(สำเนำ)
บันทึกกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำดอกคำ
สมัยสำมัญ สมัยที่ 3 / ๒๕๖2 ครั้งที่ 2
วันที่ 20 เดือน สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖2
ณ ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำดอกคำ
---------------------------------------ผู้เข้ำประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
๑1.
๑2.
๑3.
๑4.
๑5.
16.
๑7.
๑8.
๑9.
20.
21.
22.
๒3.
24.

จำนวน ๒4 คน

นำยเพ็ง เชื้อคำจันทร์
นำยอุเทน พระนคร
นำยอำทิตย์ คำเถื่อน
นำยอุทิศ ดอนมืด
นำงสุขีวัลย์ เภ้ำสร้อย
นำงสำวดำรำวรรณ ไข่มกุ
นำยอดุลย์ โคตมี
นำยบุญเพ็ง อ่อนน้อม
นำยเทพเทวัญ แก้วกัญญำ
นำยรัศมี ศรีนำค
นำยวิทยำ ธำตุลม
นำยตัน นันทะถิน
นำยตุม้ ทอง อภัยโส
นำงสมคิด สุวรรณกลำง
นำยเดชำธร จู่มำ
นำยสนัน่ ดี ศรีพุทธำ
นำยเกริกฤทธิ์ มำตรขำว
นำงประหยัด อุ่นทะ
นำงสุชำดำ เดี่ยวคำมำ
นำงทองศร ทองสำ
นำยสงกรำนต์ ลำพุทธำ
นำยประเสริฐ เกิดศักดิ์
นำยถำวร สุกัญญำ
นำยสมพำน เพ็ชรสมบัติ

ผู้ไม่มำประชุม จำนวน - คน
-ไม่มี

ประธำนสภำ อบต.ท่ำดอกคำ
รองประธำนสภำ อบต.ท่ำดอกคำ
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๑
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๑
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๒
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๒
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๓
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๕
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๕
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๔
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๔
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๖
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๗
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๗
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๘
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๘
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๙
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๙
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๑๐
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๑๐
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๑๑
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๑๒
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๑๓
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๑๓

๒
ผู้เข้ำร่วมประชุม จำนวน ๑2 คน
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๘.
9.
10.
11.
12.

นำยประสงค์ เวฬุวนำธร
นำยสินไชย เชือ้ คำจันทร์
นำยสำนำน แสวงวงค์
นำยกฤษณะ จันทร์สว่ำง
นำยปรีชำ กงภูธร
นำยมนตรี ศรีมงคล
นำงปำริชำติ แสนทวีสขุ
นำงอนงค์ ไวมุงคุณ
นำยณพกร สอนสกุล
นำงสำวสำยสมร นันทะถิน
นำงสำวมธุรดำ สีนำค

นำยก อบต.ท่ำดอกคำ
รองนำยก อบต.ท่ำดอกคำ
รองนำยก อบต.ท่ำดอกคำ
เลขำนุกำรนำยกอบต.ท่ำดอกคำ
ปลัด อบต.ท่ำดอกคำ
รองปลัด อบต.ท่ำดอกคำ
หัวหน้ำส่วนกำรคลัง
ผู้อำนวยกำรกองกำรศึกษำฯ
ผู้อำนวยกำรกองสวัสดิกำรฯ
หัวหน้ำสำนักงำนปลัดฯ
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน

๓
เริ่มประชุมเวลำ ๐๙.๓๐ น.
-เมื่อทีป่ ระชุมพร้อมแล้ว นำยเพ็ง เชื้อคำจันทร์ ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำดอกคำ
ประธำนในที่ประชุมได้กล่ำวเปิดกำรประชุม และดำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระ ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 แจ้งเรื่องกำรแต่งตัง้ ประธำนและเลขำนุกำรคณะกรรมกำรแปรญัตติ ซึ่งที่
ประชุมคณะกรรมกำรแปรญัตติได้มีมติคดั เลือก ประธำนและเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรแปรญัตติ ดังนี้
1. นำยสมพำน เพ็ชรสมบัติ เป็น ประธำนคณะกรรมกำร
2. นำยเทพเทวัญ แก้วกัญญำ เป็น คณะกรรมกำรแปรญัตติ
3. นำยประเสริฐ เกิดศักดิ์ เป็น คณะกรรมกำรแปรญัตติ
4. นำยอดุลย์ โคตมี
เป็น คณะกรรมกำรแปรญัตติ
5. นำงสุขขีวัลย์ เภ้ำสร้อย เป็น เลขำนุกำรคณะกรรมกำรแปรญัตติ
ซึ่งคณะกรรมกำรแปรญัตติได้กำหนดระยะเวลำในกำรเสนอคำแปรญัตติร่ำง
ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ในระหว่ำง
วันที่ 14 สิงหำคม 2562 ตั้งแต่เวลำ 13.00 น. เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 20
สิงหำคม 2562 เวลำ 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
ท่ำดอกคำ และกำหนดวันประชุมคณะกรรมกำรแปรญัตติในวันที่ 20 สิงหำคม
2562 เวลำ 09.30 น. เป็นต้นไป
มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒

รับทรำบ

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
๒.๑ รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำดอกคำ
สมัยสำมัญ ครัง้ ที่ 3/๒๕๖2 เมื่อวันที่ 14 เดือน สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖2
มติที่ประชุม

รับรอง
๒4 เสียง
ไม่รับรอง
- เสียง
งดออกเสียง - เสียง

๔
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1 เรื่องขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี
(พ.ศ.2561-2565)

นำยเพ็ง เชื้อคำจันทร์
ประธำนสภำฯ
นำยปรีชำ กงภูธร
เลขำนุกำรสภำฯ

-วันนี้จะเป็นกำรพิจำรณำญัตติขอควำมเห็นชอบร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่นห้ำปี
(พ.ศ.2561-2565) ซึ่งตอไปจะได้มอบหมำยให้ทำ่ นปลัด ซึ่งเป็น
เลขำนุกำรสภำฯ ได้ชี้แจงรำยละเอียดให้สมำชิกสภำฯทุกท่ำนได้รับทรำบถึง
ระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ขอเรียนเชิญท่ำนปลัดครับ
-เรียนท่ำนประธำนสภำฯท่ำนสมำชิกสภำ อบต.ท่ำดอกคำ ทุกท่ำน กำร
ทบทวนแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ นัน้
1. ที่มา
กระทรวงมหำดไทย ได้มหี นังสือด่วนที่สดุ ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลง
วันที่ 15 พฤษภำคม 2562 แจ้งซักซ้อมแนวทำงกำรทบทวนแผนพัฒนำ
ท้องถิน่ สรุปควำมได้ว่ำ กระทรวงมหำดไทย เห็นว่ำ พระรำช
กฤษฎีกำ ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนจังหวัดและกลุม่ จังหวัดแบบบูรณำกำร
พ.ศ. 2551 มำตรำ 19 วรรคสำม กำหนดให้เมื่อแผนพัฒนำจังหวัดได้รบั
ควำมเห็นชอบจำกคณะรัฐมนตรีและประกำศใช้แล้ว กำรจัดทำแผนพัฒนำ
ท้องถิน่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และกำรดำเนินกิจกำรของจังหวัด
และหน่วยงำนของรัฐทีเ่ กี่ยวข้องต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนำจังหวัด
ประกอบกับระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรบริหำรงำนเชิงพื้นที่
แบบบูรณำกำร พ.ศ. 2560 ข้อ 7 กำหนดให้แผนพัฒนำจังหวัด
แผนพัฒนำกลุม่ จังหวัด และแผนพัฒนำภำคมีระยะเวลำห้ำปี ดังนั้น เพื่อให้
แผนพัฒนำท้องถิน่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน ซึ่งเป็น
แผนพัฒนำท้องถิน่ ที่มีระยะเวลำสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) มีควำม
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนำจังหวัด แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด
รวมทัง้ แผนปฏิบตั ิรำชกำรประจำปีจงั หวัด แผนปฏิบตั ิรำชกำรประจำปี
กลุ่มจังหวัด ตลอดจนสำมำรถบูรณำกำรแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม และ
งบประมำณในพื้นที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุด
ให้กับประชำชน กระทรวงมหำดไทย จึงได้กำหนดระยะเวลำแผนพัฒนำ
ท้องถิน่ ใหม่ จำกเดิมซึ่งเป็นแผนพัฒนำท้องถิน่ ที่มีระยะเวลำสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) มำเป็นแผนพัฒนำท้องถิน่ ระยะเวลำห้ำปี (พ.ศ. 25612565) และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ถือเป็นแนวทำงปฏิบตั ิใน
ปัจจุบัน ซึง่ ในกำรทบทวนแผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ นัน้ อำจใช้ข้อมูลจำกแผนพัฒนำท้องถิน่ สี่ปเี ดิม มำทบทวนและ

๕
ปรับใช้ในกำรทบทวนแผนพัฒนำท้องถิน่ ห้ำปี(พ.ศ. 2561-2565) โดย
พิจำรณำให้มีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัด ยุทธศำสตร์จงั หวัด ยุทธศำสตร์กลุ่มจังหวัด
แผนพัฒนำจังหวัด แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด แผนพัฒนำภำค แผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 และยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี
(พ.ศ. 2561-2580)
2. ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2.1 ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดทำแผนพัฒนำของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2561
2.2 หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600
ลงวันที่ 29 มกรำคม 2559 เรือ่ ง แนวทำงและหลักเกณฑ์กำรจัดทำและ
ประสำนแผนพัฒนำท้องถิน่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.3 หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931
ลงวันที่ 15 พฤษภำคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรทบทวน
แผนพัฒนำท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จำกที่มำและระเบียบ กฎหมำยและหนังสือสั่งกำรดังกล่ำวข้ำงต้นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ จึงมีควำมจำเป็นต้องมีกำรทบทวนแผนพัฒนำท้องถิ่น
ของตัวเอง เพื่อให้มีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัด ยุทธศำสตร์จงั หวัด ยุทธศำสตร์กลุม่
จังหวัด แผนพัฒนำจังหวัด แผนพัฒนำกลุม่ จังหวัด แผนพัฒนำภำค
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 และยุทธศำสตร์ชำติ
20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ซึ่งตอไปจะได้มอบหมำยให้นักวิเครำะห์
นโยบำยและแผน ซึง่ เป็นผู้รบั ผิดชอบ ได้นำเสนอรำยละเอียดให้ทปี่ ระชุม
รับทรำบต่อไป ขอเรียนเชิญครับ
นำงสำวมธุรดำ สีนำค
-เรียนท่ำนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำดอกคำ ท่ำนสมำชิก
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน สภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำดอกคำ ทุกท่ำน กำรทบทวนแผนพัฒนำ
ท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ นัน้ ในส่วน
กำรทบทวนแผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำดอกคำ ได้
มีกำรจัดทำประชำคมในระดับตำบลเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีรำยละเอียดเค้ำโครง
แผนพัฒนำท้องถิน่ ห้ำปี (พ.ศ. 2561-2565) รำยละเอียดตำมเอกสำรร่ำง
แผนพัฒนำท้องถิน่ ที่แจกให้กับท่ำนสมำชิกสภำฯ ทุกท่ำนแล้ว
(รายละเอียดตามอกสารแนบท้ายหมายเลข 1) จึงขอให้สมำชิกสภำฯทุก
ท่ำนได้ตรวจสอบ หำกมีแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมใดไม่ถกู ต้อง หรือไม่
ตรงกับข้อมูลในหมู่บำ้ นของท่ำน ให้ทักท้วง เพื่อทำกำรปรับปรุงแก้ไขให้
ถูกต้องสมบูรณ์ต่อไป

นำยเพ็ง เชื้อคำจันทร์
ประธำนสภำฯ

๖
-ท่ำนสมำชิกสภำฯ ทุกท่ำน คงได้รับทรำบถึงทีม่ ำที่ไปของกำรทบทวน
แผนพัฒนำท้องถิน่ ตำมที่ทำ่ นปลัด และนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ซึง่
เป็นผูร้ ับผิดชอบ ได้นำเสนอรำยละเอียดให้ที่ประชุมรับทรำบแล้วนะครับ มี
สมำชิกสภำฯท่ำนใดจะสอบถำม หรืออภิปรำยแสดงควำมคิดเห็นบ้ำง ขอ
เรียนเชิญครับ
-ไม่มผี ู้อภิปรำยแสดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติม
-ในเมื่อไม่มีผอู้ ภิปรำยและแสดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติม ต่อไปผมจะได้ขอมติที่
ประชุมว่ำจะเห็นชอบร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่นห้ำปี (พ.ศ. 2561-2565)
หรือไม่
มติที่ประชุม

นำยเพ็ง เชื้อคำจันทร์
ประธำนสภำฯ

ระเบียบวาระที่ 4
นำยเพ็ง เชื้อคำจันทร์
ประธำนสภำฯ

- ปิดประชุมเวลำ

เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง

๒4 เสียง
- เสียง
- เสียง

-สรุปทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบร่ำงแผนพัฒนำท้องถิน่ ห้ำปี (พ.ศ. 25612565) ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์นะครับ ซึ่งส่วนไหนในร่ำง
แผนพัฒนำท้องถิน่ ที่ยังมีขอ้ ผิดพลำดตกหล่น ก็ขอให้ทำ่ นสมำชิกสภำฯ ได้
ประสำนกับทำงผูร้ ับผิดชอบเพื่อทำกำรปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องสมบูรณ์
ต่อไปนะครับ
เรื่องอื่นๆ
- ไม่มี
-ผมต้องขอขอบคุณท่ำนนำยกฯ ท่ำนสมำชิกสภำฯ และเจ้ำหน้ำที่ทกุ ท่ำน
นะครับที่มำประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ผมขอนัดหมำยกำรประชุมครำว
ถัดไปเป็นวันที่ 23 สิงหำคม 2562 เวลำ 09.30 น. นะครับ จึงแจ้งเพื่อ
ทรำบโดยทัว่ กัน และจะไม่มกี ำรออกหนังสือแจ้งอีกนะครับ วันผมขอปิด
กำรประชุมครับ
๑1.45 น.
ลงชื่อ

ปรีชำ กงภูธร ผู้จดบันทึกรำยงำนกำรประชุม
(นำยปรีชำ กงภูธร)
เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำดอกคำ
ลงชื่อ

เพ็ง เชือ้ คำจันทร์
ผู้รับรองรำยงำนกำรประชุม
(นำยเพ็ง เชื้อคำจันทร์)
ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำดอกคำ

๗
คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำดอกคำ ได้ตรวจรำยงำนกำร
ประชุมเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่.............................................................................................

ลงชื่อ

ผูต้ รวจรำยงำนกำรประชุม

(นำยบุญเพ็ง อ่อนน้อม)
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม
ลงชื่อ

ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม

(นำงสุขวี ัลย์ หมั่นบุญ)
คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม
ลงชื่อ
ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม
(นำยเกริกฤทธิ์ มำตรขำว)
คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม

