
รายงานประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลสามเงา  
คร้ังท่ี 1/2562 

เพ่ือพิจารณารางแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
วันพฤหัสบดีที่  13  มิถุนายน  2562 ณ  หองประชุมเทศบาลตําบลสามเงา 

……………………………………………….. 

ผูมาประชุม 

1.นายเฉลียว   ภูดอนตอง รองปลัดเทศบาล ประธานกรรมการ 

2.นายดนยั    จ๋ิวเอ้ือย สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ 

3. นายอดุลย   ธิยะใจ สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ 

4. นางอินทิรา   สอนเสือ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

5. นางสาวจันศรี  แกวปนะ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

6.นายสมบูรณ   หวางอุน  ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

7. พ.ต.ท.นพพร  โยธาราษฎร ผกก.สถานีตํารวจสามเงา กรรมการ 

8. นางอรรถนิศา  กาละ ผูใหญบานหมู 3 กรรมการ 

๙. นายสมพงษ  เนี่ยมรอด ผูใหญบานหมู 4 กรรมการ 

10. นางประมวลจิตร ศรีกัณหา ผูใหญบานหมู 5 กรรมการ 

11. นายปรชีา  เครือวัง ประธานชุมชนบานเหนือพัฒนา กรรมการ 

12. นายสุภศักดิ์  โพศรี ผูแทนประชาคม กรรมการ 

13. นางสุณีรัตน  กลิ่นบัว ผูแทนประชาคม กรรมการ 

14. นายวรุตม   พลพิทักษ หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล กรรมการและเลขานุการ 

15. นายสําเรยีง  ปนแสน หัวหนาฝายอํานวยการ ผูชวยเลขานุการ 

 

ผูไมมาประชุม 

1. นายรังสรรค   จันตา 

2. นางปยนันท   ใจแกว 

๓. ดร.ไชยนิเวศ   ยิ้มขาว 

สมาชิกสภาเทศบาล 

ผอ.โรงเรียนอนุบาลบานทาปุย 

ผอ.โรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 
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ผูเขารวมประชุม   (รายช่ือผูเขารวมการประชาคม) 

เริ่มประชุม  เวลา   13.20  น 

 

นายเฉลียว  ภูดอนตอง           -  เมื่อที่ประชุมพรอม ผมก็ขอเปดการประชุมเลยนะครับ   

  (รองปลัดเทศบาล) 

ระเบียบวาระที่ 1 - ประธานแจงตอที่ประชุมทราบ 

นายเฉลียว  ภูดอนตอง 

(รองปลัดเทศบาล) 

ประธานกรรมการ 

- วันนี้นะครับ  ดวยมีหนังสือจากกระทรวงมหาดไทย แจงใหทางอปท. จัดทําการ

ทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน ซึ่งจากเดิมแผนพัฒนาทองถ่ินของเรา เปนแผน 4 ป  

นะครับ แตหนังสือสั่งการลาสุดนั้นใหเราเปลี่ยนจาก 4 ป  เปน 5 ป นะครับ ทําให

ทางเทศบาลตองเชิญพวกทานมารวมประชุมเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นขึ้น  

  สําหรับวันนี้เราจะดําเนินการ 2 ขั้นตอนพรอมกันเลยนะครับ เราจะไดการ

ประชาคม แลวสรุปผลการประชาคม ใหทางคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล พิจารณา

โครงการเลยนะครับ เนื่องดวยระยะเวลาในการทําแผนคอนขางกระชัดชิดมากใน

รอบนี้ จึงทําใหเราจําเปนตองรวบรัดระยะเวลา และขั้นตอนลงไปครับ 

ระเบียบวาระที่ 2 - เรื่องพิจารณา 

นายเฉลียว  ภูดอนตอง 

ประธานกรรมการ 

-  ขอเชิญทางเลขาครับ 

นายวรุตม  พลพิทักษ 

กรรมการและเลขานุการ 

- เร่ืองที่ 1 การเสนอโครงการตามความตองการของประชาชนในเขตเทศบาลตําบล

สามเงา ผมขอใหแตละชุมชน นั่งตามโตะเปนชุมชนเลยนะครับ ตามท่ีเจาหนาที่ของ

ทางเทศบาลไดจัดเตรียมไวใหนะครับ โดยจะมีเจาหนาที่ของเทศบาลที่เปนพี่เลี้ยง

ของแตละชุมชนคอยใหครบัปรึกษานะครับ  สําหรับเรื่องที่ 2 การเสนอโครงการของ

หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจในเขตเทศบาลตําบลสามเงา ขอเชิญผูแทนหนวยงาน

ราชการ ท่ีโตะดานหนาเลยนะครับ เดี่ยวจะมีเจาหนาที่เทศบาลชวยนะครับ  สําหรับ

ขั้นตอนการเสนอโครงการ ขอใชเวลาในการระดมความคิด 1 ชม.นะครับ แลวเราจะ

ไดนําเสนอกรรมการพัฒนาเทศบาล เพ่ือพิจารณานําโครงการเขาบรรจุในแผนตอไป

นะครับ 

 

 

  



 

 

นายวรุตม  พลพิทักษ 

กรรมการและเลขานุการ 
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- กอนที่เราจะพิจารณา โครงการที่ประชาคมในวันนี้ ผมขอใหทางกรรมการพัฒนา

ชวยพิจารณาโครงการเดิมที่ทางคณะกรรมการสนับสนุนเสนอรางมาใหกอนนะครบั 

นายสุภศักดิ์  โพศรี 

กรรมการ 

- ขออนุญาตนะครับ จากที่ผมดูเอกสารที่ทางเทศบาลแจกให คําวารางควรจะมีครบ

ทุกหนา เพราะเอกสารท่ีทานแจกใหนั้นมีแตตัวโครงการ ไมไดมีบอกวาวัตถุประสงค

ในการทําขึ้นมาเพื่ออะไร  แลวยุทธศาสตรในการพัฒนาน้ันคืออะไร เพราะกรรมการ

ก็ไมสามารถพิจารณาไดวาแตละโครงการนั้นมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรหรือไม 

ตามหลักก็ควรประชาคมกอน แลวคอยมาใหกรรมการพัฒนาพิจารณา ผมมองวาถา

ทําแบบนี้วันนี้มันก็ยังไมไดโครงการท่ีตองกับความตองการของประชาชน ครั้งตอไป

ควรปรับปรุงแลววางแผนการทํางานใหดีกวานี้ 

นายอดุลย   ธิยะใจ 

(กรรมการ) 

- ทางเทศบาลไดมีแผนชุมชนที่เคยทํากอนหนานี้อยูหรือเปลา แลวเราไดนํามาพูดคุย

กับแตละชุมชนในวันนี้ตอนเสนอโครงการหรือเปลาครับ 

นายวรุตม  พลพิทักษ 

กรรมการและเลขานุการ 

- มีอยูครับ เราไดแยกใหแตละชุมชน ใหแตและชุมชนพิจารณาเพ่ิมเติมมาวันนี้เลย

ครับ  

นายอดุลย   ธิยะใจ 

(กรรมการ) 

- แตละโครงการในรางนั้น ทางเทศบาลไดดูหรือยังวาโครงการที่มีอยูนั้นทําไดจริง 

เพราะที่ดูคราวๆ โครงการในแตละดานคอยขางเยอะ  แลวถาเอาโครงการของแตละ

ชุมชนเขาไปใสอีกยิ่งเยอะ 

นายวรุตม  พลพิทักษ 

กรรมการและเลขานุการ 

- ทางคณะกรรมการสนับสนุนไดตรวจสอบ แลวใหแตละกองที่รับผิดชอบในแตละ

ดานไปตรวจสอบแลวครับ ที่มีในรางคือโครงการที่เราตรวจสอบดูแลววาสามารถทํา

ไดจริงและยังไมไดดําเนินการ  

นายสุภศักดิ์  โพศรี 

กรรมการ 

- โครงการที่ชาวบานประชาคม เราเรียงลําดับ 1-3  แลวใชไหม ถาเรียงแลว ก็ไมมี

ปญหาอะไร เพราะเราก็นํามาใสในแผน ไดเลย เพราะเปนความตองการของชาวบาน

ถาจะมัวใหกรรมการพิจารณา วันนี้ก็ไมเสร็จแลว ถาเทศบาลก็นํามาใสไดเลย แตที่ผม

เห็นบางโครงการใชงบประมาณคอยขางเยอะ อันน้ีเปนหนาท่ีทางเทศบาลหละที่ตอง

จัดการใหดี เพราะบางโครงการถาทําสามารถทําโครงการอ่ืนได 3-4 โครงการ เพราะ

ถาเปนโครงการที่มาจากการประชาคมของชาวบาน ทางกรรมการอนุมัติใหอยูแลว 

นายเฉลียว  ภูดอนตอง 

ประธานกรรมการ 

- สําหรับโครงการท่ีชาวบานนําเสนอมา ทางเราจะนําเขาบรรจุในแผนเลยนะครับ 

เดี่ยวเราจะใหเจาหนาท่ีที่เกี่ยวของชวยตรวจสอบวามีความซ้ําซอนกับโครงการเกา

หรอืไม ถาซ้ําซอนกัน ก็จะเลื่อนอันดับตอไปขึ้นมาแทนนะครับ 

 

  



 

พ.ต.ท.นพพร  โยธาราษฎร 

กรรมการ 
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- เทาที่ดูในแผน ไมคอยเห็นเก่ียวกับโครงการดานความปลอดภัยเทาไหร ทั้งๆ ท่ี

จําเปน ไมวาจะเปนดานจราจร ดานการรักษาความปลอดภัย ควรเพ่ิมบรรจุในแผน

ไวครับ ถาติดขัดเร่ืองทางกฎหมายสามารถประสานทางผมไดโดยตรง  

นายวรุตม  พลพิทักษ 

กรรมการและเลขานุการ 

- ขอขอบคุณทานผูกํากับครับ  กรรมการทานอื่นๆ มีขอเสนอแนะอะไรไหมครับ 

นายอดุลย   ธิยะใจ 

(กรรมการ) 

- ถาโครงการในรางไดผานการกลั่นกรองมาแลว ก็ไมมีปญหา ถากรรมการทุกคนก็

เห็นดวย แตผมอยางใหทางเทศบาลไปปรบัปรุงโครงการตางๆ ใหครบถวนมากกวานี้ 

นายวรุตม  พลพิทักษ 

กรรมการและเลขานุการ 

- กรรมการทานอื่นมีขอเสนอไหมครับ ถาไมมีผมจะนําขอมูลในไวนี้ไปดําเนินการ

ครับ   

นายเฉลียว  ภูดอนตอง 

ประธานกรรมการ 

- ถาไมมี ผมขอไปวาระสุดทายเลยนะครับ 

ระเบียบวาระที่ 3 - เรื่องอื่น 

นายเฉลียว  ภูดอนตอง 

ประธานกรรมการ 

-  มีทานไหนจะนําเสนอไหมครับ   ถาไมมีวันนี้ผมขอจบการประชุมเพียงเทานี้นะ

ครับ  ขอขอบคุณกรรมการทุกทานครบั 

ปดประชุม 

 

เวลา 16.35 

 

 

                         ลงชื่อ                            ผูจดบันทึก 

                                (นายวรุตม   พลพิทักษ) 

                               กรรมการและเลขานุการ 

 

  

 

 

 



การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลสามเงา  
คร้ังที่ 1/2562 เพ่ือพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)  
วันพฤหัสบดทีี่  13  มิถุนายน  2562 ณ  หองประชุมเทศบาลตําบลสามเงา 

 

 

 

 

 

 


