๑

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี 2561
วันพุธที่ 17 เดือน มกราคม พ.ศ.2561
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว
*****************************************
ผู้มาประชุม
1.นายดารงค์ เทพชมพู ประธานสภาฯ
2.นายจารัส แสงฟู รองประธานสภาฯ
3.นายสุพล ไชยถา
ส.อบต.ม 1
4.นายบุญมี กาแพงแก้ว
ส.อบต.ม 2
5.นายพุธ จินะคา
ส.อบต.ม 2
6.นายสุเทพ กิติคุณ
ส.อบต.ม 3
7..นายดวงจันทร์ ไทยตัน
ส.อบต.ม 3
8.นายวีรชัย กัลยาวุฒิ
ส.อบต.ม.4
9.นายถนอม แสงถา ส.อบต.ม 4
10.นางเรือนคา จิโน
ส.อบต.ม 5
11.นายนพพร อินทร์ไชย
ส.อบต.ม 5
12.นางสาวชลธิชา ธรรมปัญโญ ส.อบต.ม 6
13.นายอินทร ดาวแวดวงค์ ส.อบต.ม 7
14.นายเฉลิม ม่านตัน ส.อบต.ม 7
15.นายสายัณห์ ทานสีลา ส.อบต.ม 8
16.นายอัครเดช ศรีพวง เลขานุการสภาฯ
ผู้ไม่มาประชุม

ไม่มี

ผู้เข้าร่วมประชุม
1.นายอาคม สมณะ นายก อบต.ห้วยแก้ว
2.นายจารัส ไทยสมุทร รอง นายก อบต.ห้วยแก้ว
3.นางสาวกรรณิการ์ มหาไม้
รอง นายก อบต.ห้วยแก้ว
4.นายธนิก ธนศิรโชติ รองปลัด อบต.ห้วยแก้ว
5.นายสาราญ วงค์พรหม ผู้อานวยการกองช่าง
6.นายไมตรี แซ่ฉิน ผู้อานวยการกองการศึกษาฯ
7.นางสาวชัญญา ทิศเหนือ ผู้อานวยการกองคลัง
8.นายจักรภพ เลาหรอดพันธ์ หัวหน้าสานักปลัด
เปิดประชุม
เลขานุการสภาฯ

เวลา ๐๙.15 น.
วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว สมัยสามัญ
สมัยที่
1 ประจาปี ๒๕61 ซึ่งตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๕๖ การประชุมสภา

๒

องค์การบริหารส่วนตาบลต้องมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลมาประชุม
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ทั้งหมดเท่า
ที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม
บัดนี้ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว ได้มาประชุมมีจานวน
ทั้งสิ้น 1 5 ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอเรียนเชิญท่าน
ประธานสภา
องค์ การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว จุดธูป เทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิด
ประชุม และดาเนินการประชุมสภาฯ ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป
ประธานสภาฯ

สวัสดีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตา บลห้วยแก้ว คณะผู้บริหาร หัวหน้า
ส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ผมขอเปิดการประชุมสภา องค์การบริหารส่วน
ตาบล ห้วยแก้ว ซึ่งเป็นการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี ๒๕ 61 วันพุธที่ 17 เดือนมกราคม พ.ศ.2561
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว

ระเบียบวาระที่ ๑
ประธานสภาฯ

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ตามที่นางสาววิจิตรา มณีวรรณ ตาแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สังกัด
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว ได้สอบคัดเลือกได้ในตาแหน่ง
นักวิชาการเงินและบัญชี ซึ่งจะต้องได้ย้ายไปดารงตาแหน่งใหม่ ณ องค์การบริหาร
ส่วนตาบลเปียงหลวง อาเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ในต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้
ดังนั้น จึงขอแจ้งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้วได้ทราบ

ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2
ประธานสภาฯ

เลขานุการสภาฯ

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว ในการ
ประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี 2560 เมื่อ วันจันทร์ ที่ 30 เดือนตุลาคม
พ.ศ.2560
ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว ได้มีการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี 25 60 เมื่อ วัน จันทร์ ที่
30 เดือนตุลาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว
ที่ผ่านมานั้น ขอเชิญเลขานุการสภาอ่านรายงานการประชุมให้ท่านสมาชิกสภาทราบ
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว ท่านคณะผู้บริหาร
ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน การประชุมสภา
ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4
ประจาปี 2560 เมื่อ วันจันทร์ ที่ 30 เดือนตุลาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว ซึ่งทางฝ่ายเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลห้วยแก้ว ได้จัดพิมพ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว
และได้แจกให้กับท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว แล้วนั้น
อาศัยอานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕4๗ ข้อ ๓๓ วรรคสอง กล่าวว่าการแก้ไขถ้อยคาในรายงานการ
ประชุมให้กระทาโดยมติของที่ประชุมสภาท้องถิ่น

๓

ดังนั้น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้วท่านใด จะแก้ไขเพิ่มเติม
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว ก็เป็นอานาจของมติสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้วแห่งนี้ เป็นผู้แก้ไขเพิ่มเติม
ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้วทุกท่านได้ตรวจรายงาน
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้วด้วยครับ
หากมีข้อความใดที่ยังไม่สมบูรณ์หรือจะแก้ไขเพิ่มเติมก็ขอเรียนเชิญนาเสนอต่อ
ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว เพื่อขอมติที่ประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว ให้แก้ไขเพิ่มเติม
ประธานสภาฯ

ผมจะให้เวลาท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว ตรวจสอบ
รายงานการประชุม 20 นาที หากมีข้อขาดตกบกพร่องในส่วนใดที่เป็นสาระสาคัญ
หรือยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ประการใด ขอให้เสนอเพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง สมบูรณ์ได้
ตามที่ทุกท่านได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
ห้วยแก้ว แล้วมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้วท่านใดจะเสนอให้
แก้ไขรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว หรือไม่

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอแก้ไขรายงานการประชุม
ประธานสภาฯ

ในเมื่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว ไม่มีสมาชิกสภาฯ
ขอเสนอแก้ไขบันทึกรายงานการประชุมสภาครั้งที่ผ่านมา ผมจึงอาศัยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๗๔
ขอมติที่ประชุมสภาฯ ออกเสียงลงคะแนนเปิดเผย โดยการยกมือขึ้นพ้นศีรษะ
ว่า เห็นควร รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี 2560 เมื่อวันจันทร์ที่ 30 เดือนตุลาคม พ.ศ.2560
หรือไม่

มติที่ประชุม

มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว สมัย
สามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี 2560 เมื่อวันจันทร์ที่ 30 เดือนตุลาคม พ.ศ.2560 ดังนี้
รับรองรายงานการประชุม จานวน 1
4 เสียง
ไม่รับรอง จานวน - เสียง
งดออกเสียง จานวน ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง การพิจารณากาหนดสมัยประชุม สามัญประจาปี 2561
และกาหนด
วันเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญประจาปี ของปีถัดไป (ปี 2562)
ได้ชี้แจงระเบียบเกี่ยวกับการกาหนดสมัยประชุมสามัญประจาปี ดังนี้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา พ.ศ.๒๕๓๗ ข้อ
๒๑ การกาหนดจานวนสมัยประชุมสามัญประจาปี ระยะเวลา และวันเริ่มต้นประชุม
สมัยประชุมสามัญประจาปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่ม สมัยประชุมสามัญประจาปี
ของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนาปรึกษาในที่ ประชุมสามัญประจาปี สมัยแรก
ของแต่ละปี โดยให้นาความในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับ โดยอนุโลม

ประธานสภาฯ

๔

เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นทาเป็นประกาศของสภา ท้องถิ่น
พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อ ๑๑ (๓) สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบล ให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบล
กาหนดว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจาปีกี่สมัย แต่ละสมัยในปีนั้น จะเริ่มเมื่อใด
แต่ละสมัยในปีนั้นมีกาหนดกี่วัน กับให้กาหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญ
ประจาปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีกาหนดกี่วัน
การกาหนดสมัยประชุมและวันประชุมให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วย องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นกาหนด
ตามมาตรา ๕๓ พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.
๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญ
สองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนตาบลจะกาหนด แต่ต้องไม่
เกินสี่สมัย วันเริ่มประชุมสามัญประจาปีให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลกาหนด
ในปี ๒๕61 สภาองค์การบริหารส่วนตาบล ห้วยแก้ว ได้กาหนดสมัยประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล ห้วยแก้ว สมัยสามัญ สมัยแรก ของปี 2561 ตั้งแต่วันที่
๑๕ - 29 เดือนมกราคม ๒๕61 และได้กาหนดให้มีการประชุมสภาฯ ในวันนี้ คือวัน
พุธที่ 17 เดือนมกราคม 2561 ดังนั้น เราจะต้องกาหนดคือ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒
สมัยที่ ๓ และสมัยที่ ๔ และกาหนดวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจาปีสมัย
แรกของปีถัดไปคือ ปี ๒๕62 ดังนั้น จึง ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านเสนอได้
ครับ
นายจารัส แสงฟู
ส.อบต. หมู่ 6

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมขอ
เสนอให้กาหนดสมัยประชุมสามัญประจาปี ๒๕61 ดังนี้
สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ เริ่มตั้งแต ่ วันที่ 16 - 30 เดือน พฤษภาคม
พ.ศ.2561 เป็นต้นไป มีกาหนด 15 วัน
สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ เริ่มตั้งแต่ วันที่ 15 - 29 เดือน สิงหาคม
พ.ศ.2561 เป็นต้นไป มีกาหนด 15 วัน
สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ เริ่มตั้ง แต่ วันที่ 17 - 31 เดือน ตุลาคม
พ.ศ.2561 เป็นต้นไป มีกาหนด 15 วัน

ผู้รับรอง

คนที่ 1 นายดวงจันทร์ ไทยตัน สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 เป็นผู้รับรอง
คนที่ 2 นายพุธ จินะคา
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 เป็นผู้รับรอง

ประธานสภาฯ

มีสมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่น
หรือไม่

ที่ประชุม ไม่
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อเสนอเป็นอย่างอื่น
เมื่อที่ประชุมไม่มีการเสนอความเห็นเป็นอย่างอื่น ผมจึงขอมติที่ประชุม สภาฯ
ออกเสียงลงคะแนนเปิดเผย โดยการยกมือขึ้นพ้นศีรษะ ว่าเห็นชอบให้มีการกาหนด

๕

สมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่สอง สมัยที่
สาม สมัยที่สี่ ประจาปี 2561 ตามห้วงระยะเวลาตามที่เสนอมานั้นหรือไม่
มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบกาหนดสมัยประชุมสามัญประจาปี 2561 สมัยที่สอง สมัยที่สาม
สมัยที่สี่ ดังกล่าวข้างต้น ดังนี้
เห็นชอบ
จานวน 14 เสียง
ไม่เห็นชอบ
จานวน - เสียง
งดออกเสียง
จานวน ๑ เสียง

ประธานสภาฯ

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานสภาเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง จึง ขอเชิญ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว กา หนดประชุม สมัยสามัญสมัยแรก
ของปีถัดไป (ปี 2562)

นายเฉลิม ม่านตัน
ส.อบต. หมู่ 7

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ผมขอ
เสนอให้กาหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ของปีถัดไป คือปี ๒๕62 ดังนี้
สมัยแรก เริ่มสมัยประชุม วันที่ 15 มกราคม 2562 มีระยะเวลา 15 วัน

ผู้รับรอง
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม ไม่

คนที่ 1 นายสายัณห์ ทาสีลา
คนที่ 2 นายถนอม แสงถา

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 เป็นผู้รับรอง
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 เป็นผู้รับรอง

มีสมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่น
หรือไม่
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อเสนอเป็นอย่างอื่น

ประธานสภาฯ

เมื่อที่ประชุมไม่มีการเสนอความเห็นเป็นอย่างอื่น ผมจึงขอมติที่ประชุม สภาฯ
ออกเสียงลงคะแนนเปิดเผย โดยการยกมือขึ้นพ้นศีรษะ ว่าเห็นชอบให้มีการกาหนด
สมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว สมัยสามัญ สมัยแรก ของปีถัดไป
(ปี 2562) ตามห้วงระยะเวลาตามที่เสนอมานั้นหรือไม่

มติที่ประชุม

มีมติ เห็นชอบกาหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ของปีถัดไป (ปี
2562)
สมัย แรก เริ่มสมัยประชุมสภาฯ สมัยที่ 1 วันที่ 15 มกราคม 2562 มีระยะเวลา
15 วัน ดังนี้
เห็นชอบ
จานวน 14 เสียง
ไม่เห็นชอบ
จานวน - เสียง
งดออกเสียง
จานวน ๑ เสียง

๖

ระเบียบวาระที่ 4
ประธานสภาฯ

เลขานุการสภาฯ

เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.25612564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
ตามที่ทางนายกองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว ได้เสนอญัตติ เรื่องพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม
(ฉบับที่ 1) เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้วพิจารณา ดังนั้น จึงขอเรียน
เชิญเลขานุการและท่านนายกองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว ได้ชี้แจง
รายละเอียด ให้สมาชิกทุกท่านได้ทราบตามลาดับ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ ๒๒
เพื่อประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้ โดยให้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
สี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจาเป็นเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี ที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
(๓) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงและ ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบล ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อ สภาองค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อให้ความเห็นชอบ
ก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติ และประกาศใช้ต่อไป”
ในกรณีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมีระยะเวลาการใช้บังคับเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อย
แปดสิบวัน ไม่ให้ดาเนินการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง

นายอาคม สมณะ ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนา
นายก อบต.ห้วยแก้ว ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 โดยได้พิจารณา
ดาเนินการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลง
วันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทาและประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2561) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
ซึ่งทางหมู่บ้านต่างๆ ในพื้นที่ทั้ง 8 หมู่บ้าน ได้จัดให้มีการประชาคมในระดับ
หมู่บ้านเพื่อร่วมในการนาเสนอปัญหาและความต้องการในหมู่บ้านของตน ในการ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว จึงได้จัดทา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ซึ่งได้ผ่านการจัดทาโดยคณะกรรม
การสนับสนุน การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งได้พิจารณาโดยประชาคมตาบลและ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารรูปเล่มที่ได้แจกให้

๗

ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน เพื่อ ที่จะนาไปสู่แนวทางการปฏิบัติในการพัฒนาท้องถิ่นใน
รูปแบบของการจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้ปัญหา/ความต้องการนาไปสู่การปฏิบัติที่
แท้จริง และการเพิ่มเติม ,เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว จะเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป
และต่อไปจะได้ให้หัวหน้าสานักปลัด ชี้แจงรายละเอียดของ (ร่าง) แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) เพื่อเสนอให้ที่ประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
นายจักรภพ เลาหรอดพันธ์ เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
หัวหน้าสานักปลัด ตาบลห้วยแก้วทุกท่าน กระผมจะขอชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ของ (ร่าง)
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น สี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ให้ท่านสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลห้วยแก้วได้ทราบตามลาดับ ดังต่อไปนี้
แบบ ผ. 07

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว
ยุทธศาสตร์
1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.3 แผนงานการศึกษา
รวม
7) การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมือง
ที่ดี
7.1 แผนงานบริหารทั่วไป
รวม
รวมทั้งสิ้น

จานวน
โครงการ

ปี 2561
งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

ปี 2562
งบประมาณ
(บาท)

ปี 2563
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2564
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

จานวน
โครงการ

รวม 4 ปี
งบประมาณ
(บาท)

7
1
8

1,806,300
88,000
1,894,300

3
4
1
8

1,043,300
1,686,000
25,000
2,754,300

1
1

300,000
300,000

1
1

300,000
300,000

12
4
2
18

3,449,300
1,686,000
113,000
5,248,300

8

1,894,300

1
1
9

100,000
100,000
2,854,300

1
1
2

100,000
100,000
400,000

1
1
2

100,000
100,000
400,000

3
3
21

300,000
300,000
5,548,300

๘
แบบ ผ. 01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที1่ .การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
1.
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

ปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 1 บ้านป๊อก
(สายแม่ลาย – ปาง
ป่าไร่)

เพื่อให้ประชาชน
มีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย

2

3

4

5

6
7

8

9

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร
เมตร
หนา 0.15 เมตร
บ้านป๊อก สายแม่ลาย –
ปางป่าไร่
ตามแบบ อบต.กาหนด
ก่อสร้างถังเก็บน้า
เพื่อบรรเทาปัญหา ก่อสร้างถังเก็บน้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก การขาดแคลนน้า คอนกรีตเสริมเหล็ก(ปาง
หมู่ที่ 3
และให้ประชาชนมี โตน)
บ้านแม่กาปอง
น้าใช้อุปโภค บริโภค ตามแบบ อบต.กาหนด
ก่อสร้างถังเก็บน้า
เพื่อบรรเทาปัญหา ก่อสร้างถังเก็บน้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก การขาดแคลนน้า คอนกรีตเสริมเหล็ก(บ้าน
หมู่ที่ 4
และให้ประชาชนมี ใหม่พัฒนา)
บ้านแม่เตาดิน
น้าใช้อุปโภค บริโภค ตามแบบ อบต.กาหนด
ขยายไหล่ทางถนน
เพื่อให้ประชาชน ขยายไหล่ทางถนน คสล.
คสล. หมู่ที่ 6 บ้าน
มีเส้นทาง
สายสามแยกโคนม หมู่ 6
ปางกอง
คมนาคมที่
บ้านปางกอง
สะดวกและ
ปลอดภัย
เปลี่ยนท่อระบายน้า เพื่อให้ประชาชน เปลี่ยนท่อระบายน้า
หมูท่ ี่ 6 บ้านปางกอง มีเส้นทาง
สายหล่ายน้า หมู่ 6 บ้าน
คมนาคมที่
ปางกอง
สะดวกและ
ปลอดภัย
ปรับปรุงระบบไฟ
เพื่อให้ประชาชนมี ปรับปรุงระบบไฟประปา
ประปาหมู่บ้าน หมู่ น้าใช้ในการอุปโภค หมู่บ้าน
ที่ 6 บ้านปางกอง
บริโภคอย่างพียงพอ ตามแบบ อบต.กาหนด
ปรับปรุงระบบ
เพื่อให้ประชาชน ขยายท่อเมนต์ระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ มีน้าใช้ในการ
ประปาหมู่บ้าน ท่อ พีวีชี
ที่ 8
อุปโภค บริโภค
ขนาด 3 นิ้ว ชั้น 8.5
บ้านธารทอง
อย่างพียงพอ
พร้อมอุปกรณ์
ตามแบบ อบต.กาหนด
ก่อสร้างถังเก็บน้า
เพื่อบรรเทาปัญหา ก่อสร้างถังเก็บน้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก การขาดแคลนน้า คอนกรีตเสริมเหล็ก(บ้าน
หมู่ที่ 8
และให้ประชาชนมี ใหม่พัฒนา)
บ้านธารทอง
น้าใช้อุปโภค บริโภค ตามแบบ อบต.กาหนด
ก่อสร้างกาแพงกัน
เพื่อให้ประชาชน ก่อสร้างกาแพงกันดิน
ดินคอนกรีตเสริม
มีเส้นทาง
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
เหล็ก
คมนาคมที่
บ้านแม่ลาย
หมูท่ ี่ 2 บ้านแม่ลาย สะดวกและ
ตามแบบ อบต.กาหนด
ปลอดภัย

2561
(บาท)
500,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
400,000 300,000

2564
บาท)
300,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ประชาชนร้อยละ
70 ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
ประชาชนมีเส้นทาง กองช่าง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัย
ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

218,000

-

-

-

ประชาชนร้อยละ
70 มีน้าใช้อุปโภค
บริโภค

ประชาชนมีน้าใช้
เพื่อการอุปโภค
และบริโภค

กองช่าง

286,800

-

-

-

ประชาชนร้อยละ
70 มีน้าใช้อุปโภค
บริโภค

ประชาชนมีน้าใช้
เพื่อการอุปโภค
และบริโภค

กองช่าง

38,500

-

-

-

ประชาชนร้อยละ
70 ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัย

กองช่าง

-

100,000

-

-

ประชาชนร้อยละ
70 ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัย

กองช่าง

45,000

-

-

-

กองช่าง

500,000

-

-

-

ประชาชนร้อยละ 70 ประชาชนมีน้าใช้
มีน้าประปาใช้ เพื่อการอุปโภค
และบริโภค
ประชาชนร้อยละ ประชาชนมีน้าใช้
70 มีน้าประปา เพื่อการอุปโภค
ใช้
และบริโภค

218,000

-

-

-

ประชาชนร้อยละ
70 มีน้าใช้อุปโภค
บริโภค

ประชาชนมีน้าใช้
เพื่อการอุปโภค
และบริโภค

กองช่าง

-

543,000

-

-

ประชาชนร้อยละ
70 ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัย

กองช่าง

กองช่าง

๙

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที1่ .การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
1.
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

ปรับปรุงอาคาร
เอนกประสงค์(ฌาปน
สถาน) หมู่ที่ 3 บ้าน
แม่กาปอง
ก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระ
เกียรติหมู่ที่ 4 บ้านแม่
เตาดิน

เพื่อให้มีอาคารที่
เหมาะสมในการ
ดาเนินกิจกรรม
ในหมู่บ้าน
เพื่อเป็นการ
เทิดพระเกียรติ
และแสดงความ
จงรักภักดีแด่
สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว
เพื่อให้ประชาชน
มีสถานที่ในการ
จัดกิจกรรมและ
เป็นแหล่งเรียนรู้
ในชุมชน

2

3

4

ปรับปรุงอาคาร
เอนกประสงค์
พร้อมปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ (ศาลาแดง)หมู่
ที่ 5 บ้านห้วยแก้ว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปรับปรุงอาคาร
เอนกประสงค์(ฌาปน
สถาน)ตามแบบ อบต.
กาหนด
ก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระ
เกียรติ จานวน 2 จุด
รายละเอียดรูปแบบตาม
แบบ อบต.กาหนด

ปรับปรุงอาคาร
เอนกประสงค์ ขนาด
5.00 ม. X 5.00 ม.
พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์
(ศาลาแดง)
ตามแบบ อบต.กาหนด
ปรับปรุงอาคารจอดรถ เพื่อเพิ่มศักยภาพใน ปรับปรุงอาคารจอดรถ
อบต.ห้วยแก้ว
การบริหารจัดการ ตามแบบ อบต.กาหนด
และอานวยความ
สะดวกแก่ประชาชน
ที่มาติดต่อราชการ

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
500,000
-

2564
บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

ประชาชนร้อยละ
70 ได้ใช้ประโยชน์

มีอาคารที่
เหมาะสมในการ
ดาเนินกิจกรรม
ในหมู่บ้าน
ประชาชนได้
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

-

343,000

-

-

ประชาชนมีความ
พึงพอใจร้อยละ
60

กองช่าง

-

543,000

-

-

ประชาชน ร้อย
ละ 70 ได้ใช้
ประโยชน์

มีอาคารและ
สถานที่เหมาะสมใน
การดาเนินกิจกรรม
และเป็นแหล่ง
เรียนรู้ของชุมชน

-

300,000

-

-

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ร้อยละ
70

มีสถานที่ทางานและ กองช่าง
บริการประชาชน
อย่างเหมาะสมและ
เพียงพอ

กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที1่ .การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
1.
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

ปรับปรุงต่อเติมโรง
อาหารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.ห้วย
แก้ว

2

เทลาน
เอนกประสงค์
สถานศึกษา

เพื่อให้มีสถานที่
เหมาะสมต่อการ
เรียนการสอนและ
การจัดกิจกรรม
ต่างๆ
เพื่อให้มีสถานที่
เหมาะสมต่อการ
เรียนการสอนและ
การจัดกิจกรรม
ต่างๆ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
โรงอาหาร ขนาดกว้าง
4.45 เมตร ยาว 6.90
เมตร สูง 2.20 เมตร
ตามแบบ อบต.กาหนด
เทลานเอนกประสงค์ ขนาด
กว้าง 5 เมตร ยาว 10
เมตร พื้นที่ 50 ตาราง
เมตร
ตามแบบ อบต.กาหนด

2561
(บาท)
88,000

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

25,000

-

2564
บาท)
-

-

นักเรียนได้ใช้
ประโยชน์ร้อยละ
80

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
มีสถานที่เหมาะสมต่อ
กอง
การเรียนการสอน
การศึกษา
และกิจกรรมต่างๆ
กองช่าง

นักเรียนได้ใช้
ประโยชน์ร้อยละ
80

มีสถานที่เหมาะสมต่อ
กอง
การเรียนการสอน
การศึกษา
และกิจกรรมต่างๆ
กองช่าง

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

๑๐

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที5่ .การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ
โปร่งใส และเป็นธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 7.การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
1.
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
2. แผนงานบริหารทั่วไป
ที่
1

โครงการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์

จัดทาแผนที่ภาษี
ระยะที่ 2

เพื่อสารวจราย ลงภาคสนามเพื่อจัดทาแผน
แปลงของเอกสาร ที่ภาษี
สิทธิ์ในที่ดิน รวมทั้ง
ข้อมูลโรงเรือน ป้าย
และข้อมูล
สาธารณูปโภคต่างๆ
ของตาบลห้วยแก้ว

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
100,000 100,000

2564
บาท)
100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

นักเรียนได้ใช้
ประโยชน์ร้อยละ
80

มีแผนที่ภาษีที่มี
ประสิทธิภาพและมี
ฐานข้อมูลในการ
บริหารจัดการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองคลัง

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
สาหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนราชการรัฐวิสาหกิจองค์กรประชาชน
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว
ยุทธศาสตร์
5) การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
5.1 แผนงานสาธารณสุข
รวม
7) การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมือง
ที่ดี
7.1 แผนงานบริหารทั่วไป
รวม
รวมทั้งสิ้น

จานวน
โครงการ

ปี 2561
งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

ปี 2562
งบประมาณ
(บาท)

1
1

160,000
160,000

1
1

160,000
160,000

1
1
2

30,000
30,000
190,000

1
1
2

30,000
30,000
190,000

ปี 2563
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2564
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

จานวน
โครงการ

รวม 4 ปี
งบประมาณ
(บาท)

1
1

160,000
160,000

1
1

160,000
160,000

4
4

640,000
640,000

1
1
2

30,000
30,000
190,000

1
1
2

30,000
30,000
190,000

4
4
8

120,000
120,000
760,000

๑๑
แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
สาหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนราชการรัฐวิสาหกิจองค์กรประชาชน
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที5่ .การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ
โปร่งใส และเป็นธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 7.การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
1.
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
2. แผนงานสาธารณสุข
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
32,000
32,000

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

ประชาชนได้รับ
ผลประโยชน์
ร้อยละ 60

ประชาชนตาบล
ห้วยแก้วมี
สุขภาพที่ดีขึ้น

ประชาชนได้รับ
ผลประโยชน์
ร้อยละ 60

ประชาชนตาบล
ห้วยแก้วมี
สุขภาพที่ดีขึ้น

สานักงาน
ปลัด

21,600

ประชาชนได้รับ
ผลประโยชน์
ร้อยละ 60

ประชาชนตาบล
ห้วยแก้วมี
สุขภาพที่ดีขึ้น

สานักงาน
ปลัด

28,000

28,000

ประชาชนได้รับ
ผลประโยชน์
ร้อยละ 60

ประชาชนตาบล
ห้วยแก้วมี
สุขภาพที่ดีขึ้น

สานักงาน
ปลัด

32,000

32,000

32,000

ประชาชนได้รับ
ผลประโยชน์
ร้อยละ 60

ประชาชนตาบล
ห้วยแก้วมี
สุขภาพที่ดีขึ้น

สานักงาน
ปลัด

18,400

18,400

18,400

ประชาชนได้รับ
ผลประโยชน์
ร้อยละ 60

ประชาชนตาบล
ห้วยแก้วมี
สุขภาพที่ดีขึ้น

สานักงาน
ปลัด

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราช
ประสงค์

เพื่อเพิ่มทักษะ
หมอหมู่บ้านด้าน
การ
รักษาพยาบาล
เบื้องต้น ส่งเสริม
ให้ประชาชนมี
สุขภาพดี

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ 1, หมู่ 2 ,หมู่
4 , หมู่ 5 ,หมู่ 7

2

โครงการพัฒนา
ระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
โครงการตรวจ
สุขภาพเคลื่อนที่
สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
วลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี

เพื่อให้ประชาชน
มีความรู้เกี่ยวกับ
การลดปริมาณ
ขยะและกาจัด
ขยะอย่างถูกวิธี

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ 1, หมู่ 3 ,หมู่
4 , หมู่ 6

เพื่อตรวจคัด
กรองสุขภาพ
ประชาชน
เบื้องต้นและ
ค้นหาประชาชน
กลุ่มเสี่ยง

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ 1, หมู่ 2 ,หมู่
3

21,600

21,600

21,600

4

โครงการส่งเสริม
โภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่
และเด็ก

เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้และทักษะ
ในการดูแล
สุขภาพของแม่
และเด็ก และคัด
กรองพัฒนาการ
เบื้องต้น

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ 5, หมู่ 6 ,หมู่
7 , หมู่ 8

28,000

28,000

5

โครงการสืบสาน
พระราชปณิธาน
สมเด็จย่า ต้านภัย
มะเร็งเต้านม

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ 2, หมู่ 4 ,หมู่
5 , หมู่ 6 , หมู่ 8

32,000

6

โครงการรณรงค์และ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติด TO BE
NUMBER ONE

เพื่อพัฒนาความรู้
ทักษะในการ
ตรวจมะเร็งเต้า
นมและคัดกรอง
มะเร็งเต้านม
กลุ่มเป้าหมาย
เพื่อป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
ในชุมชน

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ 3, หมู่ 7 ,หมู่
8

18,400

3

2561
(บาท)
32,000

28,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักงาน
ปลัด

ตัวชี้วัด
(KPI)

ที่

28,000

28,000

2564
บาท)
32,000

28,000

๑๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที5่ .การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ
โปร่งใส และเป็นธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 7.การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
1.
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
2. แผนงานบริหารทั่วไป
ที่

โครงการ

1

ศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอาเภอแม่
ออน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.
2561

วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุน
ศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการ
ช่วยเหลือ
ประชาชนตาม
อานาจหน้าที่

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
อุดหนุนองค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ้านสหกรณ์

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
30,000
30,000

2561
(บาท)
30,000

2564
บาท)
30,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

ประชาชนได้รับ
ผลประโยชน์
ร้อยละ 60

ศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการ
ช่วยเหลือ
ประชาชนมีการ
บริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ
ประชาชนตาบล
ห้วยแก้วได้รับ
การแก้ไขปัญหา

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานัก
งานปลัด

แบบ ผ. 08

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว
30,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
30,000
30,000

จอภาพแบบ
LCD หรือ
LED

3,000

3,000

เสียงตามสาย

200,000

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

1

แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป
แผนงาน
การศึกษา
แผนงานเคหะฯ
แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป
แผนงาน
การศึกษา
แผนงานเคหะฯ
แผนงานเคหะ
และชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การทางาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์)
คอมพิวเตอร์
สาหรับงาน
ประมวลผล

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การทางาน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ

4

แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

5

แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป
แผนงาน
การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

2

3

เพื่อตอบสนอง
ความต้องการ
ของประชาชน
และเพิ่ม
ช่องทางในการ
สื่อสาร
ครุภัณฑ์
เพื่อเพิ่ม
ยานพาหนะและ ประสิทธิภาพใน
ขนส่ง
การทางานและ
แก้ไขปัญหาของ
ประชาชน
ครุภัณฑ์งาน เพื่อประหยัด
บ้านงานครัว พลังงานและลดแสง
จากภายนอกสู่
ภายในห้อง

2561(บาท)

2564บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

30,000

สานักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา

3,000

3,000

สานักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา

200,000

200,000

200,000

กองช่าง

-

950,000

-

-

สานักงานปลัด

ผ้าม่านพร้อม
อุปกรณ์

20,000

-

20,000

10,000

สานักงานปลัด
กองการศึกษา

รวม

253,000

1,183,000

253,000

243,000

รถบรรทุก
ขยะ

๑๓

ประธานสภาฯ

ที่ประชุม

ตามที่หัวหน้าสานักปลัด ได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการต่างๆ ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ตามรายละเอียดข้างต้น เสร็จ
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยหรือมีข้อซักถามหรือไม่
ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีขอ้ สงสัย หรือมีข้อซักถามเพิ่มเติม

ประธานสภาฯ

เมื่อที่ประชุมไม่มีการเสนอความเห็นเป็นอย่างอื่น ผมจึง จะขอมติที่ประชุมสภาฯ
ออกเสียงลงคะแนนเปิดเผย โดยการยกมือขึ้นพ้นศีรษะว่า เห็นควรให้ความเห็นชอบ
(ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ที่นายก
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้วได้เสนอมา หรือไม่

มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม
(ฉบับที่ 1) ที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้วได้เสนอมา ดังนี้
เห็นชอบ
จานวน 14 เสียง
ไม่เห็นชอบ
จานวน - เสียง
งดออกเสียง
จานวน ๑ เสียง

ประธานสภาฯ

ขณะนี้ เวลา 1 2.10 น. ซึ่งได้ดาเนินการประชุมสภาฯ ในระเบียบวาระต่างๆ
ล่วงเลยมาเป็นเวลาพอสมควรแล้ว จึงขอพักการประชุม เพื่อให้ท่านสมาชิกสภา และ
ผู้บริหารท้องถิ่นรับประทานอาหารกลางวันกันก่อน แล้วจึงค่อยกลับมาประชุม
ระเบียบวาระที่คงค้าง กันต่อในเวลา 13.10 น.

ที่ประชุม รับทราบ
เวลา 13.10 น.
ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ 5
ประธานสภาฯ

เลขานุการสภาฯ

บัดนี้เป็นเวลา 13. 10 น. โดยจะขอเริ่มประชุมระเบียบวาระที่คงค้างต่อ ได้แก่
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น 4
ปี (พ.ศ.2561-2564) ที่ได้ดาเนินการเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)
เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.25612564) ที่ได้ดาเนินการเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)
ตามที่ทางนายกองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว ได้เสนอญัตติ เรื่องพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ที่ได้
ดาเนินการเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว
พิจารณา ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญเลขานุการและท่านนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ห้วยแก้ว ได้ชี้แจงรายละเอียด ให้สมาชิกทุกท่านได้ทราบตามลาดับ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ ๒๒

๑๔

เพื่อประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้ โดยให้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
สี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจาเป็นเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี ที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
(๓) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงและ ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบล ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อ สภาองค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อให้ความเห็นชอบ
ก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติ และประกาศใช้ต่อไป”
ในกรณีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมีระยะเวลาการใช้บังคับเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อย
แปดสิบวัน ไม่ให้ดาเนินการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
นายอาคม สมณะ ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนา
นายก อบต.ห้วยแก้ว ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 โดยได้พิจารณา
ดาเนินการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลง
วันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทาและประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2561) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
ซึ่งทางหมู่บ้านต่างๆ ในพื้นที่ทั้ง 8 หมู่บ้าน ได้จัดให้มีการประชาคมในระดับ
หมู่บ้านเพื่อร่วมในการนาเสนอปัญหาและความต้องการในหมู่บ้านของตน ในการ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว จึงได้จัดทา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ที่ได้ดาเนินการเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) ซึ่งได้ผ่านการ
จัดทาโดยคณะกรรมการสนับสนุน การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งได้พิจารณาโดย
ประชาคมตาบลและ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสาร
รูปเล่มที่ได้แจกให้ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน เพื่อที่จะนาไปสู่แนวทางการปฏิบัติในการ
พัฒนาท้องถิ่นในรูปแบบของการจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้ปัญหา/ความต้องการ
นาไปสู่การปฏิบัติที่แท้จริง และการเพิ่มเติม ,เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว
จะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป
และต่อไปจะได้ให้หัวหน้าสานักปลัด ชี้แจงรายละเอียดของ (ร่าง) แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ที่ได้ดาเนินการเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) เพื่อ
เสนอให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ต่อไป

๑๕

นายจักรภพ เลาหรอดพันธ์ เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
หัวหน้าสานักปลัด ตาบลห้วยแก้วทุกท่าน กระผมจะขอชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ของ (ร่าง)
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ที่ได้ดาเนินการเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) ให้ท่าน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้วได้ทราบ ตามลาดับ ดังต่อไปนี้

แบบ ผ. 01

รายละเอียดโครงการพัฒนาพัฒนา
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที1่ .การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
1.
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เดิม
19

โครงการขยายไหล่
ทาง คอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมก่อสร้าง
กาแพงกันดิน หมู่ที่
1 บ้านป๊อก

เพื่อให้ประชาชน
มีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย

19

โครงการขยายไหล่
ทาง คอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมก่อสร้าง
กาแพงกันดิน หมู่ที่
1 บ้านป๊อก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ขยายไหล่ทางคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมก่อสร้าง
กาแพงกันดิน หมู่ที่ 1
บ้านป๊อก จานวน 1
เส้นทางตามแบบ อบต.
กาหนด
เพื่อให้ประชาชน ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริม
มีเส้นทาง
เหล็ก พร้อมก่อสร้างกาแพง
คมนาคมที่
กันดิน ถนนสายบ้านป๊อก-แม่
สะดวกและ
ลาย ตามแบบ อบต.กาหนด
ปลอดภัย

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
100,000

233,000

200,000

2564
บาท)
-

200,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
จานวนสาย

ประชาชนร้อย
ละ 70 ได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
ประชาชนมีเส้นทาง กองช่าง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัย
ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัย

กองช่าง

๑๖

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที1่ .การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
1.
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. แผนงานการศึกษา
ที่
เดิม
1

ใหม่
1

เดิม
2

ใหม่
2

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

300,000

จานวนครั้ง

นักเรียนใน
โรงเรียนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

กอง
การศึกษา
กองช่าง

100,000

-

นักเรียนได้รับ
ผลประโยชน์
ร้อยละ 70

นักเรียนใน
โรงเรียนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

กอง
การศึกษา
กองช่าง

300,000

300,000

300,000

จานวนแห่ง

มีสถานที่เหมาะสม
ต่อการเรียนการ
สอน

กอง
การศึกษา
กองช่าง

300,000

300,000

300,000

นักเรียนได้รับ
ผลประโยชน์
ร้อยละ 70

มีสถานที่เหมาะสม
ต่อการเรียนการ
สอน

กอง
การศึกษา
กองช่าง

วัตถุประสงค์

ก่อสร้างรั้วโรงเรียน
อนุบาลองค์การ
บริหารส่วนตาบล
ห้วยแก้ว

เพื่อให้นักเรียนใน
โรงเรียนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

ก่อสร้างรั้วโรงเรียน
อนุบาลองค์การบริหาร
ส่วนตาบลห้วยแก้ว
จานวน 1 แห่ง ตามแบบ
อบต.กาหนด

300,000

300,000

300,000

ก่อสร้างรั้วรอบ
สถานศึกษา

เพื่อให้นักเรียนใน
โรงเรียนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

ก่อสร้างรั้วโรงเรียนรอบ
สถานศึกษา
ตามแบบ อบต.กาหนด

-

200,000

ก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซม/เพิ่มเติม
อาคารเรียน

เพื่อให้มีสถานที่
เหมาะสมต่อการ
เรียนการสอน

ก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซมอาคารเรียน
1.โรงเรียนอนุบาล อบต.
ห้วยแก้ว
2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

300,000

ปรับปรุงอาคารเรียน
สถานศึกษา

เพื่อให้มีสถานที่
เหมาะสมต่อการ
เรียนการสอน

ปรับปรุงอาคารเรียน/
ห้องเรียน
1.โรงเรียนอนุบาล อบต.
ห้วยแก้ว
2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.ห้วยแก้ว

500,000

2561
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ตัวชี้วัด
(KPI)

โครงการ

2564
บาท)

๑๗

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที1่ .การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
1.
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่
เดิม
2

ใหม่
2

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ก่อสร้าง/ปรับปรุง
ลานกีฬาลาน
กิจกรรม

เพื่อส่งเสริม
สุขภาพโดยมี
สถานที่ออกกาลัง
กาย

ก่อสร้าง/ปรับปรุง
1.ลานออกกาลังกาย
2.สนามเด็กเล่นหมู่บ้าน
ละ 1 แห่ง
2.สนามกีฬากลาง 1 แห่ง
ตามแบบที่ อบต.กาหนด

ก่อสร้างลานกีฬา
อเนกประสงค์

เพื่อส่งเสริม
สุขภาพโดยมี
สถานที่ออกกาลัง
กายที่ได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างลานกีฬา
อเนกประสงค์
ตามแบบมาตราฐาน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
บาท)

200,000

50,000

50,000

-

1,375,000

-

2561
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

50,000

จานวนแห่ง

ประชาชนในพื้นที่
มีสถานที่ออก
กาลังกาย

-

จานวนแห่ง

ประชาชนในพื้นที่
มีสถานที่ออก
กาลังกาย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
เดิม
2

ใหม่
2

แบบ ผ. 08

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว
ที่
เดิม
18
ใหม่
18

แผนงาน

หมวด

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป
แผนงานการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่

ประธานสภาฯ

ที่ประชุม
ประธานสภาฯ

ประเภท

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์)

2561
(บาท)

เพื่อใช้ในกิจการของ
อบต.

กล้องวงจรปิด

30,000

-

30,000

-

สานักปลัด

เพื่อใช้ในกิจการของ
อบต.

กล้องวงจรปิด

-

66,000

33,000

-

สานักงาน
ปลัด
กอง
การศึกษา

วัตถุประสงค์

2564
บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ตามที่หัวหน้าสานักปลัด ได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการต่างๆ ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ที่ได้ดาเนินการเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) ตาม
รายละเอียดข้างต้น เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยหรือมี
ข้อซักถามหรือไม่
ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีขอ้ สงสัย หรือมีข้อซักถามเพิ่มเติม
เมื่อที่ประชุมไม่มีการเสนอความเห็นเป็นอย่างอื่น ผมจึง จะขอมติที่ประชุมสภาฯ
ออกเสียงลงคะแนนเปิดเผย โดยการยกมือขึ้นพ้นศีรษะว่า เห็นควรให้ความเห็นชอบ

๑๘

(ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)
ที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้วได้เสนอมา หรือไม่
มติที่ประชุม

มีมติ เห็นชอบ เห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) ที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้วได้เสนอมา ดังนี้
เห็นชอบ
จานวน 14 เสียง
ไม่เห็นชอบ
จานวน - เสียง
งดออกเสียง
จานวน ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่นๆ
- ไม่มี –

ประธานสภาฯ

มีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว ท่านใดมีเรื่องจะเสนออีก
หรือไม่

ที่ประชุมฯ
ประธานสภาฯ

ไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว ท่านใดมีเรื่องจะเสนออีก
เมื่อไม่มีเรื่องใดจะเสนอเป็นการอื่นอีก กระผม ต้องขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน
คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการดาเนินการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และหวัง
เป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านอีกในครั้งต่อไป ขอการปิดประชุม

ที่ประชุม รับทราบ
ปิดประชุม เวลา

14.40 น.
(ลงชื่อ)

ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

(นายอัครเดช ศรีพวง)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
1. .............................................
(................................................)
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่................
2. .............................................
(................................................)
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่................

๑๙

3. .............................................
(................................................)
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่................

(ลงชื่อ)

ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นายดารงค์ เทพชมภู)
ประธานสภาฯองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว

