
 

 
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 

สมัยวิสามัญ   สมัยที่   ๑   ประจ าปี 25๖๒    
ครั้ง  1/๒๕๖๒ 

วันที่  11  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 25๖๒ 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 

ผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายเสน่ห์ อ่องสันเทียะ ประธานสภาฯ    
2 นายชุม ธงสันเทียะ รองประธานสภาฯ    
3 นายส าราญ พินิจ เลขานุการสภาฯ    
4 นายชิด                              อยู่พันดุง ส.อบต.หมู่ที่ 1    
5 นายจรัส ดาขุนทด ส.อบต.หมู่ที่ 2    
6 นายงิ้ว ดีขุนทด ส.อบต.หมู่ที่ 2    
7 นายประวิทย์ สระขุนทด ส.อบต.หมู่ที่ 3    
8 นายประมวล เดือยขุนทด ส.อบต.หมู่ที่ 3    
9 นายประจวบ ดิษฐการ ส.อบต.หมู่ที่ 4    

10 นายบุญมี เทียงจันทึก ส.อบต.หมู่ที่ 4    
1๑ นายชุนห์ เจริญ ส.อบต.หมู่ที่ ๕    

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสมพงษ์ ไกรฤกษ์ นายก อบต.    
2 นายคฑาวุธ ไกรฤกษ์ รองนายก อบต.    
3 นายประมูล ดานขุนทด รองนายก อบต.    
4 นายสมศักดิ์ ดงสันเทียะ เลขานุการฯ    
5 นางสาววนิดา ถีสูงเนิน รองปลัด อบต.ด่านนอก    
6 นางฉันทนา พระเดชพงษ์ ผู้อ านวยการกองคลัง    
7 นายปัณณทัต นอขุนทด ผู้อ านวยการกองช่าง    
8 นางกนกลักษณ์ แดดขุนทด หัวหน้าส านักงานปลัด    
9 นางสาวรุ่งกานต์ ไกรฤกษ์ นักพัฒนาชุมชน    

10 นางสาววัชราภรณ ์ เชื้อขุนทด นักจัดการงานทั่วไป    
11 นางสาวอัญชลินทร์ ปัญจะศรี นักวิชาการพัสดุ    
12 นางสาวปรินดา ดิกขุนทด บุคลากร    
13 นายประดิษฐ สารจันทร์ นักป้องกันฯ    
๑๔ นางสาวจันทร์จิรา ปราณีตพลกรัง นักวิชาการเงินฯ    
๑๕ นางสาวรุ่งทิพย์ พิมพ์ขุนทด นักวิเคราะห์ฯ    
16 นางสาวอุษา นนท์ขุนทด เจ้าพนักงานธุรการ    
๑๗ นางสุดารัตน์  พ่ึงสูงเนิน นักจัดเก็บรายได้ฯ    
๑๘ นางประอรรัตน์ ดางขุนทด ลูกจ้างประจ า    
๑๙ นางแตงอ่อน อินทาพันธ์ ผู้ดูแลเด็ก    
20 นางนุชลีย์ นุขุนทด ครูผู้ดูแลเด็ก    
21 นางสมสอน ยศสันเทียะ ผู้ดูแลเด็ก    
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เปิดประชุมเวลา  09.๓0 น. 
นายส าราญ  พินิจ  บัดนี้ มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก   ได้มาลงชื่อและเข้านั่งในที่ 
เลขานุการสภาฯ ประชุมทั้ง  1๐  ท่าน  ครบองค์ประชุมแล้ว   ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเปิดประชุม

เพ่ือพิจารณาตามระเบียบวาระต่อไป  ขอเรียนเชิญ 
ประธานสภาฯ   เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วผมขอเปิดประชุม 
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายเสน่ห์  อ่องสันเทียะ  - ไม่มี - 
ประธานสภาฯ      
 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 
๒.๑  รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี ๒  ประจ าปี  2562 ครั้งท่ี  ๑ 
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 และวันที่ 26 เมษายน 2562 

นายเสน่ห์  อ่องสันเทียะ             ขอให้  สมาชิกสภา อบต. ทุกท่าน  ได้พิจารณาบันทึกการประชุมสภา  อบต.                          
ประธานสภาฯ  ด่านนอก  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒  ประจ าปี 2562 ครั้งที่  ๑ เมื่อวันที่ 
23 เมษายน 2562 และ ครั้งท่ี 2 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ตามบันทึกรายงาน
การประชุมเอกสารที่ได้แจกให้ทราบ  และขอมติที่ประชุมในการรับรอง 

มติที่ประชุม            เห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ด่านนอก สมัยสามัญ   
                                         สามัญ  สมัยที่ ๒ ประจ าปี 2562   ครั้งที่  ๑ และครั้งที่  2   ดังนี้ 

เห็นชอบ  ๙  เสียง 
ไมเ่ห็นชอบ    -  เสียง 
งดออกเสียง   ๑  เสียง  (ประธานสภาฯ) 

นายเสน่ห์  อ่องสันเทียะ  ขณะนี้เวลา  ๑๐.๐๐ น. ผมขอพักการประชุมเป็น ๓๐ นาที ตั้งแต่เวลา  
ประธานสภาฯ      ๑๐.๐๐ – ๑0.๓๐ น. ก่อนจะประชุมพิจารณาในวาระต่อไป และขอให้เข้าห้องประชุม 
     อีกครั้งเวลา ๑0.๓๐ น. ขอให้รักษาเวลา ขอเชิญพัก 
  ********************** พักตั้งแต่เวลา ๑0.๐๐ – ๑0.๓๐ น.********************* 
นายเสน่ห์  อ่องสันเทียะ ขณะนี้เวลา 10.30 น.สมาชกิสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุกท่านเข้านั่งใน 
(ประธานสภาฯ)   ที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอด าเนินการต่อไปครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องท่ีเสนอเพื่อพิจารณา 
3.1  การพิจารณาร่างแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  

นายเสน่ห์   อ่องสันเทียะ  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ ข้อกฎหมายและวิธีการเก่ียวกับการ 
ประธานสภาฯ   ก าหนดสมัยประชุมสภาฯ ให้ที่ประชุมสภาฯ ได้รับทราบ ขอเชิญครับ 

นายส าราญ  พินิจ  ตามที่กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.3/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ 
เลขานุการฯ    ตุลาคม 25๕๙ ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ –  

๒๕๖๔) ขององค์กรปกครอง   ส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ต่อมาเมื่อระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 
๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลใช้บังคับ กระทรวงมหาดไทยจึงได้มีหนังสือ ที่ มท 0810.3/ว 
6046 ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม 2561 ก าหนดแนวทางปฏิบัติแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ 
– ๒๕๖๔)  ตลอดจนการด าเนินการ       ที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ประกาศใช้
แล้วหรือด าเนินการก่อนวันที่ระเบียบฉบับนี้มีผลใช้บังคับ      
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ให้แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวมีผลใช้บังคับได้ต่อไป จนกว่ากระทรวงมหาดไทยจะ
ก าหนดแนวทางเป็นอย่างอ่ืน รายละเอียดตามอ้างถึง นั้น  กระทรวงมหาดไทยพิจารณา
แล้วเห็นว่า พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณา
การ พ.ศ. 2551 มาตรา ๑๙ วรรคสาม ก าหนดให้เมื่อแผนพัฒนาจังหวัดได้รับความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและประกาศใช้แล้วการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และการด าเนินกิจการของจังหวัดและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
ต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าว ประกอบกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๗ ก าหนดให้แผนพัฒนา
จังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาคมีระยะเวลาห้าปี ดังนั้น เพ่ือให้
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน ซึ่งเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มี
ระยะเวลาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจ าปีจังหวัด แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีกลุ่มจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และ
งบประมาณในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับ
ประชาชน จึงอาศัยอ านาจตามข้อ 5 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ซักซ้อม
แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งก าหนดระยะเวลาแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็น
ระยะเวลาห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็น
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

    1. ขั้นตอนการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 
ให้เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็น
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มี 
ช่วงระยะเวลาห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

    2. แนวทางการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 
2.1 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดและอ าเภอตรวจสอบองค์ประกอบของคณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดและระดับอ าเภอตามล าดับให้เป็นปัจจุบัน 
2.2 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดส่งยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดในปัจจุบันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นไปพลางก่อน เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด เพ่ือด าเนินการทบทวนหรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแล้วเสร็จ ให้แจ้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดทราบ โดยเค้าโครงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ให้ด าเนินการตามรูปแบบที่ก าหนด รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 

    3. แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 
๓.๑ ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ให้เทศบาล องค์การ
บริหารส่วนต าบล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ถือปฏิบัติตามข้อ ๑๗ 
แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย     ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
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3.๒ ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจใช้ข้อมูล   
จากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ฉบับปัจจุบัน มาทบทวนและปรับใช้ในการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) โดยพิจารณาให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 
โดยในระยะเริ่มแรกของการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ให้
จัดท าประชาคมในระดับต าบลส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาลต าบล 
ระดับชุมชนเมืองส าหรับเทศบาลเมือง ระดับชุมชนนครส าหรับเทศบาลนคร ระดับ
จังหวัดส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด และส าหรับเมืองพัทยาให้ใช้รูปแบบของ
เทศบาลนคร ทั้งนี้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในโอกาสต่อไปการจัดประชุมประชาคม
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ใช้รูปแบบตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่  มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่  22 มกราคม 2559 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 6247 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 
ประกอบกัน ทั้งนีใ้ห้ด าเนินการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
3.๓ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามเค้าโครงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

๓.๔ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ต้องน ามาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้จัดท า
เฉพาะครุภัณฑ์ ที ่ดินและสิ ่งก่อสร้างที ่อยู ่ในโครงการพัฒนาที ่ด าเนินการจัดท า
บริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประชาชนได้ใช้/รับ ประโยชน์จาก
ครุภัณฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างนั้น และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
3.5 โครงการรายจ่ายตามแผนงานที่เป็นรายจ่ายประจ าหมวดเงินเดือนและค่าจ้าง
ประจ า หมวดค่าจ้างชั่วคราว หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดรายจ่ายอ่ืน หมวดค่าตอบแทน 
ใช้สอยและวัสดุ ไม่ต้องน ามาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ยกเว้น ประเภทรายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย  หมวดอ่ืน ๆ เฉพาะการจัด
กิจกรรมสาธารณะ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม  

    4. การน าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ไปสู่การปฏิบัติ 
เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่นน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมและงบประมาณจากเงินสะสม ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

    5. การก ากับดูแล  
5.1 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอก ากับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นและการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงิน
สะสม การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนความต้องการของงบลงทุนเพ่ือพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ การตั้งงบประมาณอุดหนุนให้แก่
หน่วยงานอ่ืน โดยถือเป็นสาระส าคัญที่ต้องพิจารณารายละเอียดของโครงการพัฒนาใน
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ และงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวต้องสอดคล้องกับโครงการ
พัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่นก่อนให้ความเห็นชอบ 
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5.2 การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย ปัตตานี  ยะลา นราธิวาส และ 4 อ าเภอของจังหวัด
สงขลา (อ าเภอจะนะ อ าเภอเทพา อ าเภอนาทวี และอ าเภอสะบ้าย้อย) ให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดพิจารณาก ากับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนาให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ แต่ทั้งนี้ต้องค านึงถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
เป็นส าคัญ 
6. การแก้ไข เพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่อยู่ระหว่างด าเนินการ ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ต่อไปจนกว่าจะ
มีการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แล้วเสร็จ 
ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นกับแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัด  จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 - ๒๕๖๕) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

นายเสน่ห์  อ่องสันเทียะ  ตามท่ีเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบและแนวทางปฏิบัติให้สมาชิกสภาฯ ทุก
ประธานสภาฯ   ท่านไดร้ับทราบแล้วนั้น มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด ยังมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจ สอบถามได้ 
    ครับ 
ที่ประชุมสภาฯ   - ไม่มี - 
นายเสน่ห์  อ่องสันเทียะ  ถ้าไม่มี ล าดับต่อไปขอเชิญ ท่านนายก อบต.ด่านนอก ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อไป ขอ

เรียนเชิญ ครับ 
นายสมพงษ์ ไกรฤกษ์  เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ เนื่องด้วยระเบียบการจัดท า

แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เปลี่ยนแปลงจากแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564 ) เป็น แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี ( พ.ศ.2561 – 
2565 ) ทางองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุง
แผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน       ได้ชี้แจงรายละเอียดเค้าโครง 
ประธานสภาฯ   เค้าโครงร่างแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ.2561 – 2565 )  คับ 
นางสาวรุ่งทิพย์ พิมพ์ขุนทด เรียนประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านค่ะ  ตามระเบียบการจัดท า 
นักวิเคราะห์ฯ   แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี ส าหรับรายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี ดิฉันขอ 
    น าเรียนต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก ขอให้ท่านสมาชิกดูรายละเอียดตาม 
    เอกสารที่ได้แจกให้ค่ะ 
    ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
    ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    ส่วนที่ 3 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ  
    ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล 
    ส่วนที่ 5  รายละเอียดโครงการ (ตามเอกสารที่แจกให้แล้ว) 
นายเสน่ห์  อ่องสันเทียะ  ตามท่ี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนได้ชี้แจงรายะเอียไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดจะ 
(ประธานสภาฯ)   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือแก้ไข หรือไม่ครับ 
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นายเสน่ห์  อ่องสันเทียะ  ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
(ประธานสภาฯ) หรือไม่  หากเห็นชอบโปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ 

เห็นชอบ  ๙  เสียง 
ไมเ่ห็นชอบ    -  เสียง 
งดออกเสียง   ๑  เสียง  (ประธานสภาฯ) 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
นายเสน่ห์  อ่องสันเทียะ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด หรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใด มีข้อจะเสนอแนะหรือไม่ครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายเสน่ห์  อ่องสันเทียะ  ขณะนี้เวลา  ๑๒.๓๐ น. ผมขอพักรับประทานอาหาร   
ประธานสภาฯ      หากไม่มีอะไรแล้วผมขอปิดการประชุม 

 
ปิดประชุม     เวลา   12.30  น. 
 
 

          (ลงชื่อ)                 ผู้จดรายงานการประชุม 
                                   (นายส าราญ   พินิจ) 

                 เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 
 

- คณะกรรมการฯ  ได้ตรวจสอบบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 
 

(ลงชื่อ)               (ลงชื่อ)                 (ลงชื่อ)  
          (นายงิ้ว  ดีขุนทด)      (นายจรัส ดาขุนทด )                 ( นายบุญมี  เที่ยงจันทึก)                     
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

 
 
(ลงชื่อ)       
          (นายเสน่ห์  อ่องสันเทียะ) 

           ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 


