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ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลมวกเหล็ก
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
วันที่ 25 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2557
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลมวกเหล็ก
ที่
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
1 นายคงฤทธิ์
รังสะอินทร์
ประธานสภา อบต.มวกเหล็ก
2 นางสดใส
สามี
รองประธานสภา อบต.มวกเหล็ก
3 นางภาราดา
แดนวงศ์
เลขานุการสภา อบต.มวกเหล็ก
4 นายสมชาย
สุกปลั่ง
สมาชิกสภา อบต.มวกเหล็ก 1
5 นายควัตตรี
ผามล
สมาชิกสภา อบต.มวกเหล็ก 1
6 นายประเสริฐ
ชัยบุรัมย์
สมาชิกสภา อบต.มวกเหล็ก 2
7 นายสุเทพ
นิ่มประเสริฐ
สมาชิกสภา อบต.มวกเหล็ก 2
8 นายนุกาน
มิลินทจินดา
สมาชิกสภา อบต.มวกเหล็ก 3
9 นางประณี
ไชยชนะ
สมาชิกสภา อบต.มวกเหล็ก 3
10 นายสัมฤทธิ์
อุบลหอม
สมาชิกสภา อบต.มวกเหล็ก 4
11 นายบุญเสริม
พิทักษา
สมาชิกสภา อบต.มวกเหล็ก 5
12 นางรุ่งฤทัย
นาสุทธิ
สมาชิกสภา อบต.มวกเหล็ก 5
13 นายสะหัสสพงษ์
ป้องจิตตใส
สมาชิกสภา อบต.มวกเหล็ก 6
14 นายลิขิต
บัวบาน
สมาชิกสภา อบต.มวกเหล็ก 7
15 นายสมศักดิ์
พาที
สมาชิกสภา อบต.มวกเหล็ก 7
16 นายอลงกรณ์
แพทย์เสลา
สมาชิกสภา อบต.มวกเหล็ก 8
17 นางน้าอ้อย
ตามประหัส
สมาชิกสภา อบต.มวกเหล็ก 8
18 นายชนาภรณ์
อุบลหอม
สมาชิกสภา อบต.มวกเหล็ก 9
19 นายประสาท
กวางทอง
สมาชิกสภา อบต.มวกเหล็ก 9
20 นายประดิษฐ์
ลาดบาศรี
สมาชิกสภา อบต.มวกเหล็ก 10
21 นายสมศักดิ์
แพทย์เสลา
สมาชิกสภา อบต.มวกเหล็ก 10
22 นายดารงค์ศักดิ์
คงสุข
สมาชิกสภา อบต.มวกเหล็ก 11
23 นายประเสริฐ
นาคเม้า
สมาชิกสภา อบต.มวกเหล็ก 11
24 นายชัยราช
วงศ์ศักดา
สมาชิกสภา อบต.มวกเหล็ก 12
25 นายใหม่
สุขสีดา
สมาชิกสภา อบต.มวกเหล็ก 13
26 นายทวี
ตันเรือง
สมาชิกสภา อบต.มวกเหล็ก 13

หมายเหตุ
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ผู้เข้าร่วมประชุม
ที่
ชื่อ-สกุล
1 นางปฏิมา
2 นางณราตรี
3 นายประสงค์
4 นางสาวกรรญกร
5 นายณรงค์ฤทธิ์
6 นายสุรัตน์
7 นางสาวเมตตา
8 นางสาวนิธิมา
9 นางสาวสุวารี
10 นางจิภาภรณ์
11 นางสาวสุทธินี
12 นายประวิทย์
13 นางพรรณา
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

สังฆะมณี
สนิทไชย
สามี
วาดเขียน
อินทพร
เทพจันทึก
ศิริสุทธิ์
ประทับศักดิ์
ว่องไพกุล
อุ่นอก
สิทธิสนธิ์
รามศรี
รอดนุสนธิ์

ตาแหน่ง
นายกอง อบต.มวกเหล็ก
รองนายก อบต.มวกเหล็ก
รองนายก อบต.มวกเหล็ก
เลขานุการนายก อบต.มวกเหล็ก
ที่ปรึกษา นายก อบต.มวกเหล็ก
ที่ปรึกษา นายก อบต.มวกเหล็ก
ที่ปรึกษา นายก อบต.มวกเหล็ก
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้อานวยการกองคลัง
หัวหน้าส่วนการศึกษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

หมายเหตุ
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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลมวกเหล็ก
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2558
วันที่ 24 มิถุนายน 2558
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลมวกเหล็ก
ผู้เข้าร่วมประชุม
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุม

25
15

คน
คน
คน

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
เมื่อถึงกาหนดเวลาประชุมปลัด อบต.มวกเหล็ก ได้เรียกสมาชิกสภาเข้าห้องประชุมและเมื่อตรวจสอบ
แล้ ว สมาชิกสภาฯ มาประชุม 25 คน ขาดประชุม - คน ตามพระราชบัญญัติส ภาตาบลและอบต. พ.ศ. 2537
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 ข้อ 56 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสมาชิกสภา ต้องมีสมาชิกสภา
ประชุมไม่น้อยก ?ว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกสภาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ จตคคตคตจถึงจะเป็นองค์ประชุม ดังนั้น เมื่อ
รวจสอบแล้วปรากฏว่ามีจานวนสมาชิกสภามากกว่าครึ่งหนึ่งของจานวน ฉะนั้นการประชุมสภาใน
วันนี้จึงมีผลเป็นไปตามระเบียบ จึงขอเชิญสมาชิกสภาฯ เข้าห้องประชุม และขอเชิญประธานสภาฯ จุดเทียน ธูป
บูชาพระรัตนตรัย และเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลมวกเหล็ก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจาปี
2558
“สวั ส ดี ครั บ ท่ านนายก ท่า นรองนายก ท่ านเลขานุ ก าร ท่ านที่ ปรึ กษา ท่า นสมาชิ กสภาฯ และ
ผู้เข้าร่วมประชุมสภาอบต.มวกเหล็กทุกท่าน วันนี้เป็นวันเปิดประชุมสภาอบต.มวกเหล็ก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 รั้งที่ 1
ประจาปีงบประมาณ 2558 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2558 ซึง่ ขณะนี้มีท่านสมาชิกสภาฯ มาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอ
ดาเนินการประชุมเป็นไปตามวาระ” ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1
นายคงฤทธิ์ รังสะอินทร์
ประธานสภาฯ
นางภาราดา แดนวงศ์
เลขานุการสภาฯ

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-1.เรื่องขอเชิญร่วมกิจกรรม “ดิน น้ำ ป่ำ คงอยู่ปลูกป่ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนำ
รำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 60 พรรษำ” ในวันที่ 3 กรกฎำคม 2558 ขอเชิญปลัดชีแจง
รำยละเอียดครับ
เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต.มวกเหล็ก ด้วยบริษัท ซีพีเอฟ(ประเทศ
ไทย) จากัด(มหาชน) สายธุรกิจไก่-เป็ด มุ่งมั่นดาเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
ต่อสั งคม ตามหลักปรัชญาการทางานของบริษัท สายประโยชน์ สู่ ความยั่งยืน ด้านการสร้าง
ประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ ประชาชร สังคมรอบด้าน จึงได้จัดกิจกรรมปลูกต้นปลูกต้นไม้
เพื่ออนุ รั กษ์ฟื้น ฟูต้น น้าป่าสั ก ภายใต้โครงการรักษ์นิเวศในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2558 ณ
อุทยานแห่งขาติน้าตกเจ็ดสาวน้อย อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เวลา 09.00-11.00 น. โดย
มีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 60 พรรษา
2. เพื่อปลูกจิตสานึกให้กับพนักงานเกิดความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
3. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านชุมชนและสังคม ให้สอดคล้องตามกรอบแนวทาง 3 เสาหลัก
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ที่ประชุมฯ
ระเบียบวาระที่ 2

CSR ของ CPF ด้านอาหาร มั่นคง สังคมพึ่งตนและ ดิน น้า ป่า คงอยู่
โดยมีกาหนดการดังต่อไปนี้
เวลา 09.00 น.
–เดินทางถึงพื้นที่ปลูกป่าต้นไม้ ณ หมู่ 11 บ้านปากคลอง ต.มวกเหล็ก
อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
เวลา 09.00 – 09.05 น. –นายกองค์การบริหารส่วนตาบลมวกเหล็ก กล่าวต้อนรับท่าน
นายอาเภอมวกเหล็ก คณะผู้บริหาร CPF
เวลา 09.05-09.30 น. พิธีเปิดงาน
-นายอาเภอ จุด ธูปเทียนชัยและถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์
-นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน
-นายอาเภอเปิดงาน
เวลา 09.30-09.35 น. –นายอาเภอ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการถ่ายรูปร่วมกันกับคณะผู้บริหาร
ผู้บริหาร CPF
เวลา 09.35-11.00 น. –ปลูกต้นไม้ร่วมกับชุมชน เนื้อที่ 2 ไร่ จานวน 1,000 ต้น
เวลา 11.00 น.
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลมวกเหล็ก มอบของที่ระลึกให้กับท่าน
นายอาเภอมวกเหล็กเดินทางกลับเดินทางกลับ
ดังนั้น จึงขอแจ้งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลมวกเหล็ก เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดย
พร้อมเพรียงกัน
-รับทราบ
-เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

นายคงฤทธิ์ รังสะอินทร์
ประธานสภาฯ

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลมวกเหล็ก สมัย วิสามัญ ครั้งที่ 2
ประจาปี 2558 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558
-รายงานการประชุมสภาฯ ได้สาเนาให้ท่านสมาชิกสภาทุกท่านทราบก่อนประชุมสภาฯล่วงหน้า
แล้ว มีสมาชิกสภาท่านใดเห็นว่ารายงสนการประชุมยังไม่ถูกต้อง จะแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียด
หรือท้ว งติงข้อผิดพราดตรงไหนหรือไม่ เมื่อไม่มี ขอมติสมาชิกสภาองค์การบริหารส่ว นตาบล
มวกเหล็ก เพื่อรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558
ที่ประชุมฯ
-รับรองรายงานการประชุมฯ
-เห็นชอบเป็นเอกฉันท์
ระเบียบวารที่ 3
เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา
นายคงฤทธิ์ รังสะอินทร์ เรื่ องแนวทำงปฏิบั ติโ ครงกำรส่ งเสริ มกำรปลู กต้นไม้เพื่ อเศรษฐกิจ สั งคม และ สิ่ งแวดล้ อ ม
ประธานสภาฯ
ปีงบประมำณ พ.ศ.2558 ขอเชิญปลัดชี้แจงรายละเอียดครับ
นางภาราดา แดนวงศ์
เรียนนายกปฏิมา สังฆะมณี ประธานสภา และสมาชิกสภา อบต.มวกเหล็ก ทุกท่าน ขอเรียน
ปลั ด อบต./เลขานุ ก าร ให้ทุกท่านได้รับทราบถึงแนวทางปฏิบัติโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และ
สภาฯ
สิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
หลักการและเหตุผล ตามที่รัฐบาลได้อนุมัติโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่ งแวดล้ อ ม ซึ่งจะดาเนินการในปีง บประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อให้ การดาเนินโครงการ
ส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิ จ สังคม และสิ่งแวดล้อม ดาเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ที่
กาหนดไว้ กรมป่ า ไม้ จึง ได้ ก าหนดแนวทางปฏิบั ติ ต ามโครงการส่ ง เสริ ม การปลู ก ต้ น ไม้ เ พื่ อ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมสาหรับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องยึดถือในการปฏิบัติงาน
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วัตถุประสงค์ของโครง
1.เพื่อเพิ่มพื้นที่ปลูกไม้เศรษฐกิจ สาหรับผลิตไม้เพื่อการใช้สอยให้เพียงพอภายในประเทศและ
สร้างรายได้จากการขายผลผลิตไม้ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในอนาคต
2.เพื่อสร้างอาชีพด้านป่าไม้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น
3.เพื่อเพิ่มจานวนต้นไม้ที่จะดูดซับคาร์บอนไดออกไซต์ ช่วยสร้างสมดุลธรรมชาติ
คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ
1.เป็นบุคคลธรรมดา บรรลุนิติภาวะ หรือนิติบุคคล
2.มีสัญชาติไทย
3.มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามกฎหมาย หรือเป็นผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ในที่ดิน ตามข้อ
4(1)
หลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการ
1.ที่ดินที่จะเข้าร่วมโครงการ ต้องเป็นดินประเภทหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1.1 ที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน ที่มีโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์ เช่น
โฉนดที่ดิน โฉนดแผนที่ โฉนดตราจอง ตราจองที่ตราว่า “ได้ทาประโยชน์แล้ ว ” และแบบ
หมายเลข 3 เป็นต้น
1.2 ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการจัดรู ปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือตามกฎหมายว่าด้วยการ
จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ
1.3 ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่มีหลักฐานการอนุญาตการ
เช่าหรือเช่าซื้อ
1.4 ที่ดินที่มีหนังสืออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ
1.5 ที่ดินราชพัสดุ ที่มีหลักฐานการเช่ากับส่วนราชการ
2.เนื้อที่ที่ดินจะขอเข้าร่วมโครงการ จ้องมีขนาดตั้งแต่ 1 ไร่ แต่ไม่เกิน 50 ไร่ต่อราย
3.ที่ดินที่จะขอเข้าร่วมโครงการ หากเคยได้รับเงินสนับสนุนตามโครงการอื่น ๆ ของกรมป่าไม้มา
ก่อน ต้องสิ้นสุดการรับเงินมาแล้วไม้น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคาขอเข้าร่วมโครงการ
4.รูปแบบและจานวนต้นไม้ที่ปลูกตามโครงการให้ปลูกต้นไม้ตามบัญชีที่ 1 และบัญชีที่ 2
อนึ่ง การคัดเลือกชนิดพันธุ์ไม้ที่ปลูกตามโครงการควรมีการวางแผนร่วมกันระหว่างผู้เข้าร่วม
โครงการและเจ้าหน้าที่ โดยใช้ชนิดพันธ์ไม้ที่เหมาะสมในท้องถิ่น เน้นให้มีความหลากหลายและ
ก่อให้เกิดรายได้ในอนาคต ทั้งนี้ สานักส่งเสริมการปลูกป่าได้จัดทาตัวอย่าง รูปแบบ และจานวน
ต้นไม้ที่ปลูกตามโครงการมาด้วยแล้ว
การสนับสนุนจากภาครัฐ
1.สนับ สนุนกล้าไม้ จานวนไร่ละ 400 ต้น กล้าไม้สาหรับปลูก ร้อยละ 90 กล้าไม้สาหรับ
ซ่อมแซม ร้อย 10
2.สนับสนุนเงินทุนไร่ละ 3,000.-บาท
การเข้าร่วมโครงการ
1.ให้สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ประกาศให้ผู้มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ ส่งคาขอ
ต่อผู้อานวยการสานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ตามแบบ คสส.1 พร้อมด้วยหลักฐานที่กาหนด
2.เมื่อได้รับคาขอ ให้เจ้าหน้าที่ทาการตรวจสอบคาขอให้ครบถ้วนแล้วลงทะเบียนรับคาขอ
ตามแบบ คสส.2

6

3.ให้เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ยื่นคาขอ แล้วรายงาน
ให้ผู้อานวยการสานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ทราบ
4.เมื่อได้รับรายงานผลการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่แล้ว ให้ผู้อานวยการสานักงานจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ พิจารณาสั่งรับหนังสือไม่รับเข้าร่วมโครงการ กรณีสั่งการรับให้ผู้อานวยการ
สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเช่าร่วมโครงการ สาหรับสาเนา
คู่ฉบับและสาเนาเก็บไว้เป็นหลักฐานที่สานักจัดการทรัพยากรป้าไม้
5.ให้สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ สรุปผลการออกหนังสือรับรองขึ้นทะเบียนการเข้าร่วม
โครงการตามแบบ คสส.5 รายงานให้กรมป่าไม้ทราบ
ขั้นตอนการส่งเสริมและสนับสนุนผู้เข้าร่วมโครงการ
1.ให้ผู้เข้าร่วมโครงการที่ได้รับหนังสือรับรองขึ้นทะเบียนร่วมโครงการเรียบร้อยแล้วและที่มี
พื้นที่ปลูกอยู่ใกล้เคียงกัน จัดตั้งกลุ่มผู้ปลูกต้นไม้ตามโครงการ
2.เมื่อผู้เข้าร่วมโครงการดาเนินการปลูกหรือบารุงรักษาต้นไม้ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดแล้ว
ให้แจ้งผลการดาเนินงานปลูกหรือบารุงรักษาต้นไม้ตามแบบ
3.เมื่อได้รั บแจ้ งผลการดาเนินงานจากผู้เข้าร่วมโครงการแล้ว ให้ ผู้อานวยการส านักงาน
จัดการทรัพยากรป่าไม้ ดาเนินการดังนี้
3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ จานวน 3 นาย (มีข้าราชการระดับปฏิบัติการขึ้นไปอย่างน้อย
1 นาย) ออกไปตรวจสอบรับรองผลการดาเนินงาน
3.2 ให้ผู้อานวยการสานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ทาหนังสือเรียนเชิญผู้มีความรู่ความ
ชานาญด้านการปลูกป่าในท้องถิ่น เช่น ประธานสหกรณ์ส วนป่าภาคเอกชน เกษตรกรดีเด่น
ระดับจังหวัด ปราชญ์ชาวบ้าน กานัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือคณะกรรมการประจาหมู่บ้าน จานวน 1
นาย ร่วมเป็นพยานในการตรวจสอบเพื่อรับรองผลการดาเนินงานของผู้เข้าโครงการ แต่หากได้
รับคาปฏิเสธให้รายงานกรมป่าไม้ทราบ พร้อมเอกสารหนังสือที่ เกี่ยวข้อง จากนั้นให้ดาเนินการ
ตามระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน โครงการ
ส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2556 ต่อไป
วิธีการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนผู้เข้าร่วมโครงการ
การเบิกจ่ายเงินและการเก็บรักษาเงิน ให้ถือปฏิบัติตามที่ราชการกาหนด

นายคงฤทธิ์ รังสะอินทร์
ประธานสภาฯ
ที่ประชุมฯ

การยกเลิกการเข้าร่วมโครงการ
1.กรณีผู้เข้าร่วมโครงการแจ้งขอยกเลิกการเข้าร่วมโครงการทั้งแปลกหรือเพียงบางส่วน ให้
ส านั กจั ด การทรั พ ยากรป่ า ไม้ แ ต่ง ตั้ งคณะกรรมการ จานวน 3 นาย (เป็ นข้ า ราชการระดั บ
ปฏิบัติการขึ้นไปอย่างน้อย 1 นาย) เพื่อไปตรวจสอบข้อเท็จจริงการแจ้งขอยกเลิกโครงการ
2.กรณีเจ้าหน้าที่ของสานักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการไม่สามารถ
ดาเนินการปลูกและบารุงรักษาต้นไม้ตามโครงการให้สอบถามปัญหาอุปสรรคและให้คาแนะนา
การดาเนินงานแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ หากผู้เข้าร่วมโครงการประสงค์ยกเลิกโครงการ ให้แนะนา
ดาเนินการ
สาหรับเอกสารการสมัคร มาขอรับใบสมัครได้ที่สานักงานปลัด
มีสมำชิกสภำท่ำนใดต้องกำรสอบถำมเพิ่มเติมอีกหรือไม่ถ้ำ ไม่มีขอมติที่ประชุม
-เห็นชอบเป็นเอกฉันท์
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ระเบียบวาระที่ 4
นายคงฤทธิ์ รังสะอินทร์
ประธานสภาฯ
น.ส.นิธิมา ประทับศักดิ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
-การพิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาตาบล 3 ปี (2559-2561)
เชิญท่านนายก อบต.ชี้แจงรายละเอียดร่างแผนพัฒนาสามปี
เรียนประธานสภาฯ /สมาชิกสภา อบต.มวกเหล็ก/และผู้เข้าร่วมประชุมสภาในครั้งนี้
ในการจัดทาร่างแผนพัฒนาสามี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“แผนพัฒนาสามปี” หมายความว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการกาหนดรายละเอียด
แผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทาขึ้นสาหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็น
แผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจาทุกปี
แผนพัฒนาสามปี เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ โดยมีหลัก
คิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง และ
ภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่งๆ จะมีโครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรม ที่
จะต้องนามาดาเนินการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์
การพัฒนา และจะต้องกาหนดรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา ที่จะดาเนินการใน
ปีงบประมาณของแต่ละปีให้มีความต่อเนื่องเป็นระยะเวลาสามปี และมีการดาเนินการทบทวน
เพื่อปรับปรุงแผนเป็นประจาทุกปี
แผนพัฒนาสามปี มีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลา 3 ปี
โดยมีก ารทบทวนเพื่ อปรั บ ปรุ ง แผนเป็ น ประจ าทุ ก ปี เป็น แผนที่ มี ความสั ม พั นธ์ ใ กล้ ชิ ด กั บ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี กล่าวคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาเป็น กรอบใน
การจัดทางบประมาณรายจ่าย โดยนาโครงการ/กิจกรรม จากแผนพัฒนาสามปี ในปีที่จะจัดทา
งบประมาณรายจ่ายประจาปีไปจัดทางบประมาณ เพื่อให้กระบวนการจัดทางบประมาณเป็นไป
ด้วยความรอบคอบ และผ่านกระบวนการการมีส่ว นร่วมของประชาชนซึ่งเป็นกระบวนการ
บริหารเพื่อให้เกิดรูปธรรม
ดังนั้น โครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปีโดยเฉพาะในแผนประจาปีแรกของห้วง
ระยะเวลาสามปีนั้นควรมีสภาพความพร้อมและมีคุณสมบัติอย่างน้อย 2 ประการ คือ
1.) โครงการ/กิจกรรมค่อ นข้างมีความแน่นอนที่จะสามารถดาเนินการได้บรรลุ ผ ล
สัมฤทธิ์ของโครงการ ตลอดจนประโยชน์สาธารณะที่ประชาชนจะได้รับ
2.) โครงการ/กิจกรรมที่อยู่ในแผนประจาปีแรกของห้วงระยะเวลาสามปี ควรมีความ
พร้อมในเรื่องรูปแบบและรายละเอียดเพื่อที่จะนาไปจัดทาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ลักษณะสาคัญของแผนพัฒนาสามปีโดยสรุป มีดังนี้
1.) เป็นแผนที่มคี วามสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
2.) เป็ นแผนที่แสดงแนวทางในการพัฒ นาวัตถุประสงค์ เป้าหมายของแนวทางการ
พัฒนาที่ชัดเจน
3.) เป็นแผนที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะดาเนินการเป็นห้วงระยะเวลาสาม
ปี
4.) เป็ น แผนงานที่ แ สดงความเชื่ อ มโยงระหว่ า งแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา กั บ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
1.) เพื่อเป็นการเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒ นาแผนพัฒนาสามปีและ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
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2.) เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระยะเวลาสามปีให้มีความสอดคล้องและสามารถ
พัฒนาได้ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
3) เพื่ อ น าโครงการต่ า งๆที่ มี ค วามพร้ อ มที่ จ ะด าเนิ น การ บรรจุ ล งในข้ อ บั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี
4) เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตาบล
มวกเหล็กและส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
ขั้นตอนการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
1.) คณะกรรมการพัฒนา อบต. ร่วมกับประชาคมหมู่บ้าน กาหนดประเด็นการพัฒนา
ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมาย เพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
รวมทั้งสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาคมและชุมชน โดยนาข้อมูลพื้นฐานในการ
พัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ ข้อมูลจากการจัด ทาเวทีประชาคม และข้อมูล ในแผนชุมชน มา
พิจารณาประกอบการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
2.) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนา อบต. ดาเนินการรวบรวมประเด็น
หลักการพัฒนา ปัญหา ความต้องการ และข้อมูลนามาจัดทาร่างแผนพัฒนาสามปี แล้วเสนอร่าง
ให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ดังมีรายละเอียดดังนี้
ส่วนที่ 1 บทนา
ส่วนที่ 2 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สาคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่วนที่ 3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา
ส่วนที่ 4 การนาแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฎิบัติ
- ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
- บัญชีโครงการพัฒนา บัญชีประสานโครงการพัฒนา(เกินศักยภาพ) และ
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
ส่วนที่ 5 แนวทางการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการฯ พิจารณาคัดเลือกโครงการที่ประชาชนในท้องถิ่นตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไปที่
ได้รับประโยชน์ร่วมกัน และโครงการที่จาเป็นต้องขอรับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วน
จังหวัดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น น าเสนอคณะกรรมการประสานแผน ฯ ระดั บ จั ง หวั ด เพื่ อ พิ จ ารณาบรรจุ ไ ว้ ใ น
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามอานาจหน้าที่ต่อไป
3.) คณะกรรมการพัฒนาอบต. พิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี เพื่อเสนอผู้บริหารอบต.
4.) นายกอบต.เสนอร่างแผนพัฒนาสามปีต่อสภา อบต. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
5.) นายกอบต.พิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี
6.) อบต.นาไปเป็นกรอบในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีต่อไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 18 แผนพัฒนาสามปีให้จัดทาและทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือน
มิถุนายนก่อนงบประมาณประจาปี
ข้อ 24 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้ว และนาไปปฏิบัติ รวมทั้ง
แจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อาเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้า
วันนับแต่วันที่ประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
ข้อ 25 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดทา
งบประมาณรายจ่ายประจาปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการ
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ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี
ประโยชน์ของการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
1.) ทาให้ผู้บริหารมีจุดมุ่งหมายและแนวทางในการพัฒนา
2.) เป็นเครื่องมือในการบริหารงานที่สามารถกาหนดทิศทางการพัฒนาได้
3.) สามารถกากับติดตามและประเมินผลการพัฒนาได้อย่างเป็นระบบ
4.) สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้ตรงกับความต้องการของประชาชน
5.) สามารถพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้าและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมายแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 11
วิสัยทัศน์ “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมี
ภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง”
พันธกิจ
1) สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ได้รับการ
คุ้ ม ครองทางสั ง คมที่ มี คุ ณ ภาพอย่ า งทั่ ว ถึ ง และเท่ า เที ย ม มี โ อกาสเข้ า ถึ ง ทรั พ ยากรและ
กระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค ทุกภาคส่วนได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมใน
กระบวนการพัฒนา ภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม
2) พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการดารงชีวิต
อย่ างเหมาะสมในแต่ล ะช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งสามารถ
ปรับตัวรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง
3) พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้ มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ ความคิด
สร้างสรรค์และ ภูมิปัญญา สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและ
การบริโภคให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
4) สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนการมีส่วน
ร่วมของชุมชน รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และภัยพิบัติทางธรรมชาติ
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
วัตถุประสงค์
1) เพื่อเสริมสร้างสังคมที่เป็นธรรมและเป็นสังคมสันติสุข
2) เพื่อพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นองค์รวมทั้งทางกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์
คุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ
3) เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืนมีความเชื่อมโยง
กับเครือข่ายการผลิตสิ นค้าและบริการบนฐานปัญญา นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ใน
ภูมิภาคอาเซีย น มีความมั่นคงทางอาหารและพลั งงาน การผลิตและการบริโ ภคเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม นาไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่า
4) เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุล
ของระบบนิเวศ และเป็นฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ
เป้าหมายหลัก
1) ความอยู่เย็นเป็นสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพิ่มขึ้น ความเหลื่อมล้าในสังคม
ลดลง สัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นไม่ต่ากว่า 5.0
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คะแนน
2) คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะดีขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรมและสถาบัน
ทางสังคมมีความเข้มแข็งมากขึ้น
3)เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศให้ความสาคัญกับการ
เพิ่มผลิตภาพรวม ไม่ต่ากว่าร้อยละ 3.0 ต่อปี เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศ ให้มีไม่ต่ากว่าร้อยละ 40.0
4) คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก รวมทั้งเพิ่มพื้นที่ป่าไม้เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคลาง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
- พัฒนาฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
รักษาเสถียรภาพการพัฒนาอุตสาหกรรม เกษตร การบริการ การลงทุนให้
มีความมั่นคงและเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เช่น
การส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม ส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาด
ลางและขนาดย่ อ ม พั ฒ นาการเกษตร ฟื้ น ฟู ก ารบริ ห ารจั ด การแหล่ ง
ท่องเที่ยวพัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์
- พัฒนาศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีคุณภาพ มีธรรมมาภิ
บาลเพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลก ควบคู่กับการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น เช่น การส่งเสริมการเรียนการสอนนอก
ระบบ การอาชีวศึกษา ส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนาโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งเสริมบทบาทของ
ครอบครัว ชุมชน และภาคประชาสังคมในการสร้างวัฒนธรรมในการดูแล
สุขภาพ
- อนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒ นาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมให้ มีความ
สมดุ ล ต่ อ ระบบนิ เ วศเพื่ อ สนั บ สนุ น การพั ฒ นาฐานเศรษฐกิ จ หลั ก ของ
ประเทศ โดยเร่ ง แก้ ไ ขปั ญ หาการกั ด เซาะชายฝั่ ง ทะเลป้ อ งกั น ปั ญ หา
สิ่งแวดล้อม ฟื้นฟูคุณภาพน้าแม่น้าเจ้าพระยา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ภาคีการพัฒนาอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- เสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพการพัฒนาเมืองและพื้นที่ชายแดนตามแนว
เศรษฐกิจกั บประเทศเพื่อนบ้านทั้ งแนวเหนือ -ใต้ และแนวตะวัน ออกตะวันตก เพื่อเป็นประตูการค้าเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้านและนานาชาติ
ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัด
-กลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคกลางตอนบน 1 ประกอบด้ ว ย นนทบุ รี ปทุ ม ธานี
พระนครศรีอยุธยาและสระบุรี เน้นการพัฒนาเป็นผู้นาในภูมิภาคด้านอุตสาหกรรม
สะอาด ส่งเสริมการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมในการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักร ส่งเสริม
การวิจัยและพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์และคุณภาพวัตถุดิบสร้างมูลค่าเพิ่มของห่วง
โซ่การผลิตในกลุ่มอุตสาหกรรม และพัฒนาอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวทางมรดกโลก
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ยุทธศาสตร์กลุ่มภาคกลางตอนบน 1
วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน กลุ่มที่ 1
“เป็นแหล่งฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สะอาด อุดมสมบูรณ์เพื่อสนับสนุน
การเพิ่ม ขีด ความสามารถในการแข่ งขั นของภาคการผลิ ต การค้า และบริ การที่ เป็ นมิ ตรกั บ
สิ่งแวดล้อม”
1. พัฒนาระบบการเกษตรให้มีผลผลิตปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2. ส่งเสริมความร่วมมือชุมชนกับภาคอุตสาหกรรมในการจัดการสิ่งแวดล้อม
3. ส่งเสริมบทบาทชุมชนและนักท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้า
4. ฟื้นฟูคุณภาพระบบนิเวศของแม่น้าเจ้าพระยา/ป่าสัก
กรอบนโยบาย ทิศทางและแนวทางการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับจังหวัดสระบุรี
ยุทธศาสตร์จังหวัดสระบุรี
วิสัยทัศน์ของจังหวัดสระบุรี “เป็นฐานการผลิตอาหาร วัสดุก่อสร้างที่มีคุณภาพเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวทางเลือกตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
ยุทธศาสตร์จังหวัดสระบุรี
1. การพัฒนาอาชีพและรายได้ให้อยู่ดีมีสุขตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. การพัฒนาอุตสาหกรรมและเกษตรเพื่อส่งออก
3. การพัฒนาการท่องเที่ยว
4. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
5. การบริหารจัดการขนส่ง(โลจิสติกส์)
6. การบริหารจัดการทรัพยากรการขนส่งและสิ่งแวดล้อม
7. การเสริมสร้างธรรมมาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
2. การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. ส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
4. การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี
5. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
6. การส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
วิสั ยทัศน์ : เป็นหน่วยงานการส่งเสริมการศึกษา ทานุบารุงศาสนา ฟื้นฟูอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาอาชีพ สร้างสุขภาพดี เพิ่มความปลอดภัยอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาสาธารณูปโภคครบครัน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อให้ประชาชนชาวจังหวัดสระบุรีอยู่ดีมีสุข
วิสัยทัศน์ในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลมวกเหล็ก
“มวกเหล็กเมืองแห่งการท่องเที่ยว สภาพแวดล้อมดี สถานที่น่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นา
ด้วยธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของประชาชน”
พันธกิจ
1. จัดให้มีการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. จัดให้มีการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. จัดให้มีการส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟู ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
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4. จัดให้มีการส่งเสริมพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี
5. จัดให้มีการส่งเสริมพัฒนาการการท่องเที่ยว
6. จัดให้มีการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม
จุดมุ่งหมายการพัฒนา
1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. ประชาชนตระหนั ก มี จิ ต ส านึ ก และจิ ต อาสาในการอนุ รั ก ษ์ แ ละพั ฒ นา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน
3. ประชาชนตระหนักมีจิตสานึกถึงคุณค่าและความสาคัญของศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นเพื่อธารงอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่สืบไป
4. ส่งเสริม พัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพมุ่งสู่การบริหารจัดการที่ดี
5. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่
ความยั่งยืน
6. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตามระบอบประชาธิปไตยในการ
พัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
(1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางที่ 1. การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
แนวทางที่ 2. ส่งเสริมการบริการด้านสาธารณสุขและการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชน
แนวทางที่ 3. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
แนวทางที่ 4. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 5 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม และเศรษฐกิจ
แนวทางที่ 6. การเพิ่มศักยภาพและพัฒนาอาชีพของประชาชน
แนวทางที่ 7. การพัฒนาแหล่งน้า
แนวทางที่ 8. การพัฒนาศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร
(2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ 1. อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ 2. สร้างจิตสานึกและตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ 3. การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู
แนวทางที่ 4. การป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
(3) ยุ ทธศาสตร์ส่ งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟู ศาสนา ศิล ปะ วัฒ นธรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางที่ 1. ส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น
และวันสาคัญ
แนวทางที่ 2. ส่งเสริมศาสนา พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
(4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี
แนวทางที่ 1. พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากรของท้องถิ่น
แนวทางที่ 2. พัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน
แนวทางที่ 3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
แนวทางที่ 4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน
(5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว
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แนวทางที่ 1. ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
แนวทางที่ 2. ส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณและบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
(6) ยุ ทธศาสตร์การพัฒ นาด้านการส่ งเสริมพัฒ นาประชาธิปไตยและกระบวนการ
ประชาสังคม
แนวทางที่ 1. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมทางการเมือง

นายคงฤทธิ์ รังสะอินทร์
ประธานสภาฯ
ที่ประชุมฯ
ระเบียบวาระที่ 6
นายคงฤทธิ์ รังสะอินทร์
ประธานสภาฯ

วิเคราะห์ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงระดับประเทศ/ต่างประเทศ จากการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน
ประเทศไทยเป็นประเทศเอกราช ไม่เคยเป็นอาณานิคมของประเทศตะวันตก จึงมี
ปัญหาทางด้านภาษาสากลที่จะสื่อสารกับคนต่างชาติ เช่น ภาษาอังกฤษ มีคนไทยจานวนไม่
มากนักที่สื่อสารกับคนต่างชาติได้ องค์การบริหารส่วนตาบลมวกเหล็ก จึงเห็นความสาคัญต่อการ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จึงได้สนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนค่าย
ภาษาอังกฤษ English camp เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และมีโครงการส่ง
บุคลากรเข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษ เพื่อให้สามารถสื่อสารภาษาสากลกับนานาประเทศได้
ตามเอกสารที่ได้แจกให้ทุกท่านได้รับทราบเป็นแล้วนั้น
-รับรองรายงานการประชุมฯ
-เห็นชอบเป็นเอกฉันท์
พักรับประทานอาหาร
เรื่องเสนอเพื่อทราบและเพื่อพิจารณา
เรื่องรายงานฐานะการเงินและการคลัง ประจาเดือน
ขอเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียดครับ
-เรียนคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ดิฉันขอแจ้ง
รายงานฐานะการเงินและการคลัง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือน พฤษภาคม 2558
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
รายรับจริง
ภาษีอากร
2,651,028.34
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับฯ
609,647.00
รายได้จากทรัพย์สิน
178,388.95
รายได้เบ็ดเตล็ด
305,700.00
ภาษีจัดสรร
19,998,733.68
เงินอุดหนุนทั่วไป
5,846,491.00
รายจ่ายจริง
งบกลาง
1,197,209.38
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
2,096,400.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
5,491,130.00
ค่าตอบแทน
326,370.00
ค่าใช้สอย
3,736,771.20
ค่าวัสดุ
1,382,576.38
ค่าสาธารณูปภาค
297,700.04
ค่าครุภัณฑ์
161,297.21
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ค่าสิ่งก่อสร้าง
369,400.00
เงินอุดหนุน
2,583,783.01
รับจริง สูงกว่า จ่ายจริง
17,648,637.22
รับ เงินอุดหนุนกาหนดวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ 10,073,456.16

ระเบียบวาระที่ 7
นายคงฤทธิ์ รังสะอินทร์
ประธานสภาฯ
น.ส.นิธิมา ประทับศักดิ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าวิเคราะห์ฯ

นายคงฤทธิ์ รังสะอินทร์
ประธานสภาฯ
ทีประชุมฯ
ปิดประชุมเวลา 16.00 น .

จ่าย เงินอุดหนุนกาหนดวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ
รับจริง สูงกว่า จ่ายจริง 1,717,399.92 บาท
เรื่องเสนอเพื่อทราบและเพื่อพิจารณา
เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจาปี 2558

8,356,056.24

บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โอนครั้งที่ 9
โอนลด
แผนงานบริหารงานทั่วไป งบบริหารงานทั่วไป งบดาเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย
เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ งบประมาณอนุมัติ 578,000.-บาท งบประมาณก่อนโอน 310,996.90
โอนลดครั้งนี้ 50,000.-บาท งบประมาณหลังโอน 260,996.90
โอนเพิ่ม
แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบลงทุน หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ งบประมาณอนุมัติ 50,000.บาท งบประมาณก่อนโอน 38,500.97บาท โอนเพิ่มครั้งนี้ 50,000.-บาท งบประมาณหลังโอน
88,500.97 บาท คาชี้แจงการโอนงบประมาณรายจ่าย งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอต่อการ
เบิกจ่าย
โอนลด
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบดาเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทค่า
บารุงรักษาและซ่อมแซม งบประมาณอนุมัติ 200,000.-บาท งบประมาณก่อนโอน 168,326.90
บาท โอนลดครั้งนี้ 130,000.-บาท งบประมาณหลังโอน 38,326.90 บาท
โอนเพิ่ม
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าบารุงรักษา
และปรับปรุงครุภัณฑ์ งบประมาณอนุมัติ 30,000.-บาท งบประมาณก่อนโอน 11,516.82 บาท
โอนเพิ่มครั้งนี้ 130,000.-บาท งบประมาณหลังโอน 141,516.82 บาท คาชี้แจงการโอน
งบประมาณรายจ่ายงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่าย
มีสมาชิกสภาท่านใดสงสัยอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมสภา เพื่อพิจารณา
บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจางบประมาณ พ.ศ. 2558
มีมติเห็นชอบเอกฉันท์
(ลงชื่อ) ภาราดา แดนวงศ์ ผู้จดรายงานการประชุม
(นางภาราดา แดนวงศ์)
เลขานุการสภา/ปลัด อบต.มวกเหล็ก

(ลงชื่อ)

คงฤทธิ์ รังสะอินทร์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายคงฤทธิ์ รังสะอินทร์)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลมวกเหล็ก

