
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างแป้น 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 

ครั้งที่ 1 / 2564 
เมื่อวันที่  28  พฤษภาคม   2564 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างแป้น 
ผู้มาประชุม 
ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ลำมมือชื่อ หมำยเหตุ 

1 นำยบุญเทียน  ไพรสงค์ ประธำนสภำ บุญเทียน ไพรสงค์  
2 นำยอดิเรก  แรมประชำ รองประธำนสภำ อดิเรก  แรมประชา  
3 นำยหัดชัย  พรมจันทร์ สมำชิก อบต. ม.1 หัดชัย พรมจันทร์  
4 นำยส ำรำญ  สุระดะนัย สมำชิก อบต. ม.1 ส าราญ  สุระดะนัย  
5 นำยสุขุม  บัวบำน สมำชิก อบต. ม.3 สุขุม บัวบาน  
6 นำยบุญรอด  สระแก้ว สมำชิก อบต. ม.3 บุญรอด  สระแก้ว   
7 นำงจุ๋ม  บัวหงษำ สมำชิก อบต. ม.4 จุ๋ม  บัวหงษา  
8 นำยบุญหลง  บัวสิม สมำชิก อบต. ม.5 บุญหลง  บัวสิม  
9 นำยมนตรี  วีระวัฒนำ สมำชิก อบต. ม.6 มนตรี  วีระวัฒนา  
10 นำยปัญญำ  นิลผำย สมำชิก อบต. ม.6 ปัญญา   นิลผาย  
11 นำยไพศำล  รำชคำมินทร์ สมำชิก อบต. ม.7 ไพศาล  ราชคามินทร์  
12 นำยชำญณรงค์  พรมวงค์ สมำชิก อบต. ม.7 ชาญณรงค์  พรมวงค์  
13 นำยทองใบ  สมสล้ำง สมำชิก อบต. ม.8 ทองใบ สมสล้าง  
14 นำยสมพงษ์  ทองผำสุข สมำชิก อบต. ม.8 สมพงษ ์ ทองผาสุข  
15 นำยส ำรวย  รักมิตร สมำชิก อบต. ม.9 ส ารวย  รักมิตร  
16 นำยฉลอง  บัวแก้ว สมำชิก อบต. ม.9 ฉลอง บัวแก้ว  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1 จ.อ.พิสิทธิ์  นัทธี ปลัด.อบต.สร้ำงแป้น พิสิทธิ์ นัทธี  
2 น.ส.สุลีพร เพียเพ็ง รองปลัด.อบต. สุลีพร  เพียเพ็ง  
3 นำยนเรศ  แพะขุนทด ผอ.กองช่ำง นเรศ แพะขุนทด  
4 น.ส.มยุรี  เจริญรบ ผอ.กองกำรศึกษำ มยุรี  เจริญรบ  
5 น.ส.กชพร แช่มค้ำ ผอ.กองคลัง กชพร  แช่มค้า  
6 นำยสันติ  ยังอยู่ หัวหน้ำส ำนักปลัด นายสันติ  ยังอยู่  
7 นำยสุพจน์  เกษทองมำ นักพัฒนำชุมชน สุพจน์  เกษทองมา  
8 น.ส.กำนดำ  ศรีอ่อนแสง นักวิเครำะห์นโยบำยฯ กานดา   ศรีอ่อนแสง  
9 นำยธนเสฎฐ์  เมธำณัฐยศ ผอ.กองสวัสดิกำร ธนเสฎฐ์ เมธาณัฐยศ  
10 น.ส.ทัศนวรรณ ศรีเชียงหวำง นักวิชำกำรศึกษำ ทัศนวรรณ ศรีเชียงหวาง  

 
เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
เลขานุการสภาฯ  - บัดนี้สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสร้ำงแป้น ไดม้ำครบองค์ประชุมแล้ว         ขอเชิญ 
  ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสร้ำงแป้น ได้กล่ำวเปิดกำรประชุมสภำ สมัยสำมัญ สมัยที่ 2  
  ครั้งที่ 1/ 2564  ประจ ำปี 2564  
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ประธานสภาฯ    -  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นำยบุญเทียน ไพรสงค์ ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
  สร้ำงแป้น เป็นประธำนในกำรประชุม ได้กล่ำวเปิดกำรประชุมสภำสมัยสำมัญ สมัยที่ 2 ครั้ง 
  ที่ 1 / 2564 ประจ ำปี 2564 ตำมระเบียบวำระกำรประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1.  เรื่องที่ประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 
  กำรด ำเนินกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 
ประธานสภาฯ -   อ ำเภอเพ็ญ ได้ด ำเนินกำรรณรงค์ประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนลงทะเบียนรับกำรฉีดวัคซีนป้องกั้น
  โรคโควิด-19 ในเบื้องต้นได้ก ำหนดแผนกำรฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในเบื้องต้นได้ก ำหนด 
  แผนกำรฉีดให้กับผู้ที่ลงทะเบียนรับกำรฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่ 7-18 มิถุนำยน  2564 ณ หอประชุม 
  อ ำเภอเพ็ญ วันละประมำณ 1,000 โด๊ส ในส่วนผู้น ำท้องถิ่น ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ผู้สูงอำยุและบุคลำกร
  ทำงกำรศึกษำจะได้รับกำรฉีดวัคซีนในกลุ่มแรกและฉีดวัคซีนให้ประชำชนแต่ละต ำบลในเขตอ ำเภอ
  เพ็ญ ส ำหรับประชำชนต ำบลสร้ำงแป้น ก ำหนดกำรฉีดวัคซีนในวันที่  18  มิถุนำยน  2564 
  
ระเบียบวาระท่ี 2.  เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว  (กำรประชุมสภำ สมัยสำมัญ  สมัยที่  1   
  ครั้งที่ 1 / 2564  เมื่อวันที่  22  กุมภำพันธ์  2564)   
มติที่ประชุม      -  รับรอง 
 
ระเบียบวาระท่ี 3.  ญัตติเสนอเพ่ือพิจำรณำ 
  กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ของอบต.สร้ำงแป้น 
ประธำนสภำฯ -  ได้แจ้งให้นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ได้แจ้งแนวทำงกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -
  2570) ของอบต.สร้ำงแป้น 
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน  -  ได้แจ้งรำยละเอียดกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ของอบต.สร้ำง
  แป้น   ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
  2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 18 ก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท ำแผนหรือทบทวนให้แล้ว
  เสร็จภำยในเดือนตุลำคมก่อนปีงบประมำณถัดไป เพื่อให้กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
  เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยมีประสิทธิภำพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชำชนให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำร
  พัฒนำของท้องถิ่น ยุทธศำสตร์จังหวัด ยุทธศำสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
  ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี และเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน โดยแจ้งผู้ใหญ่บ้ำนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำนสมำชิก
  สภำอบต. ได้จัดท ำประชำคมหมู่บ้ำนในช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดโรคโควิด-19 อย่ำงเคร่งครัดใน
  กำรประชุมประชำคมหมู่บ้ำน เพ่ือพิจำรณำปัญหำควำมต้องกำรน ำมำก ำหนดแนวทำงกำรจัดท ำ 
  แผนพัฒนำท้องถิ่น โดยให้น ำข้อมูลแผนพัฒนำหมู่บ้ำนหรือแผนพัฒนำชุมชนมำพิจำรณำประกอบกำร
  จัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น จึงได้วิเครำะห์ข้อมูลจัดท ำร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) 
  ของอบต.สร้ำงแป้น ซึ่งนำยกอบต.สร้ำงแป้น จึงได้เสนอร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 -2570) 
  ของอบต.สร้ำงแป้น ต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสร้ำงแป้น พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบต่อไป โดยมี
  รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์พัฒนำด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้ 

1.   ยุทธศำสตร์พัฒนำด้ำนสำธำรณูปโภค แยกเป็น 
-     แผนงำนกำรพำณิชย์ จ ำนวน  18 โครงกำร 
-     แผนกงำนเคหะและชุมชน จ ำนวน  11  โครงกำร 
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2.  ยุทธศำสตร์พัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน แยกเป็น 
      -   แผนงำนเคหะและชุมชน   จ ำนวน  170 โครงกำร 
3.     ยุทธศำสตร์พัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ  แยกเป็น 
     -   แผนงำนเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน  จ ำนวน   25 โครงกำร 
 -  แผนงำนสังคมสงเครำะห์ จ ำนวน      2 โครงกำร 
     -   แผนงำนกำรเกษตร   จ ำนวน     12 โครงกำร 
4.  ยุทธศำสตร์พัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม แยกเป็น 
 -  แผนงำนเคหะและชุมชน  จ ำนวน     1 โครงกำร 
 -  แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน จ ำนวน    2 โครงกำร 
5. ยุทธศำสตร์พัฒนำด้ำนกำรศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม แยกเป็น 
 -  แผนงำนเคหะและชุมชน จ ำนวน   34 โครงกำร 
 -  แผนงำนกำรศึกษำ  จ ำนวน   34 โครงกำร 
 -  แผนงำนกำรศึกษำศำสนำและวัฒนธรรมและนันทนำกำร จ ำนวน 20  โครงกำร  
6.  ยุทธศำสตร์พัฒนำด้ำนแหล่งน้ ำ แยกเป็น 
 -  แผนงำนกำรเกษตร  จ ำนวน   25 โครงกำร 
7.  ยุทธศำสตร์พัฒนำด้ำนสำธำรณสุขและควำมม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
แยกเป็น 

-  แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน จ ำนวน  6 โครงกำร 
-  แผนงำนสำธำรณสุข   จ ำนวน  22 โครงกำร 

8. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองและกำรบริหำร แยกเป็น 
-  แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  จ ำนวน  7 โครงกำร 
-  แผนงำนเคหะและชุมชน  จ ำนวน  6 โครงกำร 
-  แผนงำนเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน จ ำนวน 8 โครงกำร 
-  แผนงำนงบกลำง   จ ำนวน  4 โครงกำร 

โครงกำรพัฒนำเกินศักยภำพของอบต.สร้ำงแป้น ดังนี้ 
1.  ยุทธศำสตร์พัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน แยกเป็น 

-  แผนงำนเคหะและชุมชน   จ ำนวน  15 โครงกำร 
2.  ยุทธศำสตร์พัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม แยกเป็น 

-  แผนงำนเคหะชุมชน   จ ำนวน  3 โครงกำร 
3.  ยุทธศำสตร์พัฒนำด้ำนแหล่งน้ ำ จ ำนวน  8 โครงกำร 

-  แผนงำนกำรเกษตร   จ ำนวน  8 โครงกำร 
และบัญชีครุภัณฑ์ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น จ ำนวน  32  รำยกำร รำยละเอียดตำมร่ำง
แผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) ของอบต.สร้ำงแป้น ซึ่งได้แจกจ่ำยให้ที่ประชุม
ได้รับทรำบรำยละเอียดไปแล้ว 
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ประธำนสภำฯ -  ตำมท่ีประชุมได้ทรำบรำยละเอียดและร่วมกันพิจำรณำยุทธศำสตร์แผนงำนโครงกำรพัฒนำตำมร่ำง
  แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ของอบต.สร้ำงแป้น มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอแนะหรือเพ่ิมเติม
  หรือไม่ ถ้ำไม่มีสมำชิกท่ำนใดสงสัยหรือเสนอขอแก้ไขเพ่ิมเติมอะไรอีกแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมได้ลงมติให้
  ควำมเห็นชอบแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) ของอบต.สร้ำงแป้น 
มติที่ประชุม -  เห็นชอบ       15    เสียง 
  -  ไม่เห็นชอบ            -            เสียง 
  -  งดออกเสียง        1  เสียง 
 
ระเบียบวำระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 

-  ไม่มี  

ประธำนสภำฯ -  มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใดจะเสนอแนะหรือสอบถำมเรื่องใดเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้ำไม่มีเรื่องสอบถำมใดๆอีก
  แล้ว ขอขอบคุณสมำชิกทุกท่ำน ขอปิดประชุม 
ปิดประชุมเวลำ 12.00 น. 
 
 
 

  (ลงชื่อ) จ.อ.  พิสิทธิ์  นัทธี   ผู้จดบันทึกกำรประชุม 
                    (พิสิทธิ์  นัทธี) 
               เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสร้ำงแป้น 
     คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
 
                (ลงชื่อ) ชำญณรงค์  พรมวงศ์ ประธำนกรรมกำร 
              (นำยชำญณรงค์  พรมวงศ์) 
 
                  (ลงชื่อ)  ปัญญำ  นิลผำย กรรมกำร 
                   (นำยปัญญำ  นิลผำย) 
    
                   (ลงชื่อ) บุญรอด  สระแก้ว กรรมกำร 
                 (นำยบุญรอด  สระแก้ว) 
       
     รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสร้ำงแป้น ได้รับรองแล้วใน
     กำรประชุมสภำฯ สมัยสำมัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่  1 /2563 ประจ ำปี 2563 
        เมื่อวันที่  22  มิถุนำยน  2563 
 
        (ลงชื่อ)        บุญเทียน ไพรสงค ์      ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
          (นำยบุญเทียน ไพรสงค์) 

               ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสร้ำงแป้น 


