
 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง คร้ังที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖4 

วันที่  31  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4  เวลา  ๐๙.๓๐  น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ 

------------------ 
ผู้เข้าประชุม 
 ๑. นายเสงี่ยม  เกตุภูงา  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ 

๒. นายสุดใจ  กกฝ้าย  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์  
 ๓. นายนิคม จันนีย์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ 
 ๔. นายบุญมี อนุมาตย์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์    
 ๕. นายสุวรรณ  อาศัยสงฆ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์  

๖. นายจำนง ประดิษบุญ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ 
๗. นายเคน  พิมพ์บูลย์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ 

 ๘. นางวาด  บุตรศาสตร์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ 
 ๙. นายคำนึง จันทร์เพชร    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์      
         ๑๐. นายนิพน พลเย่ียม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ 
         ๑๑. นายจิระศักดิ์  หินแสงไสย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ 
         ๑๒. นายสุปัน  สารรัตน์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ 
         ๑๓. นางประดับศรี บูรณะกิติ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ 
         ๑๔. นายจรัสบริณ โพธิปรึก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ 
         ๑๕. นายประเทือง  รัตนวงค์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ 
         ๑๖. นายสุรพงษ์  แสนจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ 
         ๑๗. นายบัวผัน ชูแก้ว  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ 
 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ มาประชุม  ๑๗  คน  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ ลาประชุม    ๒  คน  

๑. นายสมพร โนนตูม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์  หมู่ท่ี ๔ 
๒. นายประยูร  เพชรแสน   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ หมู่ท่ี ๑๑ 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ ขาดประชุม  ๑  คน   
คือ นายอำไพ บุญแสนรัน   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ หมู่ท่ี ๓ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายสนอง  สัตนาโค    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์  
๒. นายมงคล  ตรีเมฆ      รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ 
๓. นายพรชัย  พรมทา    รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ 
๔. น.ส.สายรุ้ง  มูลศรีแก้ว    รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ 
๕. นายศิรเวท  รัตนวงศ์   ผู้อำนวยการกองคลัง 
๖. นางเครือวัลย์  ตละแก้ว    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
๗. นางสาวพัชรี  พลเย่ียม     ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
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เร่ิมประชุมเวลา ๐๙.๓0 น. 

 เมื่อท่ีประชุมพร้อมแล้ว นายเสงี่ยม เกตุภูงา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
 พรมสวรรค์ ได้เปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ลา ๒ ท่าน  คือ 
 ๑.นายสมพร โนนตูม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์  หมู่ท่ี ๔ 

๒.นายประยูร  เพชรแสน   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ หมู่ท่ี ๑๑ 
ท่ีประชุมสภา ฯ  - รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ สมัยประชุม

สามัญสมัยที่สอง คร้ังที่ ๒  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖4  วันที่ ๑๙ พฤษภาคม  ๒๕๖4 
มติท่ีประชุมสภาฯ  - สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ มีมติรับรองรายงานการประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ รับรองรายงานการประชุม สมัยประชุมสามัญ   
สมัยท่ีสอง  ครั้ง ท่ี  ๒  ประจำปี  พ .ศ. ๒๕๖4 เมื่อวัน ท่ี  ๑๙  พฤษภาคม  ๒๕๖4                 
จำนวน 17 เสียง 

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ือง พิจารณา 
๓.๑ พิจารณาญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ                     
พ.ศ. ๒๕๖๔ ในงบลงทุน 

ประธานสภาฯ - ตามความใน ข้อ ๒7 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ     
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน 
โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ท่ีทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
- ในการนี้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ ได้เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณไป ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ท่ีส่งใหส้มาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์แล้วนั้น จึงขอเชิญนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ ได้ช้ีแจงรายละเอียดให้ท่ีประชุมทราบ  

นายก อบต.พรมสวรรค์ -  กระผม นายสนอง สัตนาโค ขอเสนอญัตติ ขออนุมั ติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในงบลงทุน ดังนี้ 
 แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง  งบกลาง  หมวดงบกลาง  ประเภทเงินสำรองจ่าย 
เพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน งบประมาณ  ท่ีต้ังไว้ 100,000 บาท ขอโอนในครั้งนี้ จำนวน  86,000 บาท 
ไปต้ังจ่ายใน   แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  งบลงทุน  หมวดค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  โครงการจ้าง
ปรับปรุงซ่อมแซมคันคูคำนบดินกันน้ำรอบอ่างเก็บน้ำลำห้วยใหญ่  บ้านนาสีใส  หมู่ท่ี ๓                           
งบประมาณ ๘๖,๐๐๐ บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมคันคูคำนบ
ดินกันน้ำรอบอ่างเก็บน้ำ  ลำห้วยใหญ่ บ้านนาสีใส  หมู่ท่ี ๓  
สถานท่ีก่อสร้าง บริเวณคันคูดิน (คำนบดิน) กันน้ำรอบอ่างเก็บน้ำลำห้วยใหญ่ ต้องมี
ปริมาณถมดินไม่น้อยกว่า ๙๓๓.๘๐ ลูกบาศก์เมตร  
-ตามแบบท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์กำหนด 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี๒ หน้าท่ี6 ลำดับท่ี5                 

/ประธานสภาฯ 
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ประธานสภาฯ  - เชิญผู้อำนวยการกองคลัง ได้ช้ีแจงสถานการคลัง 
ผู้อำนวยการกองคลัง      - กราบเรียนท่านประธานสภา กระผมนายศิรเวท รัตนวงศ์ ผู้อำนวยการกองคลัง ขอเรียน 
   ช้ีแจงสถานะการคลัง ดังนี้ ครับ 
   ข้อมูล ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม ๒๕๖๔  
   อบต.พรมสวรรค์  ประมาณการรายรับ   ๓๒,๗๐๐,๐๐๐    บาท        
      รับจริง   20,855,611.82 บาท 
     รับจริงต่ำกว่าประมาณการ  ๑๑,๘๔๔,๓๘๘.๑๘ บาท 

ส่วนงบประมาณท่ีท่านนายกขออนุมัติโอนไปต้ังจ่าย ในส่วนนี้เรามีงบประมาณเพียง
พอท่ีจะทำได้ครับ 

ประธานสภาฯ  - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ เรียนเชิญครับ 
นายนิคม  จันนีย์ - กราบเรียน ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียร ติ ทุก ท่าน  กระผม                  

นายนิคม จันนีย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ บ้านพรมสวรรค์หมู่ท่ี๑   
ขอแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการโอนงบประมาณในครั้งนี้  กระผมมองว่าสถานะการเงิน
การคลังของเรายังมีน้อยอยู่ ห่วงเรื่องค่าใช้จ่ายท่ียังจำเป็นอีกหลายอย่าง ยังไม่อยากให้
โอนในครั้งนี้  ท้ังนี้แล้วแต่สภาฯ จะเห็นสมควรครับ 

นายสุวรรณ  อาศัยสงฆ์ - กราบเรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสุวรรณ  
อาศัยสงฆ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ บ้านสว่างอารมณ์ หมู่ท่ี ๒   

 กระผมเห็นว่ามีความสำคัญทุกโครงการ  แต่อยากถามท่านนายกเรื่องลงท่อลำห้วยแล้ง 
และหลาย ๆ จุดท่ีเคยขอเพิ่มแผนไว้  ท่ีเคยแจ้งขอให้ดำเนินการเร่งด่วนแต่ยังไม่ได้นำมา
เสนอท่ีประชุมสภาฯ เพื่อขออนุมัติโอน 

นายก อบต.พรมสวรรค์ - กราบเรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสนอง              
สัตนาโค  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ ขอตอบคำถามท่านนิคม จันนีย์         
ท่ีท่านเป็นห่วงเรื่องงบประมาณ  กระผมในฐานะผู้บริหารเมื่อมีประชาชนมาร้องทุกข์              
ก็อยากแก้ไขปัญหาให้ การขอโอนต้องมีเงินก่อน ผมเกรงว่าถ้าน้ำมาก่อน คันนบดิน   
อาจจะขาด และก่อให้เกิดความเดือดร้อนในวงกว้าง จึงเสนอขออนุมัติโอนโครงการนี้ก่อน 
ในส่วนเรื่องท่อคาดว่ายังจะสามารถแก้ไขได้ 

นายบวัผัน ชูแก้ว         - กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายบัวผัน ชูแก้ว  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ บ้านนาสีใส หมู่ท่ี ๓  ขอเรียนว่าได้แจ้ง
ปัญหาความเดือดร้อนมาต้ังแต่ปีท่ีแล้ว  ต้ังแต่พายุโพดุลมาปีท่ีแล้วน้ำก็กัดเซาะเพิ่มมาก
ขึ้น ทำให้ดินทรุดลง ขณะนี้สัญจรลำบากแล้วครับ 

นายก อบต.พรมสวรรค์   - ขอเรียนช้ีแจงว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมาท่ีไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากติดขัดด้านงบประมาณ  
เงินเข้าช้าครับ และเนื่องด้วยดินทรุดเพิ่มขึ้น จึงจำเป็นต้องรีบดำเนินการครับ 

นายสุวรรณ  อาศัยสงฆ์ - กราบเรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสุวรรณ  
อาศัยสงฆ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ บ้านสว่างอารมณ์ หมู่ท่ี ๒   

 ขอเรียนสอบถามผู้ท่ีเกี่ยวข้องด้านการเงินว่าโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางถ้ายังไม่ได้
ดำเนินการเราสามารถเอาเงินนั้นมาทำคำนบดิน หมู่ท่ี ๓ และเอาเงินท่ีจะโอนมาทำ  
หมู่ท่ี ๓ มาลงท่อได้หรือไม่ครับ  

นายก อบต.พรมสวรรค์   - ขอเรียนช้ีแจงว่าโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสภาฯ เห็นชอบแล้ว ยังไงก็ต้อง 
ดำเนินการ ส่วนเงินสำรองจ่าย ยังไม่ได้ดำเนินการ จึงขอโอนมาก่อนครับ และเหตุท่ีต้อง
รีบดำเนินการซ่อมแซมถนนลาดยางนอกจากจะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของ 
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ประชาชนในการสัญจร ผมอยากให้งานออกมามีคุณภาพโดยเล็งเห็นว่าผู้รับเหมารายใหญ่
ท่ีเขามีเครื่องมือพร้อมจะมาดำเนินการก่อสร้างถนนลาดยางบ้านหนองผือ  หากติดต่อให้
มาดำเนินการซ่อมแซมฯ บ้านหนองหิ่งหายด้วยงานก็คงจะออกมาดีกว่ากว่าครับ 

นายสุวรรณ  อาศัยสงฆ์   - ขอเรียนสอบถามท่านนายกว่า เรื่องลงท่อลำห้วยแล้ง สามารถนำเสนอท่ีประชุมวันนี้ได้ 
                               เลยหรือไม่ครับ 
นายก อบต.พรมสวรรค์   - ขอตอบท่านสุวรรณ อาศัยสงฆ์ว่าไม่สามารถดำเนินการได้ครับ ต้องรอให้เงินเข้ามาเพิ่ม                  
                               เพียงพอต่อการบริหารก่อนจึงจะสามารถทำญัตติเสนอขออนุมัติจากท่ีประชุมสภาฯได้ครับ 
นายมงคล  ตรีเมฆ       -กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายมงคล ตรีเมฆ   
                               รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์  ขอเรียนช้ีแจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับความ 
                      จำเป็นในการลงท่อ เนื่องจากการขุดลอกลำห้วยไม่ได้ลงท่อไว้จึงจะทำให้น้ำในพื้นท่ี 

ข้างเคียงไม่สามารถไหลลงสู่ลำห้วยได้  และคันดินบริเวณลำห้วยเป็นดินใหม่หากน้ำมาแรง
อาจจะรับน้ำไม่ได้ อยากให้ดำเนินการเร่งด่วนเพราะถือว่าอาจเป็นปัญหาใหญ่พอสมควร 

ประธานสภาฯ  - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ  
จะอภิปราย ผมขอมติท่ีประชุมสภาฯ อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 
งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔ ในงบลงทุน ตามท่ีเสนอขอโปรดยกมือ  

 

มติท่ีประชุมสภาฯ - สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ในงบลงทุน  ตามที่เสนอ  จำนวน  ๑๕ เสียง   
   ไม่เห็นด้วย จำนวน ๒ เสียง 
 

๓.๒  พิจารณาญัตติขอความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  
ประธานสภาฯ - ขอให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ ได้ช้ีแจงรายละเอียดญัตติขอ   
                                ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  เรียนเชิญครับ 

 

นายก อบต.พรมสวรรค์ -ขอบคุณท่านประธานสภาเป็นอย่างสูงครับ ผมขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  ดังนี้ครับ 

ประธานสภาฯ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์เสนอญัตติขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนา 
  ท้องถิ่น (พ.ศ.256๖-25๗๐)  ขององค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ รายละเอียด 
  ปรากฏตามเอกสารท่ีส่งให้ เชิญนายกฯ อภิปราย 

นายก อบต.พรมสวรรค์    เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลพรมสวรรค์ กระผม นายสนอง สัตนาโค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ 
ได้เสนอญัตติขอความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๖-25๗๐)  โดยดำเนินการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2548 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 รายละเอียดเชิญเจ้าหน้าท่ีช้ีแจงครับ 

นางเครือวัลย์ ตละแก้ว เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลพรมสวรรค์  ดิฉัน นางเครือวัลย์  ตละแก้ว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ ขอเรียนช้ีแจงเกี่ยวกับระเบียบและหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้องกับการจัด
ดำเนินการทำแผนพัฒนาท้องถิ่นค่ะ  องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ จัดแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการจัดทำแผน พัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ข้อ  17                
โดยใหม้ีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

/ในเขตจังหวัด 
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ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา 
กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี และเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals; SDGs) โดยใน
การจัดทำประชาคมท้องถิ่น ให้ดำเนินการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ตาม
เค้าโครงแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  (พ.ศ. 2566  - 2570) และ
กระทรวงมหาดไทยได้ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ( พ.ศ. 2566 – 2570) แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 
0810.3/ว 7467   ลงวันท่ี  14 ธันวาคม 2563  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -  2570 ) ให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนตุลาคมก่อนปีงบประมาณถัดไป  ให้เป็นไปตามระเบียบฯ ซึ่งกระบวนการ
จัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้ดำเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ 
และรัฐวิสาหกิจท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความ
ต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นท่ีเกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ 
และแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี   เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้นำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูล
ในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน มาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแนวทาง
และนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น  

(๓) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น  

(๔) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 
สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติ
และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ได้จัดประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนฯ เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  
และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ร่วมกับประชาคมระดับ
ตำบลได้พิจารณาร่างแผนฯ เรียบร้อยแล้ว  รายละเอียดตามเอกสารท่ีแจก 

ประธานสภาฯ             - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่   เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ผู้อภิปราย                
ขอมติท่ีประชุมสภาฯ ท่านใดเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570)  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ ตามท่ีเสนอ โปรดยกมือ 

มติท่ีประชุมสภา สมาชิกสภาฯ มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 -  2570 ) ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ ตามท่ีเสนอ จำนวน  ๑๗  เสียง 

 
/๓.๓  พิจารณาญัตติ 
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๓.๓  พิจารณาญัตติขอความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เพิ่มเติม ฉบับที่ ๖  

ประธานสภาฯ  - ขอให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ ได้ช้ีแจงรายละเอียดญัตติขอ   
                             ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ฉบับท่ี ๖ เรียนเชิญครับ 
นายก อบต.พรมสวรรค์    เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ตำบลพรมสวรรค์ กระผม นายสนอง สัตนาโค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ 
ได้เสนอญัตติขอความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับท่ี ๖ 
เนื่องจากผู้บริหารได้เล็งเห็นความจำเป็นในการพัฒนาโดยใช้แผนพัฒนาเป็นกรอบในการ
จัดทำงบประมาณ รวมถึงประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ซึ่งบางโครงการมีความ
จำเป็นท่ีจะต้องดำเนินการเร่งด่วน แต่ยังไมไ่ด้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  จึงเสนอให้
เพิ่มโครงการพัฒนาดังกล่าวเพื่อบรรจุไว้ในแผนพฒันาท้องถิ่น  โดยดำเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22  รายละเอียดเชิญเจ้าหน้าท่ีช้ีแจงครับ 

นางเครือวัลย์ ตละแก้ว      องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ จัดแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
นักวิเคราะห์ฯ เพิ่มเติม ฉบับท่ี ๖ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการจัดทำแผน พัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561    
          ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามข้ันตอน ดังนี ้

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่เพิ่มเติม  

สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภา
องค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและ
องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ด้วย  

องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ได้จัดประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนฯ เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  
และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ร่วมกับประชาคมระดับ
ตำบลได้พิจารณาร่างแผนฯ เรียบร้อยแล้ว   

โครงการท่ีขอความเห็นชอบเพิ่มเติมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เพิ่มเติม ฉบับท่ี ๖ ขององค์การการบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ รายละเอียดตามเอกสาร
ท่ีแจก 

ประธานสภาฯ             - ให้สมาชิกสภาฯอภิปราย  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯอภิปราย ถามมติท่ีประชุมสภา 
องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ ท่านใดเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี ๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์  
ตามท่ีเสนอ โปรดยกมือ 

มติท่ีประชุมสภา สมาชิกสภาฯ มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี ๖ 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ ตามท่ีเสนอ จำนวน  ๑๗ เสียง 
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ระเบียบวาระที่ 4        เร่ืองอื่นๆ 
ประธานสภาฯ             - ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ และผู้เข้าร่วมประชุมอภิปราย เรียน

เชิญครับ 
ประธานสภาฯ            - หากไม่มีผู้ใดอภิปรายผมขอปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์  
  สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ีสอง  ครั้งท่ี ๒ ประจำปี พ.ศ. 2564 และขอขอบคุณสมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ท่ีได้สละเวลา
มาร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 

  ปิดการประชุมเวลา ๑๑.๓๕ น. 
 
 
 

(ลงช่ือ)       บัวผัน      ชูแก้ว             ผู้บันทึกการประชุม(ลงช่ือ)  เสงี่ยม  เกตุภูงา 
     (นายบัวผัน  ชูแก้ว)                (นายเสงี่ยม  เกตุภูงา) 
                เลขานุการสภาฯ                  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ 
 
 

(ลงช่ือ)     สุบรรณ   อาศัยสงฆ์ 
 (นายสุวรรณ  อาศัยสงฆ์) 
ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
(ลงช่ือ)       เคน    พิมพ์บูลย์ 
   (นายเคน  พิมพ์บูลย์) 
     กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

    

ลงช่ือ     วาด      บุตรศาสตร์ 
 (นางวาด  บุตรศาสตร์) 

      กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
(ลงช่ือ)         สมพร   โนนตูม 
    (นายสมพร  โนนตูม) 
     กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
(ลงช่ือ)          นิคม   จันนีย์ 
    (นายนิคม  จันนีย์) 
เลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 


