ่งปถัดไป  หากไมสามารถดำเนินการ
ภายในระยะเวลาท่ีกำหนดใหการจายขาดเงินสะสมเปนอันพนไป 

   ท้ังนี้   องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  มียอดเงินสะสมเหลือเพียงพอท่ีจะจาย
คาใชจายประจำและกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน  โดยการใชจายเงินสะสมใหคำนึงถึง
สถานะการคลัง  และเสถียรภาพในระยะยาว 
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ประธานสภาฯ ขอใหเจาหนาท่ีงบประมาณ  แจงยอดเงินสะสม  คงเหลือ  และยอดเงินท่ีสามารถนำไป

พิจารณาจายเงินสะสมได  
เลขานุการสภาฯ  ขอรายงานสถานะการคลัง  ณ วันท่ี  31  สิงหาคม 2564 เพ่ือประกอบการพิจารณา

จายเงินสะสม   ตามรายละเอียดดังนี้ 
   -  เงินสะสม  ณ วันท่ี  31  สงิหาคม  2564      12,704,533.59 บาท 
   เงินสะสมท่ีสามารถใชได                            12,704,533.59 บาท  
ท่ีประชุมฯ  รับทราบ 
ประธานสภา ฯ  เชิญนายกชี้แจงรายละเอียดการจายขาดเงินสะสม 
นางพิมพรรนี มีสุดเพียร     ขาพเจานางพิมพรรนี  มีสุดเพียร นายกองคการบริหารสวนตำบลหนองแขม 
นายก อบต.หนองแขม ขอใหท่ีประชุมพิจารณาจายเงินสะสม  จำนวน  5  โครงการ ดังนี้ 

แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟาและถนน 

งบลงทุน   คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค 

1. โครงการกอสรางถนน คสล.  หมูท่ี  3  สายท่ีทำการองคการบริหารสวนตำบล

หนองแขม  จากไรนางอรุณศรี  พันทวี  ถึงบานนายวิรัตน  ฉิมประสิทธิ          

กวาง  4  เมตร  ยาว  200  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือคิดเปนพ้ืนท่ีไมนอย

กวา  800  ตารางเมตร  จำนวน  414,000  บาท 

2. กอสรางถนน คสล.  หมูท่ี  6  สายคันคลองฝงตะวันออก  กวาง  4  เมตร       

ยาว  200  เมตร หนา  0.15  เมตร  หรือคิดเปนพ้ืนท่ีไมนอยกวา  800  ตาราง

เมตร  จำนวน  414,000  บาท 

3. กอสรางถนน คสล.หมูท่ี  13  จากไรนายที  ระแสนไทย  ถึงบานนายเฉลิม  ปาน

พิมพ  กวาง  4 เมตร  ยาว  260  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือคิดเปนพ้ืนท่ีไม

นอยกวา  1,040 ตารางเมตร  จำนวน  514,000 บาท 

แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟาและถนน 

งบลงทุน  คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
คาบำรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง 

1. ปรับปรุงถนน คสล.  หมูท่ี  10 โดยปูผิวทางแอสฟลท  จากบานนายสมคิด       

จอมคำสิงห  ถึงบานนายประนอม  เกตุเกิด  กวาง  4  เมตร  ยาว  500  เมตร 

หรือคิดเปนพ้ืนท่ีไมนอยกวา 2,000 ตารางเมตร  จำนวน  723,000 บาท 

2. ปรับปรุงถนน คสล.หมูท่ี  11   โดยปูผิวทางแอสฟลท จากทางขามคลองหมูท่ี  10  

ถึงทางแยกวัดหนองจับเขียด    กวาง  4  เมตร  ยาว 400  เมตร หรือคิดเปน

พ้ืนท่ีไมนอยกวา  1,600 ตารางเมตร  จำนวน  578,000  บาท 
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  รวมเปนเงินท้ังสิ้น 2,643,000 บาท (สองลานหกแสนสี่หม่ืนสามพันบาทถวน) 

เหตุผลเพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในการเดินทางสัญจรไปมาใหสะดวก

และลดการเกิดอุบัติเหตุ  จึงขอใหท่ีประชุมพิจารณาจายขาดเงินสะสมตอไป 

ประธานสภาฯ   จึงขอใหท่ีประชุมรวมกันพิจารณาอนุมัติจายขาดเงินสะสม  จำนวน  5 โครงการ    
เปนจำนวนเงิน 2,643,000 บาท (สองลานหกแสนสี่หม่ืนสามพันบาทถวน)  เพ่ือเปนการ
ชวยลดปญหาความเดือดรอนของประชาชน ตามท่ีนายกองคการบริหารสวนตำบลไดชี้แจง
แลวขางตน ขอใหท่ีประชุมรวมกันพิจารณา มีผูใดจะขอแกไข   เปลี่ยนแปลง  เพ่ิมเติม  หรือ
จะเสนอ อะไรหรือไม  

ประธานสภา ฯ -  ถาไมมีผูใดแกไข  เปลี่ยนแปลง  เพ่ิมเติม หรือเสนออะไรอีก  ผมขอมติ   ท่ีประชุมในการ
พิจารณาอนุมัติจายขาดเงินสะสม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามรายละเอียดท่ีได
กลาวมาแลวขางตน  ขอมติท่ีประชุมครับ 

มติท่ีประชุม  -  มีมติอนุมัติ 16 เสียง  ไมอนุมัติ  1  เสียง งดออกเสียง  1  เสียง   
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องเพ่ือโปรดพิจารณา 

๓.๑  การพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 – 2570)  
ประธานสภา ฯ  ตามท่ีนายกองคการบริหารสวนตำบลหนองแขมไดเสนอญัตติเพ่ือพิจารณารางแผนพัฒนา

ทองถ่ิน (พ.ศ.2566 – 2570)  ขอใหปลัดชี้แจงระเบียบขอกฎหมาย  
เลขานุการสภา ฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ.2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
ขอ 17 การจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหดำเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
(1) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินจัดประชุมประชาคมทองถ่ิน สวนราชการและ

รัฐวิสาหกิจ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือแจงแนวทางการพัฒนาทองถ่ิน รับทราบปญหา ความตองการ 
ประเด็น การพัฒนา และประเด็นท่ีเก่ียวของตลอดจนความชวยเหลือทางวิชาการ และ
แนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับสภาพ พ้ืนท่ีเพ่ือนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนา
ทองถ่ิน โดยใหนำขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนา จากหนวยงานตาง ๆ และขอมูลในแผนพัฒนา
หมูบานหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทำ แผนพัฒนาทองถ่ิน  

(2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน รวบรวมแนวทางและ
ขอมูล นำมาวิเคราะหเพ่ือจัดทำรางแผนพัฒนาทองถ่ินแลวเสนอคณะกรรมการพัฒนา
ทองถ่ิน 

(3) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ินเพ่ือเสนอผูบริหาร
ทองถ่ิน  

(4) ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาทองถ่ิน และประกาศใช
แผนพัฒนา ทองถ่ิน เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยสภาตำบลและองคการบริหารสวน
ตำบล สำหรับองคการ บริหารสวนตำบลใหผูบริหารทองถ่ินเสนอรางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป
ตอสภาองคการบริหารสวนตำบล เพ่ือใหความเห็นชอบกอน แลวผูบริหารทองถ่ินจึง
พิจารณาอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินตอไป 
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 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ีมท 0810.3/3463  ลงวันท่ี  14  ธันวาคม  
2563    เรื่องแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (พ.ศ.2566 – 2570)   

 ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 
69/1 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 พระราชบัญญัติองคการบริหาร
สวนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 45/1 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ 18 
กําหนดใหแผนพัฒนาทองถ่ิน กรณีเทศบาล องคการบริหารสวนตําบล เมืองพัทยา และ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดตั้ง ใหจัดทํา หรือทบทวนใหแลวเสร็จภายใน
เดือนตุลาคมกอนปงบประมาณถัดไป กรณีองคการบริหารสวนจังหวัด ใหจัดทํา หรือ
ทบทวนใหแลวเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนกอนปงบประมาณถัดไป โดยองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินไดมี การประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) แลว นั้น 

 กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแลวเห็นวา เพ่ือใหการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) สามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
และงบประมาณในพ้ืนท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนสูงสุดใหแกประชาชน จึง
อาศัยอํานาจตามขอ 5 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และท่ีแกไข เพ่ิมเติม ซักซอมแนวทางการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) โดยใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินถือเปนแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

 1. ข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  พ.ศ. 2566 - 2570 ให เทศบาล 
องคการบริหารสวนตําบล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนจังหวัด ดําเนินการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

 2. แนวทางการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2566 - 2570 
        2.1 ใหองคการบริหารสวนจังหวัดและอําเภอตรวจสอบองคประกอบ ของ

คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับจังหวัดและระดับอําเภอตามลําดับใหเปน
ปจจุบัน 

2.2 ใหองคการบริหารสวนจังหวัดดําเนินการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนา ของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดใหแลวเสร็จ แลวแจงองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ในเขตจังหวัดทราบ โดยเคาโครงยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใน
เขตจังหวัด ใหดําเนินการตามรูปแบบท่ีกําหนด  

3. แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2566 - 2570 
       3.1 การทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ใหเทศบาล องคการ

บริหาร สวนตําบล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนจังหวัด ถือปฏิบัติตามขอ 17 แหง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
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3.2 การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน สามารถนําขอมูล จาก

แผนพัฒนาทองถ่ินฉบับปจจุบัน มาทบทวนและปรับใชในการจัดทําหรือทบทวนแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) โดยพิจารณาใหมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด 
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุมจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห งชาติ  ยุทธศาสตรชาติ  20 ป  และเป าหมายการพัฒนาท่ียั่ งยืน  (Sustainable 
Development Goals; SDGs) โดยในการจัดทําประชาคมทองถ่ิน ใหดําเนินการตาม
หลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีด ี

3.3 ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ตามเคาโครง
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  

4. การนําแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2566 - 2570 ไปสูการปฏิบัติ 
      4.1 เพ่ือใหแผนพัฒนาทองถ่ินนํ าไปสูการปฏิบัติ ไดอย างมีประสิทธิภาพ              

ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชแผนพัฒนาทองถ่ิน เปนกรอบในการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติมและงบประมาณจากเงินสะสม ในสวนท่ี
เก่ียวของ ท้ังนี้เม่ือสภาทองถ่ินไดใหความเห็นชอบในวิธีการงบประมาณและเปนไปตาม
แผนพัฒนาทองถ่ินแลว หากปรากฏในภายหลังวาเกณฑราคากลาง หรือบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ คุณลักษณะ มาตรฐาน ราคาปรับเปลี่ยนไป ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2363 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2548 (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2558 และ (ฉบับท่ี 
4) พ.ศ. 2561 โดยไมตองแกไขหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน 

4.2 เม่ือองคกรปกครองสวนทองถ่ินประกาศใชแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) แลว หากองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความประสงคท่ี
จะดําเนินการทบทวนแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ใหเปนปจจุบันก็สามารถดําเนินการไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัด       
ทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

5. การกํากับดูแล 
     5.1 ใหผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภอกํากับดูแลใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ินและการนำแผนพัฒนาทองถ่ินเปนกรอบในการจัดทำ 
งบประมาณรายจายประจำป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม การ
ตั้งงบประมาณ  อุดหนุนใหแกหนวยงานอ่ืน โดยถือเปนสาระสำคัญท่ีตองพิจารณา
รายละเอียดของโครงการพัฒนา ในขอบัญญัติ/เทศบัญญัติและงบประมาณรายจายดังกลาว
ตองสอดคลองกับโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาทองถ่ินกอนใหความเห็นชอบ 
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      5.2 การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ีจังหวัด

ชายแดน ภาคใต ประกอบดวย ปตตานี ยะลา นราธิวาส และ ๔ อําเภอของจังหวัดสงขลา 
(อําเภอจะนะ อําเภอเทพา อําเภอนาทวี และอําเภอสะบายอย) ใหผูวาราชการจังหวัด
พิจารณากํากับดูแลใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จัดทําแผนพัฒนาใหเหมาะสมกับ
สถานการณท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี แตท้ังนี้ตองคํานึงถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม เปน
สําคัญ    
 ท้ังนี้เพ่ือประโยชนในการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินกับแผนพัฒนาจังหวัดและ
กลุมจังหวัด จึงขอใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน 
(พ.ศ. 2566 - 2570) ใหแลวเสร็จภายในเดือนตุลาคม พ.ศ.2564 

ประธานสภา  ฯ   ขอเชิญนักวิเคราะหนโยบายและแผน ชี้แจงรายละเอียดรางแผนพัฒนาทองถ่ิน 
(พ.ศ.2566 – 2570)  ขอใหปลัดองคการบริหารสวนตำบลชี้แจงเหตุผลความจำเปน 

นางสาวภัทรนนัท  ปานออน เหตุผลความจำเปน 

นักวิเคราะห ฯ   องคการบริหารสวนตำบลหนองแขม ไดดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 
2570)  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ีมท 0810.3/3463  ลงวันท่ี  14  ธันวาคม  
2563  เรื่องแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (พ.ศ.2566 – 2570)  
ซ่ึงรางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 – 2570)  ไดอยูในมือของผูเขารวมประชุมทุกทาน
แลวนะครับ 

ประธานสภาฯ    ตามท่ีปลัดองคการบริหารสวนตำบลหนองแขมไดชี้แจงรายละเอียดของแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) ใหท่ีประชุมทราบแลว ตอไปผมจึงขอมติท่ีประชุมวา
เห็นชอบกับรางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566–2570) ถาเห็นชอบใหสมาชิกสภาฯ ยกมือ
ข้ึน  

ท่ีประชุม   เห็นชอบ  17 เสียง งดออกเสียง 1   เสียง   
มติท่ีประชุม เห็นชอบดวยเสียงเปนเอกฉันท 
 3.6  เรื่องการพิจารณาโอนงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564  หมวด

ครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง   
ประธานสภา ฯ   ตามท่ี สำนักงานปลัดองคการบริหารสวนตำบลหนองแขม มีความประสงคขอ

อนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564  หมวดครุภัณฑท่ีดินและ
สิ่งกอสรางขอเชิญเลขานุการสภา ฯ  ชี้แจงระเบียบขอกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

เลขานุการสภา ฯ   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 การโอนและ
แกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ    

   ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 
ท่ีทำให ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอำนาจ
อนุมัติของสภาทองถ่ิน 

 

 

 

 



 

-12- 

 

    ขอ 30 การโอน การแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจายเงินประเภท
อ่ืนท่ีตองนำมาต้ังงบประมาณรายจายตามขอ 15 ใหเจาหนาท่ีงบประมาณมีอำนาจอนุมัติ
โอนหรือแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจายได เม่ือไดรับอนุมัติจากผูมีอำนาจ
แลว  

    รายละเอียด ดังนี้ 
  โอนลด   

แผนงานบริหารท่ัวไป 
งานบริหารท่ัวไป 

งบลงทุน คาท่ีดินและสิ่งกอสราง   
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ 

-   โครงการกอสรางรั้ว  คสล.ท่ีทำการองคการบริหารสวนตำบลหนองแขม  จำนวน  
526,000  เพ่ือจายเปนากอสรางรั้ว คสล. บริเวณท่ีทำการองคการบริหารสวนตำบล
หนองแขม  ระยะทาง  153  เมตร  (ตามแบบทีองคการบริหารสวนตำบลหนองแขม
กำหนด) 

-  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565 เพ่ิมเติมครั้งท่ี  2  พ.ศ.2563  หนา  

6  ลำดับท่ี  1 
 

 โอนเพ่ิม 
แผนงานงบกลาง 

                งานงบกลาง  เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ     
- เพ่ือจายเปนคาเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสงูอายุ  จำนวน  764  ราย  แบบข้ันบันได  เปน
เงิน  เวลา  12  เดือน   
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)หนา  219  ลำดับท่ี  2 

งบประมาณอนุมัติ  จำนวน  6,292,800  บาท  งบประมาณกอนโอน   จำนวน   
51,500  บาท   โอนเพ่ิม  จำนวน  526,000  บาท    งบประมาณหลังโอน     
จำนวน  577,500   บาท  

เหตุผล 
  เนื่องจากเงินงบประมาณรายจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุไม เพียงพอ จึงขอโอน
งบประมาณครั้งนี้เปนอำนาจอนุมัติของสภาองคการบริหารสวนตำบลหนองแขม  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
2541 ขอ 27 และขอ 30 
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ประธานสภา ฯ มีสมาชิกทานใดมีขอซักถามหรือไมขอเชิญครับ 
ท่ีประชุม ไมมี 
ประธานสภาฯ   ตามท่ีเลขานุการสภา ฯ ชี้แจง เก่ียวกับการโอนงบประมาณประจำปงบประมาณ 

พ.ศ.2564    ขององคการบริหารสวนตำบลหนองแขมจะมีทานใดเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม 
ถาไมมีจะขอมติท่ีประชุม  

ท่ีประชุม อนุมัติ  17  เสียง งดออกเสียง 1 เสียง   
มติท่ีประชุม อนุมัติดวยเสียงเปนเอกฉันท 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืน ๆ  
ประธานสภาฯ            มีผูใดมีขอสงสัยจะซักถามหรืออภิปรายอีกหรือไม ถาไมมีขอขอบคุณทุกทานท่ีมาประชุมใน

วันนี้  
ท่ีประชุม ไมมี 
ปดประชุมเวลา  12.10  น.  
 
 

 (ลงชือ่)       ภัทรนันท  ปานออน        ผูจดรายงานการประชุม 
                                                     (นางสาวภัทรนันท  ปานออน) 

             นักวิเคราหนโยบายและแผน 
 
(ลงชื่อ)    สุ      อุทัย  จันทรเต็ม    นกุล   

                                                         (นายอุทัย  จันทรเต็ม) 
                                                 เลขานุการสภาองคการบริหารสวยตำบลหนองแขม 
 

ประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลหนองแขม  มีมติรับรองรายงานการประชุมนี้แลวเม่ือวันท่ี  .................-.................... 
     

(ลงชื่อ)    สุ โดด   เกตุพุก         ประธานกรรมการ    
                                                    (นายโดด   เกตุพุก) 
                                     

(ลงชื่อ)    สุ  ยวง   ศิริผล             กรรมการ  
                                                     (นายยวง   ศิริผล ) 
                                        

(ลงชื่อ)       บุญศรี    เหล็กผา          กรรมการ  
                                                    (นายบุญศรี    เหล็กผา) 
ท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลหนองแขมมีมติรับรองรายงานการประชุมนี้แลวเม่ือวันท่ี ..........-............... 

 
    

(ลงชื่อ)              ชลอ   พันทว ี  ว ี   
                                                           (นายชลอ   พันทวี ) 
                                         ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลหนองแขม 


