
                              รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 
สมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่สอง  ครั้งที่ 1/2562 

วันที่  14  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕62  เวลา  13.30  น. 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 

ผู้มาประชุม 

ล าดับที่  ชื่อ   -   สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑. นายวีระวุฒิ  ทอดท้ิง ประธานสภา อบต. วีระวุฒิ  ทอดท้ิง 
2. นายสกล  ทอดทิ้ง สมาชิกสภา  อบต. สกล  ทอดท้ิง 
3. นายมนูญ  ขุนแสง สมาชิกสภา  อบต. มนูญ  ขุนแสง 
4. นายประเสริฐ  เหมรา รองประธานสภา อบต. ประเสริฐ  เหมรา 
5. นายประจวบ  สู่สม สมาชิกสภา  อบต. ประจวบ  สู่สม 
6. นายสุชล หลีหมีน สมาชิกสภา อบต. สุชล หลีหมีน 
7. นางสุรางค์  สารบัญ สมาชิกสภา อบต. สุรางค์  สารบัญ 
8. นายวรวิทย์  เพ็ชรเพ็ง เลขานุการสภา  อบต. วรวิทย์  เพ็ชรเพ็ง 
    
    

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ล าดับที่                    ชื่อ   -     สกุล        ต าแหน่ง        ลายมือชื่อ 

๑. นายโชติ  ด าอ่อน นายก อบต.ขอนคลาน โชติ  ด าอ่อน 
๒. นายอภินัน  เด็นหลี รองนายก อบต. อภินัน  เด็นหลี 
3. นายวิท  สู่สม รองนายก อบต. วิท  สู่สม 
4. นางสาวมติกา  ลาวัลย์ เลขานุการนายก อบต. มตกิา  ลาวัลย์ 
5. นางซารีต้า  เด็นหลี หัวหน้าส านักปลัดฯ ซารีต้า  เด็นหลี 
    

 

เลขานุการสภาฯ ส ารวจองค์ประชุม แล้วเชิญทุกท่านเข้าห้องประชุม 
  เริ่มประชุมเวลา  13.30  น. 
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ที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 

เมื่อมาพร้อมกันแล้วก็ขอเปิดประชุม 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ    
 1.1  แจ้งให้ทราบหนังสือสั่งการต่าง ๆ 
         (๑) แจ้งให้ทราบหนังสือสั่งการที่  สต 0021/ว 3177  ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2562
เรื่อง  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ 
ประจ าปี 2562 (ตามรายละเอียดหนังสือ)    
รับทราบ 
         (2) แจ้งให้ทราบหนังสือสั่งการที่ สต 0023.10/ว 500 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม  2562 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลขอนคลาน (ตามรายละเอียดหนังสือ) 
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 รับทราบ          
          (3) แจ้งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 (ตามรายละเอียดหนังสือ)    
รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
        2.1 รับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 2  
พฤษภาคม  2562 
 แจกจ่ายส าเนารายงานการประชุมครั้งที่แล้วให้ที่ประชุมตรวจดูและพิจารณาไปพร้อมกันว่ามีมติ
รับรองหรือไม่    

เมื่อที่ประชุมพิจารณาและตรวจดูเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ขอมติรับรอง 
รับรอง  7  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
         ๓.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61-๒๕65) ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลขอนคลาน 
แจกจ่ายร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕61) ขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 
ให้ที่ประชุมพิจารณาไปพร้อมกันเพื่อให้ความเห็นชอบ โดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 พร้อมชี้แจงในที่ประชุมเก่ียวกับขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิน่ ดังนี้ 
1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและ รัฐวิสาหกิจที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับบทราบปัญหาความต้องการ ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
และแนวทางปฏิบัติที่เหมาสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
โดยให้น าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผน
ชุมชนมาพิจารณาประกอบการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นและได้ผ่านประชาคมในระดับต าบล    
2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแนวทางและข้อมูลน ามา
วิเคราะห์เพื่อจัดท าร่างแผนพัฒนาเสนอคณะกรรมการพัฒนา  3. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
พิจารณาร่างแผนพัฒนาฯและเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อเสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขอน
คลานพิจารณาให้ความเห็นชอบ  4. ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  
ซึ่งแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65) ขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลานมีทั้งหมด 
4 ส่วน ดังนี ้
ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ส่วนที่ 3 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล 
 ส าหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) แยกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
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ส ำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินกำร (แบบ ผ.02) 
         ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  มีทั้งหมด  18 โครงการ  
              1.1 แผนงาน สาธารณสุข      
                   จ านวน  2  โครงการ     (รายละเอียดตามบัญชีโครงการ) 
              1.1 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ      
                   จ านวน  16 โครงการ     (รายละเอียดตามบัญชีโครงการ) 
         ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้ 
                                  มั่นคง สงบสุข   มีทั้งหมด  80  โครงการ  
              2.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
                    จ านวน  6  โครงการ  (รายละเอียดตามบัญชีโครงการ)   
              2.2 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน  
                    จ านวน  9  โครงการ  (รายละเอียดตามบัญชีโครงการ)             
              2.3 แผนงาน การศึกษา 
                    จ านวน  12 โครงการ  (รายละเอียดตามบัญชีโครงการ)               
              2.4 แผนงาน สาธารณสุข 
                    จ านวน  9  โครงการ  (รายละเอียดตามบัญชีโครงการ)     
              2.5 แผนงาน สังคมสงเคราะห์ 
                    จ านวน  7  โครงการ  (รายละเอียดตามบัญชีโครงการ)               
              2.6 แผนงาน สรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 
                    จ านวน  7  โครงการ  (รายละเอียดตามบัญชีโครงการ)               
              2.7 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
                    จ านวน  16  โครงการ  (รายละเอียดตามบัญชีโครงการ)               
              2.8 แผนงาน การเกษตร 
                    จ านวน  7  โครงการ  (รายละเอียดตามบัญชีโครงการ)               
              2.9 แผนงาน การพาณิชย์ 
                    จ านวน  2  โครงการ  (รายละเอียดตามบัญชีโครงการ)    
              2.10 แผนงาน งบกลาง 
                    จ านวน  5  โครงการ  (รายละเอียดตามบัญชีโครงการ)              
       ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน มีทั้งหมด  49 โครงการ  
             3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน    
                  จ านวน 41 โครงการ  (รายละเอียดตามบัญชีโครงการ)  
             3.2 แผนงาน การเกษตร    
                  จ านวน 5 โครงการ  (รายละเอียดตามบัญชีโครงการ)         
             3.3 แผนงาน การพาณิชย์    
                  จ านวน 3 โครงการ  (รายละเอียดตามบัญชีโครงการ)     
       ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 มีทัง้หมด  11  โครงการ  
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              4.1 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
                   จ านวน  11 โครงการ (รายละเอียดตามบัญชีโครงการ) 
      ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มีทั้งหมด  26  โครงการ  
             5.1 แผนงาน สาธารณสุข 
                   จ านวน  9 โครงการ (รายละเอียดตามบัญชีโครงการ) 
             5.2 แผนงาน เคหะและชุมชน 
                   จ านวน  4 โครงการ (รายละเอียดตามบัญชีโครงการ) 
             5.3 แผนงาน การเกษตร 
                   จ านวน  13 โครงการ (รายละเอียดตามบัญชีโครงการ) 
      ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล มีทั้งหมด  16  โครงการ  
             6.1 แผนงาน บรหิารงานทั่วไป 
                   จ านวน  16 โครงการ (รายละเอียดตามบัญชีโครงการ) 
              

ส ำหรับ โครงกำรที่เกินศักยภำพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (แบบ ผ.02/1) 
     ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  มีทั้งหมด  3 โครงการ                
              1.1 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ      
                   จ านวน  3 โครงการ     (รายละเอียดตามบัญชีโครงการ) 
     ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้ 
                         มั่นคง สงบสุข   มีทั้งหมด  4  โครงการ  
              2.1 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
                    จ านวน  4  โครงการ  (รายละเอียดตามบัญชีโครงการ)   
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน มีทั้งหมด  19 โครงการ  
             3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน    
                  จ านวน 14 โครงการ  (รายละเอียดตามบัญชีโครงการ)  
             3.2 แผนงาน การเกษตร    
                  จ านวน 3 โครงการ  (รายละเอียดตามบัญชีโครงการ)         
             3.3 แผนงาน การพาณชิย์    
                  จ านวน 2 โครงการ  (รายละเอียดตามบัญชีโครงการ)             
     ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มีทั้งหมด  6  โครงการ               
             5.1 แผนงาน เคหะและชุมชน 
                   จ านวน  6 โครงการ (รายละเอียดตามบัญชีโครงการ)                  
เมื่อที่ประชุมได้พิจารณาโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61 - ๒๕65) ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลขอนคลาน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีใครจะเสนอโครงการเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี
ก็ขอมติเห็นชอบ 
เห็นชอบ  8  เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืนๆ 
ใครมีความเห็นอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีก็ขอปิดการประชุม 
 

ปิดประชุมเวลา  16.30  น. 
 
 
                                                       ลงชื่อ………………………………..ผู้บันทึกการประชุม 
                                                            ( นายวรวิทย์   เพ็ชรเพ็ง ) 
                                                   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
 
                                                        ลงชื่อ………………………………..ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                             ( นายวรีะวุฒิ   ทอดทิ้ง  ) 
                                                     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


