
-สําเนา-
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยไร่

สมัยวสิามัญ สมัยที่ 2 ครั้งท่ี 1 ประจําปี 2564
เม่ือ วันพฤหัสบดีท่ี 23 กรกฎาคม 2564

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยไร่

ท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ
1 นายเหิม พาทา ประธานสภา อบต. เหิม พาทา
2 นายสุภาพ อุดอาจ รองประธานสภา อบต. สุภาพ อุดอาจ
3 นายชัยรัตน์ ทวีทรัพย์ เลขานุการสภา อบต. ชัยรัตน์ ทวีทรัพย์
4 นายเสลี่ยง เป้งทา ส.อบต. ม. 1 เสลี่ยง เป้งทา
5 นายทองพูล ปาบุ ส.อบต. ม. 1 ทองพูล ปาบุ
6 นายบัวรอง คุณนะ ส.อบต. ม. 2 บัวรอง คุณนะ
7 นายคนึง หาญรักษ์ ส.อบต. ม. 3 คนึง หาญรักษ์
8 นายพงศธร คําก่อ ส.อบต. ม. 3 พงศธร คําก่อ
9 นางบานพับ สุกพุด ส.อบต. ม. 4 บานพับ สุกพุด
10 นายประยูร มารอด ส.อบต. ม. 4 ประยูร มารอด
11 นางสนิท ชัยเชิด ส.อบต. ม. 5 สนิท ชัยเชิด
12 นายเปล่ง เพลียปลัด ส.อบต. ม. 5 เปล่ง เพลียปลัด
13 นายพูน กาวะดี ส.อบต. ม. 6 พูน กาวะดี
14 นายภูมิศักดิ์ จันสา ส.อบต. ม. 6 ภูมิศักดิ์ จันสา
15 นางคําหล้า แถวภาพ ส.อบต. ม. 7 คําหล้า แถวภาพ
16 นายมนเทียน แร่นาค ส.อบต. ม. 8 มนเทียน แร่นาค
17 นางนิตยา มาจุ่ม ส.อบต. ม. 8 นิตยา มาจุ่ม
18 นางอุบล ปาศรี ส.อบต. ม. 9 อุบล ปาศรี
19 นายอนัน ยอดคํา ส.อบต. ม. 9 อนัน ยอดคํา
20 นายถ้วน พาทา ส.อบต. ม. 10 ถ้วน พาทา
21 นายปัญญา ฆ้องวงศ์ ส.อบต. ม. 11 ปัญญา ฆ้องวงศ์
22 นายคอวิน อินปาน ส.อบต. ม. 12 คอวิน อินปาน
23 นายบุญมี พุ้ยชัย ส.อบต. ม. 13 บุญมี พุ้ยชัย
24 นายละมุด กาศรี ส.อบต. ม. 13 ละมุด กาศรี
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ผู้เข้าร่วมประชุม

ท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ
1 นายสุรสิทธิ์ เมืองลี นายก อบต. สุรสิทธิ์ เมืองลี
2 นางเอกกัญญา ผดุงพล รองนายก อบต. เอกกัญญา ผดุงพล
3 นายสวัสดิ์ คําสุข รองนายก อบต. สวัสดิ์ คําสุข
4 นายประมวล คําโฉม เลขานุการนายก อบต. ประมวล คําโฉม
5 นางวิจิตรา รัตนอุไร รองปลัด อบต. วิจิตรา รัตนอุไร
6 นางอังคณา สุวรรณมา หัวหน้าสํานักปลัด อังคณา สุวรรณมา
7 นางสาวชีวานันท์ ชัยชมภู ผู้อํานวยการกองคลัง ชีวานันท์ ชัยชมภู
8 นายพรหมมินทร์ ศรีป้อ นายช่างโยธาอาวุโส พรหมมินทร์ ศรีป้อ
9 นายชูเกียรติ พรมเมือง ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม ชูเกียรติ พรมเมือง
10 นางสาวฐิติรัตน์ ชาอุ่น ผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ ฐิติรัตน์ ชาอุ่น
11 นางกุณฑิกา โสดบ้ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ กุณฑิกา โสดบ้ง

ผู้เข้าประชุม 24 คน
ผู้เข้าร่วมประชุม 11 คน
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เริ่มประชุมเวลา ๐๘.๓๐ น.

เม่ือได้เวลาอนัสมควร เลขานกุาร ฯ ได้ตรวจรายชื่อผูม้าประชุม พบว่าครบองค์ประชมุแลว้ จึงได้เชญิประธานสภา ฯ
จุดธปูเทียนบูชาพระรัตนตรัย และประธานสภาฯ ไดด้ําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ

ประธานสภาฯ -กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม
-ในการประชุมครั้งนี้ ขอให้ผู้มาประชุมและผู้เข้าร่วมทุกท่านปิดเสียงมือถือหรือ
เปิดเป็นระบบสั่นเพื่อให้เกียรติท่ีประชุมครับ
-แจ้งการเสียชีวิต คุณพ่อของท่านปลัดชัยรัตน์ ทวีทรัพย์

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ประธานสภาฯ เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
ห้วยไร่ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๒ ประจําปี ๒๕๖๔ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี
๒๖ สิงหาคม 256๔ ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ตรวจทานบันทึก
รายงานการประชุม ว่าจะได้มีการแก้ไขประเด็นใดหรือไม่อย่างไร

ท่ีประชุม -ไม่มี-

ประธานสภาฯ ขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่า มติที่ประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยไร่
ครั้งนี้ มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ห้วยไร่
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งที่ ๒ ประจําปี ๒๕๖๔ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ สิงหาคม 256๔
โดยมีมติรับรอง ๒๓ เสียง ไม่รับรอง – เสียง งดออกเสียง - เสียง

ท่ีประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทู้

( ไม่มี )

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่น พิจารณาเสร็จ

( ไม่มี )

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่

ประธานสภาฯ ๕.๑ การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
แก้ไข ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔

ประธานสภาฯ ให้ที่ประชุม พิจารณารายละเอียดร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
แก้ไข คร้ังที่ ๑/๒๕๖๔ เพื่อขอมติครับ และขอให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนได้
ชี้แจงรายละเอียดครับ

นางกุณฑิกา โสดบ้ง เพื่อให้การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลห้วยไร่
(นักวิเคราะห์) เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี และได้

คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตําบลห้วยไร่ อาศัยอํานาจตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ ๔ การแก้ไข หมายความว่า การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนา
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ท้องถิ่นหรือแผนการดําเนินงานให้ถูกต้อง โดยไม่ทําให้วัตถุประสงค์และสาระสําคัญเดิม
เปลี่ยนไป ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถ่ิน เป็นอํานาจของผู้บริหารท้องถ่ิน สําหรับ
องค์การบริหารส่วนตําบล ต้องให้สภาพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ ด้วย ให้ความเห็นชอบ แล้วผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้ ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
เนื่องจากหนังสือเทศบาลเมืองหล่มสัก ท่ี พช ๕๒๑๑๐/ว๙๔๗ ลงวันท่ี ๑ กันยายน ๒๕๖๔
เรื่องโครงการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
เพิ่มเติม ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๔ ซ่ึงอําเภอหล่มสัก มอบหมายให้เทศบาลเมืองหล่มสัก เป็นหน่วย
ดําเนินการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
ระดับอําเภอ ซ่ึงปัจจุบันได้มีจํานวนผู้ป่วยติดเชื้อ (COVID-19)
มีอาการเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วในระยะเวลาอันสั้น เกินขีดความสามารถของโรงพยาบาล
หล่มสัก จึงให้เทศบาลเมืองหล่มสักจัดทําโครงการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามกรณีโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เพิ่มเติม ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยไร่ ได้บรรจุโครงการอุดหนุนการดําเนินการโรงพยาบาลสนาม
อําเภอหล่มสัก ครั้งท่ี ๑ ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง) ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๔
งบประมาณ ปี ๒๕๖๔-๒๕๖๕ ปีละ ๒๐,๐๐๐ บาท ดังนั้นจึงต้องแก้ไขโดยการย้าย
ปีงบประมาณ โดยไม่ทําให้สาระสําคัญเปลี่ยนแปลงไป งบประมาณเท่าเดิม สําหรับ
ร่างโครงการแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ ท่ีส่งหนังสือ
ให้ทุกท่านได้ตรวจสอบดูว่าจะแก้ไขเพิ่มเติมอะไรอีกหรือไม่

นางบานพับ สุกพุด สอบถาม การจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยไร่ที่เดียวหรือไม่
(ส.อบต.หมู่ ๔) ท่ีต้องจ่ายเงินอุดหนุนให้กับเทศบาลเมืองหล่มสัก

นายชัยรัตน์ ทวีทรัพย์ อําเภอหล่มสักขอความอนุเคราะห์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในอําเภอ
เลขานุการสภาฯ หล่มสัก อุดหนุน อปท.ละ ๒๐,๐๐๐ บาท ซ่ึงมอบหมายให้เทศบาลเมืองหล่มสัก

ทําหน้าท่ีเป็นหน่วยดําเนินการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามกรณีโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(COVID-19) ระดับอําเภอ

ประธานสภาฯ เม่ือท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว กระผมขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งท่ี ๑/256๔

ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบ 2๓ เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง – เสียง

ประธานสภาฯ ขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่า มติที่ประชุมสภา อบต.ห้วยไร่ ครั้งนี้ มีมติเห็นชอบ
ร่างแผนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งท่ี ๑/256๔ โดยมี
มติเห็นชอบ ๒๓ เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง - เสียง เป็นอันว่า สภา
อบต.ห้วยไร่ ได้มีมติ เห็นชอบร่างแผนแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
แก้ไข ครั้งท่ี ๑/256๔
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ประธานสภาฯ ๕.๒ เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖-

๒๕๗๐)

ให้ที่ประชุม พิจารณารายละเอียดร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
เพื่อขอมติครับ และขอให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนได้ชี้แจงรายละเอียดครับ

นางกุณฑิกา โสดบ้ง กระทรวงมหาดไทยได้ซักซ้อมแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
นักวิเคราะห์ฯ ปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๔๖๗

ลงวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ให้จัดทําหรือทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม
ก่อนปีงบประมาณถัดไป ซึ่งแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ต้องจัดทําหรือ
ทบทวนให้เสร็จสิ้นภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๔
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว1140
ลงวันท่ี 10 เมษายน 2563 เรื่องแนวทางการจัดทําประชาคมท้องถ่ินกรณีการ
เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (2)คําส่ังจังหวัดเพชรบูรณ์
เรื่องการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายและกําหนดมาตรการในการป้องกันและ
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ข้อ 13
ห้ามการจัดกิจกรรมซ่ึงมีการรวมกลุ่มกันของบุคคล ท่ีมีจํานวนรวมกันมากกว่า 25 คน
เพื่อลดความเสี่ยงในการติดต่อสัมผัสกันท่ีสามารถแพร่โรคได้
ฉะนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยไร่ จึงได้กําหนดรูปแบบในการประชุม
ประชาคมท้องถิ่นแบบประชารัฐ เพื่อเป็นการกําหนดกรอบการประชุมประชาคม
ท้องถิ่นเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีกิจการบ้านเมืองที่ดี และ
คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน และเพ่ือให้ทันต่อสภาวการณ์ ในการพัฒนา
ท้องถิ่น จึงกําหนดรูปแบบประชาคมตําบล โดยส่งหนังสือเชิญประชุมประชาคม
ตามสัดส่วนประชาคมระดับตําบล ในการเสนอโครงการเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
เค้าโครงแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประกอบด้วย
ส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐาน
ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่วนที่ ๓ การนําแผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติ
ส่วนที่ ๔ การติดตามและประเมินผล
ในรายละเอียดของโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
(เอกสารแนบให้พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสภาฯ) มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม
หรือไม่

นางสนิท ชัยเชิด สอบถามโครงการก่อสร้างผนังกั้นน้ําตลิ่งพัง หมู่ ๕ เนื่องจากสถานการณ์แม่น้ํา
ส.อบต.หมู่ ๕ ป่าสักได้ล้นตลิ่งท่วมหมู่บ้าน ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเกือบทุกหลังคาเรือน

จะดําเนินการโครงการได้เม่ือไหร่
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นายพรหมมินทร์ ศรีป้อ โครงการก่อสร้างผนังก้ันน้ําตล่ิงพัง หมู่ ๕ ในรายละเอียดประมาณการก่อสร้าง
นายช่างโยธาอาวุโส ขนาดสูง ๗ เมตร ยาว ๒๐ เมตร ตามแบบท่ี อบต.กําหนด งบประมาณ

๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
จึงต้องเสนอโครงการเพื่อบรรจุเข้าแผนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพ่ือพิจารณาต่อไป

นางกุณฑิกา โสดบ้ง รายละเอียดโครงการเกินศักยภาพท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยไร่ ได้เสนอเพื่อ
นักวิเคราะห์ฯ เพื่อประสานแผนพัฒนาระดับจังหวัด มีจํานวน ๕ โครงการ ได้แก่

๑.โครงการก่อสร้างฝายก้ันน้ําคลองหลง หมู่ ๖ งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๒.โครงการก่อสร้างผนังก้ันน้ําตล่ิงพัง หมู่ ๕ งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๓.โครงการก่อสร้างผนังก้ันน้ําตล่ิงพัง หมู่ ๖ งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๔.โครงการก่อสร้างผนังก้ันน้ําตล่ิงพังโรงเรียนบ้านท่าช้าง งบประมาณ

๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๕.โครงการขุดลอกแม่น้ําป่าสัก หมู่ ๖ งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ท่ีประชุม รับทราบ

ประธานสภาฯ เม่ือท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว กระผมขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.256๖-25๗๐)

ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบ 2๓ เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง – เสียง

ประธานสภาฯ ขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่า มติที่ประชุมสภา อบต.ห้วยไร่ ครั้งนี้ มีมติเห็นชอบ
ร่างแผนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) โดยมีมตเิห็นชอบ ๒๓ เสียง
ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง - เสียง เป็นอันว่า สภา อบต.ห้วยไร่ได้มีมติ
เห็นชอบร่างแผนแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.256๖-25๗๐)

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ

นายสุรสิทธ์ิ เมืองลี -ชี้แจงรายละเอียดการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(นายก อบต.)

นายประมวล คําโฉม -แจ้งข่าวสถานการณโ์รคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
(เลขานุการนายก อบต.)

นางเอกกัญญา ผดุงพล -แจ้งรายชื่อการเก็บเงินฌาปนกิจผู้สูงอายุ
(รองนายก อบต.)

นายคนึง หาญรักษ์ -สอบถามการสมัครฌาปนกิจผู้สูงอายุ สําหรับผู้ท่ีเกษียณอายุจะสมัครได้
(ส.อบต.หมู่ ๓) หรือไม่
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นายสุรสิทธ์ิ เมืองลี -ให้ปฏิบัติตามระบบเดิมท่ีได้ตทําความตกลงกันไว้ก่อนแล้ว
(นายก อบต.)

ท่ีประชุม รับทราบ

ประธานสภา ฯ ท่านใดมีเร่ืองจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีกระผมขอปิดการ
ประชุมครับ

ปิดการประชุม เวลา1๒.๐๐ น.

ลงชื่อ ชัยรัตน์ ทวีทรัพย์ ผู้จดบันทึก
(นายชัยรัตน์ ทวีทรัพย)์
เลขานุการสภา อบต.ห้วยไร่

ลงชื่อ เหิม พาทา ผู้ตรวจบันทึก
( นายเหิม พาทา )

ประธานสภา อบต.ห้วยไร่

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

พงศธร คําก่อ
(นายพงศธร คําก่อ)

เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

บานพับ สุกพุด
(นางบานพับ สุกพุด)

รองประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

อุบล ปาศรี
(นางอุบล ปาศรี)

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม


