
รายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป#  พ.ศ. 2564 

วันท่ี  26 เมษายน  พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. 
ณ ห.องประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ผู.มาประชุม  
1. นายบัณฑิต เบ�าคํา ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ 
2. นายสุเทพ  อุปฌาย� รองประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ 
3. นางสงบ เริ่มศรี สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ หมู�ท่ี 2 
4. นายชาญชัย แสนสีมล สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ หมู�ท่ี 3 
5. นายป1ยะ เพชรพัฒนมงคล สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ หมู�ท่ี 3 
6. นายชาญชัย น�อยหว�า สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ หมู�ท่ี 4 
7. นายอุ�ทอง  ศรีดาดาน สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ หมู�ท่ี 4 
8. นายมนัส พลศักด์ิ สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ หมู�ท่ี 5 
9. นายดวง  ปริมาตัง สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ หมู�ท่ี 7 

10. นายสําเรียง เรืองฤาหาร สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ หมู�ท่ี 7 
11. นางนุสสรณ� เต็มตาวงษ� สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ หมู�ท่ี 8 
12. นายบุญถ่ิน บุตรดี สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ หมู�ท่ี 8 
13. นายสามารถ  ขันทะโคตร สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ หมู�ท่ี 9 
14. นายสหสันต� ต�นเกตุ สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ หมู�ท่ี 10 
15. นายนัฐพล  น�อยจันทร�  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ หมู�ท่ี 10 
16. นายวิทยา   อาษากิจ สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ หมู�ท่ี 11 
17. นายบุญเพ็ง วงศ�ศรี สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ หมู�ท่ี 12 
18. นางบุญเพ็ง ลักษณะเปBCย สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ หมู�ท่ี 12 

ผู�มาร�วมประชุม   จํานวน 18 คน  
ผู�ลาประชุม  จํานวน  -  คน  
ผู�ไม�มาร�วมประชุม  จํานวน  -  คน 

ผู.เข.าร�วมประชุม 

1 นายอําพันธ� อรัญปFกษ� นายกองค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ 
2 นายบุญโจม แสนสีมล รองนายกองค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ 
3 นายพลาม   จันทะสี เลขานุการนายกองค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ 
4 นายป1ยวิทย�  โชติเกียรติ รองปลัดองค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ  
5 นายทศพร   ทันแล�ว หัวหน�าสํานักงานปลัด 
6 นางสุฎารัตน�  ศิริจันทร� ผู�อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
7 นายบุญมี   ศูนยราช นักวิเคราะห�นโยบายและแผน 
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เริ่มประชุมเวลา  09.00 น.  

เม่ือท่ีประชุมพร�อมแล�ว นายบัณฑิต เบ�าคํา ประธานสภาองค�การบาริหารส�วนตําบลบงเหนือ ได�ตรวจ
และนับจํานวนผู�เข�าร�วมประชุม เม่ือเห็นว�าครบองค�ประชุมแล�ว จึงได�กล�าวเป1ดการประชุมสภาองค�การบริหาร
ส�วนตําบลบงเหนือ สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําปB พ.ศ. 2564 และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ท่ีประธานแจ.งให.ท่ีประชุมทราบ 
 1.1 แผนพัฒนาท.องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65 (เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3) แผนพัฒนา

ท.องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจําป#งบประมาณ พ.ศ. 2564  

ประธานสภาฯ  - สวัสดีท�านสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ คณะผู�บริหาร       
หัวหน�าส�วนราชการ เละผู�เข�าร�วมรับฟFงการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบล   
บงเหนือ ทุกท�าน วันนี้ เปKนการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ                
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําปB พ.ศ. 2564 ในวันนี้ เราก็จะมีเรื่องในประเด็นหลักๆ 
ท่ีจะนําเสนอเพ่ือให�ท่ีประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือได�พิจารณา
เห็นชอบร�วมกัน ได�แก� การพิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาท�องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕61 –   
๒๕65 (เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3) และแผนพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจําปB
งบประมาณ พ.ศ. 2564 รายละเอียดปรากฏตามระเบียบวาระการประชุมท่ีได�แจก
ไปแล�ว  

   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาองค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2548 แก�ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561  

   ข�อ 17 (๓) คณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ินพิจารณาร�างแผนพัฒนาท�องถ่ิน
เพ่ือเสนอผู�บริหารท�องถ่ิน (๔) ผู�บริหารท�องถ่ินพิจารณาอนุมัติร�างแผนพัฒนาท�องถ่ิน
และประกาศใช�แผนพัฒนาท�องถ่ินเพ่ือให�เปKนไปตามกฎหมายว�าด�วยสภาตําบลและ
องค�การบริหารส�วนตําบลสําหรับองค�การบริหารส�วนตําบลให�ผู�บริหารท�องถ่ินเสนอ
ร�างแผนพัฒนาท�องถ่ินต�อสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเพ่ือให�ความเห็นชอบก�อน
แล�วผู�บริหารท�องถ่ินจึงพิจารณาอนุมัติ และประกาศใช�แผนพัฒนาท�องถ่ินต�อไป 

   ข�อ ๑๘ แผนพัฒนาท�องถ่ิน กรณีเทศบาล องค�การบริหารส�วนตําบล     
เมืองพัทยา และองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดต้ัง ให�จัดทําหรือ
ทบทวนให�แล�วเสร็จภายในเดือนตุลาคมก�อนปBงบประมาณถัดไปกรณีองค�การบริหาร
ส�วนจังหวัด ให�จัดทําหรือทบทวนให�แล�วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนก�อน
ปBงบประมาณถัดไป 
  ข�อ ๒๔ ให�ผู�บริหารท�องถ่ินประกาศใช�แผนพัฒนาท�องถ่ินท่ีอนุมัติแล�ว    
และนาไปปฏิบัติรวมท้ังแจ�งสภาท�องถ่ิน คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณา
การ องค�การบริหารส�วนจังหวัด อําเภอ หน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง และประกาศ         
ให�ประชาชนในท�องถ่ินทราบโดยท่ัวกันภายในสิบห�าวันนับแต�วันท่ีประกาศใช�และ  
ป1ดประกาศโดยเป1ดเผยไม�น�อยกว�าสามสิบวัน 
 
 
 
 



 

 - 3 - 

   ข�อ ๒๕ ให�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินใช�แผนพัฒนาท�องถ่ินเปKนกรอบใน
การจัดทํางบประมาณรายจ�ายประจําปBงบประมาณรายจ�ายเพ่ิมเติม และงบประมาณ
จากเงินสะสมในช�วงของแผนนั้นรวมท้ังวางแนวทางเพ่ือให�มีการปฏิบัติให�บรรลุ
วัตถุประสงค�ตามโครงการพัฒนาท่ีกําหนดไว�ในแผนพัฒนาท�องถ่ิน 

ท่ีประชุม  - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล.ว 
   2.1 รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล�ว 
ประธานสภาฯ  - ขอให�สมาชิกสภาฯ ทุกท�าน อ�านและตรวจสอบบันทึกรายงานการประชุม        
   ครั้งท่ีแล�ว  

ท่ีประชุม   - อ�านบันทึกการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ สมัยสามัญ        
  สมัยท่ี 1 สมัยแรก ประจําปB พ.ศ. 2564 เม่ือวันท่ี 25 - 26 กุมภาพันธ� 2564 

ประธานสภาฯ   - ตามท่ีสมาชิกสภาฯ ทุกท�าน ได�อ�านและตรวจสอบบันทึกการประชุมครั้งท่ีแล�ว     
  มีสมาชิกสภาฯ ท�านไดจะแก�ไขหรือเพ่ิมเติมหรือไม�  ถ�าไม�มี ขอมติท่ีประชุมรับรอง 

ท่ีประชุม  - มีมติรับรองรายงานการประชุม ด�วยคะแนนเสียง คือ 
    รับรองรายงานการประชุม  จํานวน 18 เสียง 
    ไม�รับรองรายงานการประชุม  จํานวน  -  เสียง 
    งดออกเสียง   จํานวน  -  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอให.ท่ีประชุมทราบ  
   - ไม�มี 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพ่ือพิจาณา 
  ๔.๑ การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท.องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565 (เพ่ิมเติมครั้งท่ี 3) 

และแผนพัฒนาท.องถ่ิน พ.ศ. 2566 - 2570  

ประธานสภาฯ  - ในส�วนของการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท�องถ่ิน พ.ศ. 2561-2565 (เพ่ิมเติม          
ครั้งท่ี 3) และแผนพัฒนาท�องถ่ิน พ.ศ. 2566 - 2570 ขององค�กรปกครอง      
ส�วนท�องถ่ิน ก็จะให� นายบุญมี ศูนยราช นักวิเคราะห� นโยบายและแผนชํานาญการ 
เปKนผู�ชี้แจงในรายละเอียด  

นักวิเคราะห�ฯ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาองค�กรปกครองส�วน
ท�องถ่ิน    พ.ศ. 2548 แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 
2561  "แผนพัฒนาท�องถ่ิน" หมายความว�า แผนพัฒนาท�องถ่ินขององค�กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ินท่ีกําหนด วิสัยทัศน� ประเด็นยุทธศาสตร� เป[าประสงค� ตัวชี้วัด ค�า
เป[าหมาย และกลยุทธ�โดยสอดคล�องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร�การพัฒนา
ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอแผนพัฒนาตําบล 
แผนพัฒนาหมู�บ�านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเปKนการกําหนดรายละเอียด
แผนงานโครงการพัฒนาท่ีจัดทําข้ึนสําหรับปBงบประมาณแต�ละปB ซ่ึงมีความต�อเนื่อง
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และเปKนแผนก�าวหน�าและให�หมายความรวมถึงการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท�องถ่ิน 

   “แผนการดําเนินงาน” หมายความว�า แผนการดําเนินงานขององค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ินท่ีแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาท่ีดําเนินการจริง
ท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินประจําปBงบประมาณนั้น 

   “โครงการพัฒนา” หมายความว�า โครงการท่ีดําเนินการจัดทาบริการสา
ธารณและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือให�การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน�ท่ีกําหนดไว� 

   “การแก�ไข” หมายความว�า การแก�ไขข�อผิดพลาดในแผนพัฒนาท�องถ่ินหรือ
แผนการดําเนินงานให�ถูกต�องโดยไม�ทําให�วัตถุประสงค�และสาระสําคัญเดิม
เปลี่ยนแปลงไป 

   ข�อ ๖ การจัดทาแผนพัฒนาท�องถ่ินขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินต�อง
สอดคล�องกับระเบียบว�าด�วยการประสานการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดขององค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ิน    

   หมวดท่ี 3 การจัดทําแผนพัฒนาท.องถ่ิน  
   ข�อ 17 การจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน ให�ดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
   (๑) คณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ินจัดประชุมประชาคมท�องถ่ิน ส�วนราชการ

และรัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือแจ�งแนวทางการพัฒนาท�องถ่ิน รับทราบปFญหา 
ความต�องการประเด็นการพัฒนาและประเด็นท่ีเก่ียวข�องตลอดจนความช�วยเหลือ
ทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีเพ่ือนามากําหนดแนว
ทางการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน โดยให�นาข�อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน�วยงาน
ต�างๆ และข�อมูลในแผนพัฒนาหมู�บ�านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทํา
แผนพัฒนาท�องถ่ิน 

   (๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินรวบรวมแนวทาง
และข�อมูลนํามาวิเคราะห�เพ่ือจัดทําร�างแผนพัฒนาท�องถ่ิน แล�วเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท�องถ่ิน 

   (๓) คณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ินพิจารณาร�างแผนพัฒนาท�องถ่ินเพ่ือเสนอ
ผู�บริหารท�องถ่ิน 

   (๔) ผู�บริหารท�องถ่ินพิจารณาอนุมัติร�างแผนพัฒนาท�องถ่ินและประกาศใช�
แผนพัฒนาท�องถ่ินเพ่ือให�เปKนไปตามกฎหมายว�าด�วยสภาตําบลและองค�การบริหาร
ส�วนตําบลสําหรับองค�การบริหารส�วนตําบลให�ผู�บริหารท�องถ่ินเสนอร�างแผนพัฒนา
ท�องถ่ินต�อสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเพ่ือให�ความเห็นชอบก�อนแล�วผู�บริหาร
ท�องถ่ินจึงพิจารณาอนุมัติ และประกาศใช�แผนพัฒนาท�องถ่ินต�อไป 

   ข�อ ๑๘ แผนพัฒนาท�องถ่ิน กรณีเทศบาล องค�การบริหารส�วนตําบล     
เมืองพัทยา และองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดต้ัง ให�จัดทําหรือ
ทบทวนให�แล�วเสร็จ ภายในเดือนตุลาคมก�อนปBงบประมาณถัดไปกรณีองค�การบริหาร
ส�วนจังหวัด ให�จัดทําหรือทบทวนให�แล�วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนก�อน
ปBงบประมาณถัดไป 
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   ให�นายอําเภอมีอํานาจขยายเวลาการจัดทําหรือทบทวนแผนพัฒนาท�องถ่ิน
ขององค�การบริหารส�วนตําบล 

   นอกจากวรรคสามให�ผู�ว�าราชการจังหวัดมีอํานาจขยายเวลาการจัดทําหรือ
 ทบทวนแผนพัฒนาท�องถ่ิน 

   ในกรณีมีการขยายเวลาการจัดทําหรือทบทวนแผนพัฒนาท�องถ่ินตามวรรค
สามวรรคสี่และวรรคห�าแล�ว ให�จังหวัดแจ�งให�กระทรวงมหาดไทยทราบ 

  หมวด 4 การแก.ไข การเพ่ิมเติมหรือการเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท.องถ่ิน 
 ข�อ ๒๑ การแก�ไขแผนพัฒนาท�องถ่ินเปKนอํานาจของผู�บริหารท�องถ่ิน 
 เม่ือผู�บริหารท�องถ่ินได�เห็นชอบแผนพัฒนาท�องถ่ินท่ีแก�ไขแล�วให�ป1ด
ประกาศให�ประชาชนทราบโดยเป1ดเผยไม�น�อยกว�าสามสิบวันนับแต�วันท่ีผู�บริหาร
ท�องถ่ินเห็นชอบ พร�อมท้ังแจ�งสภาท�องถ่ิน อําเภอ และจังหวัดทราบด�วย 

  ข�อ ๒๒ เพ่ือประโยชน�ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท�องถ่ิน       
ให�องค�กร ปกครองส�วนท�องถ่ินดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

   (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินจัดทําร�าง
แผนพัฒนาท�องถ่ินท่ีเพ่ิมเติมพร�อมเหตุผลและความจําเปKนเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท�องถ่ิน 

   (๒) คณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ินและประชาคมท�องถ่ินพิจารณาร�าง
แผนพัฒนาท�องถ่ินท่ีเพ่ิมเติม สําหรับองค�การบริหารส�วนตําบลให�ส�งร�างแผนพัฒนา
ท�องถ่ินท่ีเพ่ิมเติมให�สภาองค�การบริหารส�วนตําบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห�ง
พระราชบัญญัติสภาตําบล และองค�การบริหารส�วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด�วยเม่ือ
แผนพัฒนาท�องถ่ินท่ีเพ่ิมเติมได�รับความเห็นชอบแล�วให�ส�งแผนพัฒนาท�องถ่ินดังกล�าว
ให�ผู�บริหารท�องถ่ินประกาศใช� พร�อมท้ังป1ดประกาศให�ประชาชนทราบโดยเป1ดเผยไม�
น�อยกว�าสามสิบวันนับแต�วันท่ีผู�บริหารท�องถ่ินประกาศใช� 

   ข�อ ๒๒/๑ เพ่ือประโยชน�ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท�องถ่ินให�เปKนอํานาจของคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน สําหรับองค�การบริหารส�วน
ตําบลให�ส�งร�างแผนพัฒนาท�องถ่ินท่ีเปลี่ยนแปลงให�สภาองค�การบริหารส�วนตําบล
พิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห�งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส�วน
ตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด�วย เม่ือแผนพัฒนาท�องถ่ินตามวรรคหนึ่งได�รับความเห็นชอบ
แล�ว ให�ส�งแผนพัฒนาท�องถ่ินดังกล�าวให�ผู�บริหารท�องถ่ิน ประกาศใช� พร�อมท้ังป1ด
ประกาศให�ประชาชนทราบโดยเป1ดเผยไม�น�อยกว�าสามสิบวัน นับแต�วันท่ีผู�บริหาร
ท�องถ่ินประกาศใช� 

   ข�อ ๒๒/๒ ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท�องถ่ินท่ี
เก่ียวกับโครงการพระราชดาริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบาย
กระทรวงมหาดไทยให�เปKนอํานาจของผู�บริหารท�องถ่ิน สําหรับองค�การบริหารส�วน
ตําบลให�ส�งร�างแผนพัฒนาท�องถ่ินท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงให�สภาองค�การบริหาร
ส�วนตําบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห�งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การ
บริหารส�วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด�วย และเม่ือแผนพัฒนาท�องถ่ินท่ีเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงได�รับความเห็นชอบแล�วให�ป1ดประกาศให�ประชาชนทราบโดยเป1ดเผยไม�
น�อยกว�าสามสิบวัน นับแต�วันท่ีได�รับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท�องถ่ินดังกล�าว 
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   หมวดท่ี 5 การนําแผนพัฒนาท.องถ่ินไปปฏิบัติ  
  ข�อ ๒๔ ให�ผู�บริหารท�องถ่ินประกาศใช�แผนพัฒนาท�องถ่ินท่ีอนุมัติแล�ว และ
นาไปปฏิบัติรวมท้ังแจ�งสภาท�องถ่ิน คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 
องค�การบริหารส�วนจังหวัด อําเภอ หน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง และประกาศให�ประชาชน
ในท�องถ่ินทราบโดยท่ัวกันภายในสิบห�าวันนับแต�วันท่ีประกาศใช�และป1ดประกาศโดย
เป1ดเผยไม�น�อยกว�าสามสิบวัน 

   ข�อ ๒๕ ให�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินใช�แผนพัฒนาท�องถ่ินเปKนกรอบใน
การจัดทํางบประมาณรายจ�ายประจําปB งบประมาณรายจ�ายเพ่ิมเติม และ
งบประมาณจากเงินสะสมในช�วงของแผนนั้นรวมท้ังวางแนวทางเพ่ือให�มีการปฏิบัติ
ให�บรรลุวัตถุประสงค�ตามโครงการพัฒนาท่ีกําหนดไว�ในแผนพัฒนาท�องถ่ิน 

    ข�อ ๒๖ การจัดทําแผนการดําเนินงานให�ดําเนินการตามระเบียบนี้          
   โดยมีข้ันตอนดําเนินการ ดังนี้ 
   (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินรวบรวมแผนงาน 

โครงการพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน หน�วยราชการส�วนกลาง ส�วน
ภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน�วยงานอ่ืนๆท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีขององค�กรปกครองส�วน
ท�องถ่ิน แล�วจัดทําร�างแผนการดําเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน 

   (๒) คณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ินพิจารณาร�างแผนการดําเนินงาน แล�วเสนอ
ผู�บริหารท�องถ่ิน ประกาศเปKนแผนการดําเนินงาน ท้ังนี้ให�ป1ดประกาศแผนการ
ดําเนินงานภายในสิบห�าวันนับแต�วันท่ีประกาศ เพ่ือให�ประชาชนในท�องถ่ินทราบโดย
ท่ัวกันและต�องป1ดประกาศไว�อย�างน�อยสามสิบวัน 

   ข�อ ๒๗ แผนการดําเนินงานให�จัดทําให�แล�วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต�
วันท่ีประกาศใช�งบประมาณรายจ�ายประจําปB งบประมาณรายจ�ายเพ่ิมเติม 
งบประมาณจากเงินสะสม หรือได�รับแจ�งแผนงานและโครงการจากหน�วยราชการ
ส�วนกลาง ส�วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน�วยงานอ่ืนๆ ท่ีต�องดําเนินการในพ้ืนท่ี
องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในปBงบประมาณนั้นการ ขยายเวลาการจัดทําและการ
แก�ไขแผนการดําเนินงานเปKนอํานาจของผู�บริหารท�องถ่ิน 

   ประกอบกับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนา
ของ อปท. (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 และกําหนดให� 
อปท.ต�องจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565) ภายในเดือนตุลาคม 
ก�อนปBงบประมาณถัดไป และบัดนี้ คณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาองค�การ
บริหารส�วนตําบลบงเหนือ ได�จัดทําร�างแผนพัฒนาท�องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565 
(เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2) เสร็จเรียบร�อยแล�ว และได�เสนอผ�านคณะกรรมการพัฒนา 
องค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ เพ่ือเสนอผู�บริหารท�องถ่ินซ่ึงผู�บริหารท�องถ่ิน
จะต�องเสนอร�างแผนพัฒนาท�องถ่ิน  พ.ศ. 2561 - 2565 (เพ่ิมเติมครั้งท่ี 3) และ
แผนพัฒนาท�องถ่ิน พ.ศ. 2566 - 2570 ต�อสภา อบต. เพ่ือให�ความเห็นชอบ ต�อไป 
  และลํ า ดับจากนี้  ขอให� ท่ีประชุมพิจารณาร� างแผนพัฒนาท�อง ถ่ิน           
พ.ศ. 2561-2565 (เพ่ิมเติมครั้งท่ี 3) และแผนพัฒนาท�องถ่ิน พ.ศ. 2566-2570           
ขององค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ (รายละเอียดตามเอกสารท่ีได�แจกให�ไปแล�ว) 
เพ่ือให�ความเห็นชอบ 
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ท่ีประชุม  - พิจารณาร�างแผนพัฒนาท�องถ่ิน พ.ศ. 2561-2565 (เ พ่ิมเติมครั้ ง ท่ี  3)          
และแผนพัฒนาท�องถ่ิน พ.ศ. 2566-2570 ขององค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ 

ประธานสภาฯ  - ขอมติท่ีประชุมว�าเห็นชอบร�างแผนพัฒนาท�องถ่ิน พ.ศ. 2561-2565 (เพ่ิมเติม
ครั้งท่ี 3) และแผนพัฒนาท�องถ่ิน พ.ศ. 2566-2570 ขององค�การบริหารส�วนตําบล
บงเหนือหรือไม� 

ท่ีประชุม   - มีมติเห็นชอบอนุมัติ  คือ  
    เห็นชอบ  จํานวน 18 เสียง 
    ไม�เห็นชอบ  จํานวน  -  เสียง 
    งดออกเสียง จํานวน  -  เสียง 

 4.2 การโอนงบประมาณรายจ�าย หมวดค�าครุภัณฑ� เพ่ือต้ังรายการใหม�   

ประธานสภาฯ      - สําหรับการโอนงบประมาณรายจ�าย ในงบลงทุน หมวดค�าครุภัณฑ� เปKนการโอนต้ัง
ใหม� จะให� นายป1ยวิทย� โชติเกียรติ รองปลัดองค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ รักษา
ราชการแทนปลัดองค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ เปKนผู�ชี้แจง  

รองปลัดฯ  - การโอนงบประมาณรายจ�าย ในงบลงทุน หมวดค�าครุภัณฑ� เปKนการโอน
งบประมาณต้ังใหม� ได�แก�  

   �โอนลด แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน ค�า
ครุภัณฑ� ประเภทรายจ�าย ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� รายการเครื่องพิมพ�เช็ค โอนลด 
จํานวนเงิน 7,200 บาท  

   �โอนเพ่ิม แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน            
ค�าครุภัณฑ� ประเภทรายจ�าย ครุภัณฑ�สํานักงาน รายการค�าจัดซ้ือตู�เก็บแฟ[มเอกสาร
ขนาด 20 ช�อง โอนเพ่ิม จํานวนเงิน 7,200 บาท เหตุผล โอนต้ังใหม� 

   �โอนลด แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน        
ค�าครุภัณฑ� ประเภทรายจ�าย ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� รายการเครื่องพิมพ�เช็ค โอนลด 
จํานวนเงิน 22,000 บาท  

   �โอนเพ่ิม แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน            
ค�าครุภัณฑ� ประเภทรายจ�าย ครุภัณฑ�สํานักงาน รายการค�าจัดซ้ือตู�เหล็กแบบ         
2 บาน โอนเพ่ิม จํานวนเงิน 22,000 บาท เหตุผล โอนต้ังใหม� 

   �โอนลด แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน        
ค�าครุภัณฑ� ประเภทรายจ�าย ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� รายการเครื่องพิมพ�เช็ค โอนลด 
จํานวนเงิน 6,300 บาท  

   �โอนเพ่ิม แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน            
ค�าครุภัณฑ� ประเภทรายจ�าย ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� รายการเครื่องพิมพ�แบบฉีดหมึก 
Ink Tank Printer โอนเพ่ิม จํานวนเงิน 6,300 บาท เหตุผล โอนต้ังใหม�             
ซ่ึงมีรายละเอียดครุภัณฑ� ดังนี้  
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   - มีความละเอียดในการพิมพ�ไม�น�อยกว�า 1,200x1,200 dpi  
   - มีความเร็วในการพิมพ�ร�างขาดดํากระดาษ A4 ไม�น�อยกว�า 32 หน�า      

ต�อนาที (ppm) หรือ 14.5 ภาพต�อนาที (ipm) 
   - มีความเร็วในการพิมพ�ร�างสีสําหรับกระดาษ A4 ไม�น�อยกว�า 20 หน�า    

ต�อนาที (ppm) หรือ 10.4 ภาพต�อนาที (ipm)  
   - มีช�องเชื่อมต�อ (Interface แบบ USB 2.0 หรือดีกว�า จํานวนไม�น�อยกว�า 

1 ช�อง  
   - มีถาดใส�กระดาษได�ไม�น�อยกว�า 100 แผ�น  
   - สามารถใช�ได�กับ A3, A4, Letter, Legal, และ costom 
   �โอนลด แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน งานส�งเสริมและ

สนับสนุนความเข�มแข็งของชุมชน งบดําเนินงาน ค�าใช�สอย ประเภทรายจ�าย 
รายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข�าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ รายการ 
ค�าใช�จ�ายในการลดอุบัติเหตุในช�วงเทศกาล  โอนลด จํานวนเงิน 20,00 บาท  

   �โอนเพ่ิม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะ     
และชุมชน งบดําเนินงาน ค�าใช�สอย ประเภทรายจ�าย ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม 
โอนเพ่ิม จํานวนเงิน 20,000 บาท เหตุผล เนื่องจากงบประมาณไม�เพียงพอ  

ประธานสภาฯ - ตามท่ี นายป1ยวิทย� โชติเกียรติ รองปลัดองค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ       
รักษาราชการแทนปลัดองค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ ได�กล�าวถึงรายละเอียด
การโอนงบประมาณรายจ�าย ในงบลงทุน หมวดค�าครุภัณฑ� เปKนการโอนต้ังใหม�      
ไปแล�วนั้น ขอมติท่ีประชุมว�าเห็นควรจะอนุมัติตามรายการดังกล�าว หรือไม�  

ท่ีประชุม   - มีมติเห็นชอบอนุมัติ  คือ  
    เห็นชอบ  จํานวน 18 เสียง 
    ไม�เห็นชอบ  จํานวน  -  เสียง 
    งดออกเสียง จํานวน  -  เสียง   

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ   
   - ไม�มี 

ประธาน สภาฯ  - ท่ีประชุมมีใครจะเสนออะไรอีกหรือไม� 
ท่ีประชุม  - ไม�มี 
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ประธานสภาฯ - ในเม่ือท่ีประชุมสภาฯ ไม�มีผู�ใดประสงค�ท่ีจะเสนอหรือสอบถามอีก ผมขอป1ดการ
 ประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําปB     
พ.ศ. 2564 และขอขอบคุณทุกท�านท่ีได�สละเวลามาร�วมประชุมโดยพร�อมเพรียงกัน 
ขอขอบคุณครับ 

เลิกประชุมเวลา   16.30  น. 

 
 

   (ลงชื่อ)    ชาญชัย  น�อยหว�า ผู�บันทึกรายงานการประชุม 
             (นายชาญชัย  น�อยหว�า) 
   ตําแหน�ง  เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ 
 

(ลงชื่อ)       สุเทพ  อุปฌาย� ผู�ตรวจรายงานการประชุม 
              (นายสุเทพ  อุปฌาย�) 
   ตําแหน�ง  รองประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ  
 
    
   (ลงชื่อ)     ชาญชัย  แสนสีมล ผู�ตรวจรายงานการประชุม 
              (นายชาญชัย  แสนสมีล) 
   ตําแหน�ง  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ หมู�ท่ี 3 
 
    
   (ลงชื่อ)      วิทยา  อาษากิจ   ผู�ตรวจรายงานการประชุม 
              (นายวิทยา  อาษากิจ) 
   ตําแหน�ง  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ หมู�ท่ี 11 
 
 

   (ลงชื่อ)     บัณฑิต  เบ�าคํา  ผู�รับรองรายงานการประชุม 
              (นายบัณฑิต  เบ�าคํา) 
   ตําแหน�ง  ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ  
 
 

 

 


