
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ 
สมัยวิสามัญ  คร้ังที่  ๑  ประจ าปี พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

วัน  ศุกร์  ที่  ๑๔  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ 

ผู้เข้าประชุม 
ล าดับ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายไพบูลย์  วงษ์พิเดช ประธานสภา อบต.บ่อใหญ ่ ไพบูลย์  วงษ์พเิดช  
๒ นายประเสริฐ  พิมพ์จ่อง รองประธานสภา อบต.บ่อใหญ ่ ประเสริฐ  พิมพ์จ่อง  
๓ นางสาวฉัตรฤดี  ขุรีทรัพย์ เลขานุการสภา  อบต.บ่อใหญ ่ ฉัตรฤดี  ขุรีทรัพย์  
๔ นายสมพร  ไมตรีแพน ส.อบต.  หมู่  ๑ สมพร  ไมตรีแพน  
๕ นางอัมพร  ลามพัฒน์ ส.อบต.  หมู่  ๑ อัมพร  ลามพัฒน์  
๖ นางบังอร  นามพัฒน์ ส.อบต.  หมู่  ๒ บังอร  นามพัฒน ์  
๗ นายประพันธ์  จิตบรรจง ส.อบต.  หมู่  ๒ ประพันธ์  จิตบรรจง  
๘ นายพนมเทียน  ด าหรื่อ ส.อบต.  หมู่  ๔ พนมเทียน  ด าหรื่อ  
๙ นายพลรัตน์  วงละคร   ส.อบต.  หมู่  ๕ พลรัตน์  วงละคร  

๑๐ นายมนตรี  มะราชลี ส.อบต.  หมู่  ๕ มนตรี  มะราชลี  
๑๑ นางพิลัยพร  จันทะคาม ส.อบต.  หมู่  ๖ พิลัยพร  จันทะคาม  
๑๒ นายประมวล  โยราช ส.อบต.  หมู่  ๖ ประมวล  โยราช  
๑๓ นายตาล  พลจ่า ส.อบต.  หมู่  ๗ ตาล  พลจ่า  
๑๔ นายเดือน  ยังศร ี ส.อบต.  หมู่  ๗ เดือน  ยังศร ี  
๑๕ นายอร่าม  กางเกต ุ ส.อบต.  หมู่  ๘ อร่าม  กางเกต ุ  
๑๖ นายผดุง  พลศรีราช ส.อบต.  หมู่  ๘ ผดุง  พลศรีราช  
๑๗ นายส าราญ  จันโท ส.อบต.  หมู่  ๙ ส าราญ  จันโท  
๑๘ นายค ามวล  ศรีแกว้ ส.อบต.  หมู่  ๙ ค ามวล  ศรีแก้ว  
๑๙ นายสุเวช  แกน่ภักดี ส.อบต.  หมู่  ๑๐ สุเวช  แก่นภักด ี  
๒๐ นายวีระ  บาไสย์ ส.อบต.  หมู่  ๑๐ วีระ  บาไสย์  
๒๑ นายอุฤทธิ์  ราชาภักดี ส.อบต.  หมู่  ๑๑ อุฤทธิ์  ราชาภักดี  
๒๒ นายเอกสิทธิ์  สุระปอ้ง ส.อบต.  หมู่  ๑๑ เอกสิทธิ์  สุระป้อง  
๒๓ นายพินิจ  จ านงศรี ส.อบต.  หมู่  ๑๒ พินิจ  จ านงศรี  
๒๔ นายบุญเรือง  ศรีกุละคร ส.อบต.  หมู่  ๑๒ บุญเรือง  ศรกีุลคร  
๒๕ นายค าพันธ์  ขานวงค ์ ส.อบต.  หมู่  ๑๓ ค าพันธ์  ขานวงค ์  
๒๖ นางล าใย  ธุระท า ส.อบต.  หมู่  ๑๓ ล าใย  ธุระท า  
๒๗ นางสุรัตน์  จิตบรรจง ส.อบต.  หมู่  ๑๔ สุรัตน์  จิตบรรจง  
๒๘ นางสงบ  ชากนั ส.อบต.  หมู่  ๑๔ สงบ  ชากัน  
๒๙ นางอโนทัย  วงแสน ส.อบต.  หมู่  ๑๕ อโนทัย  วงแสน  
๓๐ นายเรียน  จ านงศีล ส.อบต.  หมู่  ๑๕ เรียน  จ านงศีล  
๓๑ นายทองพูล  นามบุดดี ส.อบต.  หมู่  ๑๖ ทองพูล  นามบุดดี  
๓๒ นายสมศรี  ศรีภักดี ส.อบต.  หมู่  ๑๗ สมศรี  ศรีภักดี  
๓๓ นายไกรวเิชียร  ลาฝอย ส.อบต.  หมู่  ๑๗ ไกรวเิชียร  ลาฝอย  

๓๔ นางสุใบ  โคตรประทุม ส.อบต.  หมู่  ๑๘ สุใบ  โคตรประทุม  

๓๕ นายชื่นชัย  อ่อนลี ส.อบต.  หมู่  ๑๘ ชื่นชัย  อ่อนล ี  



ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ ชื่อ  -  สกุล ต าแหนง่ ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ ดร.  กิตติชัย  พิมพ์จ่อง นายก อบต.บ่อใหญ่ กิตติชัย  พิมพ์จ่อง  
๒ นายค ามี  อามาตร รองนายก อบต.บ่อใหญ่ ค ามี  อามาตร  
๓ นายประสพ  แสนค าภา รองนายก  อบต.บ่อใหญ่ ประสพ  แสนค าภา  
๔ นายชัยสิทธิ์  ปรุงฆ้อง เลขานุการนายก อบต.บ่อใหญ่ ชัยสิทธิ์  ปรุงฆ้อง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ 
สมัยวสิามัญ  คร้ังที่  ๑  ประจ าปี พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

วัน  ศุกร์  ที่  ๑๔  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ 

เริ่มประชุม  เวลา  ๑๐.๐๐  น. 
ระเบียบวาระท่ี  ๑  ประธานแจ้งเพ่ือทราบ 

-  ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
ประธานสภาฯ  -  เชิญเลขานุการสภาฯ  นางสาวฉัตรฤดี  ขุรีทรัพย์  อ่านรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว   
เลขานุการฯ           -  อ่านรายงานการประชุม สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔-๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
ประธานสภาฯ        -  มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามเพ่ิมเติมรายงานการประชุมครั้งที่แล้วหรือไม่  หากไม่มีขอมติ 
มติที่ประชุม            -  รับรองเป็นเอกฉันท์   

ระเบียบวาระท่ี  ๓   กระทู้ถาม 
                          -  ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว  
                          -  ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  ๕   เรื่องที่เสนอใหม่    
                 ๕.๑  เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
ประธานสภาฯ         -  เชิญท่านนายกฯ  ดร.กิตติชัย  พิมพ์จ่อง  ชี้แจง 
นายกฯ                 -  ด้วยกระทรวงมหาดไทยมีหนังสือด่วนที่สุด  ที่  มท  ๐๘๑๐.๓/ว  ๕๗๙๗  ลงวันที่  ๑๐  

ตุลาคม  ๒๕๖๒  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)  ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.๒๕๕๙  ต่อมาเมื่อระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.๒๕๖๑  มีผลใช้บังคับ  
กระทรวงมหาดไทยจึงได้มีหนังสือ  ที่  มท  ๐๘๑๐/ว  ๖๐๖๔  ลงวันที่  ๑๙  ตุลาคม  ๒๕๖๑  
ก าหนดแนวทางแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)  ตลอดจนการด าเนินการที่เกี่ยวข้อง
กับแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ประกาศใช้แล้วหรือด าเนินการก่อวันที่ระเบียบฉบับนี้มีผลใช้บังคับให้
แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวมีผลใช้บังคับได้ต่อไป  จนกว่ากระทรวงมหาดไทยจะก าหนดแนวทาง
เป็นอย่างอ่ืน  นั้น 

  กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ  พ.ศ.๒๕๖๑  มาตรา  ๑๙  วรรคสาม  ก าหนดให้เมื่อแผนพัฒนา
จังหวัดได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและประกาศใช้แล้วการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการด าเนินกิจการของจังหวัดและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องต้อง
สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าว  ประกอบกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
บริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ  พ.ศ.๒๕๖๐  ข้อ  ๗  ก าหนดให้แผนพัฒนาจังหวัด  



แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนพัฒนาภาคมีระยะเวลาห้าปี  ดังนั้น  เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน  ซึ่งเป็นแผนท้องถิ่นที่มีระยะเวลาสี่ปี  (พ.๒๕๖๑-
๒๕๖๔)  มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  รวมทั้ง
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีกลุ่มจังหวัด  ตลอดจนสามารถ
บูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  และงบประมาณในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  อันจะ
ก่อให้ เกิดประโยชน์ สู งสุด ให้ กับประชาชน จึ งอาศัยอ านาจตามข้อ  ๕   แห่ งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งก าหนดระยะเวลา
แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นระยะเวลาห้าปี  (พ.ศ.๒๕๖๑—๒๕๖๕)  และให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติ  ดังนี้ 

 ๑.  ขั้นตอนการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
 ให้เทศบาล  องค์การบริหารส่วนต าบล  เมืองพัทยาและองค์การบริหารส่วนจังหวัดด้ าเนินการ

ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีช่วง
ระยะเวลาห้าปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑ 

   ๒.  แนวทางการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
๒.๑  ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดและอ าเภอตรวจสอบองค์ประกอบของคณะกรรมการ

ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดและระดับอ าเภอตามล าดับให้เป็นปัจจุบัน 
๒.๒  ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดส่งยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในเขตจังหวัดในปัจจุบันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นไปพลางก่อน  เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดประชุม
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ระดับจังหวัด  เพ่ือด าเนินการทบทวนหรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดให้แล้วเสร็จให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดทราบ  โดย
เค้าโครงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดให้ด าเนินการตาม
รูปแบบที่ก าหนด  รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  ๒ 

   ๓.  แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
๓.๑  ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ให้เทศบาล  องค์การ

บริหารส่วนต าบล  เมืองพัทยา  และองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ถือปฏิบัติตามข้อ  ๑๗  แห่ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.
๒๕๔๘  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

๓.๒  ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อาจใช้ข้อมูลจาก
แผนพัฒนาท้องถิ่น  ฉบับปัจจุบัน  มาทบทวนและปรับใช้ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๕)  โดยพิจารณาให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์จังหวัด  ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนาจังหวัด  
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  
และยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐  ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)  โดยในระยะเริ่มแรกของการทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ให้จัดท าประชาคมในระดับต าบลส าหรับองค์การ
บริหารส่วนต าบลและเทศบาลต าบล  ระดับชุมชนเมืองส าหรับเทศบาลเมือง  ระดับชุมชนนคร



ส าหรับเทศบาลนคร  ระดับจังหวัดส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเมืองพัทยาให้ใช้รูปแบบ
ของเทศบาลนคร  ทั้งนี้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในโอกาสต่อไปการจัดประชุมประชาคม
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ใช้รูปแบบตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  
มท  ๐๘๑๐/ว  ๐๖๐๐  ลงวันที่  ๒๒  มกราคม  ๒๕๕๙  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วน
ที่สุด  มท  ๐๘๑๐/ว  ๖๒๔๗  ลงวันที่  ๓  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  ประกอบกัน  ทั้งนี้ให้ด าเนินการ
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

๓.๓  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามเค้าโครงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 

๓.๔  ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ต้องน ามาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้จัดท าเฉพาะ
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในโครงการพัฒนาที่ด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะเพ่ือประชาชนได้ใช้   รับประโยชน์จากครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างนั้น  และ
เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๓.๕  โครงการรายจ่ายตามแผนงานที่เป็นรายจ่ายประจ าหมวดเงินเดือนและค่าจ้าง
ประจ า  หมวดค่าจ้างชั่วคราว  หมวดค่าสาธารณูปโภค  หมวดรายจ่ายอื่น  หมวดค่าตอบแทน  ใช้
สอยและวัสดุไม่ต้องน ามาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  ยกเว้น  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  เฉพาะการจัดกิจกรรมสาธารณะ  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๑  และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม 

   ๔.  การน าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ไปสู่การปฏิบัติ 
 เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่นน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติมและงบประมาณจากเงินสะสมในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
๕.  การก ากับดูแล 
 ๕.๑  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอก ากับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นและการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  การใช้
จ่ายงบประมาณตามแผนความต้องการของงบลงทุนเพ่ือพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ  การตั้งงบประมาณอุดหนุนให้แก่หน่วยงานอ่ืน  โดยถือเป็นสาระส าคัญที่ต้อง
พิจารณารายละเอียดของโครงการพัฒนาในข้อบัญญัติเทศบัญญัติและงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว
ต้องสอดคล้องกับโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่นก่อนให้ความเห็นชอบ 
 ๕.๒  การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่จั งหวัด
ชายแดนภาคใต้  ประกอบด้วย  ปัตตานี  ยะลา  นราธิวาส  และ  ๔  อ าเภอของจังหวัดสงขลา  
(อ าเภอจะนะ  อ าเภอเทพา  อ าเภอนาทวี  และอ าเภอสะบ้าย้อย)  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา
ก ากับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นใน
พ้ืนที่  แต่ทั้งนี้ต้องค านึงถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมเป็นส าคัญ 
๖.  การแก้ไข  เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  ที่อยู่ระหว่างด าเนินการ  ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ



องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมต่อไปจนกว่าจะมีการทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  แล้วเสร็จ 
 เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ส านักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นอ าเภอบรบือ  จึงขอประชาสัมพันธ์การซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ทั้งนี้  เพ่ือประโยชน์ในการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นกับแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตพ้ืนที่ด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ให้แล้วเสร็จและน าส่งให้
ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภายในวันที่  ๖  มิถุนายน  ๒๕๖๒  ด้วย   

ประธานสภาฯ -  ขอถามสมาชิกสภาท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามเกี่ยวกับการเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๕  หรือไม่  ไม่มี  ถ้าไม่มีจะขอมติ 

 -  สมาชิกท่านใดเห็นสมควรกับการขอเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕  โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม   -  เห็นควร  เป็นเอกฉันท ์

ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืนๆ 
 -  ไม่มี 
ประธานสภาฯ -  ถ้าไม่มีอะไรกระผม นายไพบูลย์  วงษ์พิเดช  ขอปิดประชุมสมัยวิสามัญ  ครั้งที่  ๑  ประจ าปี  

พ.ศ.๒๕๖๒  ประธานกล่าวปิดประชุมเวลา  ๑๒.๐๐  น. 
 
 
ปิดประชุมเวลา  ๑๒.๐๐  น. 
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