
บันทึกรายงานการประชุม  

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลหาดเจาสําราญ 

พิจารณาขอความเห็นชอบรางแผนพัฒนาสามป(พ.ศ. 2558-2560) 

วันท่ี ศุกร ท่ี   23   พฤษภาคม    2557    เวลา   10.30   น.  

ณ หองประชุมสํานักงานเทศบาลตําบลหาดเจาสําราญ 

 

เร่ิมการประชุม เวลา 10.40 น. 

 

 

นายบุญยอด  มาคลาย  :  สวัสดีครับทุกทาน สําหรับวันน้ีที่เชิญทุกทานมาประชุมเพื่อ

(นายกเทศมนตรีฯ)      พิจารณาขอความเห็น ชอบรางแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560)  

                                                    เริ่มจากระเบียบวาระที่ 1 เลยนะครับ 

ระเบียบวาระท่ี 1   : เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

นายบุญยอด  มาคลาย  :  ถาไมมีอะไรขอเริ่มระเบียบวาระที่ 2 เลยนะครับ 

(นายกเทศมนตรีฯ)       

ระเบียบวาระท่ี 2   :เร่ืองขอความเห็นชอบรางแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) 

นายบุญยอด  มาคลาย  : ขอเชิญปลัดเทศบาลเปนผูช้ีแจงระเบียบครับเชิญครับ 

  (นายกเทศมนตรีฯ)                    

น.ส.สิริกร  วัฒนธรรม  : สวัสดีคะกรรมการทุกทานนะคะ ก็จะขอช้ีแจงระเบียบการจัดทําแผนกอน  

                                                    นะคะ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ 

                       ทองถ่ิน พ.ศ.2548 หมวด 3 การจัดทําแผนพัฒนา ขอ 17 การจัดทําแผน 

พัฒนาสามป ใหดําเนินการตามระเบียบน้ีโดยมีข้ันตอนดําเนินการดังน้ี 

1.คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินรวมกับประชาคมทองถ่ิน กําหนด

ประเด็นหลักการพัฒนาใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และ

จุดมุงหมายการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา รวมทั้งสอดคลอง

กับปญหา ความตองการของประชาคมและชุมชน โดยใหนําขอมูล

พื้นฐานในการพัฒนาจากหนวยงานตาง ๆ และขอมูลในแผนชุมชนมา

พิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามป  

2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินรวบรวม

ประเด็นหลักการพัฒนา ปญหา ความตองการ และขอมูลนํามาจัดทํา

รางแผนพัฒนาสามป แลวเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน    

3. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาสามปเพื่อเสนอ

ผูบริหารทองถ่ิน 

4. ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาสามปและ

ประกาศใชแผนพัฒนาสามป 

ขอเชิญกรรมการทุกทานพิจารณาไดตามเอกสารที่แนบมาเชิญคะ  
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นางจันทรจิรา  สาพิมพ   เริ่มจากสวนที่ 2  สภาพทั่วไป ขอมูลพื้นฐานสําคัญของตําบลหาดเจา 

เจาหนาที่วิเคราะหฯ                            สําราญ ซึ่งจะประกอบดวย สภาพทั่วไป  ลักษณะที่ต้ัง อาณาเขต และ            

                                                    เขตการปกครอง  สภาพภูมิประเทศ  และลักษณะภูมิอากาศ   จํานวน      

                                                    ประชากร  ถนนสายหลัก สายรอง ถนนสายยอยหรือถนนลูกรังหรือ  

                                                    หินคลุก ไฟฟา  ประปา   การสื่อสารและโทรคมนาคม  ดานเศรษฐกิจ  

                                                     ประกอบดวย  ลักษณะการประกอบอาชีพ  พื้นที่การทําเกษตรกรรม    

                                                     การทองเที่ยว  การปศุสัตว   ดานสังคม การศึกษา ศาสนา  ประเพณี  

                                                     วัฒนธรรม การสาธารณสุข    และขอมูลเกี่ยวกับเทศบาล ไดแก  

                                                     โครงสรางและการบริหารงานบุคคล สถานการณคลังคะ ตอไปสวนที่ 3  

                                                     ประกอบดวย  การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค   

                                                      ( SWOT  ANALYSIS)   และการประเมินผลการนําแผนพัฒนาไป  

                                                      ปฏิบัติในเชิงปริมาณ เฉพาะป  2556 สวนที่ 4 ยุทธศาสตรและแนว   

                                                      ทางการพัฒนาในชวงสามป   ประกอบดวย วิสัยทัศน  ยุทธศาสตร  

                                                      และแนวทางการพัฒนา  กรอบยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาของ  

                                                      อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรจังหวัด  ยุทธศาสตรและการพัฒนา  

                                                      อําเภอ นโยบายการพัฒนาของผูบริหารทองถ่ิน  สวนที่ 5  บัญชีสรุป    

                                                      โครงการพัฒนา เริ่มจากยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน   

                                                      และผังเมืองรวม ก็จะประกอบดวยโครงการตาง ๆ จากการประชาคม  

                                                      หมูบานซึ่งไดนํามาบรรจุในแผนทุกโครงการคะ   ต้ังแตแนวทางที่ 1  

                                                      กอสรางปรับปรุงบํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา ทอระบายนํ้า เข่ือน  

       แนวทางที่ 2 พัฒนาแหลงนํ้า และระบบประปา  แนวทางที่ 3 ขยาย  

                                                      เขตไฟฟาใหทั่วถึง พรอมไฟฟาสาธารณะ  แนวทางที่ 4 การจัดทําผัง  

                                                      เมืองรวมชุมชน  แนวทางที่ 5  พัฒนาระบบจราจร  ยุทธศาสตรที่ 2   

                                                      การพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและ  

                                                      การทองเที่ยว แนวทางที่ 1 สงเสริมการผลิตผัก ผลไม ปลอดสารพิษ  

                                    แนวทางที่ 2 พัฒนาและสงเสริมอาชีพใหกับประชาชนทุกระดับ  

       แนวทาง ที่ 3พัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวทางเลือกดาน  

ประวัติศาสตร ศิลปะ วัฒนธรรม แนวทางที่ 4 พัฒนาและปรับปรุง

ระบบการบริหารจัดการทองเที่ยว  แนวทางที่ 5 อนุรักษและพัฒนา

แหลงทองเที่ยว  แนวทางที่ 6 พัฒนาระบบการใหบริการ  แนวทางที่ 

7 พัฒนาระบบเศรษฐกิจพอเพียง  ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดาน

การบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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     แนวทางที่ 1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการ     

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แนวทางที่ 2 เฝาระวังและปองกัน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  แนวทางที่ 3บําบัดและฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  แนวทางที่ 4จัดระบบบําบัดนํ้าเสีย 

แนวทางที่ 5 บําบัดและจัดการขยะ แนวทางที่ 6 พัฒนาภูมิทัศน 

สิ่งแวดลอมชุมชน  ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานสงเสริมการศึกษา 

และพัฒนาคุณภาพชีวิต  แนวทางที่ 1 พัฒนาการศึกษาทั้งในระบบและ

นอกระบบ  แนวทางที่ 2 สงเสริมสุขภาพอนามัย รวมถึงการปองกันและ

แกไขปญหายาเสพติดและโรคติดตอ  แนวทางที่ 3สงเสริมกีฬาและ

นันทนาการทุกระดับ   แนวทางที่ 4 ปรับปรุงและจัดการที่อยูอาศัย

ประชาชนผูมีรายไดนอย แนวทางที่ 5 สงเสริมสุขภาพและสวัสดิการ

ผูดอยโอกาส แนวทางที่ 6 การพัฒนาเมืองนาอยูอยางย่ังยืน แนวทางที่ 

7 สรางและปรับปรุงระบบคุมครองทางสังคมใหมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษา

ความสงบเรียบรอย  แนวทางที่ 1 รักษาความสงบเรียบรอย และความ

ปลอดภัยและทรัพยสิน  แนวทางที่ 2จัดหาวัสดุ อุปกรณในการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย แนวทางที่ 3 สงเสริมและใหความรูแก

เจาหนาที่และประชาชนในการปองกันอาชญากรรม  ยุทธศาสตรที่ 6 

การพัฒนาศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน  

แนวทางที่ 1 สงเสริมและเผยแพร ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และ

ภูมิปญญาทองถ่ิน แนวทางที่ 2 สงเสริมและอนุรักษศิลปวัฒนธรรม 

โบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการที่ดี และการมีสวนรวมของประชาชน แนวทางที่ 1 พัฒนา

ระบบการบริหารจัดการของเทศบาล ใหมีประสิทธิภาพและความ

โปรงใส  แนวทางที่ 2ปรับปรุงพัฒนาระบบการใหบริการ  แนวทางที่ 3 

ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรในองคกร  แนวทางที่ 4 ปรับปรุงและ

พัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฏิบัติงาน  แนวทางที่ 5 ปรับปรุง

พัฒนารายได  แนวทางที่ 6 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการ

บริหารงานทองถ่ิน 

 

    ผูแทน                                     ขอสอบถามเรื่องโครงการปรับปรุงภูมิทัศนหนาหาดครับไมทราบวา  

โยธาธิการและผังเมือง   ดําเนินการไปถึงไหนแลวครับ 
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นายบุญยอด  มาคลาย ตอนน้ีทราบวาอยูในข้ันตอนหาผูรับจางครับ  งบประมาณก็ประมาณ  

(นายกเทศมนตรี)                               40 ลานครับ ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองเปนผูดําเนินการทั้งหมดครับ  

  

    พัฒนากร ขอแกไขหนา  119 คะ โครงการที่ 6 คาใชจายในการจัดเก็บขอมูลและ

บันทึกขอมูล  วัตถุประสงค  คาจัดเก็บขอมูลและคาบันทึกขอมูลจปฐ. 

ขอแกไขเปน คาจัดเก็บขอมูลและคาบันทึกขอมูลพื้นฐาน คะ หากเปน

ขอมูล จปฐ. จะซ้ําซอนกับงานของพัฒนาชุมชนอําเภอคะ จะเบิกคา

จัดเก็บขอมูลไมไดคะ 

 

นายบุญชู  คําบานฆอง                         ขอแกไขโครงการหนา  55 ครับ โครงการที่ 4 ขุดลอกคลองสายเลียบ

ถนนสายทายาง – บางกุฬา ม. 3  จากเดิม อยูในแผนป  2559 ขอ

เปลี่ยนเปน  ป  2558 ครับ เพราะชาวบานไดรับความเดือดรอนครับ

เห็นวาควรจะเรงดําเนินการครับขอบคุณครับ 

 

นายเพิ่มศักด์ิ  สุมังคละพันธุ                   ขอแกไขโครงการหนา  44 ครับ โครงการที่ 38 และ39  งบประมาณผิด

ครับ โครงการที่  38  งบประมาณ  30,000,000 บาท  อยูในแผนป  

2559 โครงการที่ 39  งบประมาณ  9,000,000 บาท อยูในแผนป 2558

ครับ ขอบคุณครับ  

 

       ผูแทน                                     ไมทราบวาเทศบาลมีโครงการที่จะปรับปรุงถนนบริเวณสี่แยกไหมครับ  

โยธาธิการและผังเมือง   เพราะผมเห็นวาเปนแหลงทองเที่ยวครับนาจะปรับปรุงเพื่อรองรับการ  

                                                    ทองเที่ยว 

 

นายบุญยอด  มาคลาย ขณะน้ีผมไดประสานของบประมาณในการปรับปรุงถนนบริเวณสี่แยก  

   (นายกเทศมนตรี)                            ครับและจะขยายถนนจากสี่แยกถึงบริเวณหนาหาดครับ  

        

      ผูแทน                                      โครงการเกษตรอินทรียจะจัดที่ไหนครับ  

เกษตรอําเภอเมือง                     

           

นายบุญยอด  มาคลาย นาจะเปนที่หมู 5 ครับแตก็จะเชิญเกษตรกรทั้งตําบลมารวมกัน  

  (นายกเทศมนตรี)  
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      ผูแทน                                      เมื่อจะดําเนินโครงการขอใหแจงใหเกษตรทราบดวยนะครับเราจะได  

เกษตรอําเภอเมือง                             เขารวมโครงการดวยครับ  

  

นายบุญยอด  มาคลาย ครับแนนอนครับอาจจะตองใหทานมาเปนวิทยากรดวยครับ   

(นายกเทศมนตรี)  เมื่อจะดําเนินโครงการจะไดใหเจาหนาที่แจงใหทราบครับ 

       ทานผอ.มีอะไรจะเสนอแนะไหมครับ 

 

นายปญญา  ฉัตรวชิรวงศ                      ก็จะมีเรื่องหมัดสุนัขครับ ซึ่งในโรงเรียนมีเยอะครับอยากใหเทศบาลชวย 

  ผอ.ร.ร.วัดบางทะลุ เขาไปกําจัดใหดวยครับ ผมกลัวจะเปนอันตรายกับเด็กนักเรียนครับและ

อีกหน่ึงเรื่องครับ เรื่องกําจัดยุงครับขอใหฉีดพนหมอกควันใหดวยครับ 

ยุงเริ่มเยอะครับ กลัวเรื่องไขเลือดออกระบาดครับ ขอบคุณครับ 

 

นายบุญยอด  มาคลาย ครับไดครับ  ผมจะแจงเจาหนาที่ใหรีบดําเนินการครับ 

 (นายกเทศมนตรี)  ทานกรรมการทานใดมีขอเสนอแนะหรือปรับแกอีกหรือไมครับถาไมมีผม

ขอมติที่ประชุมดวยครับ 

 

มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ  

 

ระเบียบวาระท่ี  3 :        เร่ือง  ขอความเห็นชอบรางแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2557 – 2559) เพ่ิมเติม 

          

นายบุญยอด  มาคลาย                     วาระที่ 3 ครับ เรื่องขอความเห็นชอบรางแผนพัฒนาสามป เพิ่มเติม  ขอเชิญ 

  (นายกเทศมนตรี)                          เจาหนาที่วิเคราะหช้ีแจงระเบียบครับ 

 

นางจันทรจิรา  สาพิมพ                   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร 

 เจาหนาที่วิเคราะห ฯ                    ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.  2548 หมวด 4 ขอ 22การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง      

                                               แผนพัฒนาสามป มีข้ันตอนดําเนินการ ดังน้ี  

     1.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทํารางแผนพัฒนา 

       สามปที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงพรอมเหตุผลและความจําเปน เสนอคณะกรรมการ        

       พัฒนาทองถ่ิน 

   2. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาสามปที่เพิ่มเติมหรือ  

      เปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผูบริหารทองถ่ิน 

   3. ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาสามปที่เพิ่มเติม   และ  

       ประกาศใชแผนพัฒนาสามปที่เพิ่มเติม 
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                                               ขอเชิญคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯ พิจารณารางแผนพัฒนาสามป 

       พ.ศ. 2557 – 2559 เพิ่มเติม  เพื่อขออนุมัติ  เชิญคณะกรรมการทุกทาน            

        พิจารณา 

 นายสุจิน  นุมรอด                             โครงการที่เพิ่มเติมไมมีในแผนเดิมหรือครับ 

    ผูทรงคุณวุฒิ                                  

นายบุญยอด   มาคลาย                         ไมมีครับ แตไดรับการรองเรียนจากชาวบานมา วาไดรับความเดือดรอน  

    นายกเทศมนตรี                              ก็เลยตองเพิ่มเติมแผนครับ   

    ทานกรรมการมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมอีกหรือไมครับถาไมมีผมขอมติที่                

                                                      ประชุมดวยครับ  

   มติที่ประชุม                                     เห็นชอบ  

นายบุญยอด   มาคลาย                         ทานกรรมการมีขอเสนอแนะอะไรหรือไมเชิญไดเลยนะครับ 

    นายกเทศมนตรี 

  นายแดง    ทองใบ    ผมมีเรื่องที่อยากจะฝากทานผูบริหารครับ เรื่องการขุดลอกคูคลองในตําบล  

      ผูทรงคุณวุฒิ                                  ครับ อยากใหดูแลและขุดลอกครับเพราะเมื่อถึงฤดูกาลทํานาชาวนาจะไดมี  

                                                      นํ้าไวใชทํานาครับเพราะสังเกตวาคูคลองเต็มไปดวยวัชพืชครับนํ้ามาไมถึง   

                                                      ชาวนาเดือดรอนครับไมแตเฉพาะชาวนานะครับเกษตรกรอื่น ๆ ดวยครับ 

นายบุญยอด  มาคลาย  : ไดครับตอนน้ีก็มีหนวยงานที่เขามาขุดลอกคลองแลวครับเชนทรัพยากรนํ้าครับ   

(นายกเทศมนตรีฯ)                             ทางคลองหนองโพ ในสวนที่เทศบาลจะตองดําเนินการผมก็จะดูแลใหครับ 

                                                   กรรมการทานใดมีขอเสนอแนะอีกหรือไมครับ ถาไมมี ผมตองขอขอบคุณทาน   

                                                   คณะกรรมการที่เสียสละเวลาเขามารวมประชุม ขอขอบคุณมากครบั ผมขอ 

                                                   ปดการประชุม 

ปดประชุมเวลา 12.10 น. 

 

             (ลงช่ือ )                         ผูบันทึก/พิมพ 

                              (นางจันทรจิรา  สาพิมพ) 

              เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 

  

    (ลงช่ือ)                  ผูตรวจรายงาน  

         (นาง ทัศนีย  สิงหภู) 

                หัวหนาสํานักปลัดเทศบาลฯ  

     

(ลงช่ือ)         

   (นางสาวสิริกร  วัฒนธรรม) 

              ปลัดเทศบาลตําบลหาดเจาสําราญ 



บันทึกรายงานการประชุม  

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําพัฒนาเทศบาลตําบลหาดเจาสําราญ 

พิจารณารางแผนพัฒนาสามป พ.ศ.  2557-2559 

วันท่ี    20   พฤษภาคม    2557    เวลา   14.00   น.  

ณ หองประชุมสํานักงานเทศบาลตําบลหาดเจาสําราญ 

 

เร่ิมการประชุม เวลา 14.05 น. 

 

นางสาวสิริกร  วัฒนธรรม  :  สวัสดีคะทานกรรมการ สําหรับวันน้ีที่เชิญทุกทานมาประชุมเขารวม       

(ปลัดเทศบาล)       ประชุมเพื่อพิจารณารางแผนพัฒนา สามป พ.ศ. 2558 - 2560 คะ เริ่ม  

                                                    จากระเบียบวาระที่ 1 เลยนะคะ 

ระเบียบวาระท่ี 1   : เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

นางสาวสิริกร  วัฒนธรรม  :  ถาไมมีอะไรขอเริ่มระเบียบวาระที่ 2 เลยคะ 

(ปลัดเทศบาล)       

ระเบียบวาระท่ี 2   :เร่ืองการพิจารณารางแผนพัฒนาสามป 

นางสาวสิริกร  วัฒนธรรม  : ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ  

    ปลัดเทศบาล                                ทองถ่ิน พ.ศ.2548 หมวด 3 การจัดทําแผนพัฒนา ขอ 17 การจัดทําแผน 

พัฒนาสามป ใหดําเนินการตามระเบียบน้ีโดยมีข้ันตอนดําเนินการดังน้ี 

1.คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินรวมกับประชาคมทองถ่ิน กําหนด

ประเด็นหลักการพัฒนาใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และ

จุดมุงหมายการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา รวมทั้งสอดคลอง

กับปญหา ความตองการของประชาคมและชุมชน โดยใหนําขอมูล

พื้นฐานในการพัฒนาจากหนวยงานตาง ๆ และขอมูลในแผนชุมชนมา

พิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามป  

2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินรวบรวม

ประเด็นหลักการพัฒนา ปญหา ความตองการ และขอมูลนํามาจัดทํา

รางแผนพัฒนาสามป แลวเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน    

3. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาสามปเพื่อเสนอ

ผูบริหารทองถ่ิน 

5. ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาสามปและ

ประกาศใชแผนพัฒนาสามป 

ในการจัดทํารางแผนพัฒนาสามป ไดนําโครงการจากการที่เทศบาลไดจัด 

ประชาคมหมูบานทุกโครงการนํามาบรรจุในรางแผนคะ 

ขอเชิญกรรมการทุกทานพิจารณาไดตามเอกสารคะ  
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นายเพิ่มศักด์ิ สุมังคละพันธ  ขอใหแกไขโครงการหนา  44 ครับ โครงการที่ 38และ 39 งบประมาณผิดครับ 

    หัวหนากองชาง              โครงการที่ 38 งบประมาณ 30,000,000 บาท อยูในแผนป 2559  

           โครงการที่ 39  งบประมาณ  9,000,000 บาท อยูในแผนป  2558 ครับ 

      

คุณจําลอง  กรใย    ขอสอบถามเรื่องโครงการติดต้ังไฟฟาแสงสวางถนนสายคันกั้นนํ้าเค็มครับ  

     กรรมการ                                    ไมทราบวาเทศบาลมีงบประมาณที่จะดําเนินการหรือไมครับผมวาบรรจุอยูใน 

     แผนหลายปแลวครับแตยังไมเห็นดําเนินการครับ  

 

น.ส.สิริกร  วัฒนธรรม   คะโครงการน้ีเราไดเสนอโครงการเพื่อบรรจุแผนพัฒนาขององคการบริหารสวน  

      ปลัดเทศบาล                               จังหวัดไปแลวคะก็จะสอบถามที่ อบจ.นะคะวามีงบประมาณที่จะดําเนินการ 

     หรือไมคะ   

                   

นางสาวนัยนา  วงศดําเนิน  เราไดนําโครงการที่ชาวบานเสนอจากการประชาคมมาบรรจุในแผนครบทุก  

        กรรมการ                                 โครงการแลวใชไหมคะ   ก็ขอใหตรวจดูวามีโครงการที่ตกหลนหรือไม 

ขอใหบรรจุทุกโครงการคะ 

 

น.ส.สิริกร  วัฒนธรรม   ไดบรรจุไวทุกโครงการแลวคะแตโครงการที่ประชาคมเสนอมาน้ันมีจํานวนมาก      

     ปลัดเทศบาล                               งบประมาณของเทศบาลเองมีจํานวนไมเพียงพอที่จะดําเนินการคะ 

          เพราะฉะน้ันเวลาที่มีการตรวจประเมินมาตรฐานทําใหคะแนนการจัดทํา 

          แผนพัฒนาเราตกคะ สวนเรื่องงบประมาณน้ันทานผูบริหารก็ไดขอรับการ 

          สนับสนุนจากหนวยงานอื่น ตอไปคะทานกรรมการมีขอเสนอแนะอะไรอีก 

          หรือไมคะถาไมมีก็ขอมติที่ประชุมดวยคะ 

 

มติที่ประชุม    มีมติเห็นชอบ  

 

ระเบียบวาระท่ี  3 :        เร่ือง  ขอความเห็นชอบรางแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2557 – 2559) เพ่ิมเติม 

          

นางสาวสิริกร  วัฒนธรรม                 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร 

   ปลัดเทศบาล                            ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.  2548  หมวด 4 ขอ 22การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง      

                                               แผนพัฒนาสามป มีข้ันตอนดําเนินการ ดังน้ี  

     1.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทํารางแผนพัฒนา 
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       สามปที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงพรอมเหตุผลและความจําเปน เสนอ 

      คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

   2. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาสามปที่เพิ่มเติมหรือ  

      เปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผูบริหารทองถ่ิน 

   3. ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาสามปที่เพิ่มเติม   และ  

       ประกาศใชแผนพัฒนาสามปที่เพิ่มเติม 

                                               ขอเชิญคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯ พิจารณารางแผนพัฒนาสามป 

       พ.ศ. 2557 – 2559 เพิ่มเติม  เพื่อขออนุมัติ  เชิญคณะกรรมการทุกทาน            

        พิจารณา 

นายจําลอง  กรใย         โครงการที่ขอเพิ่มเติมน้ันในแผนไมมีหรือครับผมเห็นวาในแผนมีโครงการเยอะ  

     กรรมการ                                   มากแลว แลวจะเอางบประมาณที่ไหนมาดําเนินการครับ  

 

นางสาวสิริกร  วัฒนธรรม            เปนโครงการที่ชุมชนเสนอมาและเปนโครงการเรงดวนคะในสวนงบประมาณน้ัน  

   ปลัดเทศบาล                                 คงจะตองใหผูบริหารพิจารณาอีกครั้งคะมีกรรมการทานใดจะเสนอแนะอีกหรือไม                     

                                                   คะถาไมมีก็จะขอมติที่ประชุมคะ  

      

     มติที่ประชุม    เห็นชอบ  

 

นางสาวสิริกร  วัฒนธรรม   มีกรรมการทานใดจะเสนอแนะอีกหรือไมคะเชิญไดเลยคะ       

      ปลัดเทศบาล 

 

นายนิกร  เรืองศิลป                           ผมมีเรื่องฝากหน่ึงเรื่องครับ ไฟในหมูบานดับครับอยากใหดําเนินการแกไข 

       กรรมการ                                 ใหดวยครับ  

 

นางสาวสิริกร  วัฒนธรรม   คะไดคะ เขียนคํารองไดที่กองชางคะ       

     ปลัดเทศบาล 

นางสาวสิริกร  วัฒนธรรม   มีกรรมการทานใดจะเสนอแนะอีกหรือไมคะถาไมมีก็ขอขอบคุณทุกทาน  

    ปลัดเทศบาล                                ที่เสียสละเวลามารวมประชุมนะคะขอปดประชุมคะ       

      

ปดประชุมเวลา 15.30 น. 

 

             (ลงช่ือ )                         ผูบันทึก/พิมพ 

                            (นางจันทรจิรา  สาพิมพ) 

            เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน  
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    (ลงช่ือ)                  ผูตรวจรายงาน  

         (นาง ทัศนีย  สิงหภู) 

                หัวหนาสํานักปลัดเทศบาลฯ 

 

    (ลงช่ือ)         

   (นางสาวสิริกร  วัฒนธรรม) 

            ปลัดเทศบาลตําบลหาดเจาสําราญ 

 

      

 

 

 

 

 

 

 


