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ส าเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย   
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  4/2563  ครั้งที่  1 

วันที่  18  ธันวาคม  2563  เวลา  09.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย   

ผู้มาประชุม  จ านวน  31  คน 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล   ต าแหน่ง     ลายมือชื่อ 
1. นายค าภา กาญบุตร              สมาชิก อบต. ม. 1                ค าภา    กาญบุตร 
2. นายกาวี   มะโนสิม สมาชิก อบต. ม. 1                  กาวี      มะโนสิม 
3. นายยุทธชัย ปู่ทา สมาชิก อบต. ม. 2                ยุทธชัย    ปู่ทา 
4.        นายวิกรานต์      นวลสิงห์               สมาชิก อบต. ม. 2                  วิกรานต์         นวลสิงห์          
5. นายอัครชัย แสงธาดา สมาชิก อบต. ม. 3                อัครชัย    แสงธาดา 
6. นายจรัญ ว่องไว สมาชิก อบต. ม. 3      จรัญ     ว่องไว 
7. นายพงษ์ศักดิ์ สุริยภูม ิ สมาชิก อบต. ม. 4                พงษ์ศักดิ์     สุริยภูม ิ
8.        นายเสถียร         จนัทร์มาลา           สมาชิก อบต. ม. 5                  เสถียร            จันทร์มาลา 
9. นางสุดารัตน์ ใจวัน สมาชิก อบต. ม. 5       สุดารัตน์         ใจวัน 
10. นายชาญชัย โพธิกมล สมาชิก อบต. ม. 6       ชาญชัย     โพธิกมล 
11. นายนิรันดร์ ดอบุตร สมาชิก อบต. ม. 6       นิรันดร ์     ดอบุตร 
12.      นายปัญญา         วงศ์สง่า               สมาชิก อบต. ม. 7                  ปัญญา           วงศ์สง่า                 
13. นายณรงค์           วงศ์สง่า               สมาชิก อบต. ม. 7       ณรงค์     วงศ์สง่า 
14. นายจันทร คุณสมบัติ สมาชิก อบต. ม. 8  จันทร     คุณสมบัติ 
15. นายจตุรงค์ ถีระพันธ์ สมาชิก อบต. ม. 8 จตุรงค์     ถีระพันธ์ 
16. นายสมทบ แสงพรมชาลี สมาชิก อบต. ม. 9  สมทบ     แสงพรมชาลี  
17. นายสิทธิศักดิ์ บุญสุนีย์ สมาชิก อบต. ม. 9  สิทธิศักดิ์     บุญสุนีย ์
18. ร.ต.พลชัย           โยควัฒน์             สมาชิก อบต. ม. 10                 พลชัย            โยควัฒน์    
19. นายเสนีย์ พ่วงทิม สมาชิก อบต. ม. 10 เสนีย์     พ่วงทิม        
20. นายอดิศร บุตรชาติ สมาชิก อบต. ม. 11  อดิศร     บุตรชาต ิ
21. นายวินิจ นิยมเหลา สมาชิก อบต. ม. 11  วินิจ     นิยมเหลา 
22.     นายบุญแทน       ศรหีาพุฒ              สมาชิก อบต. ม. 12                 บุญแทน         ศรีหาพุฒ    
23.     นายอนุภาพ        คชพล                  สมาชิก อบต. ม. 12                 อนุภาพ          คชพล 
24. นายนิรัญ ทองโคตร สมาชิก อบต. ม. 13  นิรัญ              ทองโคตร 
25. นายส ารวย         ศรีวันทา               สมาชิก อบต. ม. 14                 ส ารวย           ศรีวันทา  
26. นายสุริยันต์ สง่าพนัธ์ สมาชิก อบต. ม. 14  สุริยันต์     สง่าพันธ์               
27.     นายนิ่ม  ฝ่ายรีย์ สมาชิก อบต. ม. 15                  นิ่ม       ฝ่ายรีย ์
28. นายภาณรงค์ พลสันต์ สมาชิก อบต. ม. 16  ภาณรงค์      พลสันต ์
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29.      นายณัฐพล         เที่ยงทัศน์             สมาชิก อบต. ม. 16                 ณัฐพล          เที่ยงทัศน์   
30.      นายคัณชิต         ธสิาร                  สมาชิก อบต. ม. 17                  คัณชิต           ธสิาร                   
31. นายชะนะ สิงห์งาม สมาชิก อบต. ม. 17  ชะนะ     สิงห์งาม 

ผู้ไม่มาประชุม   จ านวน  1  คน 
1.        นายสุทธา  ศรีเทพ สมาชิก อบต. ม. 4                  

ผู้เข้าร่วมประชุม   จ านวน  10   คน  
1. นายวีระศักดิ์ สุทธิอาจ นายก อบต.         วีระศักดิ์    สุทธิอาจ 
2. นายสง่า  อุ่นแก้ว รองนายก อบต.        สง่า    อุ่นแก้ว 
3.        นายกรุงศรี         วงัชา                   รองนายก อบต.                       กรุงศรี         วังชา 
4.        นายสมัย           พลสันต์                เลขานุการนายก อบต.               สมยั            พลสันต์                 
5. ส.ต.อ.สุรศักดิ์ น้อยบาท ปลัด อบต.         สุรศักดิ์    น้อยบาท 
6. นางเพ็ญนี           ดามะนาว จพง.การเงิน                  เพ็ญนี           ดามะนาว 
7.        นางอมรรัตน์ แสนบรรดิษฐ์ หัวหน้าส านักปลัด        อมรรัตน์    แสนบรรดิษฐ์  
8.        นางสาวสุจิตตรา   เนียมเพราะ           นักวิเคราะห์ฯ                         สุจติตรา        เนียมเพราะ 
9.        นางอโนรัตน์       ทองพราว              จพง.ธุรการ                            อโนรัตน์        ทองพราว  
10.      นางสาววิยะดา    แก้วอุดร               ผช.จพง.ธรุการ                        วิยะดา          แก้วอุดร              

 
เริ่มประชุม  เวลา  09.00  น. 
   เมื่อที่ประชุมพร้อม  นายอนุภาพ คชพล  รองประธานสภา กล่าวเปิดประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย  สมัยสามัญ  สมัยที่  4/2563   ครั้งที่ 1  
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง  ประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 

 
นายอนุภาพ คชพล/รองประธานสภา อบต. 
                          เรียนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน มีสมาชิกขออนุญาตลา จ านวน  1   คน คือ 
                              นายสุทธา  ศรีเทพ สมาชิก อบต. ม. 4                 
                            
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง  รับรองการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563  ครั้งที่ 2 
                             เมื่อวันที่  20 สิงหาคม   2563    
ที่ประชุม                  -มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์  

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง  เสนอเพื่อทราบ 

                                         3.1. รายงานแสดงผลการด าเนินงาน ประจ าปี  2563 

 นายอนุภาพ คชพล/รองประธานสภา อบต. 
                              เรียนเชิญท่าน  ปลัด  อบต.เดื่อศรีคันไชย  ชี้แจงครับ 
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ส.ต.อ.สุรศักดิ์ น้อยบาท/ปลัด อบต. 
    เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน รายงานผลการ
ด าเนินงานงบประมาณ ปี  2563 ในส่วนรายได้ของงบประมาณที่ทาง อบต. ได้รับ เป็นจ านวนเงิน 
61,513,332.80 บาท และรวมรายจ่ายจากเงินงบประมาณ เป็นจ านวนเงิน 58,854,684.20 บาท และงบ
จ่ายจากเงินสะสม ในปีงบประมาณ 2563 เป็นจ านวนเงิน 3,293,000 บาท ในส่วนของรายละเอียดอ่ืนๆ  ก็
สามารถดูได้จากเอกสารที่ทางเจ้าหน้าที่ได้แจกให้กับทุกท่านไปแล้ว หากมีท่านใดมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามได้ที่
กองคลัง 

นายวิกรานต์ นวลสิงห์/ส.อบต.หมู่ที่ 2 
                              เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามที่ทางเจ้าหน้าที่ได้แจก
เอกสารมา หน้าที่สอง รายได้ที่จัดเก็บเอง ตรงยอดรวมที่ได้ รวมอย่างไรได้ยอดนี้ครับ และอีกเรื่องเกี่ยวกับการโอน
ลดในโครงการศึกษาดูงานอยากทราบว่าโอนไปท าอะไรครับ 

นายสุริยันต์ สง่าพันธ์/ส.อบต.หมูที่ 14 
                              เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมขอสอบถามเกี่ยวกับโครงการ
ขยายเขตไฟฟ้าของหมู่ที่ 14 หลังจากท่ีมีการตั้งไว้ในข้อบัญญัติแล้วจะด าเนินการอย่างไรต่อไปครับ 

ส.ต.อ.สุรศักดิ์ น้อยบาท/ปลัด อบต. 
                                 เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ในส่วนการด าเนินการ
ตามโครงการตามข้อบัญญัติว่าจะด าเนินการตอนไหนก็น่าจะอยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ เป็นต้นไปครับ และเรื่องที่มี
การโอนลดโครงการศึกษาดูงาน ได้มีการน าเงินที่โอนลดนั้นไปตั้งในงบส ารองจ่าย ค่าเช่าบ้าน และรายจ่ายเพ่ือให้
ได้มาซึ่งบริการ 

นายอนุภาพ คชพล/รองประธานสภา อบต. 
                                     มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมอีกไหมครับ ถ้าไม่มีขอมติจากท่ีประชุมด้วยครับ 

มติที่ประชุม                      -รับทราบ 

                                    3.2. รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปี 2563 

นายอนุภาพ คชพล/รองประธานสภา อบต. 
                                   เรียนเชิญท่าน  ปลัด  อบต.เดื่อศรีคันไชย ชี้แจงครับ 

ส.ต.อ.สุรศักดิ์ น้อยบาท/ปลัด อบต. 
                                    เ รี ยนท่ านประธานสภาและสมาชิ กผู้ ท ร ง เกี ย รติทุ กท่ าน ตามระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว 
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุก
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ปี ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖3 รอบเดือนธันวาคมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ให้รับทราบดังนี้ 
   ส่วนที่ ๑   บทน า 
   ส่วนที่ ๒   วิสัยทัศน์ พันธกิจการพัฒนา เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ  แนว 
       ทางการพัฒนา 
   ส่วนที่ ๓   ผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองจิก 
   ส่วนที่ ๔   การประเมินความพึงพอใจ 
   ส่วนที่ ๕   การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-Plan 
   ส่วนที่ ๖   ปัญหาและอุปสรรค 
   - ผลการด าเนินงานแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได้ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
  ๑) โครงการตามแผนพัฒนาปี พ.ศ. ๒๕๖3    จ านวน  43  โครงการ 
  ๒) โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณฯ ปี พ.ศ. ๒๕๖3  จ านวน  32  โครงการ 
  ๓) โครงการเพิ่มเติม      จ านวน  -     โครงการ 
  ๔) โครงการที่ด าเนินการแล้วในปี พ.ศ. ๒๕๖3   จ านวน  18  โครงการ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุน 
  ๑) โครงการตามแผนพัฒนาปี พ.ศ. ๒๕๖3    จ านวน  5    โครงการ 
  ๒) โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณฯ ปี พ.ศ. ๒๕๖3  จ านวน  3    โครงการ 
  ๓) โครงการที่ด าเนินการแล้วในปี พ.ศ. ๒๕๖3   จ านวน  1    โครงการ 
  
           ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
  ๑) โครงการตามแผนพัฒนาปี พ.ศ. ๒๕๖3    จ านวน  6    โครงการ 
  ๒) โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณฯ ปี พ.ศ. ๒๕๖3  จ านวน  5    โครงการ 
  ๓) โครงการที่ด าเนินการแล้วในปี พ.ศ. ๒๕๖3   จ านวน  3    โครงการ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงานแบบบูรณาการ 
  ๑) โครงการตามแผนพัฒนาปี พ.ศ. ๒๕๖3    จ านวน  5    โครงการ 
  ๒) โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณฯ ปี พ.ศ. ๒๕๖3  จ านวน  4    โครงการ 
  ๓) โครงการที่ด าเนินการแล้วในปี พ.ศ. ๒๕๖3   จ านวน  2    โครงการ 

             ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  ๑) โครงการตามแผนพัฒนาปี พ.ศ. ๒๕๖3    จ านวน  54   โครงการ 
  ๒) โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณฯ ปี พ.ศ. ๒๕๖3  จ านวน  49   โครงการ 
  ๓) โครงการที่ด าเนินการแล้วในปี พ.ศ. ๒๕๖3   จ านวน  29   โครงการ 
                    4) โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม                               จ านวน  18   โครงการ 
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   - การประเมินผลความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อ
ศรีคันไชยจากประชาชนในต าบลได้ผลการประเมินเฉลี่ย ดังนี้ 
   ๑) พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 85.00 
   ๒) พอใจ คิดเป็นร้อยละ 15.00 
   ๓) ไม่พอใจ คิดเป็นร้อยละ - 

   สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2563 คิด
เป็นอัตราร้อยละ 46.90 และผลการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์และแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้แจกให้กับทุกท่านไปแล้ว 

มติที่ประชุม                      -รับทราบ 

นายอนุภาพ คชพล/รองประธานสภา อบต. 
- พักเบรก 10 นาที - 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 
                             4.1. พิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 

นายอนุภาพ คชพล/รองประธานสภา อบต. 
                                        เรียนเชิญท่านปลัด อบต. ชี้แจงรายละเอียด ครับ 

ส.ต.อ.สุรศักดิ์  น้อยบาท/ปลัด อบต. 
บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 พ.ศ.2563  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย 

****************************** 
หลักการ 

 

  เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย มีความจ าเป็นต้องเพ่ิมเติมโครงการใหม่ เพ่ือให้
สอดคล้องตามสภาพความเป็นจริงของพ้ืนที่และสามารถแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างแท้จริง 
โดยได้ด าเนินการเพ่ิมเติมโครงการต่างๆตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2561 ได้ก าหนดขั้นตอนในการเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาไว้ในฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ข้อ 
9 และข้อ 10 ก าหนดว่า 
  “ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด าเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้ 
  1)คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม
พร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  2)คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม 
ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณา
ตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ด้วย 
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  เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับตั้งตาวันที่
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้” 
  “ข้อ 22/1 เพ่ือประโยชน์ของประชาชนการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นอ านาจของ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภา
องค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ.2537 ด้วย 
  เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับตั้งตาวันที่
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้” 

เหตุผล 
  องค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชยได้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน ครบทุกขั้นตอน
และได้ตรวจสอบโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกับการจัดท าโครงการเพ่ือขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ จึงมีความจ าเป็นต้องเพ่ิมเติม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
  การด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 2 ในครั้งนี้ มีความ
คาดหวังอย่างยิ่งว่าประชาชนจะได้รับการตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนอย่างตรงจุด 
และยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดวางแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพความเป็น
จริงของพ้ืนที่อีกด้วย 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 
องค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย 

 
ยุทธศาสตร ์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรพัยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และพลังงานแบบบูรณาการ 
  4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
   

 
 

- 
 

 
 
- 
 

 
 
- 

 

 
 
- 
 

 
 
- 
 

 
 
- 
 

 
 

7 
 

 
 

7,000,000 
 

 
 

7 
 

 
 

7,000,000 
 

 
 

14 
 

 
 

14,000,000 
 

รวม       7 7,000,000 
 

7 7,000,000 
 

14 14,000,000 
 

5) ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองทีด่ี 
  5.1 แผนงานการเกษตร 

 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 

 
50,000 

 
1 

 
50,000 

 
2 

 
100,000 

รวม       1 50,000 1 50,000 2 100,000 

รวมทั้งสิ้น       8 7,050,000 
 

8 7,050,000 
 

16 14,100,000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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แบบ ผ.02 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  เพิ่มเติม ครั้งที่ 2  พ.ศ.2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 

  ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและพลังงานแบบบูรณาการอย่าง
สมดุลและยั่งยืน 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงานแบบบูรณาการ 
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

    ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างรั้ว คสล. เพื่อเป็นแนวเขตใน
การจัดท าสถานท่ี
ก าจัดขยะ 

หมู่ที่ 10             
ต.เดื่อศรีคันไชย 

- - - 500,000 500,000 ก่อสร้างรั้ว 
คสล. จ านวน 
1 แห่ง 

มีรั้วรอบขอบชิด
เพื่อใช้เป็นสถานท่ี
ก าจัดขยะ 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างลานตาก คสล. เพื่อใช้ในการคัด
แยกขยะ 

หมู่ที่ 10             
ต.เดื่อศรีคันไชย 

- - - 500,000 500,000 ก่อสร้างลาน
ตาก คสล. 
จ านวน 1 
แหง่ 

มีลานตาก คสล.ใน
การคัดแยกขยะ 

กองช่าง 

3 โครงการติดตั้งเครื่องล้าง
ถุงพลาสติก 

เพื่อใช้ในการช าระ
ล้างถุงพลาสติก 

หมู่ที่ 10             
ต.เดื่อศรีคันไชย 

- - - 1,000,000 1,000,000 จ านวน 1 
เครื่อง 

มีการน า
ถุงพลาสติกมารี
ไซเคลิ 

งานสาธารณสุข 

4 โครงการติดตั้งเตาเผาขยะ เพื่อให้เกิดการ
จัดการขยะอย่าง
เป็นระบบ 

หมู่ที่ 10             
ต.เดื่อศรีคันไชย 

- - - 1,000,000 1,000,000 จ านวน 1 
แห่ง 

เกิดการจดัการขยะ
อย่างมีระบบ 

งานสาธารณสุข 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการติดตั้งถังบ าบัดน้ า
เสีย 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
เสียและลดมลพิษที่
จะเกิดขึ้น 

หมู่ที่ 10             
ต.เดื่อศรีคันไชย 

- - - 1,000,000 1,000,000 จ านวน 1 
แหง่ 

ลดปัญหามลพิษทาง
น้ า 

งานสาธารณสุข 

6 โครงการติดตั้งเครื่องแยก
ขยะ 

เพื่อใช้ในการคัด
แยกขยะ 

หมู่ที่ 10             
ต.เดื่อศรีคันไชย 

- - - 1,000,000 1,000,000 จ านวน 1 
เครื่อง 

มีการจัดการขยะมูล
ฝอยอย่างมีระบบ 

งานสาธารณสุข 

7 โครงการติดตั้งตาช่ัง เพื่อติดตั้งระบบ
เครื่องช่ังอัตโนมัต ิ

หมู่ที่ 10             
ต.เดื่อศรีคันไชย 

- - - 2,000,000 2,000,000 จ านวน 1 
เครื่อง 

มีตาช่ังที่ได้
มาตรฐาน 

งานสาธารณสุข 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
5.ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
   5.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างติดตั้ง
เสาไฟแบบรอกสลิง
หมุนยกพร้อมโคมไฟ
ถนนแอลอีดี 

เพื่อให้มีแสงสว่าง
ท าให้การเดินทาง
สัญจรในเวลา
กลางคืนสะดวก 
ปลอดภัย 

หมู่ที่ 
5,9,10,11,12,14,17 

- - - 10,000,000 10,000,000 ร้อยละ 90 
มีแสงสว่าง
เพียงพอ  

มีแสงสว่างในการ
เดินทางสัญจรไป
มา 

กองช่าง 
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   5.2 แผนงานการเกษตร 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการรณรงค์ป้องกัน
และควบคุมโรคระบาดใน
พืชและสัตว ์

เพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกรและ
ควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคที่
เกิดในพืชและสัตว์
ในพื้นที่ต าบลเดื่อ
ศรีคันไชย 

เกษตรกรในพื้นที่
ต าบลเดื่อศรีคันไชย 

- - - 50,000 50,000 ช่วยเหลือผู้ที่
ได้รับ

ผลกระทบจาก
โรคระบาดใน
พืชและสัตว์ 
ร้อยละ 80 

ป้องกันโรคระบาด
ในพืชและสัตวไ์ด ้

งานเกษตร 

 
   5.3 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการอบรมหลักสูตร
สุขาภิบาลอาหาร ส าหรับผู้
ประกอบกิจการและผู้
สัมผัสอาหาร 

เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้
ความเข้าใจและ
ทักษะด้าน
สุขอนามัยเป็นไป
ตามหลักสูตรของ
กรมอนามัย 

ผู้ประกอบกิจการผู้
สัมผัสอาหารในพืน้ที่
ต าบลเดื่อศรีคันไชย 
จ านวน 120 คน 

- - - 50,000 - ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้
ความเข้าใจ 
ร้อยละ 80 

มีความรู้ความเข้าใจ
และทักษะดา้น
สุขอนามัยเป็นไป
ตามหลักสูตรของ
กรมอนามัย 

งานสาธารณสุข 
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5.4 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผา่นมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงห้องน้ า
อาคารส านักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลเดื่อศรี
คันไชย 

เพื่อให้มีห้องน้ าที่
ได้มาตรฐาน 
สามารถใช้งานได้
ดี 

ที่ท าการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย 

- - - 500,000 - มีห้องน้ าใช้ที่
ได้มาตรฐาน 
จ านวน 2 

แห่ง  

พนักงานเจ้าหน้าที่
และผู้มาติดต่อ
ราชการมีห้องน้ าที่
ได้มาตรฐาน 

ส านักปลัด 

 
 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 

องค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
 

แผนงานรักษาความสงบภายใน 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 แผนงานรักษาความ
สงบภายใน 

 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในกิจการ
ของ อบต. 

จัดซื้อเครื่อง
โทรศัพท์มือถือ

ส่วนกลาง 

- - - 10,000 - งานป้องกันฯ 

 

  แบบ ผ.03 
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นายชาญชัย โพธิกมล/ส.อบต.หมู่ที่ 6 
                                เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอให้เพ่ิมโครงการขยายเขต
ประปา ท่าแร-่โพธิ์ตาก ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นด้วย เนื่องจากประชาชนได้รับความเดือดร้อนไม่มีน้ าประปาใช้ 

นายณัฐพล เที่ยงทัศน์/ส.อบต.หมู่ที่ 16 
                               เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอให้ท่านประธานได้อ่าน
รายละเอียดให้สมาชิกสภาได้รับฟังด้วยว่ามีโครงการอะไรบ้างที่เพ่ิมเติม  

ส.ต.อ.สุรศักดิ์ น้อยบาท/ปลัด อบต. 
                                    เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ส าหรับโครงการที่
เพ่ิมเติมจะอยู่ในแบบ ผ 02 ตามเอกสารที่ได้แจกให้ท่านสมาชิกไป ซึ่งมีรายละเอียดโครงการ ดังนี้ 1 2 3..... 
ส าหรับโครงการขยายเขตประปา ทาง อบต.ได้ขอรับงบประมาณจากกรมไปแล้ว รอทางกรมแจ้งกลับมาว่าจะได้
หรือไม่ได้ ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป 

นายสมทบ  แสงพรมชาลี/ส.อบต.หมู่ที่ 9 
                                   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน โครงการที่เพ่ิมเติม
ในครั้งนี้ เป็นโครงการเพิ่มเติมที่เก่ียวข้องกับห้าหมู่บ้าน ส าหรับโครงการที่เพ่ิม ผมมีข้อสงสัยเกี่ยวกับประสิทธิภาพ
ว่าจะมีประสิทธิภาพการใช้งานได้ขนาดไหนถ้าได้ซื้อมาใช้ และการติดตั้งการบ าบัดน้ าเสียจะมีวิธีการด าเนินงาน
อย่างไร ขอให้มีการตั้งกรรมการในการบริหารจัดการ และขอให้ทางผู้บริหารได้พาไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ 

นายณรงค์ วงศ์สง่า/ส.อบต.หมู่ที่ 7 
                                  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน บ่อขยะหมู่ที่ 7 ได้ท า
รั้วไว้แล้วสามด้าน ขอให้เพ่ิมให้ด้วย 

นายวีระศักดิ์  สุทธิอาจ/นายก อบต. 
                                  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามที่ท่านสมาชิกได้
อภิปรายเกี่ยวกับโครงการที่เพ่ิมในแผน แนวทางการด าเนินงานในการบริหารจัดการขยะเป็นเรื่องที่มีรายละเอียด
มากและเป็นงานที่มีผลกระทบกับประชาชนมากพอสมควร จึงได้มีการจัดตั้งตัวแทนของชุมชนในแต่ละหมู่บ้านทั้ง
ห้าหมู่บ้านมาประชุม ผมเลยเสนอโครงการบรรจุไว้ในแผนเพ่ือรองรับไว้ ส าหรับการด าเนินการก็คงไม่สามารถ
ด าเนินการได้ภายในครั้งเดียวเนื่องจากมีงบประมาณจ านวนจ ากัด จะพิจารณาในสิ่งที่จ าเป็นก่อน 

นายณัฐพล เที่ยงทัศน์/ส.อบต.หมู่ที่ 16 
                                         เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอให้ท่านขอมติจากสภา
เลยครับ 

นายสุริยันต์  สง่าพันธ์/ส.อบต.หมู่ที่ 14 
                                        เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมขอฝากเรื่องการคัด
แยกขยะไว้ด้วย ขอให้มีการส่งเสริมอย่างจริงจัง 

นายชะนะ สิงห์งาม/ส.อบต.หมู่ที่ 17 
                                          เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ทางโซนขุนภูมิขอฝาก
การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับขยะด้วย  
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นายอนุภาพ คชพล/รองประธานสภา อบต. 
                                ประธานสั่งนับองค์ประชุม ปรากฏว่ามีสมาชิกจ านวน 30 ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุม  
                        มีสมาชิกฯ ท่านใดจะขอแก้ไขข้อความหรือโครงการใดอีกหรือไม่ ถ้าหากไม่มีกระผมขอ
มติต่อที่ประชุมสภาอบต. ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)เพ่ิมเติม 
ครั้งที ่2  ด้วยครับ 

มติที่ประชุม   
-  เห็นชอบ  29  เสียง 
-  ไม่เห็นชอบ   -  เสียง 
-  งดออกเสียง  1  เสียง 

                    4.2 พิจารณาการโอนงบประมาณตั้งรายการใหม่ แผนงานรักษาความสงบภายใน 
                         โอนเพิ่ม (ตั้งรายการใหม่) แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  
                         หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์ส านักงาน 

นายอนุภาพ คชพล/รองประธานสภา อบต. 
                                         เรียนเชิญท่านปลัด อบต. ชี้แจงรายละเอียด ครับ 

ส.ต.อ.สุรศักดิ์  น้อยบาท/ปลัด อบต. 
                                   เรียนประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลเดื่อศรีคันไชย ได้จัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 ไปแล้วนั้น งานป้องกันฯมี
ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นจะต้องโอนเงินงบประมาณเพ่ิมเติมเพ่ือตั้งรายการใหม่ เนื่องจากมีความจ าเป็นในการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์เพ่ือใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ จึงสมควรโอนเงินงบประมาณรายจ่าย อาศัยอ านาจ ตามข้อ 27 ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง
ปัจจุบัน การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะปริมาณคุณภาพ
เปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่นจึงขอด าเนินการดังนี้  
                                  ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 ของแผนงานการรักษาความ
สงบภายใน มีค่าใช้จ่ายที่จะต้องโอนงบประมาณเพ่ิมเพ่ือตั้งรายการใหม่  เนื่องจาก จะด าเนินการจัดซื้อ
โทรศัพท์มือถือ จ านวน 2 เครื่อง จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องโอนเพ่ือตั้งรายการใหม่ ละเอียดดังนี้ 
                            แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ส านักงาน   

                          -ค่าจัดซื้อโทรศัพท์มือถือส่วนกลาง ตั้งไว้ 9,600 บาท เพ่ือจัดซื้อโทรศัพท์มือถือ 
ส่วนกลาง จ านวน 2 เครื่องๆละ 4,800 บาท คุณลักษณะ ใช้งานอินเตอร์เน็ตผ่าน WiFi ได้ เป็นจอแสดงระบบ
สัมผัสมีระบบกล้องดิจิตอล บันทึกวิดีโอได้ฯ 
                                   โดย โอนลด จากแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
หมวดค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 9,600 บาท 

นายสุริยันต์  สง่าพันธ์/ส.อบต.หมู่ที่ 14 
                                    เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมเห็นด้วยที่จะมี
การจัดซื้อโทรศัพท์ส่วนกลางไว้ประจ า เวลาเกิดเหตุฉุกฉินสามารถแจ้งเหตุได้ทันท่วงที 
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นายวิกรานต์ นวลสิงห์/ส.อบต.หมู่ที่ 2 
                                 เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ
การตั้งงบประมาณรายการใหม่แผนงานการรักษาความสงบภายใน ผมไม่ค่อยเข้าใจขอให้อธิบายให้ชัดเจนด้วยครับ 

นายสมทบ  แสงพรมชาลี/ส.อบต.หมู่ที่ 9 
                                  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมขอสอบถามกรณี
การตั้งโอนรายการใหมแ่ผนงานการรักษาความสงบภายใน กรณีจัดซื้อครุภัณฑ์โทรศัพท์ส่วนกลาง นั้น มีประโยชน์
ความจ าเป็นมากน้อยขนาดไหนครับ 

ส.ต.อ.สุรศักดิ์ น้อยบาท/ปลัด อบต. 
                                   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามที่มีท่านสมาชิก
ได้สอบถามเกี่ยวกับโอนงบประมาณตั้งรายการใหม่ เนื่องจาก แผนงานการรักษาความสงบภายใน มีความจ าเป็น
จะต้องใช้โทรศัพท์มือถือส่วนกลางในการติดต่อประสานงานในการปฏิบัติภารกิจของ อบต. โดยจะน าโทรศัพท์
ประจ าไว้ที่กู้ชีพหนึ่งเครื่อง และงานดับเพลิงหนึ่งเครื่อง เพ่ือที่ประชาชนจะได้สะดวกในการติดต่อขอความ
ช่วยเหลือหรือรับบริการอ่ืนๆของ อบต. ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 
                                    ส าหรับการตั้งรายการใหม่เพ่ือจะจัดซื้อโทรศัพท์ จะตั้งไว้ในหมวดครุภัณฑ์ส านักงาน 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน โดยโอนลดงบประมาณจากหมวดค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ที่ตั้งไว้ จ านวน  40,000 บาท โอนลด จ านวน 9,600 บาท เพ่ือจัดซื้อโทรศัพท์มือถือส่วนกลาง จ านวน 2 
เครื่อง 
นายชาญชัย  โพธิกมล/ส.อบต.หมู่ที่ 6 
                                  ตามที่ได้ฟังท่านปลัดชี้แจงเกี่ยวกับการจัดซื้อโทรศัพท์ คือจะซื้อให้เฉพาะกับงานกู้ชีพ
และงานดับเพลิง แต่ผมเห็นว่า งานประปาก็มีความส าคัญท าไมไม่ตั้งซื้อให้ด้วยครับ เวลาประปาเกิดขัดข้อง น้ าไม่
ไหลจะได้ติดต่อได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

นายนิ่ม  ฝ่ายรีย์/ส.อบต.หมู่ที่ 15 
                                  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมว่าสองเครื่องมัน
น้อยไป ขอให้ซื้อสิบเครื่องไปเลยครับ 

นายวีระศักดิ์  สุทธิอาจ/นายก อบต. 
                                    เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน การจัดซื้อโทรศัพท์
ของซื้อเพียงสองเครื่องก่อน ในส่วนของกิจการประปาก็จะมีโทรศัพท์ที่เป็นส่วนตัวของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่จะต้อง
รายงานเหตุการณ์ทุกครั้งที่ออกปฏิบัติหน้าที่ประจ าอยู่แล้วครับ 

นายอนุภาพ คชพล/รองประธานสภา อบต. 
                                ประธานสั่งนับองค์ประชุม ปรากฏว่ามีสมาชิกจ านวน 28 ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุม       
                               มีสมาชิกฯ ท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้าหากไม่มีกระผมขอมติต่อที่ประชุม
สภาอบต. ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบการโอนงบประมาณตั้งรายการใหม่ แผนงานรักษาความสงบภายใน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์ส านักงาน ค่าจัดซื้อโทรศัพท์มือถือส่วนกลาง ด้วยครับ 

มติที่ประชุม   
-  เห็นชอบ  27  เสียง 
-  ไม่เห็นชอบ   -  เสียง 
-  งดออกเสียง  1  เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี  5                     เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
นายอนุภาพ คชพล/รองประธานสภา อบต. 
                                             เรียนสอบถามท่านนายก เกี่ยวกับงบซ่อมแซมถนนเพ่ือการเกษตร 
ด าเนินการไปถึงไหนแล้ว ยังเหลืออีกก่ีหมู่บ้านที่ยังไม่ได้ 

นายสมทบ  แสงพรมชาลี/ส.อบต.หมู่ที่ 9 
                                  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  สอบถาม
เกี่ยวกับงบลอยกระทงและงบกีฬา ในส่วนนี้ที่ไม่ได้จัดท าโครงการน างบไปท าอะไรบ้าง และเรื่องน้ าประปา ขอให้
ทางผู้บริหารได้จัดคณะกรรมการไปติดตามเรื่องน้ าประปาว่ามันติดขัด มีปัญหาอย่างไ ร และไปอธิบายให้กับ
ประชาชนได้รับทราบ 

นายนิ่ม  ฝ่ายรีย์/ส.อบต.หมู่ที่ 15 
                                 เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน วันนี้ผมเข้ามา
ประชุมเห็นมีพนักงานแปลกหน้าหลายคน ขอให้ทางผู้บริหารชี้แจงด้วยครับ 

ส.ต.อ.สุรศักดิ์ น้อยบาท/ปลัด อบต. 
                                   ตามที่ท่านสมาชิกสอบถามเกี่ยวกับงบกีฬาและงบลอยกระทง ที่ไม่ได้ด าเนินการก็ยัง
อยู่ปกติ งานประปาที่ท่านเป็นห่วงทางผู้บริหารก็ทราบแล้วก็อยู่ในขั้นตอนของการหาวิธีแก้ไขปัญหา ในส่วนของ
เจ้าหน้าที่ที่ท่านเห็นทาง อบต.มีการรับพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ิมประมาณสามถึงสี่คน ก็มีพนักงานดับเพลิงสองคน 
พนักงานขับรถดับเพลิงหนึ่งคน พนักงานขับรถยกกระเช่าหนึ่งคน ผู้ช่วยช่างไฟฟ้าหนึ่งคน โดยให้นายณภัทร ไปขับ
รถกู้ชีพคันที่สอง  

นายสมทบ  แสงพรมชาลี/ส.อบต.หมู่ที่ 9 
                                 สรุปให้นายณภัทร ขับรถคันที่สองใช่ไหมครับและถ้ามีการซื้อรถกู้ชีพคันใหม่ใครจะเป็น
คนขับครับ 

ส.ต.อ.สุรศักดิ์ น้อยบาท/ปลัด อบต. 
                                ณ ตอนนี้คือให้ขับคันที่สองที่เป็นรถของชาวบ้านร่วมกันซื้อก่อน ถ้ามีการจัดซื้อรถกู้ชีพ
คันใหม่ของ อบต.เรียบร้อยแล้ว ก็จะให้นายณภัทรมาขับคันนี้ครับ 

นายสุริยันต์  สง่าพันธ์/ส.อบต.หมู่ที่ 14 
                               เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผมขอสนับสนุน
ประเด็นเรื่องให้มีการขยายเขตไฟฟ้าไปโนนขุนภูมิ คือขอประปาจากหมู่ที่ 5 ไปใช่ เนื่องจากชาวบ้านเดือดร้อน 
ประปาที่ขยายเขตมากจากบ้านสระพังทองโพธิ์ตากระบบมันเริ่มรวน ขอให้เร่งด าเนินการให้ด้วยครับ 

นายสมทบ  แสงพรมชาลี/ส.อบต.หมู่ที่ 9 
                                 เรียนท่านนายก ผมขอฝากการจัดซื้อเครื่องดับไฟขนาดเล็กที่เป็นแบบเครื่องพ่นยา
เพราะตอนนี้ก็ใกล้หน้าแล้งแล้วจะได้มีอุปกรณ์ในการช่วยดับไฟ ในกรณีที่ที่รถดับเพลิงเข้าไม่ถึงขอฝากด้วยนะครับ 

นายชาญชัย  โพธิกมล/ส.อบต.หมู่ที่ 6 
                                เรียนท่านประธานสภา ท่านผู้บริหารและสมาชิกสภาทุกท่าน เนื่องจากจะสิ้นปีแล้วขอ
สอบถามจะมีการจัดงานส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่หรือไม่ครับ และจะจัดวันไหน อีกเรื่องสอบถามเกี่ยวกับถังเก็บ
น้ าเชื่อโคกระบือ ไม่ทราบว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนครับ 
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นายวีระศักดิ์   สุทธิอาจ/นายก อบต. 
                                 เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ส าหรับถังเก็บ
น้ าเชื้อทาง อบต.ยังไม่ได้จัดซื้อนะครับ น้ าประปาโนนขุนภูมิพยายามจะแก้ปัญหาให้เสร็จก่อนปีใหม่ งานจัดปีใหม่
สรุปเป็นวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ครับ 

นายณรงค์  วงศ์สง่า/ส.อบต.หมู่ที่ 7 
                                  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน งบซ่อมแซมถนน
เพ่ือการเกษตรของหมู่ที่ 7 ผู้รับเหมาส่งงานไม่ค่อยเรียบร้อย 

นายวีระศักดิ์   สุทธิอาจ/นายก อบต. 
                                  ขอให้ท่านสมาชิกติดต่อประสานงานกับกองช่างเลยนะครับ ติดขัดอย่างไรการแก้ไข
ปัญหาก็จะได้รวดเร็วขึ้น 

นายยุทธชัย  ปู่ทา/ส.อบต.หมู่ที่ 2 
                                   ผมขอสอบถามเกี่ยวกับน้ าที่หนองบัวรวมที่มีการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์มีรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายอย่างไรครับในกรณีท่ีผมจะใช้น้ า 

นายวีระศักดิ์   สุทธิอาจ/นายก อบต. 
                                    โครงการนี้เป็นโครงการของกรมทรัพยากรน้ า ภาค 4 อุดรธานี เป็นเครื่องสูบน้ า
พลังงานแสงอาทิตย์ มีการติดตั้งจ านวน 2 จุด ส าหรับการใช้มีการต่อท่อ 1,000 เมตร เป็นระบบน้ าเพ่ือ
การเกษตร ต้องดูว่ามีการวางระบบท่อไปทางไหน ในส่วนของรายละเอียดก็ยังไม่ทราบชัดเจนเนื่องจากด าเนินการ
ยังไม่เรียบร้อย ถ้าด าเนินการเรียบร้อยแล้วค่อยมาวางแผนกันว่าจะท าอย่างไรต่อไป 

นายอนุภาพ คชพล/รองประธานสภา อบต. 
  ส าหรับการประชุมครั้งนี้ก็ด าเนินมาเป็นเวลาสมควรแล้ว  มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่    
เมื่อไม่มีท่านใดเสนอ  บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอปิดประชุมครับ  
 

 เลิกประชุมเวลา      15.00  น. 

       ส.ต.อ. สรุศักดิ์   น้อยบาท         จดบันทึกรายงานการประชุม               
              (สุรศักดิ์   น้อยบาท)                                                
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย             
                                                                
                                                                          ปัญญา  วงศ์สง่า     ตรวจรายงานการประชุม 
                                                                      (นายปัญญา  วงศ์สง่า)                    
                                                      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย 
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                              บันทึกของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย  ท าหน้าที่ตรวจรายงานการ
ประสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย ครั้งนี้ถูกต้องแล้ว  จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 

(ลงชื่อ)         ชะนะ  สิงห์งาม        ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
         (นายชะนะ  สิงห์งาม) 
                         ส.อบต. หมู่  17 
 

(ลงชื่อ)       ชาญชัย  โพธิกมล      กรรมการ 
      (นายชาญชัย  โพธิกมล) 
                         ส.อบต. หมู่  6 
 

(ลงชื่อ)      สุริยันต์  สง่าพันธ์        กรรมการ 
    (นายสุริยันต์  สง่าพันธ์) 
                                    ส.อบต. หมู่  14 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


