
บันทึกรายงานการประชุม 

การประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา  ประจําป 2564 

สมัยสามัญท่ี  1 / 2564  คร้ังท่ี  1 

วันท่ี  15  เดอืน  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2564 

ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา 

………………………… 

สมาชิกท้ังหมด  12 คน 

ผูเขาประชุม  12 คน 

ขาดประชุม   - คน 

ลา                  -        คน 

ผูเขารวมประชุม      5    คน 

 

ผูเขาประชุม 

ท่ี ช่ือ ช่ือสกุล ตําแหนง ลายมอืช่ือ 

1 นายพีระพันธ ใจอดทน ประธานสภา ฯ พีระพันธ  ใจอดทน 

2 นายอํานวย พรมบ ุ รองประธานสภา ฯ อํานวย  พรมบ ุ

3 นายสาคร สงิหโคตร สมาชิกสภา อบต.หมู 1 สาคร   สงิหโคตร 

4 นายธวัช ชัยบุตร สมาชิกสภา อบต.หมู 1 ธวัช  ชัยบุตร 

5 นายสมบัต ิ คําแกว สมาชิกสภา อบต.หมู 3 สมบัต ิ    คําแกว 

6 นายทองรัตน ทพิยแสง สมาชิกสภา อบต.หมู 4 ทองรัตน  ทพิยแสง 

7 นายหนูแดง อินนอก สมาชิกสภา อบต.หมู 5 หนูแดง  อินนอก 

8 นายพงษศักดิ ์ รนิทรลา สมาชิกสภา อบต.หมู 6 พงษศักดิ์    รนิทรลา 

9 นายภิญโญ เหลอืงคํา สมาชิกสภา อบต.หมู 6 ภิญโญ   เหลอืงคํา 

10 นางคําไฮ หาแกว สมาชิกสภา อบต.หมู 7 คําไฮ   หาแกว 

11 นายสมศักดิ์  กสิันเทยีะ สมาชิกสภา อบต.หมู 7 สมศักดิ์  กิสันเทยีะ 

12 นายสมศักดิ ์ ภูออน สมาชิกสภา อบต.หมู 8 สมศักดิ์  ภูออน 
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ผูเขารวมประชุม 

ท่ี ช่ือ ช่ือสกุล ตําแหนง ลายมอืช่ือ 

1 นายนยิม ดเิรกศลิป นายก อบต. นยิม  ดิเรกศลิป 

2 นายสกล เฉลยีวชาต ิ รองนายก อบต. สกล  เฉลยีวชาต ิ

3 นางปทุมรัตน ขวัญทพิยธนสาร นักวเิคราะหนโยบายและแผน ปทุมรัตน  ขวัญทพิยธนสาร 

4 นางชิสา เฉลยีวชาต ิ นักจัดการงานทั่วไป ชิสา  เฉลยีวชาต ิ

5 นางกัลยารัตน   นาไพบูลย จพง.พัสดุชํานาญงาน กัลยารัตน  นาไพบูลย 

 

เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 

 

ระเบยีบวาระท่ี  1 เร่ืองประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภา ฯ  เพื่อรับทราบแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 (แกไข ฉบับที่ 4) 

   ในการแจงเพื่อรับทราบแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 (แกไข ฉบับที่ 4)   

ขอเชิญนักวเิคราะหนโยบายและแผน  ไดแจงเพื่อทราบตอไป 

นางปทุมรัตน  ขวัญทพิยธนสาร      ในปงบประมาณ 2564 องคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา  มีความ  

    (นักวเิคราะหฯ) ประสงคจะดําเนนิการแกไขโครงการพัฒนาในยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดาน

โครงสรางพื้นฐาน แผนงานเคหะและชุมชน  เพื่อใหงบประมาณที่จะดําเนนิการจรงิ

ตามโครงการพัฒนาสอดคลองกับงบประมาณที่ตั้งไวในแผนพัฒนาทองถิ่น  แต

เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ.2564  ไมไดจัดทําแผน ฯ สําหรับรายการดังกลาว  

องคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคาจงึไดจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-

2565) แกไขฉบับที่ 4  ข้ึน  เพื่อทําการแกไขโครงการพัฒนาในยุทธศาสตรที่ 4  ใน

การดําเนินงาน  ใหถูกตองเปนไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา

แผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเตมิถงึ (ฉบับที่ 3) 

พ.ศ.2561 ขอ 21  ซ่ึงกําหนดใหการแกไขแผนพัฒนาเปนอํานาจของผูบรหิาร

ทองถิ่น  ซ่ึงในการนี้ผูบรหิารทองถิ่นไดอนุมัตแิกไขแผน ฯ แลว  จึงขอแจงใหที่

ประชุมรับทราบ 

ที่ประชุม รับทราบ   
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ระเบยีบวาระท่ี 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีแลว 

ประธานสภา ฯ   ไดใหเลขานุการสภาอานรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 4/2563    

เม่ือวันที่  25  ธันวาคม  2563  ใหกับที่ประชุมทราบ 

เลขานุการสภา ฯ ไดอานบันทึกการประชุมใหกับที่ประชุมทราบ 

ประธานสภา ฯ จากที่เลขานุการไดอานบันทกึรายงานการประชุมครัง้ที่ผานมานี้  มีสมาชิกทานใด

จะขอแกไขหรอืเพ่ิมเตมิบันทกึการประชุมดังกลาวนี้หรอืไม  

ที่ประชุม  ไมมีสมาชิกทานใดขอแกไขรายงานการประชุม 

ประธานสภาฯ             ถาไมมี  ขอมตริับรองบันทึกรายงานการประชุมในครัง้นี้ดวยครับ 

ที่ประชุม                  ใหการรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญที่ 4 /2563 ครัง้ที่ 1   เม่ือวันที่   

25  ธันวาคม  2563  ดวยคะแนนเปนเอกฉันท   
 

ระเบยีบวาระท่ี 3 เรื่องพิจารณาเพื่อทราบและถอืปฏิบัต ิ

   3.1 เร่ือง พิจารณากําหนดสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล 

   ภูแลนคาสมัยสามัญ  ประจําป 2564  และกําหนดสมัยประชุม 

   สมัยแรกของปถัดไป ประจําป 2565 

ประธานสภา ฯ    ตอไปเปนการกําหนดการประชุมสภาสมัยสามัญ ประจําป พ.ศ. 2564    ซ่ึงในที ่

ประชุมสามัญ  สมัยที่ 1 ประจําป 2564  ไดกําหนดการประชุมสภาสามัญสมัย 

แรกของป 2564  คอื วันที่  6 – 20  กุมภาพันธ  2564  สวนสมัยตอไปนัน้เรายัง

ไมไดกําหนด  จึงขอนําเรยีนปรึกษาสภาวาจะกําหนดเปนกี่สมัยและระหวางวันที่

เทาไหร  ขอเชิญสมาชิกเสนอไดเลย  

นายพงษศักดิ์   รนิทรลา  สมาชิก อบต. หมู 6  ขอเสนอสมัยประชุม   กําหนดเปน  4 สมัย    

ประธานสภา ฯ  ขอผูรับรอง  2  ทาน 

ผูรับรอง  1. นายธวัช ชัยบุตร   สมาชิก อบต. หมู 1 

   2. นายสมศักดิ์   ภูออน   สมาชิก อบต. หมู 8 

ประธานสภา ฯ  มีสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนหรอืไม 

ที่ประชุม  ไมมีสมาชิกทานใดเสนอ 

ประธานสภา ฯ  สรุปวาการกําหนดสมัยประชุม  สมัยสามัญประจําป 2564  กําหนดเปน  4 สมัย  

ตามที่นายพงษศักดิ์   รนิทรลา  สมาชิก อบต.หมู 6  เสนอ   ตอไปเปนการ 

กําหนดวันที่ของสมัยประชุมแตละสมัย  สําหรับสมัยสามัญที่ 1  วันที่  6 – 20  

กุมภาพันธ  2564  ที่ประชุมไดกําหนดไวตัง้แต ป 2563  แลว  จึงขอใหที่ประชุม 

เสนอสมัยประชุม  สมัยที่ 2 , 3 และ 4 และกําหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1  

ประจําป 2565 
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นายสมบัต ิ คําแกว สมาชิก อบต.หมู 3  ขอเสนอ  ดังนี้ 

- สมัยสามัญที่ 2 ระหวางวันที่ 11 – 25  พฤษภาคม  2564 

- สมัยสามัญที่ 3 ระหวางวันที่ 11 – 25  สงิหาคม  2564 

- สมัยสามัญที่ 4 ระหวางวันที่ 11 – 25  ธันวาคม  2564  

ประธานสภา ฯ  ขอผูรับรอง 2 ทาน 

ผูรับรอง  1. นายภิญโญ  เหลอืงคํา  สมาชิก อบต.หมู 6 

   2. นายสมศักดิ์  กิสันเทยีะ สมาชิก อบต.หมู 7 

ประธานสภา ฯ  มีสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนหรอืไม 

ที่ประชุม  ไมมีสมาชิกทานใดเสนอ 

ประธานสภา ฯ สรุปวาการกําหนดวันที่ระหวางสมัยประชุมสภา ฯ  สมัยสามัญประจําป 2564   

ตามที่นายสมบัติ  คําแกว  สมาชิก อบต.หมู 3  เสนอ   

ที่ประชุม  รับทราบ 

ประธานสภา ฯ   ตอไปจะกําหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจําป 2565  ขอเชิญเสนอไดเลย 

นายธวัช  ชัยบุตร ขอเสนอ สมัยสามัญที่ 1  วันที่  11 – 25  กุมภาพันธ  2565  

ประธานสภา ฯ  ขอผูรับรอง  2  ทาน 

ผูรับรอง  1. นายสมบัต ิ คําแกว  สมาชิก อบต.หมู 3 

   2. นายหนูแดง  อินนอก  สมาชิก อบต. หมู 5 

ประธานสภา ฯ  มีสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนหรอืไม 

ที่ประชุม  ไมมีสมาชิกทานใดเสนอ 

ประธานสภา ฯ สรุปวาการกําหนดสมัยสามัญที่ 1 ประจําป 2565     

ตามที่นายสาคร  สงิหโคตร  สมาชิก อบต.หมู 1  เสนอ   

ที่ประชุม  ที่ประชุมมีมตเิห็นชอบเปนเอกฉันท 
 

   3.2 เร่ือง แถลงผลการปฏบิัติงานและการใชจายงบประมาณประจําป  

                 งบประมาณ 2563 

ประธานสภา ฯ   ตอไปจะเปนการแถลงผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณประจําป   

งบประมาณ 2563   ขอเชิญรองนายก อบต. ช้ีแจงรายละเอียด 

นายสกล  เฉลยีวชาต ิ เรยีน ทานประธานสภา ฯ สมาชิกสภา อบต. และผูเขารวมประชุมทุกทาน   

กระผมไดรับมอบหมายจากทานนายก อบต.ใหช้ีแจงรายละเอียดผลการปฎิบัติงาน

และการใชจายงบประมาณประจําป 2563  เนื่องจากทาน นายก อบต. ติดภารกจิ

เรงดวน  ไมสามารถช้ีแจงรายละเอียดในสวนนี้ได  ในสวนของการแถลงผลการ

ปฏิบัตงิานและการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ 2563    
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ตัง้แตวันที่  1 ตุลาคม  2562 – 30 กันยายน 2563  ดังนี้ 

สรุปรายรับจรงิประจําปงบประมาณ 2563  

รายไดจัดเก็บเอง 

- หมวดภาษอีากร  

ประมาณการ   118,100.00   บาท  จัดเก็บไดจรงิ   15,883.16  บาท 

-  หมวดคาธรรมเนยีม คาปรับ และใบอนุญาต 

ประมาณการ   126,500  บาท  จัดเก็บไดจรงิ    82,863.20  บาท 

- หมวดรายไดจากทรัพยสนิ 

ประมาณการ   121,000  บาท  จัดเก็บไดจรงิ  140,553.90  บาท 

-  หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณชิย 

ประมาณการ   -    บาท  จัดเก็บไดจริง  -    บาท 

-  หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 

ประมาณการ   110,500   บาท  จัดเก็บไดจรงิ  156,250   บาท 

-  หมวดรายไดจากทุน 

ประมาณการ   -   บาท  จัดเก็บไดจรงิ   -    บาท 

   รวมรายไดจัดเก็บเอง 

ประมาณการ  476,100  บาท จัดเก็บไดจรงิ  395,550.26  บาท 

   รายไดที่รัฐบาลจัดเก็บแลวจัดสรรให อปท. 

-  หมวดภาษจีัดสรร 

   รวมรายไดที่รัฐบาลจัดเก็บแลวจัดสรรให อปท. 

ประมาณการ  14,835,000.00 บาท จัดเก็บไดจรงิ 13,990,140.75 บาท 

รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนให อปท. 

-  หมวดเงนิอุดหนุนทั่วไป 

รวมรายไดที่รัฐบาลอุดหนุนให อปท. 

ประมาณการ  16,549,364.00  บาท จัดเก็บไดจรงิ  16,139,580.02  บาท 

รวมรายไดจัดเก็บเอง รายไดที่รัฐบาลจัดเก็บแลวจัดสรรใหและรายไดที่รัฐบาล

อุดหนุนให อปท. 

ประมาณการ  31,860,464.00  บาท จัดเก็บไดจริง  30,525,271.03  บาท 

-  เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค/เฉพาะกจิ 

 รวมรายไดที่รัฐบาลอุดหนุนให อปท. 

ประมาณการ 7,858,025.00 บาท  จัดเก็บไดจรงิ 1,308,025.00  บาท 

            รวมทัง้สิ้น  ประมาณการ  39,718,489.00  บาท  

    จัดเก็บไดจริง  31,833,296.03  บาท 
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สรุปรายจายประจําปงบประมาณ 2563  

-  แผนงานบริหารงานทั่วไป     จายจรงิ   9,449,102.88  บาท 

-  แผนงานรักษาความสงบภายใน จายจรงิ     638,629.73  บาท 

-  แผนงานการศึกษา   จายจรงิ   4,885,252.53  บาท  

-  แผนงานสาธารณสุข   จายจรงิ    1,151,998.00  บาท 

-  แผนงานสังคมสงเคราะห  จายจรงิ    1,052,673.00 บาท 

-  แผนงานเคหะและชุมชน  จายจรงิ    1,438,665.00 บาท 

-  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน จายจรงิ          1,250.00 บาท 

-  แผนงานการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ จายจริง 219,985.00 บาท 

-  แผนงานการเกษตร   จายจรงิ       199,727.83 บาท 

-  แผนงานงบกลาง   จายจรงิ    9,070,004.00 บาท 

รวมทัง้สิ้น  ประมาณการ  31,860,464.00  บาท  จายจรงิ  28,107,287.97  บาท   

            คงเหลอื  3,753,176.03 บาท 

-  จายขาดเงนิสะสมประจําปงบประมาณ 2563 

  งบประมาณอนุมัติ  4,201,000.00  บาท  วงเงินในสัญญา  4,088,000.00 บาท  

คงเหลอื 113,000  บาท 

-  เงินอุดหนุนเฉพาะกจิ  ประจําปงบประมาณ 2563 

  งบประมาณอนุมัติ  12,388,327  บาท  วงเงินในสัญญา  7,858,025.00 บาท  

คงเหลอื  0  บาท    

ประธานสภา ฯ  จากที่รองนายก อบต. ไดช้ีแจงรายละเอียดแลวนัน้  มีทานใดจะสอบถามหรอืไม   

ถาไมมี  เปนอันวาที่ประชุมรับทราบ 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

3.3  เรื่อง  พิจารณาแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณฯ  

    (คาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร  สําหรับประมวลผล แบบที่ 1  ) 

ประธานสภา ฯ การพิจารณาแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณฯ (คาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร  

สําหรับประมวลผล แบบที่ 1  )   ขอเชิญเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ  ไดช้ีแจงรายละเอียด

ตอไป 

นางกัลยารัตน  นาไพบูลย   เรยีนทานประธานสภา ฯ ทานสมาชิกสภา ฯ  และผูเขารวมประชุมทุกทาน  

ในสวนของการพิจารณาแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณฯ     (คาจัดซ้ือ

เครื่องคอมพิวเตอร  สําหรับประมวลผล แบบที่ 1  )  ดังนี้ 
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   คําช้ีแจงเดมิ คาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร  สําหรับประมวลผล แบบที่ 1   

จํานวน  22,000 บาท  เพื่อจายเปนคาจัดซ้ือคอมพิวเตอร  สําหรับงานประมวลผล  

แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน  1  เครื่อง ตาม

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรกระทรวงดจิทิัลเพื่อเศรษฐกจิและสังคม 

คําช้ีแจงใหม   

คาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร  สําหรับประมวลผล แบบที่ 2   

จํานวน  30,000 บาท  เพื่อจายเปนคาจัดซ้ือคอมพิวเตอร  สําหรับงานประมวลผล  

แบบที่ 2  (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน  1  เครื่อง ตาม

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรกระทรวงดจิทิัลเพื่อเศรษฐกจิและสังคม 

เหตุผล เนื่องจากคุณลักษณะตามคําช้ีแจงเดมิสามารถรองรับการจัดเก็บ

ปรมิาณขอมูลของฐานการจัดเก็บรายไดและแผนที่ภาษไีดนอย  เพื่อพัฒนาระบบ

แผนที่ภาษแีละทะเบยีนทรัพยสิน  สําหรับรองรับ พรบ.ภาษทีี่ดนิและสิ่งปลูกสราง 

พ.ศ.2562 

ประธานสภา ฯ  ตามที่เจาหนาที่ ไดช้ีแจงรายละเอียดมานัน้ ไมทราบวามีสมาชิกทานใดที่จะ 

สอบถามหรอืมีขอสงสัยจะซักถามหรอืไม  ถาไมมี จะขอมตทิี่ประชุมในการเห็นชอบ 

แกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณ ฯ (คาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร  สําหรับ 

ประมวลผล แบบที่ 1  ) 

ที่ประชุม  มีมตอินุมัตเิปนเอกฉันทในการแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณ ฯ  

(คาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร  สําหรับประมวลผล แบบที่ 1  )  
 

3.4  เร่ือง พิจารณาแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) (เพ่ิมเตมิ คร้ังท่ี 6)  

ประธานสภา ฯ  การพิจารณาแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (เพ่ิมเตมิ ครัง้ที่ 6)   ขอเชิญ 

นักวเิคราะหนโยบายและแผน ไดช้ีแจงรายละเอียดตอไป  

นางปทุมรัตน  ขวัญทพิยธนสาร    สําหรับการเพ่ิมเตมิแผน อาศัยระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ 

       (นักวเิคราะหฯ) จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และแกไขเพ่ิมเตมิถงึ  

(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ขอ 22 กําหนดวา เพื่อประโยชนของประชาชน การเพ่ิมเตมิ 

แผนพัฒนาทองถิ่นใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นจัดทํารางแผนพัฒนา 

(2) ทองถิ่นที่เพ่ิมเตมิพรอมเหตุผลและความจําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนา

ทองถิ่น 
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(3) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชาคมทองถิ่นพิจารณารางแผนพัฒนา

ทองถิ่นที่เพ่ิมเตมิ สําหรับองคการบรหิารสวนตําบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถิ่นที่เพ่ิมเตมิให

สภาองคการบรหิารสวนตําบลพิจารณาตามมาตรา 46 แหงพระราชบัญญัตสิภาตําบลและ

องคการบรหิารสวนตําบล  พ.ศ.2537 ดวย  เม่ือแผนพัฒนาทองถิ่นที่เพ่ิมเตมิไดรับความ

เห็นชอบแลว ใหสงแผนพัฒนาทองถิ่นดังกลาวใหผูบริหารทองถิ่นประกาศใช พรอมทัง้ปด

ประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันที่ผูบรหิารทองถิ่น

ประกาศใช   

สําหรับรางแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเตมิฉบับที่ 6 คณะกรรมการ

สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคาไดจัดทําแลวเสร็จเม่ือ

วันที่ 10  กุมภาพันธ 2564  ที่มาผาน โดยโครงการที่เพ่ิมเตมิมีทัง้หมด 1 โครงการ แยกเปน 

โครงการที่องคการบริหารสวนตําบลดําเนินการเองตามแผนงานเคหะและชุมชน 

จํานวน 1 โครงการ ตัง้ไวในปงบประมาณ พ.ศ.2564-2565  เปนเงนิรวมทั้งสิ้น 

ปละ 100,000 บาท  ซ่ึงรายละเอียดของโครงการตามเอกสารที่ไดแจกทานสมาชิกสภา ฯ 

ไดพิจารณาไปแลวนัน้ 

ประธานสภาฯ  ตามที่นักวเิคราะหนโยบายและแผนใชช้ีแจงรายละเอียดตามเอกสารที่ได 

ใหไปแลวนัน้ ไมทราบวามีทานใดจะสอบถามเพ่ิมเตมิหรือไม ถาไมมี  จะขอมติ 

ที่ประชุมในการเห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเตมิ  

ฉบับที่ 6  

ที่ประชุม  มีมตเิห็นชอบเปนเอกฉันทในการเห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  

เพ่ิมเตมิ ฉบับที ่6  
  

3.5  เรื่อง พิจารณาแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) (เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 6)  

รองนายก อบต.  ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร 

ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพ่ิมเตมิถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ขอ 22/1  

กําหนดวา เพื่อประโยชนของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น ใหเปน 

อํานาจของคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น สําหรับองคการบรหิารสวนตําบลใหสง 

รางแผนพัฒนาทองถิ่นที่เปลี่ยนแปลงใหสภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณา 

ตามมาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ. 2537 ดวย เม่ือแผนพัฒนาทองถิ่นตามวรรคหนึ่งไดรับความเห็นชอบแลวให 

สงแผนพัฒนาทองถิ่นดังกลาวใหผูบรหิารทองถิ่นประกาศใช พรอมทัง้ปดประกาศ 

ใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสบิวันนับแตวันที่ผูบรหิารทองถิ่น 

ประกาศใช สําหรับรายละเอียดรางแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  

เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6  ขอใหนักวเิคราะหนโยบายและแผน ช้ีแจงในรายละเอียด 

ตอไป 
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นางปทุมรัตน  ขวัญทพิยธนสาร     สําหรับโครงการที่เปลี่ยนแปลงนัน้มีอยู 2   โครงการ  เนื่องจากพบวามี  

(นักวเิคราะหฯ) บางโครงการที่เปาหมายการดําเนินงานและงบประมาณมีความคลาดเคลื่อนจาก 

กรอบที่ตัง้ไวในแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2561-2565) องคการบรหิารสวนตําบล 

ภูแลนคาจงึจําเปนตองจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง   

ฉบับที่ 6  เพื่อใหถูกตองเปนไปตามระเบยีบ ฯ  ดังนี้  

1. โครงการกอสรางถนน คสล.สายบานนายสังวาล  ขดภูเขียว  -  

บานนางนาง นาหอม บานชีบน ม. 6    

      - เปลี่ยนแปลงจากแผน พัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565  

    หนา  111  ขอ 240   

2. โครงการปรับปรุง/ซอมแซมถนนลูกรังจากนานายสมัน เงื่อนไขน้ํา – 

นางนางรุงนภา บานปาปอแดง ม.8  

- เปลี่ยนแปลงจากแผน พัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565  

   หนา  120  ขอ 279   

ประธานสภา ฯ   ตามที่นักวเิคราะหนโยบายและแผนไดช้ีแจงรายละเอียดไปแลวนั้น ไมทราบ 

วามีสมาชิกสภา ฯ ทานใดจะสอบถามเพ่ิมเตมิหรอืไม ถาไมมีจะขอมตทิี่ประชุม 

ในการพิจารณาเห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง  

ฉบับที่ 6   ครับ 

ที่ประชุม  มีมตเิห็นชอบเปนเอกฉันทในการเห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  

เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6  

 

ระเบยีบวาระท่ี  4 เร่ืองอ่ืน ๆ 

ประธานสภา ฯ  มีสมาชิกหรอืผูเขารวมประชุมทานใดจะเพ่ิมเตมิหรอืสอบถามขอสงสัยอะไรหรอืไม 

นายสกล  เฉลยีวชาต ิ เกี่ยวกับโครงการจายขาดเงนิสะสม ซ่ึงทางผูบรหิารไดออกสํารวจโครงการที่อยูใน

แผน ฯ กับทางกองชาง ฯ  ซ่ึงจะนําเขาสูการพิจารณาอนุมัตกิับทางสภา ฯ นัน้  

คราว ๆ คงจะใชจายงบประมาณจายขาดอยูที่ 3.3 ลานบาท โดยจะเฉลี่ยราย

โครงการของแตละหมูบานที่มีความเดอืดรอนและเปนไปตามแผนที่ไดประชาคมมา

แตละหมูบาน  ซ่ึงแตละบานจะไดโครงการไมเทากัน และจํานวนเงนิไมเทากันข้ึนอยู

กับโครงการของแตละหมูบาน  

ที่ประชุม  รับทราบ 

ประธานสภา ฯ  มีทานใดมีอะไรจะสอบถามเพ่ิมเตมิอีกหรอืไม 

ที่ประชุม  ไมมีสมาชิกทานใดจะสอบถามอีก 

 



 
 


