รายงานการประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านชี
เพื่อจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 4 ปี ประจาปี 2561 - 2564
วันที่ 16 ตุลาคม 2560 เวลา 16.30 – 18.30 น.
ณ ที่ทาการกานัน ต.บ้านชี
ตาบลบ้านชี อาเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
**************************************
เปิดประชุมเวลา

16.30 น.
เมื่อถึงเวลา 16.30 น. นายกองค๑การบริหารสํวนตาบลบ๎านชี กลําวเปิดประชุม เพื่อจัดทา
แผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาและแผนพัฒนา 4 ปี ประจาปี 2561 – 2564

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไมํมี

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องเพื่อพิจารณา
2.1 พิจารณาการจัดทาทบทวนแผนชุมชนของหมู่บ้านประจาปี 2561
2.2 พิจารณาจัดลาดับความสาคัญของโครงการ/กิจกรรมเพื่อจัดทาแผนพัฒนาสี่ปี
(พ.ศ. 2561 – 2564) (เฉพาะโครงสร้างพื้นฐาน)
2.3 พิจารณาคัดเลือกผู้แทนประชาคมเป็นกรรมการจัดหาพัสดุ

นายมณฑล มีลาภ
นายก อบต. บ้านชี

- สวัสดีครับ พํอแมํพี่น๎อง หมูํ 1 บ๎านชี ทุกทํานที่สละเวลามาเข๎ารํวมกิจกรรมการออกประ
ชุมประชาคมเพื่อจัดทาแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาและแผนพัฒนาสี่ปี ประจาปี 2561 –
2564 ซึ่งทางองค๑การบริหารสํวนตาบลบ๎านชี ก็ยังได๎รับความรํวมมือเป็นอยํางดีจากพี่น๎องชาว
ตาบลบ๎านชีเหมือนในทุก ๆ ปี ทางองค๑การบริหารสํวนตาบลบ๎านชี ก็หวังเป็นอยํางยิ่งวําทุก
ทํานจะได๎ชํวยกันเสนอแนะข๎อคิดเห็นและปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งทางเทศบาลก็ยินดีที่จะรับฟังทุก
ปัญหาและรํวมกันหาวิธีการแก๎ไขปัญหาที่เกิดขึ้น อยํางไรเราทุกคนก็มีสํวนรวมในการแก๎ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น และยังรํวมมือรํวมใจในการพัฒนาบ๎านเมืองของเราให๎เจริญก๎าวหน๎าตํอไป
หวังเป็นอยํางยิ่งนะครับคงจะได๎รับความรํวมมือรํวมใจของพี่น๎องชาวบ๎านชีเป็นอยํางดี
เชิญนักวิเคราะห๑นโยบายและแผน ได๎ชํวยอธิบายเกี่ยวกับการเสนอโครงการเพื่อ
บรรจุลงในแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาและแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เชิญครับ

นายชวลิต สุมะลิ
- ก็จะขอชี้แจงระเบียบการจัดทาแผนกํอนนะครับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการ
นักวิเคราะห์ ฯ จัดทาแผนพัฒนาของ ท๎องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 3 การจัดทาแผนพัฒนาข๎อ 16 การ
จัดทาแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาให๎ดาเนินการตามระเบียบนี้โดยมีขนั้ ตอน ดาเนินการดังนี้
1. คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นจัดประชุมประชาคมท๎องถิ่น สํวนราชการและ
รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข๎องเพื่อแจ๎งแนวทางพัฒนาท๎องถิ่น รับทราบปัญหา ความต๎องการ ประเด็น
การพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข๎องตลอดจนความชํวยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนามากาหนดแนวทางการจัดทาแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนา โดย
ให๎นาข๎อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหนํวยงานตําง ๆ และข๎อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณา
ประกอบการจัดทาแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนา
2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท๎องถิ่นรวบรวมแนวทางและข๎อมูล
นามาวิเคราะห๑เพื่อจัดทารํางแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาแล๎วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่น
/3. คณะกรรมการพัฒนา.......
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3. คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นพิจารณารํางแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาเพื่อเสนอ
ผู๎บริหารท๎องถิ่น
4. ผู๎บริหารท๎องถิ่นพิจารณาอนุมัติรํางแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาและประกาศใช๎แผน
ยุทธศาสตร๑การพัฒนา
นายมณฑล มีลาภ
นายก อบต. บ้านชี

- ตํอไปนี้ ก็ขอให๎ชาวตาบลบ๎านชี ชํวยกันรํวมออกแสดงความคิดเสนอแนะเพื่อจัดทา
แผนพัฒนา 4 ปี 2561 – 2564 จากที่เราได๎ออกประชาคมเพื่อทาแผนพัฒนา 4 ปี 2561
– 2564 ในปีที่ แล๎วไปแล๎วนั้น ซึ่งยังมีปัญหาและความต๎องการที่ยังไมํครอบคลุมหรือเป็ น
ปัญหาที่เกิดขึ้นมาใหมํและเป็นปัญหาเรํงดํวนที่ต๎องเรํงดาเนินการ ดังนั้น ทาง อบต. จึงได๎
ออกประชาคมเพื่อสอบถามความต๎องการของประชาชน ที่ต๎องการให๎ อบต. บรรจุไว๎ใน
แผนพัฒนา 4 ปี ประจาปี 2561 - 2564 ซึ่งโครงการตําง ๆ ที่เป็นปัญหาของทําน และ
ทางทํานคิดวํามีความจาเป็นที่ต๎องแก๎ไขโดยทาง อบต. จะได๎ให๎ทํานนาเสนอเพื่อบรรจุไว๎ใน
แผนพัฒนาของ อบต. กํอน ถึงจะดาเนินการได๎ ก็จะให๎นักวิเคราะห๑ได๎อํานโครงการให๎ฟัง
กํอนครับ

นายชวลิต สุมะลิ
นักวิเคราะห์ ฯ

- ครับผมจะอํานสรุปโครงการทั้งหมดที่ทํานได๎เคยเสนอมาเมื่อคราวที่แล๎ว มีโครงการรวม
ทั้งหมด มี ดังนี้
ลาดับ
ความสาคัญ
1

หมาย
เหตุ

โครงการ
ถนน คสล. ซอยบ๎านนางเฉลา กลิน่ ดอกแก๎ว และบ๎านนางประนม
พร๎อมวางทํอระบายน้า

2

ซํอมแซมถนน(ทั้งหมูํบ๎าน)

3

พัฒนาระบบประปาหมูํบา๎ น (ใสสะอาด)

4

วางทํอระบายน้าจากปั้มนายเล็ก - ทางโค๎ง

5

โครงการป้องกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด (ชุดตรวจ)

6

กาจัดผักตบชวาในแมํน้าบางขาม

7

ตู๎น้าดื่มหยอดเหรียญ

8

ถนน คสล. สายทางเข๎าบ๎านนางสาลี - เขตติดตํอบางพึ่ง

9

ศาลารอรถโดยสาร

10

วางทํอระบายน้าจากบ๎านนางชลอ วงษ๑มหันต๑ - ลงแมํน้าบางขาม

11

วางทํอระบายน้าจากบ๎านนายบุญสํง/นางบุญมาก - บ๎านนางละเอียด

12

กํอสร๎างถนน คสล. จากบ๎านนายทองสุข - ลงแมํน้าบางขาม

งบ อบจ./
อบต.

/13. โครงการปรับปรุงคุณภาพ...
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ความสาคัญ

โครงการ

13

โครงการปรับปรุงคุณภาพน้าประปาหมูํบ๎าน

14

โครงการถํายทอดความรูเ๎ รื่องการกาจัดเพลีย้ กระโดด

16

โครงการผลิตพันธุ๑ข๎าวพันธุ๑ดี

17

โครงการสํงเสริมปลูกพืชปลอดสารพิษ

18

โครงการสนับสนุนเตาเผาถํานเพื่อผลิตน้าส๎มครัวไม๎

หมาย
เหตุ

(ป้องกันและกาจัดแมลงศัตรูพืช)
19

ซํอมแซมเสียงตามสาย

20

โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข๎เลือดออก

21

ซํอมแซมทํอประปา จากบ๎านนายสุวิจักขณ๑ - บ๎านนายบุญนะ ฐิติกาล

22

โครงการทาบุญกลางบ๎าน เทศกาลสงกรานต๑

ทั้งหมดนี้เ ป็ นโครงการที่ พวกทํา นเสนอไปเมื่ อ ครั้ งที่ แ ล๎ว ซึ่ ง อบต. บ๎ า นชี ได๎ ออกหนํ ว ย
ประชาคมทาแผนพัฒนา 4 ปี ประจาปี 2561 – 2564 และทาง อบต. บ๎านชี ได๎บรรจุไว๎
ในแผนพัฒนาทุกโครงการแล๎วนะครับ และทํานใดคิดวําหมูํบ๎านของทํานต๎องการแก๎ไขปัญหา
หรืออยากเสนอแนะโครงการใดที่เป็นปัญหาของทํานที่ไมํมีใน 22 โครงการนี้ หรือที่ทํานยัง
ไมํได๎เสนอไปในแผนชุมชน ก็ขอเชิญเสนอได๎เลยครับ
นางญาศิณี เครือแตง
ส.อบต. บ้านชี หมู่ที่ 1

ขอเสนอเพิ่มโครงการคํะ วางทํอระบายน้าบ๎านนายสุนทร – แมํน้า เพราะตรงแถวนั้นเวลาฝน
ตกน้าจะทํวมขังตรงบริเวณหมูํบ๎าน หากไมํรีบดาเนินการใกล๎เข๎าหน๎าฝนเวลาฝนตกน้าจะขัง
บริเวณนั้นได๎คํะ

นายกิตติศักดิ์ ศุภพงษ์
กานันตาบลบ้านชี

ครับผมขอตัดโครงการที่ 21 ซํอมแซมประปา จากบ๎านนายสุวิจักขณ๑ –บ๎านนายบุญนะ ฐิติกาล
ออกนะครับ เพราะ ตอนนี้หมูํที่ 1 กาลังกํอสร๎างประปาขนาดใหญํ ถ๎าดาเนินการกํอสร๎าง
เสร็จก็จะมีการเดินทํอเมนประปาใหมํ

นายองอาจ เศลารัตน์
ชาวบ้าน หมู่ที่ 1

ขอเสนอโครงการเพิ่มครับ ติดตั้งป้ายชื่อซอยหมูํบ๎าน เพราะเวลามีใครมาสอบถามหาบ๎านจะได๎
รู๎วําบ๎านใครอยูํตรงไหน

นายสถิตย์ ปัสกูล
ชาวบ้าน หมู่ที่ 1

ครับผมขอสอบถามโครงการทํอระบายน้ายังใช๎ประโยชน๑ได๎ไมํเต็มที่ เพิ่มเป็นโครงการที่ 25
วางทํอระบายน้าหน๎าบ๎านนายสุวิจักขณ๑ตํอจากเดิม – ทางเข๎า เพราะโครงการเดิมยังใช๎
ประโยชน๑ได๎ไมํเต็มที่

นางญาศิณี เครืองแตง
ส.อบต. บ้านชี หมู่ที่ 1

ขอเสนอโครงการเพิ่มคํะ สํงเสริมกลุํมอาชีพ ให๎แกํผู๎สูงอายุ เนื่องจากผู๎สูงอายุชํวงนี้ไมํได๎
ทานา เพือ่ ให๎ผู๎สูงอายุมีรายได๎เสริม
/ นางญาศินี เครื่องแตง...
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นางญาศิณี เครืองแตง
ส.อบต. บ้านชี หมู่ที่ 1

ขอเสนอโครงการเพิ่มคํะ โครงการสํงเสริมกิจกรรมเยาวชนในชํวงปิดเทอม

นายมณฑล มีลาภ
นายก อบต. บ้านชี

ผมเสนอโครงการ ครับหมูํ 1 ยังไมํมเี ครื่องออกกาลังกาย ผมขอเสนอ เครื่องออกกาลังกาย

นางสุทิน ดวงจันทร์
ชาวบ้าน หมู่ที่ 1

ดิฉันขอเสนอโครงการวางทํอระบายน้าซอยบ๎านนางประทีป – บ๎านนางสังเวียน

นายมณฑล มีลาภ
นายก อบต. บ้านชี

มีใครจะเสนอโครงการเพิม่ อีกหรือไมํ

นายชวลิต สุมะลิ
(นักวิเคราะห์ฯ)

ตํอไปเราก็จะมาทาการเรียงลาดับความสาคัญของโครงการกันครับ เอาเป็นลาดับแรกกํอนเลย

นางญาศิณี เครือแตง
ส.อบต. บ้านชี

ดิฉันขอเสนอโครงการซํอมแซมถนน (ทั้งหมูํบ๎าน) เพราะโครงการนีเ้ ป็นโครงการที่เราได๎รับ
ความเดือนร๎อนและมันก็เป็นโครงการที่เราต๎องการให๎ดาเนินการอยํางเรํงดํวนกันเลยนะคํะ
และอีกอยํางพวกชาวบ๎านก็ได๎ใช๎ถนนเส๎นนี้เป็นจานวนมากทาให๎ถนนเป็นหลุมเป็นบํอไปมาก
แล๎ว ดิฉันขอเสนอให๎ทาเป็นลาดับที่ 1 นะคํะ

นายชวลิ สุมะลิ
(นักวิเคราะห์ฯ)

มีทํานใดที่จะเสนอโครงการอื่นเป็นลาดับที่ 1 บ๎าง

นายองอาจ เศลารักษ์
ชาวบ้าน หมู่ที่ 1

ผมขอเสนอโครงการที่ 24 โครงการติดตั้งป้ายชื้อซอยหมูํบ๎าน เป็นลาดับที่ 1 ครับ

นายนิธินนั ท์ ธูปหอม
ชาวบ้าน หมู่ที่ 1

ผมขอเสนอโครงการที่ 9 ศาลารอรถโดยสาร เป็นลาดับ 1 ครับ

นางยุพิน สาราญสุข
ชาวบ้าน หมูท่ ี่ 1

ดิฉันขอเสนอโครงการที่ 10 วางทํอระบายน้าจากบ๎านนางชะลอ วงษ๑มหันต๑ – ลงแมํน้าบาง
ขาม เป็นลาดับที่ 1 คํะ

นางสังเวียน ขาเลิศ
ชาวบ้าน หมู่ที่ 1

ดิฉันขอเสนอโครงการที่ 12 กํอสร๎างถนน คสล. จากบ๎านนายทองสุข – ลงแมํน้าบางขาม
เป็นลาดับที่ 1 คํะ

นายสถิตย์ ปัสกูล
ชาวบ้าน หมู่ที่ 1

ผมขอเสนอโครงการที่ 25 วางทํอระบายน้าหน๎าบ๎านนายสุวิจักขณ๑ตํอจากเดิม – ทางเข๎า
เป็นลาดับที่ 1 ครับ

นายชวลิต สุมะลิ
(จนท. วิเคราะห์ฯ)

ครับในเมื่อมีผู๎เสนอโครงการจัดลาดับที่ 1 ไว๎ 5 โครงการ ผมขอมติที่ประชุมให๎ยกมือวํา
โครงการที่ทํานเสนอมา 5 โครงการ โครงการไหนจะได๎เป็นลาดับที่ 1 เอาจากเสียงข๎างมาก
นะครับ

มติที่ประชุม

รับทราบ

นายชวลิต สุมะลิ
(จนท. วิเคราะห์ฯ)

ผมจะเริ่มอํานแตํละโครงการนะครับ แล๎วให๎ทํานยกมือวําจะทํานต๎องการโครงการไหนเป็น
ลาดับที่ 1
/ ลาดับความสาคัญ...
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ลาดับ

โครงการ

หมายเหตุ

2

ซํอมแซมถนน(ทั้งหมูํบ๎าน) ลาดับที่ 1

46 (เสียง)

9

ศาลารอรถโดยสาร ลาดับที่ 2

30 (เสียง)

10

วางทํอระบายน้าจากบ๎านนางชะลอ วงษ๑มหันต๑ – ลงแมํน้าบางขาม ลาดับที่ 3

28 (เสียง)

12

กํอสร๎างถนน คสล.จากบ๎านนายทองสุข – ลงแมํน้าบางขาม ลาดับที่ 6

10 (เสียง)

24

ติดตั้งป้ายชื่อซอยหมูํบ๎าน ลาดับที่ 5

20 (เสียง)

25

วางทํอระบายน้าหน๎าบ๎านนายสุวจิ ักขณ๑ ตํอจากเดิม – ทางเข๎า ลาดับที่ 4

23 (เสียง)

นางญาศิณี เครือแตง
ส.อบต. หมู่ที่ 1

ดิฉันวําเสนอแคํ 6 ลาดับกํอน เพราะมันก็เป็นปัญหาเรํงดํวนของหมูํบ๎านเราเลยที่เดียว อยํางไรก็รบี ทา
หนํอยก็ดีนะคํะ สํวนโครงการที่เหลือก็เรียงลาดับตํอกันไป แตํขอเน๎น 6 โครงการแรกกํอน
เลยนะคํะ

นายชวลิต สุมะลิ
(นักวิเคราะห์ฯ)

เราจะมาเรียงลาดับสรุป โครงการที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสี่ปีนะครับ ก็จะบรรจุไว๎ทุก
โครงการครับ
ลาดับ
ความสาคัญ

หมาย
เหตุ

โครงการ

1

ซํอมแซมถนน(ทั้งหมูํบ๎าน)

2

ศาลารอรถโดยสาร ทางเข๎าวัดเทพอาไพและทางเข๎าบ๎านกานัน

3

วางทํอระบายน้าจากบ๎านนางชลอ วงษ๑มหันต๑ - ลงแมํน้าบางขาม

4

วางทํอระบายน้าจากบ๎านนายไพบูลย๑ ยอดวัน - ทางเข๎า(ถนน 3028)

5

ติดตั้งป้ายชื่อซอยทั้งหมูํบ๎าน

6

กํอสร๎างถนน คสล. จากบ๎านนายทองสุข - ลงแมํน้าบางขาม

7

ถนน คสล. ซอยบ๎านนางเฉลา กลิ่นดอกแก๎ว และบ๎านนาง
ประนม
พร๎อมวางทํอระบายน้า

8

พัฒนาระบบประปาหมูํบ๎าน (ใสสะอาด)
/9 วางทํอระบายน้า...

-6ลาดับ
ความสาคัญ

หมาย
เหตุ

โครงการ

9

วางทํอระบายน้าจากปั้มนายเล็ก - ทางโค๎ง

10

โครงการป้องกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด (ชุดตรวจ)

11

ขุดลอกผักตบชวาแมํน้าบางขาม

12

ตู๎น้าดื่มหยอดเหรียญ

13

ถนน คสล. สายทางเข๎าบ๎านนางสาลี - เขตติดตํอบางพึ่ง

14

วางทํอระบายน้าจากบ๎านนายบุญสํง/นางบุญมาก - บ๎านนางละเอียด

15

โครงการปรับปรุงคุณภาพดิน คุณภาพน้า

16

โครงการถํายทอดความรูเ๎ รื่องการกาจัดเพลีย้ กระโดด

17

โครงการถํายทอดความรูเ๎ รื่องการผลิตปุ๋ยหมัก

18

โครงการผลิตพันธุ๑ข๎าวพันธุ๑ดี

19

โครงการสํงเสริมปลูกพืชปลอดสารพิษ

20

โครงการสนับสนุนเตาเผาถํานเพื่อผลิตน้าส๎มควันไม๎

งบ อบจ./
อบต.

(ป้องกันและกาจัดแมลงศัตรูพืช)
21

ซํอมแซมเสียงตามสาย

22

โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข๎เลือดออก

23

โครงการทาบุญกลางบ๎าน เทศกาลสงกรานต๑

24

วางทํอระบายน้าบ๎านนายสุนทร - แมํน้า

25

สํงเสริมกลุมํ อาชีพให๎แกํผู๎สูงอายุ

26

สํงเสริมกิจกรรมเยาชนในชํวงปิดเทอม

27

เครื่องออกกาลังกาย

28

วางทํอระบายน้าซอยบ๎านนางประทีป - บ๎านนางสังเวียน
/ขอมติที่ประชุมด๎วย...
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ขอมติที่ประชุมด๎วยนะครับ วําที่ได๎เรียงลาดับ ไมํทราบวําทุกทํานมีความเห็นเป็นอยํางไรบ๎าง
มติที่ประชุม

เห็นชอบเป็นเอกฉันท์

นายมณฑล มีลาภ
นายก อบต. บ๎านชี

เรื่องการคัดเลือกคณะกรรมการประชาคมหมูํบ๎าน
ขอมอบหมายให๎เจ๎าหน๎าที่เป็นผู๎ดาเนินการตํอไป

นายชวลิต สุมะลิ
นักวิเคราะห๑ฯ

- เนื่องจากคณะกรรมการประชาคมหมูํบ๎านมีหน๎าที่คือ
1. รํวมเป็นคณะทางานสนับสนุนกระบวนการจัดทาแผนชุมชน เพือ่ รํวมกันกาหนด
ประเด็นหลักการพัฒนาให๎สอดคล๎องกับวิสัยทัศน๑ พันธกิจ และจุดมุํงหมายเพื่อการพัฒนา
ในแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนา รวมทั้งสอดคล๎องกับปัญหาความต๎องการของประชาคม
และชุมชน โดยให๎นาข๎อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหนํวยตําง ๆ และข๎อมูลจากการ
ประชาคมหมูํบ๎านมาประกอบการจัดทาแผนชุมชนตํอไป
๒. เป็นคณะกรรมการตรวจรับการจ๎างเพื่อตรวจสอบงานตํางๆที่องค๑การบริหารสํวนตาบล
จัดทาในพื้นที่ เชํน โครงการกํอสร๎างตํางๆ เป็นต๎น ในการคัดเลือกคณะกรรมการประชาคม
หมูํบ๎าน ทั้งนี้ก็เพื่อให๎ประชาชนสามารถคัดเลือกคณะกรรมการประชาคมหมูํบ๎านที่ปฏิบตั ิหน๎าที่
เป็นตัวแทนชาวบ๎านในการดาเนินการตามหน๎าที่ โดยดารงตาแหนํงคราวละ 1 ปี แตํประชาชน
สามารถคัดเลือกคณะกรรมการประชาคมหมูํบ๎านคนเดิมก็ได๎ถ๎ามีความเห็นวําคนเดิมสามารถ
ปฏิบัติงานในหน๎าที่ได๎ดีแล๎ว
ซึ่งปัจจุบันนี้คณะกรรมการประชาคมหมูํบ๎านหมูํที่ 1 มี 5 ทําน ได๎แกํ
1. นายสาอาง โอภาส
2. นายถวิล พุํมลาเจียก
3. นางญาศิณี เครือแตง
4. นางประคอง วีระประสิทธิ์
5. นายสุวิจักร ตรัสงาม
ดังนั้น จึงขอดาเนินการคัดเลือกคณะกรรมการประชาคมหมูํบา๎ น โดยการลงมติให๎คะแนน
เพื่อที่จะดาเนินการแตํงตั้งคณะกรรกมารประชาคมตาบล ประจาปีงบประมาณ 2560 ตํอไป
- จึงขอมติที่ประชุมคือให๎ลงมติให๎คะแนนในการแตํงตั้งคณะกรรมการประชาคม โดย
มีการขอมติคะแนนเสียงให๎เปลีย่ นคณะกรรมการฯใหมํ 0 คะแนน และมีการขอมติ
คะแนนเสียงให๎ใช๎คณะกรรมการฯชุดเดิม 46 คะแนน และขอให๎เสนอเพิ่มอีกหมูํละ 5 คน
เป็น 10 คน 46 คน

นักวิเคราะห๑ฯ

นางน้าทิพย๑ จันทร๑เพ็ญ
ชาวบ๎าน หมูํที่ 1

เสนอ นางน้าทิพย๑ ปานทอง

นายเสรี ชํางประดิษฐ
ชาวบ๎าน หมูํที่ 1

เสนอ นายนิธินันท๑ ธูปหอม

นายนิธินันท๑ ธูปหอม
ชาวบ๎าน หมูํที่ 1

เสนอ นายเสรี ชํางประดิษฐ๑

นายกิตติศักดิ์ ศุภพงษ๑
กานันตาบลบ๎านชี

เสนอ นายสมใจ ทองวงษ๑

/นายกิตติศักดิ์...

-8นายกิตติศักดิ์ ศุภพงษ๑
กานันตาบลบ๎านชี
นายชวลิต สุมะลิ
นักวิเคราะห๑ฯ

เสนอ นายสมเดช วีระประสิทธิ์
- ผลสรุปปรากฏวํามีมติเป็นเอกฉันท๑ให๎แตํงตั้งคณะกรรมการประชาคมหมูํบ๎านชุดเดิม
และเพิ่มอีก 5 คน เป็น 10 ซึ่งได๎แกํ
1. นายสาอาง โอภาส
2. นายถวิล พุํมลาเจียก
3. นางญาศิณี เครือแตง
4. นางประคอง วีระประสิทธิ์
5. นายสุวิจักร ตรัสงาม
6. นางน้าทิพย๑ ปานทอง
7. นายนิธินันท๑ ธูปหอม
8. นายเสรี ชํางประดิษฐ๑
9. นายสมใจ ทองวงษ๑
10. นายสมเดช วีระประสิทธิ์

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องอื่น ๆ

นายมณฑล มีลาภ
นายก อบต.บ๎านชี

ครับผมก็เรื่องแจ๎งให๎ทํานทราบนะครับวําตอนนี้รถสองแถวที่วิ่งจากมหาสอน-ลพบุรี ขณะนี้ทาง
ขนสํงจังหวัดลพบุรไี ด๎ขยายเขตการวิ่งรถจากบ๎านหมี่ - ลพบุรี แล๎วนะครับเพื่อพี่น๎องชาว
ตาบลบ๎านชีจะได๎สะดวกในการเดินทางไปหาหมอไมํต๎องเหมารถเพือ่ ไปตํอยากันแล๎วนะครับ

นายมณฑล มีลาภ
นายก อบต. บ๎านชี

มีใครจะสอบถามหรือเสนอแนะเรือ่ งอื่น ๆ หรือไมํ ครับ ถ๎าไมํมีผลขอปิดประชุมครับ

ปิดประชุม

เวลา 18.30 น.
(ลงชื่อ)

ผู๎จดบันทึก

( น.ส. วาสนา พันธุ๑สี )
ตาแหนํง ผู๎ชํวยเจ๎าหน๎าที่บันทึกข๎อมูล อบต. บ๎านชี
(ลงชื่อ

ผู๎ตรวจบันทึก

( นายชวลิต สุมะลิ )
ตาแหนํง นักวิเคราะห๑นโยบายและแผน
(ลงชื่อ
( นายธัชยุทธ ทองเล็ก )
ตาแหนํง ปลัดองค๑การบริหารสํวนตาบลบ๎านชี

ผู๎ตรวจบันทึก

รายงานการประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ท้องคุ้ง
เพื่อจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 4 ปี ประจาปี 2561 - 2564
วันที่ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 16.30 – 18.30 น.
ณ ศาลาวัดท้องคุ้ง (ศาลาหลังเต่า)
ตาบลบ้านชี อาเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
**************************************
เปิดประชุมเวลา

16.30 น.
เมื่อถึงเวลา 16.30 น. นายกองค๑การบริหารสํวนตาบลบ๎านชี กลําวเปิดประชุม เพื่อจัดทา
แผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาและแผนพัฒนา 4 ปี ประจาปี 2561 – 2564

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไมํมี

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องเพื่อพิจารณา
2.1 พิจารณาการจัดทาทบทวนแผนชุมชนของหมู่บ้านประจาปี 2561
2.2 พิจารณาจัดลาดับความสาคัญของโครงการ/กิจกรรมเพื่อจัดทาแผนพัฒนาสี่ปี
(พ.ศ. 2561 – 2564) (เฉพาะโครงสร้างพื้นฐาน)
2.3 พิจารณาคัดเลือกผู้แทนประชาคมเป็นกรรมการจัดหาพัสดุ

นายมณฑล มีลาภ
นายก อบต. บ้านชี

- สวัสดีครับ พํอแมํพี่น๎อง หมูํ 2 ท๎องคุ๎ง ทุกทํานที่สละเวลามาเข๎ารํวมกิจกรรมการออก
ประชุมประชาคมเพื่อจัดทาแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาและแผนพัฒนาสี่ปี ประจาปี 2561 –
2564 ซึ่งทางองค๑การบริหารสํวนตาบลบ๎านชี ก็ยังได๎รับความรํวมมือเป็นอยํางดีจากพี่น๎องชาว
ตาบลบ๎านชีเหมือนในทุก ๆ ปี ทางองค๑การบริหารสํวนตาบลบ๎านชีก็หวังเป็นอยํางยิ่งวําทุก
ทํานจะได๎ชํวยกันเสนอแนะข๎อคิดเห็นและปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งทางเทศบาลก็ยินดีที่จะรับฟังทุก
ปัญหาและรํวมกันหาวิธีการแก๎ไขปัญหาที่เกิดขึ้น อยํางไรเราทุกคนก็มีสํวนรวมในการแก๎ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น และยังรํวมมือรํวมใจในการพัฒนาบ๎านเมืองของเราให๎เจริญก๎าวหน๎าตํอไป
หวังเป็นอยํางยิ่งนะครับคงจะได๎รับความรํวมมือรํวมใจของพี่น๎องชาวบ๎านชีเป็นอยํางดี
เชิญนักวิเคราะห๑นโยบายและแผน ได๎ชํวยอธิบายเกี่ยวกับการเสนอโครงการเพื่อ
บรรจุลงในแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาและแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เชิญครับ

นายชวลิต สุมะลิ
- ก็จะขอชี้แจงระเบียบการจัดทาแผนกํอนนะครับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการ
นักวิเคราะห์ ฯ จัดทาแผนพัฒนาของ ท๎องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 3 การจัดทาแผนพัฒนาข๎อ 16 การ
จัดทาแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาให๎ดาเนินการตามระเบียบนี้โดยมีขนั้ ตอน ดาเนินการดังนี้
1. คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นจัดประชุมประชาคมท๎องถิ่น สํวนราชการและ
รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข๎องเพื่อแจ๎งแนวทางพัฒนาท๎องถิ่น รับทราบปัญหา ความต๎องการ ประเด็น
การพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข๎องตลอดจนความชํวยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนามากาหนดแนวทางการจัดทาแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนา โดย
ให๎นาข๎อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหนํวยงานตําง ๆ และข๎อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณา
ประกอบการจัดทาแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนา
2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท๎องถิ่นรวบรวมแนวทางและข๎อมูล
นามาวิเคราะห๑เพื่อจัดทารํางแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาแล๎วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่น
/3. คณะกรรมการพัฒนา...
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3. คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นพิจารณารํางแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาเพื่อเสนอ
ผู๎บริหารท๎องถิ่น
4. ผู๎บริหารท๎องถิ่นพิจารณาอนุมัติรํางแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาและประกาศใช๎แผน
ยุทธศาสตร๑การพัฒนา
นายมณฑล มีลาภ
นายก อบต. บ้านชี

- ตํอไปนี้ ก็ขอให๎ชาวตาบลบ๎านชี ชํวยกันรํวมออกแสดงความคิดเสนอแนะเพื่อจัดทา
แผนพัฒนา 4 ปี 2561 – 2564 จากที่เราได๎ออกประชาคมเพื่อทาแผนพัฒนา 4 ปี 2561
– 2564 ในปีที่ แล๎วไปแล๎วนั้น ซึ่งยังมีปัญหาและความต๎ องการที่ยังไมํครอบคลุมหรือเป็ น
ปัญหาที่เกิดขึ้นมาใหมํและเป็นปัญหาเรํงดํวนที่ต๎องเรํงดาเนินการ ดังนั้น ทาง อบต. จึงได๎
ออกประชาคมเพื่อสอบถามความต๎องการของประชาชน ที่ต๎องการให๎ อบต. บรรจุไว๎ใน
แผนพัฒนา 4 ปี ประจาปี 2561 - 2564 ซึ่งโครงการตําง ๆ ที่ เป็นปัญหาของทําน และ
ทางทํานคิดวํามีความจาเป็นที่ต๎องแก๎ไขโดยทาง อบต. จะได๎ให๎ทํานนาเสนอเพื่อบรรจุไว๎ใน
แผนพัฒนาของ อบต. กํอน ถึงจะดาเนินการได๎ ก็จะให๎ นักวิเคราะห๑ได๎อํานโครงการให๎ฟัง
กํอนครับ

นายชวลิต สุมะลิ
- ครับผมจะอํานสรุปโครงการทั้งหมดที่ทํานได๎เคยเสนอมาเมื่อคราวที่แล๎ว มีโครงการรวม
นักวิเคราะห์ ฯ ทั้งหมด มี ดังนี้
ลาดับ
โครงการ
ความสาคัญ
1
ติดตั้งประตู ปิด-เปิด คลองทิ้งน้าสายหน๎าวัดท๎องคุ๎ง

หมายเหตุ

2

วางทํอระบายน้าซอยบ๎านนายจารัส ศรีสภุ าพ - ลงแมํน้าบางขาม

3

ปรับปรุงถนนสายเมนหมูํ 2 ตลอดเส๎นพร๎อมวางทํอระบายน้า

4

วางทํอระบายน้าบ๎านนางเฉลียว สีใส

5

โครงการกํอสร๎างถนน คสล. พร๎อมวางทํอระบายน้า
(ซอยบ๎านนายสุทิน ปานทอง) ถึงแมํน้าบางขาม

6

ขุดลอกคลองทุกเส๎นภายในพื้นที่การเกษตร (คลองไส๎ไกํ)

7

ถนนคอนกรีตตํอจากถนน คสล.เดิม สายวัดท๎องคุ๎ง - คลองR16

8

ไฟฟ้าสาธารณะสายบางงา - บ๎านหมี่ (สาย3028)

9

ปรับปรุงถนนสายแหลมกลุํม - หนองครีคลีบ

10

ปรับปรุงภูมิทัศน๑(ผักตบชวา)ในแมํน้าบางขาม

11

ปรับปรุงถนนลูกรังทุกซอยในหมูํบา๎ น

/ ลาดับความสาคัญ...
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ลาดับ
ความสาคัญ โครงการ
12
ทุนการศึกษาแกํเด็กนักเรียน

หมายเหตุ

13

สํงเสริมอาชีพให๎แกํผู๎สูงอายุ/ผู๎พิการ

14

ศาลาประชาคมหมูํบ๎านภายในวัดท๎องคุ๎ง หรือในหมูํบ๎าน

15

ป้องกันดรคพิษสุนัขบ๎า

16

ขุดลอกผักตบชวาแมํน้าบางขาม

17

ปราบปรามยาเสพติดอยํางตํอเนื่อง

18

เครื่องพํนหมอกควัน รพ.สํงเสริมสุขภาพ

19

โครงการกํอสร๎างถนน คสล. พร๎อมวางทํอระบายน้า

งบ อบจ./อบต.

ซอยบ๎านอาจารย๑ อนุสร สกุลภักดี
20

โครงการกํอสร๎างถนน คสล. ซอยบ๎านนายกมล สีพลู

ทั้งหมดนี้เป็นโครงการที่พวกทํานเสนอไปเมื่อครั้งที่แล๎ว ซึ่ง อบต. บ๎านชี ได๎ออก
หนํวยประชาคมทาแผนพัฒนา 4 ปี ประจาปี 2561 – 2564 และทาง อบต. บ๎านชี ได๎
บรรจุไว๎ในแผนพัฒนาทุกโครงการแล๎วนะครับ และทํานใดคิดวําหมูํบ๎านของทํานต๎องการแก๎ไข
ปัญหา หรืออยากเสนอแนะโครงการใดที่เป็นปัญหาของทํานที่ไมํมีใน 20 โครงการนี้ หรือที่
ทํานยังไมํได๎เสนอไปในแผนชุมชน ก็ขอเชิญเสนอได๎เลยครับ
นายสุเทพ ปาลวัฒน์
ชาวบ้าน หมู่ที่ 2

โครงการของผมไมํทราบวําอยูํ หมูํ 1 หรือ หมูํ 2 ครับ โครงการซํอมแซมถนนสายหลัก
แยกหน๎า อบต. – วัดเกริ่นกฐิน เพราะเป็นถนนขนพืชผลทางกานเกตษร แล๎วก็ถนนลูกรังตรง
ทางเข๎านาครูเสนํห๑ทํอมันซุดถนนเป็นหลุม

นายปรีชา เพ็ชรเจริญ
ชาวบ้าน หมู่ที่ 2

ขอเสนอเพิ่มโครงการครับ โครงการกํอสร๎างคลองดาดคอนกรีตสายหน๎าวัดท๎องคุ๎ง – สะพาน
ปูน ขอเป็นโครงการใหญํเลยจากหน๎าวัดท๎องคุ๎งไปจนถึงหน๎าโรงเรียนเลยเป็นคลองดาด
คอนกรีตคือถ๎าทาตรงนี้แล๎วก็ลบข๎อ 1 ออกได๎เลยเพราะมันจะไปซ้าซ๎อนกัน

นางประเจียก สายนาค
ชาวบ้าน หมู่ที่ 2

เสนอโครงการเพิ่มคํะ วางทํอระบายน้าสายแหลมกุํม – แมํน้า

นายปรีชา เพ็ชรเจริญ
โครงการที่ 7 ถนนคอนกรีตตํอจากถนน คสล.เดิม สายวัดท๎องคุ๎ง – คลอง R16 ขอ ชาวบ้าน
หมู่ที่ 2
เปลี่ยนเป็น ปรับปรุงถนนลูกรังตํอจากถนน คสล. เดิม สายวัดท๎องคุ๎ง – คลอง R16
มติที่ประชุม

เป็นเอกฉันท์
/นายไพบูรณ๑ เขียวบัว...
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นายไพบูรณ์ เขียวบัว
ชาวบ้าน หมู่ที่ 2

ขอเสนอโครงการเพิ่มครับ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน๑ ครับอยากให๎มีการปรับปรุงทิวทัศน๑ตรง
วัดติดกับโรงเรียนครับเพื่อที่เวลาเรามองดูจะได๎สวยงาม

นายไพบูรณ์ เขียวบัว
ชาวบ้าน หมู่ที่ 2

ขอเสนอโครงการเพิ่มครับ เครื่องออกกาลังกาย เพื่อที่วําชาวบ๎านจะได๎มีที่ออกกาลังกาย

นายมณฑล มีลาภ
นายก อบต. บ้านชี

มีใครจะเสนอโครงการเพิม่ อีกหรือไมํ

นายชวลิต สุมะลิ
(นักวิเคราะห์ฯ)

ตํอไปเราก็จะมาทาการเรียงลาดับความสาคัญของโครงการกันครับ เอาเป็นลาดับแรกกํอนเลย

นายปรีชา เพ็ชรเจริญ
ชาวบ้าน หมู่ที่ 2

ผมขอเสนอปรับปรุงถนนสายเมนหมูํ 2 ตลอดเส๎นพร๎อมวํางทํอระบายน้า ขอเป็นลาดยางครับ
เพราะเป็นความเดือนร๎อนและมันก็เป็นโครงการที่เราต๎องการให๎ดาเนินการอยํางเรํงดํวนกันเลย
นะครับ และอีกอยํางพวกชาวบ๎านก็ได๎ใช๎ถนนเส๎นนี้เป็นจานวนมากทาให๎ถนนเป็นหลุมเป็นบํอ
ไปมากแล๎ว กระผมขอเสนอให๎ทาเป็นลาดับที่ 1 ครับ

นายชวลิ สุมะลิ
(นักวิเคราะห์ฯ)

มีทํานใดที่จะเสนอโครงการอื่นเป็นลาดับที่ 1 บ๎าง

นายสมหมาย เกิดแก่น
ส.อบต. หมู่ที่ 2

ผมขอเสนอโครงการที่ 3 ปรับปรุงถนนสายเมน หมูํ 2 ตลอดเส๎นพร๎อมวางทํอระบายน้า
เป็นลาดับที่ 1 ครับ

นางบุญสืบ .........
ชาวบ้าน หมู่ที่ 2

ดิฉันขอเสนอโครงการที่ 4 โครงการวางทํอระบายน้าบ๎านนางเฉลียว สีใส เป็นลาดับที่ 1 คํะ

นายอนุสรณ์ สกุลภักดิ์ดี
ชาวบ้าน หมู่ที่ 2

ผมขอเสนอโครงการที่ 19 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. พร๎อมวางทํอระบายน้า เป็นลาดับที่
1 ครับ

นางบังเอิญ เพ็ชรเจริญ
ชาวบ้าน หมู่ที่ 2

ดิฉันขอเสอนโครงการที่ 5 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. พร๎อมวางทํอระบายน้า (ซอยบ๎าน
นายสุทิน ปานทอง) ถึงแมํน้าบางขาม เป็นลาดับที่ 1 คํะ

นายนายปรีชา เพ็ชรเจริญ ผมขอเสนอโครงการที่ 7 ปรับปรุงถนนลูกรังตํอจากถนน คสล.เดิม สายวัดท๎องคุ๎ง – คลอง
ชาวบ้าน หมู่ที่ 2
R 16 เป็นลาดับที่ 1 ครับ
นายชวลิต สุมะลิ
(จนท. วิเคราะห์ฯ)

ครับในเมื่อมีผู๎เสนอโครงการจัดลาดับที่ 1 ไว๎ 5 โครงการ ผมขอมติที่ประชุมให๎ยกมือวํา
โครงการที่ทํานเสนอมา 5 โครงการ โครงการไหนจะได๎เป็นลาดับที่ 1 เอาจากเสียงข๎างมาก
นะครับ

มติที่ประชุม

รับทราบ

นายชวลิต สุมะลิ
(จนท. วิเคราะห์ฯ)

ผมจะเริ่มอํานแตํละโครงการนะครับ แล๎วให๎ทํานยกมือวําจะทํานต๎องการโครงการไหนเป็น
ลาดับที่ 1
/ลาดับความสาคัญ...
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ลาดับ
โครงการ
ความสาคัญ
3
ปรับปรุงถนนสายเมนหมูํ 2 ตลอดเส๎นพร๎อมวางทํอระบายน้า (ลาดับที่ 1)

นายชวลิต สุมะลิ
(นักวิเคราะห์ฯ)

หมายเหตุ
56 เสียง

4

วางทํอระบายน้าบ๎านนางเฉลียว สีใส (ลาดับที่ 2)

40 เสียง

19

โครงการกํอสร๎างถนน คสล. พร๎อมวางทํอระบายน้า ซอยบ๎านอาจารย๑
อนุสร สกุลภักดี (ลาดับที่ 3)

5

โครงการกํอสร๎างถนน คสล. พร๎อมวางทํอระบายน้า (ซอยบ๎านนายสุ
ทิน ปานทอง) ถึงแมํน้าบางขาม (ลาดับที่ 4)

35 เสียง

7

ปรับปรุงถนนลูกรังตํอจากถนน คสล.เดิม สายวัดท๎องคุ๎ง - คลองR16
(ลาดับที่ 5)

30 เสียง

39 เสียง

เราจะมาเรียงลาดับสรุป โครงการที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสี่ปีนะครับ ก็จะบรรจุไว๎ทุก
โครงการครับ
ลาดับ
ความสาคัญ

หมาย
เหตุ

โครงการ

1

ปรับปรุงถนนสายเมนหมูํ 2 ตลอดเส๎นพร๎อมวางทํอระบายน้า

2

วางทํอระบายน้าบ๎านนางเฉลียว สีใส

3

โครงการกํอสร๎างถนน คสล. พร๎อมวางทํอระบายน้า ซอยบ๎านอาจารย๑อนุสร
สกุลภักดี

4

โครงการกํอสร๎างถนน คสล. พร๎อมวางทํอระบายน้า (ซอยบ๎านนายสุทิน ปาน
ทอง) ถึงแมํน้าบางขาม

5

ปรับปรุงถนนลูกรังตํอจากถนน คสล.เดิม สายวัดท๎องคุ๎ง - คลองR16

6

ติดตั้งประตู ปิด-เปิด คลองทิ้งน้าสายหน๎าวัดท๎องคุ๎ง

7

ขุดลอกคลองทุกเส๎นภายในพื้นที่การเกษตร (คลองไส๎ไกํ)

8

ไฟฟ้าสาธารณะสายบางงา - บ๎านหมี่ (สาย3028)

/ลาดับความสาคัญ...
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ลาดับ
ความสาคัญ

หมาย
เหตุ

โครงการ

9

ปรับปรุงถนนสายแหลมกลุํม - หนองครีคลีบ

10

ปรับปรุงภูมิทัศน๑(ผักตบชวา)ในแมํน้าบางขาม

11

ปรับปรุงถนนลูกรังทุกซอยในหมูํบา๎ น

12

ทุนการศึกษาแกํเด็กนักเรียน

13

สํงเสริมอาชีพให๎แกํผู๎สูงอายุ/ผู๎พิการ

14

ศาลาประชาคมหมูํบ๎านภายในวัดท๎องคุ๎ง หรือในหมูํบ๎าน

15

ป้องกันดรคพิษสุนัขบ๎า

17

ขุดลอกผักตบชวาแมํน้าบางขาม

18

ปราบปรามยาเสพติดอยํางตํอเนื่อง

19

โครงการกํอสร๎างถนน คสล. ซอยบ๎านนายกมล สีพลู

20

โครงการกํอสร๎างคลองดาดคอนกรีตสายหน๎าวัดท๎องคุ๎ง - สะพานปูน

21

วางทํอระบายน้าสายแหลมกุํม - แมํน้า

22

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน๑

23

เครื่องออกกาลังกาย

งบ อบจ./
อบต.

ขอมติที่ประชุมด๎วยนะครับ วําที่ได๎เรียงลาดับ ไมํทราบวําทุกทํานมีความเห็นเป็นอยํางไรบ๎าง
มติที่ประชุม

เห็นชอบเป็นเอกฉันท์

นายมณฑล มีลาภ
นายก อบต. บ๎านชี

เรื่องการคัดเลือกคณะกรรมการประชาคมหมูํบ๎าน
ขอมอบหมายให๎เจ๎าหน๎าที่เป็นผู๎ดาเนินการตํอไป

นายชวลิต สุมะลิ
นักวิเคราะห๑ฯ

- เนื่องจากคณะกรรมการประชาคมหมูํบ๎านมีหน๎าที่คือ
1. รํวมเป็นคณะทางานสนับสนุนกระบวนการจัดทาแผนชุมชน เพือ่ รํวมกันกาหนด
ประเด็นหลักการพัฒนาให๎สอดคล๎องกับวิสัยทัศน๑ พันธกิจ และจุดมุํงหมายเพื่อการพัฒนา
ในแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนา รวมทั้งสอดคล๎องกับปัญหาความต๎องการของประชาคม
/และชุมชนโดยให๎นา...
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นักวิเคราะห๑ฯ

และชุมชน โดยให๎นาข๎อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหนํวยตําง ๆ และข๎อมูลจากการ
ประชาคมหมูํบ๎านมาประกอบการจัดทาแผนชุมชนตํอไป
๒. เป็นคณะกรรมการตรวจรับการจ๎างเพื่อตรวจสอบงานตํางๆที่องค๑การบริหารสํวนตาบล
จัดทาในพื้นที่ เชํน โครงการกํอสร๎างตํางๆ เป็นต๎น ในการคัดเลือกคณะกรรมการประชาคม
หมูํบ๎าน ทั้งนี้ก็เพื่อให๎ประชาชนสามารถคัดเลือกคณะกรรมการประชาคมหมูํบ๎านที่ปฏิบตั ิหน๎าที่
เป็นตัวแทนชาวบ๎านในการดาเนินการตามหน๎าที่ โดยดารงตาแหนํงคราวละ 1 ปี แตํประชาชน
สามารถคัดเลือกคณะกรรมการประชาคมหมูํบ๎านคนเดิมก็ได๎ถ๎ามีความเห็นวําคนเดิมสามารถ
ปฏิบัติงานในหน๎าที่ได๎ดีแล๎ว
ซึ่งปัจจุบันนี้คณะกรรมการประชาคมหมูํบ๎านหมูํที่ 2 มี 5 ทําน ได๎แกํ
1. พ.ท.นิพนธ๑ ฮวบเจริญ 083-608-3785
2. นายสุวรรณ เย็นใจ
3. นายสมปอง ประทีปทอง
4. นางปราณี อินเอม
5. นางนุชนารถ แก๎วไพบูลย๑
ดังนั้น จึงขอดาเนินการคัดเลือกคณะกรรมการประชาคมหมูํบา๎ น โดยการลงมติให๎คะแนน
เพื่อที่จะดาเนินการแตํงตั้งคณะกรรกมารประชาคมตาบล ประจาปีงบประมาณ 2560 ตํอไป
- จึงขอมติที่ประชุมคือให๎ลงมติให๎คะแนนในการแตํงตั้งคณะกรรมการประชาคม โดย
มีการขอมติคะแนนเสียงให๎เปลีย่ นคณะกรรมการฯใหมํ 0 คะแนน และมีการขอมติ
คะแนนเสียงให๎ใช๎คณะกรรมการฯชุดเดิม 56 คะแนน และขอให๎เสนอเพิ่มอีกหมูํละ 5 คน
เป็น 10 คน 56 คน

นางบาหยัน เกิดแกํน
ผู๎ใหญํบ๎าน หมูํที่ 2

เสนอ นายอนุศร สกุลภักดี 086-129-5588

นายสมหมาย เกิดแกํน
ส.อบต. หมูํที่ 2

เสนอ นายสวัสดิ์ ฤทธ๑เจริญ

นางบาหยัน เกิดแกํน
ผู๎ใหญํบ๎าน หมูํที่ 2

เสนอ นายสุรินทร๑ ธูปหอม

นางบาหยัน เกิดแกํน
ผู๎ใหญํบ๎าน หมูํที่ 2

เสนอ นายขวัญชัย บุญรอด 082-635-4601

นางบาหยัน เกิดแกํน
ผู๎ใหญํบ๎าน หมูํที่ 2

เสนอ นายมนตรี ดาวเรือง

นายชวลิต สุมะลิ
นักวิเคราะห๑ฯ

- ผลสรุปปรากฏวํามีมติเป็นเอกฉันท๑ให๎แตํงตั้งคณะกรรมการประชาคมหมูํบ๎านชุดเดิม
และเพิ่มอีก 5 คน เป็น 10 ซึ่งได๎แกํ
1. พ.ท.นิพนธ๑ ฮวบเจริญ 083-608-3785
2. นายสุวรรณ เย็นใจ
3. นายสมปอง ประทีปทอง
4. นางปราณี อินเอม
/5. นางนุชนารถ...

-85. นางนุชนารถ แก๎วไพบูลย๑
6. นายอนุศร สกุลภักดี 086-129-5588
7. นายสวัสดิ์ ฤทธ๑เจริญ
8. นายสุรินทร๑ ธูปหอม
9. นายขวัญชัย บุญรอด 082-635-4601
10. นายมนตรี ดาวเรือง
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องอื่น ๆ

นายมณฑล มีลาภ
นายก อบต.บ๎านชี

ครับผมก็เรื่องแจ๎งให๎ทํานทราบนะครับวําตอนนี้รถสองแถวที่วิ่งจากมหาสอน-ลพบุรี ขณะนี้ทาง
ขนสํงจังหวัดลพบุรไี ด๎ขยายเขตการวิ่งรถจากบ๎านหมี่ - ลพบุรี แล๎วนะครับเพื่อพี่น๎องชาว
ตาบลบ๎านชีจะได๎สะดวกในการเดินทางไปหาหมอไมํต๎องเหมารถเพือ่ ไปตํอยากันแล๎วนะครับ

นางบาหยัน เกิดแกํน
ผู๎ใหญํบ๎าน หมูํที่ 2

ขอแจ๎งลาโพงตรงหน๎าบ๎านอาจารย๑จาลอง กับ นางประเจียด สายนาค ไมํดัง และก็ประปา
บ๎านผู๎ใหญํบาหยัน เกิดแกํน สายแตกใต๎ถนนคํะ

นายทินกร แสวงเจริญ
รองนายก อบต.บ๎านชี

ครับเดีย่ วผมให๎เด็กออกไปดาเนินการให๎นะครับ ขอให๎ผู๎นาไปเขียนคารัองให๎ผมหนํอยครับ

นายมณฑล มีลาภ
นายก อบต. บ๎านชี

มีใครจะสอบถามหรือเสนอแนะเรือ่ งอื่น ๆ หรือไมํ ครับ ถ๎าไมํมีผลขอปิดประชุมครับ

ปิดประชุม

เวลา 18.30 น.
(ลงชื่อ)

ผู๎จดบันทึก

( น.ส. วาสนา พันธุ๑สี )
ตาแหนํง ผู๎ชํวยเจ๎าหน๎าที่บันทึกข๎อมูล อบต. บ๎านชี
(ลงชื่อ

ผู๎ตรวจบันทึก

( นายชวลิต สุมะลิ )
ตาแหนํง นักวิเคราะห๑นโยบายและแผน
(ลงชื่อ
( นายธัชยุทธ ทองเล็ก )
ตาแหนํง ปลัดองค๑การบริหารสํวนตาบลบ๎านชี

ผู๎ตรวจบันทึก

รายงานการประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บางชัด
เพื่อจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 4 ปี ประจาปี 2561 - 2564
วันที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 16.30 – 18.30 น.
ณ ที่ทาการผู้ใหญ่ หมู่ที่ 3
ตาบลบ้านชี อาเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
**************************************
เปิดประชุมเวลา

16.30 น.
เมื่อถึงเวลา 16.30 น. นายกองค๑การบริหารสํวนตาบลบ๎านชี กลําวเปิดประชุม เพื่อจัดทา
แผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาและแผนพัฒนา 4 ปี ประจาปี 2561 – 2564

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไมํมี

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องเพื่อพิจารณา
2.1 พิจารณาการจัดทาทบทวนแผนชุมชนของหมู่บ้านประจาปี 2561
2.2 พิจารณาจัดลาดับความสาคัญของโครงการ/กิจกรรมเพื่อจัดทาแผนพัฒนาสี่ปี
(พ.ศ. 2561 – 2564) (เฉพาะโครงสร้างพื้นฐาน)
2.3 พิจารณาคัดเลือกผู้แทนประชาคมเป็นกรรมการจัดหาพัสดุ

นายมณฑล มีลาภ
นายก อบต. บ้านชี

- สวัสดีครับ พํอแมํพี่น๎อง หมูํ 3 ทุกทํานที่สละเวลามาเข๎ารํวมกิจกรรมการออก
ประชุมประชาคมเพื่อจัดทาแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาและแผนพัฒนาสี่ปี ประจาปี 2561 –
2564 ซึ่งทางองค๑การบริหารสํวนตาบลบ๎านชี ก็ยังได๎รับความรํวมมือเป็นอยํางดีจากพี่น๎องชาว
ตาบลบ๎านชีเหมือนในทุก ๆ ปี ทางองค๑การบริหารสํวนตาบลบ๎านชีก็หวังเป็นอยํางยิ่งวําทุก
ทํานจะได๎ชํวยกันเสนอแนะข๎อคิดเห็นและปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งทางเทศบาลก็ยินดีที่จะรับฟังทุก
ปัญหาและรํวมกันหาวิธีการแก๎ไขปัญหาที่เกิดขึ้น อยํางไรเราทุกคนก็มีสํวนรวมในการแก๎ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น และยังรํวมมือรํวมใจในการพัฒนาบ๎านเมืองของเราให๎เจริญก๎าวหน๎าตํอไป
หวังเป็นอยํางยิ่งนะครับคงจะได๎รับความรํวมมือรํวมใจของพี่น๎องชาวบ๎านชีเป็นอยํางดี
เชิญนักวิเคราะห๑นโยบายและแผน ได๎ชํวยอธิบายเกี่ยวกับการเสนอโครงการเพื่อ
บรรจุลงในแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาและแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เชิญครับ

นายชวลิต สุมะลิ
- ก็จะขอชี้แจงระเบียบการจัดทาแผนกํอนนะครับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการ
นักวิเคราะห์ ฯ จัดทาแผนพัฒนาของ ท๎องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 3 การจัดทาแผนพัฒนาข๎อ 16 การ
จัดทาแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาให๎ดาเนินการตามระเบียบนี้โดยมีขนั้ ตอน ดาเนินการดังนี้
1. คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นจัดประชุมประชาคมท๎องถิ่น สํวนราชการและ
รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข๎องเพื่อแจ๎งแนวทางพัฒนาท๎องถิ่น รับทราบปัญหา ความต๎องการ ประเด็น
การพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข๎องตลอดจนความชํวยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนามากาหนดแนวทางการจัดทาแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนา โดย
ให๎นาข๎อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหนํวยงานตํา ง ๆ และข๎อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณา
ประกอบการจัดทาแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนา
2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท๎องถิ่นรวบรวมแนวทางและ
ข๎อมูลนามาวิเคราะห๑เพื่อจัดทารํางแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาแล๎วเสนอคณะกรรมการพัฒนา
ท๎องถิ่น
/3. คณะกรรมการพัฒนา...
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3. คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นพิจารณารํางแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาเพื่อเสนอ
ผู๎บริหารท๎องถิ่น
4. ผู๎บริหารท๎องถิ่นพิจารณาอนุมัติรํางแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาและประกาศใช๎แผน
ยุทธศาสตร๑การพัฒนา
นายมณฑล มีลาภ
นายก อบต. บ้านชี

- ตํอไปนี้ ก็ขอให๎ชาวตาบลบ๎านชี ชํวยกันรํวมออกแสดงความคิดเสนอแนะเพื่อจัดทา
แผนพัฒนา 4 ปี 2561 – 2564 จากที่เราได๎ออกประชาคมเพื่อทาแผนพัฒนา 4 ปี 2561
– 2564 ในปีที่ แล๎วไปแล๎วนั้น ซึ่งยังมีปัญหาและความต๎องการที่ยังไมํครอบคลุมหรือเป็ น
ปัญหาที่เกิดขึ้นมาใหมํและเป็นปัญหาเรํงดํวนที่ต๎องเรํงดาเนินการ ดังนั้น ทาง อบต. จึงได๎
ออกประชาคมเพื่อสอบถามความต๎องการของประชาชน ที่ต๎องการให๎ อบต. บรรจุไว๎ใน
แผนพัฒนา 4 ปี ประจาปี 2561 - 2564 ซึ่งโครงการตําง ๆ ที่เป็นปัญหาของทําน และ
ทางทํานคิดวํามีความจาเป็นที่ต๎องแก๎ไขโดยทาง อบต. จะได๎ให๎ทํานนาเสนอเพื่อบรรจุไว๎ใน
แผนพัฒนาของ อบต. กํอน ถึงจะดาเนินการได๎ ก็จะให๎ นักวิเคราะห๑ได๎อํานโครงการให๎ฟัง
กํอนครับ

นายชวลิต สุมะลิ
- ครับผมจะอํานสรุปโครงการทั้งหมดที่ทํานได๎เคยเสนอมาเมื่อคราวที่แล๎ว มีโครงการรวม
นักวิเคราะห์ ฯ ทั้งหมด มี ดังนี้
ลาดับ
โครงการ
ความสาคัญ
1
เครื่องกรองน้าประปาประจาหมูํบา๎ น

หมาย
เหตุ

2

ซํอมแซมถนน คสล. สายเสือทําข๎าม

3

เพิ่มเติมไฟฟ้าสาธารณะ

4

ตั้งเครื่องสูบน้าถาวรบริเวณคลองบางชัด พร๎อมบานประตู ปิ-เปิด

5

ขุดลอกคลอกไส๎ไกํจากคลองR16 - นานายจาเนียร จันทร๑ศิริ
จัดหาที่อยูํอาศัยให๎กับผู๎ด๎อยโอกาศ (นางวิญญา กลิ่นหอม)

6

บานประตูเหล็ก ปิด-เปิด บริเวณคลองทิ้งน้าบางชัด พร๎อมคันดินและทํอลอด

7

ลงลูกรังจากถนน 3028 บ๎านแหลมกลุํม - คลองR16

8

ตํอเติมซํอมแซมถนน คสล. บ๎านนายจาลอง - ลงแมํน้าบางขาม

9

ทาถนน คสล. ซอยบ๎านนายบุญชู พงคะชาติ - แมํน้าบางขาม

10

เครื่องกรองน้าประปาประจาหมูํบา๎ น

11

ทาถนน คสล. จาก คสล.เดิม (หลังสวนเย็นทรวง) – ซอยเสือทําข๎ามพร๎อมวางทํอระบายน้าตลอดสาย

/ลาดับความสาคัญ...
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ลาดับ
ความสาคัญ
โครงการ
วางทํอระบายน้าซอยบ๎านนางกุหลาบ รองโสภา
12

13

ลอกคลองผักตบชวา(กาจัดวัชพืช)

14

สํงเสริมอาชีพ มีตลาดรองรับ

15

วางทํอระบายซออยบ๎านนายสน กลัดงาม พร๎อมบํอพัก – แมํน้าบางขาม (จากถนนสาย 3028)

16

ลงลูกรังซอยบ๎านนางสมพร ปัญจะชัย

17

ตํอเติมถนน คสล. ซอยบ๎านผู๎ใหญํ – บ๎านนายจาเนียร จันทร๑ศริ ิ พร๎อมวางทํอระบายน้า
ตลอดสาย

18

วางทํอระบายน้าบ๎านนายแฟ้ม ปาลวัฒน๑ – แมํน้าบางขาม

19

วางทํอระบายน้าบ๎ายนายอุดม แถมยิ้ม – แมํน้าบางขาม

20

วางทํอระบายน้าบ๎านนายเสงี่ยม กิ่งสกุล จากถนน 3028 – แมํน้าบางขาม

21

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บ๎านนายเสงี่ยม กิ่งพิกุล

22

โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ๎า

23

สนับสนุนและสํงเสริมการออกกาลังกายภายในชุมชน

24

วางทํอระบายน้าซอยบ๎านนางอานวย นิ่มมาศ จากถนน 3028 –
แมํน้าบางขาม

25

ศูนย๑ฝึกอาชีพประจาตาบล

หมายเหตุ

งบ อบจ./อบต.

ทั้งหมดนี้เป็นโครงการที่พวกทํานเสนอไปเมื่อครั้งที่แล๎ว ซึ่ง อบต. บ๎านชี ได๎ออกหนํวย
ประชาคมทาแผนพัฒนา 4 ปี ประจาปี 2561 – 2564 และทาง อบต. บ๎านชี ได๎บรรจุไว๎
ในแผนพัฒนาทุกโครงการแล๎วนะครับ และทํานใดคิดวําหมูํบ๎านของทํานต๎องการแก๎ไขปัญหา
หรืออยากเสนอแนะโครงการใดที่เป็นปัญหาของทํานที่ไมํมีใน 25 โครงการนี้ หรือที่ทํานยัง
ไมํได๎เสนอไปในแผนชุมชน ก็ขอเชิญเสนอได๎เลยครับ
นางสมพร ปัจจชัย
ชาวบ้าน หมู่ที่ 3

ขอเสนอเพิ่มโครงการคํะ โครงการขยายเมนประปาภายในหมูํ (กลุํมบ๎านนางวัลยา กลิ่นหอม)
/นางประเจียก สายนาค...
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นางประเจียก สายนาค
ชาวบ้าน หมู่ที่ 3

เสนอโครงการเพิ่มคํะ ลงลูกรังสายหนองตาจันทร๑ จาก ถนน 3028 – R16

นายมณฑล มีลาภ
นายก อบต. บ้านชี

มีใครจะเสนอโครงการเพิม่ อีกหรือไมํ

นายชวลิต สุมะลิ
(นักวิเคราะห์ฯ)

ตํอไปเราก็จะมาทาการเรียงลาดับความสาคัญของโครงการกันครับ เอาเป็นลาดับแรกกํอนเลย
มีทํานใดที่จะเสนอโครงการอื่นเป็นลาดับที่ 1 บ๎าง

นางสุนนั ท์ สุขสอาด
ชาวบ้าน หมู่ที่ 3

ดิฉันขอเสนอโครงการที่ 1 เครื่องกรองน้าประปาประจาหมูบํ ๎าน เป็นลาดับที่ 1 คํะ

นายสาเริง เครือแตง
ชาวบ้าน หมู่ที่ 3

ผมขอเสนอโครงการที่ 7 บานประตูเหล็ก ปิด – เปิด บริเวณคลองทิ้งน้าบางชัด พร๎อมคัน
ดินและทํอลอดและขอเพิ่มเติมพร๎อมเครื่องสูบน้าไฟฟ้า เป็นลาดับที่ 1 ครับ

นายจาเนียน จันทร์ศิริ
ชาวบ้าน หมู่ที่ 3

ผมขอเสนอโครงการที่ 17 โครงการตํอเติมถนน คสล. ซอยบ๎านผู๎ใหญํ – บ๎านนายจาเนียน
จันทร๑ศิริ เป็นลาดับที่ 1 ครับ

นางน้าทิพย์ ปาลวัฒน์
ชาวบ้าน หมู่ที่ 3

ดิฉันขอเสอนโครงการที่ 18 โครงการวางทํอระบายน้าบ๎านนายแฟ้ม ปาลวัฒน๑ – แมํน้าบาง
ขาม เป็นลาดับที่ 1 คํะ

นางละมัย ผลเต็ม
ชาวบ้าน หมู่ที่ 3

ดิฉันขอเสนอโครงการที่ 15 โครงการวางทํอระบายซอยบ๎านนายสน กลัดงาม พร๎อมบํอพัก
- แมํน้าบางขาม (จากถนนสาย 3028) เป็นลาดับที่ 1 คํะ

นายชวลิต สุมะลิ
(จนท. วิเคราะห์ฯ)

ครับในเมื่อมีผู๎เสนอโครงการจัดลาดับที่ 1 ไว๎ 5 โครงการ ผมขอมติที่ประชุมให๎ยกมือวํา
โครงการที่ทํานเสนอมา 5 โครงการ โครงการไหนจะได๎เป็นลาดับที่ 1 เอาจากเสียงข๎างมาก
นะครับ

มติที่ประชุม

รับทราบ

นายชวลิต สุมะลิ
(จนท. วิเคราะห์ฯ)

ผมจะเริ่มอํานแตํละโครงการนะครับ แล๎วให๎ทํานยกมือวําจะทํานต๎องการโครงการไหนเป็น
ลาดับที่ 1
ลาดับ
1

โครงการ
เครื่องกรองน้าประปาประจาหมูํบา๎ น (ลาดับที่ 1)

หมายเหตุ
25 เสียง

7

บานประตูเหล็ก ปิด – เปิด บริเวณคลองทิ้งน้าบางชัด(ลาดับที่ 2)
พร๎อมคันดินและทํอลอดพร๎อมเครือ่ งสูบน้าไฟฟ้า

21 เสียง

17

ตํอเติมถนน คสล. ซอยบ๎านผูํใหญํ – บ๎านนายจาเนียน(ลาดับที่ 3)
จันทร๑ศิริ

18 เสียง

/ลาดับความสาคัญ...
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นายชวลิต สุมะลิ
(นักวิเคราะห์ฯ)

ลาดับ
18

โครงการ
วางทํอระบายน้าบ๎านนายแฟ้ม ปาลวัฒน๑ – แมํน้าบางขาม(ลาดับที่ 4)

หมายเหตุ
11 เสียง

15

วางทํอระบายซอยบ๎านนายสน กลัดงาม พร๎อมบํอพัก (ลาดับที่ 5)
- แมํน้าบางขาม (จากถนนสาย 3028)

2 เสียง

เราจะมาเรียงลาดับสรุป โครงการที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสี่ปีนะครับ ก็จะบรรจุไว๎ทุก
โครงการครับ
ลาดับ
ความสาคัญ

หมาย
เหตุ

โครงการ

1

เครื่องกรองน้าประปาประจาหมูํบา๎ น

2
3

บานประตูเหล็ก ปิด-เปิด บริเวณคลองทิ้งน้าบางชัด พร๎อมคันดินและทํอลอด
พร๎อมเครื่องสูบน้าไฟฟ้า
ตํอเติมถนน คสล. ซอยบ๎านผู๎ใหญํ - บ๎านนายจาเนียร จันทร๑ศิริ พร๎อมวางทํอ
ระบายน้าตลอดสาย

4

วางทํอระบายน้าบ๎านนายแฟ้ม ปาลวัฒน๑ - แมํนาบางขาม

5
8

วางทํอระบายซออยบ๎านนายสน กลัดงาม พร๎อมบํอพัก – แมํน้าบางขาม
(จากถนนสาย 3028)
ลงลูกรังจากถนน 3028 บ๎านแหลมกลุํม - คลองR16

9

ตํอเติมซํอมแซมถนน คสล. บ๎านนายจาลอง - ลงแมํน้าบางขาม

10

ทาถนน คสล. ซอยบ๎านนายบุญชู พงคะชาติ - แมํน้าบางขาม

11

ทาถนน คสล. จาก คสล.เดิม (หลังสวนเย็นทรวง) – ซอยเสือทําข๎าม พร๎อม
วางทํอระบายน้าตลอดสาย

12

วางทํอระบายน้าซอยบ๎านนางกุหลาบ รองโสภา

13

ลอกคลองผักตบชวา(กาจัดวัชพืช)

14

สํงเสริมอาชีพ มีตลาดรองรับ

15

ลงลูกรังซอยบ๎านนางสมพร ปัญจะชัย

งบ อบจ./
อบต.

/ลาดับความสาคัญ...
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ลาดับ
ความสาคัญ

หมาย
เหตุ

โครงการ

16

วางทํอระบายนาบ๎านนายอุดม แถมยิ้ม - แมํน้าบางขาม

17

วางทํอระบายน้าบ๎านนายเสงี่ยม กิ่งสกุล จากถนน3028 - แมํน้าบางขาม

18

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บ๎านนายเสงี่ยม กิ่งพิกุล

19

โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ๎า

20

สนับสนุนและสํงเสริมกรออกกาลังกายภายในชุมชน

21

วางทํอระบายน้าซอยบ๎านนางอานวย นิ่มมาศ จากถนน3028 - แมํนาบางขาม
้

22

ศูนย๑ฝึกอาชีพประจาตาบล

23

ขยายเมนประปาภายในหมูํบ๎าน (กลุํมซอยบ๎านนางวัลยา กลิ่นหอม)

24

ลงลูกรังสายหนองตาจันทร๑ จากถนน 3028 - R16

ขอมติที่ประชุมด๎วยนะครับ วําที่ได๎เรียงลาดับ ไมํทราบวําทุกทํานมีความเห็นเป็นอยํางไรบ๎าง
มติที่ประชุม

เห็นชอบเป็นเอกฉันท์

นายมณฑล มีลาภ
นายก อบต. บ๎านชี

เรื่องการคัดเลือกคณะกรรมการประชาคมหมูํบ๎าน
ขอมอบหมายให๎เจ๎าหน๎าที่เป็นผู๎ดาเนินการตํอไป

นายชวลิต สุมะลิ
นักวิเคราะห๑ฯ

- เนื่องจากคณะกรรมการประชาคมหมูํบ๎านมีหน๎าที่คือ
1. รํวมเป็นคณะทางานสนับสนุนกระบวนการจัดทาแผนชุมชน เพือ่ รํวมกันกาหนด
ประเด็นหลักการพัฒนาให๎สอดคล๎องกับวิสัยทัศน๑ พันธกิจ และจุดมุํงหมายเพื่อการพัฒนา
ในแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนา รวมทั้งสอดคล๎องกับปัญหาความต๎องการของประชาคม
และชุมชน โดยให๎นาข๎อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหนํวยตําง ๆ และข๎อมูลจากการ
ประชาคมหมูํบ๎านมาประกอบการจัดทาแผนชุมชนตํอไป
๒. เป็นคณะกรรมการตรวจรับการจ๎างเพื่อตรวจสอบงานตํางๆที่องค๑การบริหารสํวนตาบล
จัดทาในพื้นที่ เชํน โครงการกํอสร๎างตํางๆ เป็นต๎น ในการคัดเลือกคณะกรรมการประชาคม
หมูํบ๎าน ทั้งนี้ก็เพื่อให๎ประชาชนสามารถคัดเลือกคณะกรรมการประชาคมหมูํบ๎านที่ปฏิบตั ิหน๎าที่
เป็นตัวแทนชาวบ๎านในการดาเนินการตามหน๎าที่ โดยดารงตาแหนํงคราวละ 1 ปี แตํประชาชน
สามารถคัดเลือกคณะกรรมการประชาคมหมูํบ๎านคนเดิมก็ได๎ถ๎ามีความเห็นวําคนเดิมสามารถ
ปฏิบัติงานในหน๎าที่ได๎ดีแล๎ว

/ซึ่งปัจจุบันนี้คณะกรรมการ...
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ซึ่งปัจจุบันนี้คณะกรรมการประชาคมหมูํบ๎านหมูํที่ 3 มี 5 ทําน ได๎แกํ
1. นายประเสริฐ นาคา
2. นายมานพ ปาลวัฒน๑
3. นายชาตรี สะแกคราม
4. นางปัทมา ปาลวัฒน๑
5. นายจาเนียร จันทร๑ศริ ิ
ดังนั้น จึงขอดาเนินการคัดเลือกคณะกรรมการประชาคมหมูบํ ๎าน โดยการลงมติให๎คะแนน
เพื่อที่จะดาเนินการแตํงตั้งคณะกรรกมารประชาคมตาบล ประจาปีงบประมาณ 2560 ตํอไป
- จึงขอมติที่ประชุมคือให๎ลงมติให๎คะแนนในการแตํงตั้งคณะกรรมการประชาคม โดย
มีการขอมติคะแนนเสียงให๎เปลีย่ นคณะกรรมการฯใหมํ 0 คะแนน และมีการขอมติ
คะแนนเสียงให๎ใช๎คณะกรรมการฯชุดเดิม 25 คะแนน และขอให๎เสนอเพิ่มอีกหมูํละ 5 คน
เป็น 10 คน 25 คน
นายสมศักดิ์ ปาลวัฒน๑
ผู๎ใหญํบ๎าน หมูํที่ 3

เสนอ นายชัยวิวัฒน๑ กัลยาศิลป์

นายสมศักดิ์ ปาลวัฒน๑
ผู๎ใหญํบ๎าน หมูํที่ 3

เสนอ น.ส. น้าทิพย๑ ปาลวัฒน๑

นายสมศักดิ์ ปาลวัฒน๑
ผู๎ใหญํบ๎าน หมูํที่ 3

เสนอ นางสมบุญ สาเริง

นายสมศักดิ์ ปาลวัฒน๑
ผู๎ใหญํบ๎าน หมูํที่ 3

เสนอ นางเอมอร นาคา

นายสมศักดิ์ ปาลวัฒน๑
ผู๎ใหญํบ๎าน หมูํที่ 3

เสนอ น.ส. บุญพา สะแกคราม

นักวิเคราะห๑ฯ

- ผลสรุปปรากฏวํามีมติเป็นเอกฉันท๑ให๎แตํงตั้งคณะกรรมการประชาคมหมูํบ๎านชุดเดิม
และเพิ่มอีก 5 คน เป็น 10 ซึ่งได๎แกํ
1. นายประเสริฐ นาคา
2. นายมานพ ปาลวัฒน๑
3. นายชาตรี สะแกคราม
4. นางปัทมา ปาลวัฒน๑
5. นายจาเนียร จันทร๑ศริ ิ
6. นายชัยวิวัฒน๑ กัลยาศิลป์
7. น.ส. น้าทิพย๑ ปาลวัฒน๑
8. นางสมบุญ สาเริง
9. นางเอมอร นาคา
10. น.ส. บุญพา สะแกคราม

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องอื่น ๆ
/นายมณฑล มีลาภ...
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นายมณฑล มีลาภ

ครับผมก็เรื่องแจ๎งให๎ทํานทราบนะครับวําตอนนี้รถสองแถวที่วิ่งจากมหาสอน-ลพบุรี ขณะนี้
ทางนายก อบต.บ๎านชี ขนสํงจังหวัดลพบุรีได๎ขยายเขตการวิ่งรถจากบ๎านหมี่ - ลพบุรี แล๎วนะครับ
เพื่อพี่น๎องชาวตาบลบ๎านชีจะได๎สะดวกในการเดินทางไปหาหมอไมํต๎องเหมารถเพื่อไปตํอยากันแล๎วนะครับ

นายทินกร แสวงเจริญ
รองนายก อบต.บ๎านชี

ครับด๎วยขณะนี้ได๎เกิดปัญหาฝนทิ้งชํวงนานทาให๎น้าไมํไหลจึงอยากให๎ชาวบ๎านเตรียมพาชนะไว๎
ใสํน้า เพื่อเกิดปัญหาภัยแล๎งน้าไมํไหลจะได๎มีถึงไว๎รองรับน้า เพราะเกิดเหตุหมูํที่ 12
น้าประปาไมํไหลวันนีร้ ถน้า อบต. ได๎ออกแจกน้าเพื่อใช๎ในการอุปโภค – บริโภค

นายมณฑล มีลาภ
นายก อบต. บ๎านชี

มีใครจะสอบถามหรือเสนอแนะเรือ่ งอื่น ๆ หรือไมํ ครับ ถ๎าไมํมีผลขอปิดประชุมครับ

ปิดประชุม

เวลา 18.30 น.
(ลงชื่อ)

ผู๎จดบันทึก
( น.ส. วาสนา พันธุ๑สี )
ตาแหนํง ผู๎ชํวยเจ๎าหน๎าที่บันทึกข๎อมูล อบต. บ๎านชี
(ลงชื่อ

ผู๎ตรวจบันทึก

( นายชวลิต สุมะลิ )
ตาแหนํง นักวิเคราะห๑นโยบายและแผน
(ลงชื่อ

ผู๎ตรวจบันทึก

( นายธัชยุทธ ทองเล็ก )
ตาแหนํง ปลัดองค๑การบริหารสํวนตาบลบ๎านชี

รายงานการประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บางอิฐ
เพื่อจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 4 ปี ประจาปี 2561 - 2564

วันที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 16.30 – 18.30 น.
ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4
ตาบลบ้านชี อาเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
**************************************
เปิดประชุมเวลา

16.30 น.
เมื่อถึงเวลา 16.30 น. นายกองค๑การบริหารสํวนตาบลบ๎านชี กลําวเปิดประชุม เพื่อจัดทา
แผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาและแผนพัฒนา 4 ปี ประจาปี 2561 – 2564

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไมํมี

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องเพื่อพิจารณา
2.1 พิจารณาการจัดทาทบทวนแผนชุมชนของหมู่บ้านประจาปี 2561
2.2 พิจารณาจัดลาดับความสาคัญของโครงการ/กิจกรรมเพื่อจัดทาแผนพัฒนาสี่ปี
(พ.ศ. 2561 – 2564) (เฉพาะโครงสร้างพื้นฐาน)
2.3 พิจารณาคัดเลือกผู้แทนประชาคมเป็นกรรมการจัดหาพัสดุ

นายมณฑล มีลาภ
นายก อบต. บ้านชี

- สวัสดีครับ พํอแมํพี่น๎อง หมูํ 4 ทุกทํานที่สละเวลามาเข๎ารํวมกิจกรรมการออก
ประชุมประชาคมเพื่อจัดทาแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาและแผนพัฒนาสี่ปี ประจาปี 2561 –
2564 ซึ่งทางองค๑การบริหารสํวนตาบลบ๎านชี ก็ยังได๎รับความรํวมมือเป็นอยํางดีจากพี่น๎องชาว
ตาบลบ๎านชีเหมือนในทุก ๆ ปี ทางองค๑การบริหารสํวนตาบลบ๎านชีก็หวังเป็นอยํางยิ่งวําทุก
ทํานจะได๎ชํวยกันเสนอแนะข๎อคิดเห็นและปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งทางเทศบาลก็ยินดีที่จะรับฟังทุก
ปัญหาและรํวมกันหาวิธีการแก๎ไขปัญหาที่เกิดขึ้น อยํางไรเราทุกคนก็มีสํวนรวมในการแก๎ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น และยังรํวมมือรํวมใจในการพัฒนาบ๎านเมืองของเราให๎เจริญก๎าวหน๎าตํอไป
หวังเป็นอยํางยิ่งนะครับคงจะได๎รับความรํวมมือรํวมใจของพี่น๎องชาวบ๎านชีเป็นอยํางดี
เชิญนักวิเคราะห๑นโยบายและแผน ได๎ชํวยอธิบายเกี่ยวกับการเสนอโครงการเพื่อ
บรรจุลงในแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาและแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เชิญครับ

นายชวลิต สุมะลิ
- ก็จะขอชี้แจงระเบียบการจัดทาแผนกํอนนะครับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการ
นักวิเคราะห์ ฯ จัดทาแผนพัฒนาของ ท๎องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 3 การจัดทาแผนพัฒนาข๎อ 16 การ
จัดทาแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาให๎ดาเนินการตามระเบียบนี้โดยมีขนั้ ตอน ดาเนินการดังนี้
1. คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นจัดประชุมประชาคมท๎องถิ่น สํวนราชการและ
รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข๎องเพื่อแจ๎งแนวทางพัฒนาท๎องถิ่น รับทราบปัญหา ความต๎องการ ประเด็น
การพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข๎องตลอดจนความชํวยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนามากาหนดแนวทางการจัดทาแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนา โดย
ให๎นาข๎อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหนํวยงานตําง ๆ และข๎อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณา
ประกอบการจัดทาแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนา
2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท๎องถิ่นรวบรวมแนวทางและข๎อมูล
นามาวิเคราะห๑เพื่อจัดทารํางแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาแล๎วเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท๎องถิ่น
/3. คณะกรรมการพัฒนา...
-2–

3. คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นพิจารณารํางแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาเพื่อเสนอ
ผู๎บริหารท๎องถิ่น
4. ผู๎บริหารท๎องถิ่นพิจารณาอนุมัติรํางแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาและประกาศใช๎แผน
ยุทธศาสตร๑การพัฒนา
นายมณฑล มีลาภ
นายก อบต. บ้านชี

- ตํอไปนี้ ก็ขอให๎ชาวตาบลบ๎านชี ชํวยกันรํวมออกแสดงความคิดเสนอแนะเพื่อจัดทา
แผนพัฒนา 4 ปี 2561 – 2564 จากที่เราได๎ออกประชาคมเพื่อทาแผนพัฒนา 4 ปี 2561
– 2564 ในปีที่ แล๎วไปแล๎วนั้น ซึ่งยังมีปัญหาและความต๎องการที่ยังไมํครอบคลุมหรือเป็ น
ปัญหาที่เกิดขึ้นมาใหมํและเป็นปัญหาเรํงดํวนที่ต๎องเรํงดาเนินการ ดังนั้น ทาง อบต. จึงได๎
ออกประชาคมเพื่อสอบถามความต๎องการของประชาชน ที่ต๎องการให๎ อบต. บรรจุไว๎ใน
แผนพัฒนา 4 ปี ประจาปี 2561 - 2564 ซึ่งโครงการตําง ๆ ที่เป็นปัญหาของทําน และ
ทางทํานคิดวํามีความจาเป็นที่ต๎องแก๎ไขโดยทาง อบต. จะได๎ให๎ทํานนาเสนอเพื่อบรรจุไว๎ใน
แผนพัฒนาของ อบต. กํอน ถึงจะดาเนินการได๎ ก็จะให๎ นักวิเคราะห๑ได๎อํานโครงการให๎ฟัง
กํอนครับ

นายชวลิต สุมะลิ
- ครับผมจะอํานสรุปโครงการทั้งหมดที่ทํานได๎เคยเสนอมาเมื่อคราวที่แล๎ว มีโครงการรวม
นักวิเคราะห์ ฯ ทั้งหมด มี ดังนี้
ลาดับ
โครงการ
ความสาคัญ
1
วางทํอระบายน้าซอยบ๎านนางจุน ตลอดสาย(รางระบายน้า)
2

ทารางระบายน้าซอยหน๎าบ๎านนางสงวนกิจ มีลาภ - แมํน้าบางขาม

3

วางทํอระบายน้าซอยบ๎านนายสาอางค๑

4

ซํอมแซมทํอระบายน้าใต๎ศาลาประชาคม

5

กํอสร๎างบานประตู ปิด-เปิด คลองบางอิฐ

6

ถนนสายคันคลอง - บางอิฐ

7

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอยวัดธรรมิการาม - คอสะพาน

8

เครื่องออกกาลังกายกลางแจ๎ง

9

กํอสร๎างถนน คสล. ทุกเส๎นในหมูบํ ๎าน

10

ขุดลอกคลองไส๎ไกํทุกเส๎นในพื้นทีก่ ารเกษตร

11

ขุดลอกคลองบางอิฐ(แก๎มลิง)สุดเขต

12

สํงเสริมกลุมํ อาชีพ

หมายเหตุ
งบปี 59

/ลาดับความสาคัญ...
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ลาดับ
ความสาคัญ
โครงการ
13
กาจัดผักตบชวาในแมํน้าบางขาม (ดาเนินการแล๎ว)

หมายเหตุ

14

ขุดลอกคลองระบายน้าแนวถนน 3028

15

วางทํอระบายน้าซอยบ๎านนางเชิญ อินสกุล

16

ขยายเขตไฟฟ้าซอยบ๎านนายบุญชํวย

17

ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะหน๎าบ๎านนายมณฑา ชะเอม

18

โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ๎า และคุมกาเนิดสุนัขและแมว

19

สอนพิเศษเด็กนักเรียน ชํวงปิดเทอม

งบ อบจ./อบต.

ทั้งหมดนี้เ ป็ นโครงการที่ พวกทํา นเสนอไปเมื่ อ ครั้ งที่ แ ล๎ว ซึ่ ง อบต. บ๎ า นชี ได๎ ออกหนํ ว ย
ประชาคมทาแผนพัฒนา 4 ปี ประจาปี 2561 – 2564 และทาง อบต. บ๎านชี ได๎บรรจุไว๎
ในแผนพัฒนาทุกโครงการแล๎วนะครับ และทํานใดคิดวําหมูํบ๎านของทํานต๎องการแก๎ไขปั ญหา
หรืออยากเสนอแนะโครงการใดที่เป็นปัญหาของทํานที่ไมํมีใน 19 โครงการนี้ หรือที่ทํานยัง
ไมํได๎เสนอไปในแผนชุมชน ก็ขอเชิญเสนอได๎เลยครับ
นางนกแก้ว พงษ์ขา
ชาวบ้าน หมู่ที่ 4

ขอเสนอเพิ่มโครงการคํะ กํอสร๎างพนน คสล. ซอยบ๎านนางบารุง พงษ๑ขา

นางสนม ธรรมาวัฒน์
ชาวบ้าน หมู่ที่ 4

เสนอโครงการเพิ่มคํะ ซํอมแซมทางเชื่อมถนนซอยร๎านครูแดง

นายมณฑล มีลาภ
นายก อบต. บ้านชี

มีใครจะเสนอโครงการเพิม่ อีกหรือไมํ

นายพีรเชษฐ วิจิตรพันธ์
ส.อบต. หมู่ที่ 4

ขอเสนอโครงการเพิ่มครับ ไฟฟ้าสาธารณะสาย 3028

นายมานิต พวงจาปี
ชาวบ้าน หมู่ที่ 4

ผมขอเสนอโครงการเพิ่มครับ ทางเดินลงแมํน้าซอยบ๎านนายเกตุ นาครักษ๑

นางมะลิ ระวิงทอง
ชาวบ้าน หมู่ท่ี 4

ดิฉันขอเสนอโครงการเพิ่มคํะ กํอสร๎างถนนลูกรังสายข๎างโรงงานตุ๏กตา

นายทองใบ ปัสกูล
ส.อบต. หมู่ที่ 4

ผมขอเสนอโครงการเพิ่มครับ ซํอมแซมศาลารอรถ
/นายแวว เกตุเนตร...
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นายแวว เกตุเนตร
ชาวบ้าน หมู่ท่ี 4

ผมขอเสนอโครงการเพิ่มครับ ซํอมแซมถนนลูกรังจากนานายแวว เกตุเนตร – R16

นายชวลิต สุมะลิ
(นักวิเคราะห์ฯ)

ตํอไปเราก็จะมาทาการเรียงลาดับความสาคัญของโครงการกันครับ เอาเป็นลาดับแรกกํอนเลย
มีทํานใดที่จะเสนอโครงการอื่นเป็นลาดับที่ 1 บ๎าง

นางสุทามาศ
ชาวบ้าน หมู่ที่ 4

ดิฉันขอเสนอโครงการที่ 6 ถนนสายคันคลอง – บางอิฐ (ลงลูกรัง)

นายพีรเชษฐ วิจิตรพันธ์
ส.อบต. หมู่ที่ 4

ผมขอเสนอโครงการที่ 3 วางทํอระบายน้าซอยบ๎านนายสาอางค๑

นายล้วน พัดเย็น
ชาวบ้าน หมูท่ ี่ 4

ผมขอเสนอโครงการที่ 11 ขุดลอกคลองบางอิฐ (แก๎มลิง) สุดเขต

นางสุนิศา บุญมี
ชาวบ้าน หมู่ที่ 4

ดิฉันขอเสอนโครงการที่ 4 ซอมแซมทํอระบายน้าใต๎ศาลาประชาคม

นายพีระเชษฐ วิจิตรพันธ์ ผมขอเสนอโครงการที่ 2 ทารางระบายน้าซอยหน๎าบ๎านนางสงวนกิจ มีลาภ - แมํน้าบางขาม
ชาวบ้าน หมู่ที่ 4
นายพิทักษ์ ผ่องเผือก
ชาวบ้าน หมู่ที่ 4

ผมขอเสนอโครงการที่ 12 สํงเสริมกลุมํ อาชีพ (โครงการสานตะกล๎า)

นายพิทักษ์ ผ่องเผือก
ชาวบ้าน หมู่ที่ 4

ผมขอเสนอโครงการที่ 19 สอนพิเศษเด็กนักเรียน ชํวงปิดเทอม

นางมะลิ ระวิงทอง
ชาวบ้าน หมู่ท่ี 4

ดิฉันขอเสนอโครงการที่ 24 กํอสร๎างถนนลูกรังสายข๎างโรงงานตุ๏กตา

นายชวลิต สุมะลิ
(จนท. วิเคราะห์ฯ)

ครับในเมื่อมีผู๎เสนอโครงการจัดลาดับที่ 1 ไว๎ 5 โครงการ ผมขอมติที่ประชุมให๎ยกมือวํา
โครงการที่ทํานเสนอมา 5 โครงการ โครงการไหนจะได๎เป็นลาดับที่ 1 เอาจากเสียงข๎างมาก
นะครับ

มติที่ประชุม

รับทราบ

นายชวลิต สุมะลิ
(จนท. วิเคราะห์ฯ)

ผมจะเริ่มอํานแตํละโครงการนะครับ แล๎วให๎ทํานยกมือวําจะทํานต๎องการโครงการไหนเป็น
ลาดับที่ 1

/ลาดับความสาคัญ...
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ลาดับ
โครงการ
ความสาคัญ
6
ถนนสายคันคลอง – บางอิฐ (ลาดับที่ 1)

41 เสียง

3

วางทํอระบายน้าซอยบ๎านนายสาอาง (ลาดับที่ 4)

17 เสียง

11

ขุดลอกคลอกบางอิฐ (แก๎มลิง) สุดเขต (ลาดับที่ 2)

30 เสียง

4

ซอมแซมทํอระบายน้าใต๎ศาลาประชาคม (ลาดับที่ 8)
ทารางระบายน้าซอยหน๎าบ๎านนางสงวนกิจ มีลาภ – แมํน้าบางขาม
(ลาดับที่ 3)

10 เสียง

12

สํงเสริมกลุมํ อาชีพ (โครงการสานตะกล๎า) (ลาดับที่ 5)

14 เสียง

19

สอนพิเศษเด็กนักเรียน ชํวงปิดเทอม (ลาดับที่ 6)

13 เสียง

24

กํอสร๎างถนนลูกรังสายข๎างโรงงานตุ๏กตา (ลาดับที่ 7)

12 เสียง

5

นายชวลิต สุมะลิ
(นักวิเคราะห์ฯ)

หมายเหตุ

21 เสียง

เราจะมาเรียงลาดับสรุป โครงการที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสี่ปีนะครับ ก็จะบรรจุไว๎ทุก
โครงการครับ
ลาดับ
ความสาคัญ

หมาย
เหตุ

โครงการ

1

ถนนสายคันคลอง - บางอิฐ

2

ขุดลอกคลองบางอิฐ(แก๎มลิง)สุดเขต

3

ทารางระบายน้าซอยหน๎าบ๎านนางสงวนกิจ มีลาภ - แมํน้าบางขาม

4

วางทํอระบายน้าซอยบ๎านนายสาอางค๑

5

สํงเสริมกลุมํ อาชีพ (โครงการสานตะกร๎า)

6

สอนพิเศษเด็กนักเรียน ชํวงปิดเทอม

7

กํอสร๎างถนนลูกรัง ซอยข๎างโรงงานตุ๏กตา

8

ซํอมแซมทํอระบายน้าใต๎ศาลาประชาคม

9

กํอสร๎างบานประตู ปิด-เปิด คลองบางอิฐ

/ลาดับความสาคัญ...
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ลาดับ
ความสาคัญ

หมาย
เหตุ

โครงการ

10

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอยวัดธรรมิการาม - คอสะพาน

11

เครื่องออกกาลังกายกลางแจ๎ง

12

กํอสร๎างถนน คสล. ทุกเส๎นในหมูบํ ๎าน

13

ขุดลอกคลองไส๎ไกํทุกเส๎นในพื้นทีก่ ารเกษตร

14

กาจัดผักตบชวาในแมํน้าบางขาม

15

ขุดลอกคลองระบายน้าแนวถนน 3028

16

วางทํอระบายน้าซอยบ๎านนางเชิญ อินสกุล

17

ขยายเขตไฟฟ้าซอยบ๎านนายบุญชํวย

18

ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะหน๎าบ๎านนายมณฑา ชะเอม

19

โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ๎า และคุมกาเนิดสุนัขและแมว

20

กํอสร๎างถนน คสล. ซอยบ๎านนางบารุงพงษ๑ขา

21

ซํอมแซมทางเชื่อมถนนซอยร๎านครูแดง

22

ไฟฟ้าสาธารณะสาย 3028

23

ทางเดินลงแมํน้า ซอยบ๎านนายเกตุ นาครักษ๑

24

ซํอมแซมศาลาทางหลวง

25

ซํอมแซมถนนลูกรัง จากนานายแวว - R16

งบ อบจ./
อบต.

ขอมติที่ประชุมด๎วยนะครับ วําที่ได๎เรียงลาดับ ไมํทราบวําทุกทํานมีความเห็นเป็นอยํางไรบ๎าง
มติที่ประชุม

เห็นชอบเป็นเอกฉันท์

นายมณฑล มีลาภ
นายก อบต. บ๎านชี

เรื่องการคัดเลือกคณะกรรมการประชาคมหมูํบ๎าน
ขอมอบหมายให๎เจ๎าหน๎าที่เป็นผู๎ดาเนินการตํอไป

นายชวลิต สุมะลิ
นักวิเคราะห๑ฯ

- เนื่องจากคณะกรรมการประชาคมหมูํบ๎านมีหน๎าที่คือ
1. รํวมเป็นคณะทางานสนับสนุนกระบวนการจัดทาแผนชุมชน เพือ่ รํวมกันกาหนด
/ประเด็นหลักการพัฒนา...
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ประเด็นหลักการพัฒนาให๎สอดคล๎องกับวิสัยทัศน๑ พันธกิจ และจุดมุํงหมายเพื่อการพัฒนา
ในแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนา รวมทั้งสอดคล๎องกับปัญหาความต๎องการของประชาคม
และชุมชน โดยให๎นาข๎อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหนํวยตําง ๆ และข๎อมูลจากการ
ประชาคมหมูํบ๎านมาประกอบการจัดทาแผนชุมชนตํอไป
๒. เป็นคณะกรรมการตรวจรับการจ๎างเพื่อตรวจสอบงานตํางๆที่องค๑การบริหารสํวนตาบล
จัดทาในพื้นที่ เชํน โครงการกํอสร๎างตํางๆ เป็นต๎น ในการคัดเลือกคณะกรรมการประชาคม
หมูํบ๎าน ทั้งนี้ก็เพื่อให๎ประชาชนสามารถคัดเลือกคณะกรรมการประชาคมหมูํบ๎านที่ปฏิบตั ิหน๎าที่
เป็นตัวแทนชาวบ๎านในการดาเนินการตามหน๎าที่ โดยดารงตาแหนํงคราวละ 1 ปี แตํประชาชน
สามารถคัดเลือกคณะกรรมการประชาคมหมูํบ๎านคนเดิมก็ได๎ถ๎ามีความเห็นวําคนเดิมสามารถ
ปฏิบัติงานในหน๎าที่ได๎ดีแล๎ว
ซึ่งปัจจุบันนี้คณะกรรมการประชาคมหมูํบ๎านหมูํที่ 4 มี 5 ทําน ได๎แกํ
1. นายธีรวีร๑ กัลป์ปา
2. นายถนอม ปาลวัฒน๑
3. นายสมชาย ยังมั่น
4. น.ส.นกแก๎ว พงษ๑ขา
5. นายกมล บุญครอบ
ดังนั้น จึงขอดาเนินการคัดเลือกคณะกรรมการประชาคมหมูํบา๎ น โดยการลงมติให๎คะแนน
เพื่อที่จะดาเนินการแตํงตั้งคณะกรรกมารประชาคมตาบล ประจาปีงบประมาณ 2560 ตํอไป
- จึงขอมติที่ประชุมคือให๎ลงมติให๎คะแนนในการแตํงตั้งคณะกรรมการประชาคม โดย
มีการขอมติคะแนนเสียงให๎เปลีย่ นคณะกรรมการฯใหมํ 0 คะแนน และมีการขอมติ
คะแนนเสียงให๎ใช๎คณะกรรมการฯชุดเดิม 41 คะแนน และขอให๎เสนอเพิ่มอีกหมูํละ 5 คน
เป็น 10 คน 41 คน
นางสุนิศา บุญมี
ชาวบ๎าน หมูํที่ 4

ดิฉันขอเสนอ เป็นผู๎นาหมูํบ๎านทั้ง 5 คน คํะ คือ 1. นายเทิดศักดิ์ นิ่มตระกูล 2. นายเสรี
นิ่มตระกูล 3. นายอาทิตย๑ จิตแก๎ว 4. นายพีรเชษฐ๑ วิจิตรพันธ๑ 5. นายทองใบ ปัสกูล

นายชวลิต สุมะลิ
นักวิเคราะห๑ฯ

ผมขอมติที่ประชุมครับ

มติที่ประชุม

เป็นเอกฉันฑ์

นายชวลิต สุมะลิ
นักวิเคราะห๑ฯ

- ผลสรุปปรากฏวํามีมติเป็นเอกฉันท๑ให๎แตํงตั้งคณะกรรมการประชาคมหมูํบ๎านชุดเดิม
และเพิ่มอีก 5 คน เป็น 10 ซึ่งได๎แกํ
1. นายธีรวีร๑ กัลป์ปา
2. นายถนอม ปาลวัฒน๑
3. นายสมชาย ยังมั่น
4. น.ส.นกแก๎ว พงษ๑ขา
5. นายกมล บุญครอบ
6. นายเทิดศักดิ์ นิ่มตระกูล
7. นายเสรี นิ่มตระกูล
8. นายอาทิตย๑ จิตแก๎ว
9. นายพีรเชษฐ๑ วิจิตรพันธ๑
10. นายทองใบ ปัสกูล
/ระเบียบวาระที่ 3...
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ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องอื่น ๆ

นายมณฑล มีลาภ
นายก อบต.บ๎านชี

ครับผมก็เรื่องแจ๎งให๎ทํานทราบนะครับวําตอนนี้รถสองแถวที่วิ่งจากมหาสอน-ลพบุรี ขณะนี้ทาง
ขนสํงจังหวัดลพบุรไี ด๎ขยายเขตการวิ่งรถจากบ๎านหมี่ - ลพบุรี แล๎วนะครับเพื่อพี่น๎องชาว
ตาบลบ๎านชีจะได๎สะดวกในการเดินทางไปหาหมอไมํต๎องเหมารถเพือ่ ไปตํอยากันแล๎วนะครับ

นายทินกร แสวงเจริญ
รองนายก อบต.บ๎านชี

ครับด๎วยขณะนีไ้ ด๎เกิดปัญหาฝนทิ้งชํวงนานทาให๎น้าไมํไหลจึงอยากให๎ชาวบ๎านเตรียมพาชนะไว๎
ใสํน้า เพื่อเกิดปัญหาภัยแล๎งน้าไมํไหลจะได๎มีถึงไว๎รองรับน้า เพราะเกิดเหตุหมูํที่ 12
น้าประปาไมํไหลวันนีร้ ถน้า อบต. ได๎ออกแจกน้าเพื่อใช๎ในการอุปโภค – บริโภค

นายมณฑล มีลาภ
นายก อบต. บ๎านชี

มีใครจะสอบถามหรือเสนอแนะเรือ่ งอื่น ๆ หรือไมํ ครับ ถ๎าไมํมีผลขอปิดประชุมครับ

ปิดประชุม

เวลา 18.30 น.
(ลงชื่อ)

ผู๎จดบันทึก

( น.ส. วาสนา พันธุ๑สี )
ตาแหนํง ผู๎ชํวยเจ๎าหน๎าที่บันทึกข๎อมูล อบต. บ๎านชี
(ลงชื่อ

ผู๎ตรวจบันทึก

( นายชวลิต สุมะลิ )
ตาแหนํง นักวิเคราะห๑นโยบายและแผน
(ลงชื่อ

ผู๎ตรวจบันทึก

( นายธัชยุทธ ทองเล็ก )
ตาแหนํง ปลัดองค๑การบริหารสํวนตาบลบ๎านชี

รายงานการประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 คลองละคร

เพื่อจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 4 ปี ประจาปี 2561 - 2564
วันที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 16.30 – 18.30 น.
ณ ศาลาอเนกประสงค์ SML
ตาบลบ้านชี อาเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
**************************************
เปิดประชุมเวลา

16.30 น.
เมื่อถึงเวลา 16.30 น. นายกองค๑การบริหารสํวนตาบลบ๎านชี กลําวเปิดประชุม เพื่อจัดทา
แผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาและแผนพัฒนา 4 ปี ประจาปี 2561 – 2564

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไมํมี

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องเพื่อพิจารณา
2.1 พิจารณาการจัดทาทบทวนแผนชุมชนของหมู่บ้านประจาปี 2561
2.2 พิจารณาจัดลาดับความสาคัญของโครงการ/กิจกรรมเพื่อจัดทาแผนพัฒนาสี่ปี
(พ.ศ. 2561 – 2564) (เฉพาะโครงสร้างพื้นฐาน)
2.3 พิจารณาคัดเลือกผู้แทนประชาคมเป็นกรรมการจัดหาพัสดุ

นายมณฑล มีลาภ
นายก อบต. บ้านชี

- สวัสดีครับ พํอแมํพี่น๎อง หมูํ 5 ทุกทํานที่สละเวลามาเข๎ารํวมกิจกรรมการออก
ประชุมประชาคมเพื่อจัดทาแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาและแผนพัฒนาสี่ปี ประจาปี 2561 –
2564 ซึ่งทางองค๑การบริหารสํวนตาบลบ๎านชี ก็ยังได๎รับความรํวมมือเป็นอยํางดีจากพี่น๎องชาว
ตาบลบ๎านชีเหมือนในทุก ๆ ปี ทางองค๑การบริหารสํวนตาบลบ๎านชีก็หวังเป็นอยํางยิ่งวําทุก
ทํานจะได๎ชํวยกันเสนอแนะข๎อคิดเห็นและปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งทางเทศบาลก็ยินดีที่จะรับฟังทุก
ปัญหาและรํ วมกันหาวิธีการแก๎ไขปัญหาที่เกิดขึ้น อยํางไรเราทุกคนก็มีสํวนรวมในการแก๎ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น และยังรํวมมือรํวมใจในการพัฒนาบ๎านเมืองของเราให๎เจริญก๎าวหน๎าตํอไป
หวังเป็นอยํางยิ่งนะครับคงจะได๎รับความรํวมมือรํวมใจของพี่น๎องชาวบ๎านชีเป็นอยํางดี
เชิญนักวิเคราะห๑นโยบายและแผน ได๎ชํวยอธิบายเกี่ยวกับการเสนอโครงการเพื่อ
บรรจุลงในแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาและแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เชิญครับ

นายชวลิต สุมะลิ
- ก็จะขอชี้แจงระเบียบการจัดทาแผนกํอนนะครับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการ
นักวิเคราะห์ ฯ จัดทาแผนพัฒนาของ ท๎องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 3 การจัดทาแผนพัฒนาข๎อ 16 การ
จัดทาแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาให๎ดาเนินการตามระเบียบนี้โดยมีขนั้ ตอน ดาเนินการดังนี้
1. คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นจัดประชุมประชาคมท๎องถิ่น สํวนราชการและ
รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข๎องเพื่อแจ๎งแนวทางพัฒนาท๎องถิ่น รับทราบปัญหา ความต๎องการ ประเด็น
การพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข๎องตลอดจนความชํวยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนามากาหนดแนวทางการจัดทาแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนา โดย
ให๎นาข๎อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหนํวยงานตํา ง ๆ และข๎อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณา
ประกอบการจัดทาแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนา
2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท๎องถิ่นรวบรวมแนวทางและข๎อมูล
นามาวิเคราะห๑เพื่อจัดทารํางแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาแล๎วเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท๎องถิ่น
/3. คณะกรรมการพัฒนา...
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3. คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นพิจารณารํางแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาเพื่อเสนอ
ผู๎บริหารท๎องถิ่น
4. ผู๎บริหารท๎องถิ่นพิจารณาอนุมัติรํางแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาและประกาศใช๎แผน
ยุทธศาสตร๑การพัฒนา
นายมณฑล มีลาภ
นายก อบต. บ้านชี

- ตํอไปนี้ ก็ขอให๎ชาวตาบลบ๎านชี ชํวยกันรํวมออกแสดงความคิดเสนอแนะเพื่อจัดทา
แผนพัฒนา 4 ปี 2561 – 2564 จากที่เราได๎ออกประชาคมเพื่อทาแผนพัฒนา 4 ปี 2561
– 2564 ในปีที่ แล๎วไปแล๎วนั้น ซึ่งยังมีปัญหาและความต๎องการที่ยังไมํครอบคลุมหรือเป็ น
ปัญหาที่เกิดขึ้นมาใหมํและเป็นปัญหาเรํงดํวนที่ต๎องเรํงดาเนินการ ดังนั้น ทาง อบต. จึงได๎
ออกประชาคมเพื่อสอบถามความต๎องการของประชาชน ที่ต๎องการให๎ อบต. บรรจุไว๎ใน
แผนพัฒนา 4 ปี ประจาปี 2561 - 2564 ซึ่งโครงการตําง ๆ ที่เป็นปัญหาของทําน และ
ทางทํานคิดวํามีความจาเป็นที่ต๎องแก๎ไขโดยทาง อบต. จะได๎ให๎ทํานนาเสนอเพื่อบรรจุไว๎ใน
แผนพัฒนาของ อบต. กํอน ถึงจะดาเนินการได๎ ก็จะให๎ นักวิเคราะห๑ได๎อํานโครงการให๎ฟัง
กํอนครับ

นายชวลิต สุมะลิ
- ครับผมจะอํานสรุปโครงการทั้งหมดที่ทํานได๎เคยเสนอมาเมื่อคราวที่แล๎ว มีโครงการรวม
นักวิเคราะห์ ฯ ทั้งหมด มี ดังนี้
ลาดับ
โครงการ
ความสาคัญ
1
ตํอเติมถนน คสล. ทุกเส๎นและบันไดลงแมํน๎า(บ๎านนายลั่นทม)
2

ถนน คสล. ซอยบ๎านนายสารวย ไถ๎เงิน

3

โครงการกํอสร๎างถนน คสล. ซอยบ๎านนางสมจิตร เทียนศรี พร๎อมวางทํอระบายน้า

4

วางทํอเมนประปาทั้งหมดพร๎อมซัมเมิท

5

ปรับปรุงทํอระบายน้าซอยบ๎านนายญาณพงษ๑ ตํอจากเดิมถึงแมํน้าบางขาม

6

ซํอมแซมถนนลาดยางสายเมนหมูบํ ๎าน

7

ลงลูกรังเพิ่มซอยโรงเรียนบ๎านชี(เสริมถนนเพิ่ม)

8

ลงดินและหินคลุกไหลํทางทุกสายในหมูํบ๎าน

9

ไฟฟ้าสาธารณะหมูํบ๎าน

10

โครงการสร๎างบ๎านเทิดไท๎

11

จัดหาเครื่องกรองประปาหมูํบ๎าน(ดื่มได๎)

12

จัดหาสถานที่กํอสร๎างลานกีฬา

หมายเหตุ
งบปี 59

/ลาดับความสาคัญ...
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ลาดับ
ความสาคัญ
โครงการ
13
สนามเด็กเลํนพร๎อมอุปกรณ๑กีฬา
14

สนับสนุนการอยูํเวรยามหมูํบ๎าน

15

สนับสนุนเครื่องพํนหมอกควันให๎กบั หมูํบ๎าน

16

ซํอมแซม/ปรับปรุงเสียงตามสาย

17

ศาลาเอนกประสงค๑บริเวณลานSML

18

กาจัดผักตบชวาในแมํน้าบางขาม

19

ไฟฟ้าสาธารณะหน๎าโรงเรียนบ๎านชี

20

สนับสนุนเครื่องดูดแมลง

21

ศาลารอรถโดยสาร

หมายเหตุ

งบ อบจ./อบต.

ทั้งหมดนี้เ ป็ นโครงการที่ พวกทํา นเสนอไปเมื่ อ ครั้ งที่ แ ล๎ว ซึ่ ง อบต. บ๎ า นชี ได๎ ออกหนํ ว ย
ประชาคมทาแผนพัฒนา 4 ปี ประจาปี 2561 – 2564 และทาง อบต. บ๎านชี ได๎บรรจุไว๎
ในแผนพัฒนาทุกโครงการแล๎วนะครับ และทํานใดคิดวําหมูํบ๎านของทํานต๎องการแก๎ไขปัญหา
หรืออยากเสนอแนะโครงการใดที่เป็นปัญหาของทํานที่ไมํมีใน 21 โครงการนี้ หรือที่ทํานยัง
ไมํได๎เสนอไปในแผนชุมชน ก็ขอเชิญเสนอได๎เลยครับ
นางกุหลาบ เจียมทอง
ชาวบ้าน หมู่ที่ 5

ขอเสนอเพิ่มโครงการคํะ ซํอมแซมถนนลูกรังซอยหลักโรงเรียนบ๎านชี

นายยอดชาย อินทร์มา
หัวหน้าส่วนโยธา

ครับโครงการซํอมแซมถนนลูกรังซอยหลักโรงเรียนบ๎านชีจะไปซ้ากับโครงการที่ 7 นะครับคือ
โครงการลงลูกรังเพิ่มซอยโรงเรียนบ๎านชี (เสริมถนนเพิ่ม) นะครับ ผมขอเอาไปรวมกันนะครับ

นายสนั่น บุญเนตร
ชาวบ้าน หมูท่ ี่ 5

ผมเสนอโครงการเพิ่ม ครับ โครงการลาดับที่ 4 ครับขอเพิ่มพร๎อมเปลี่ยนถังน้า 4 ใบ ที่
แท็งค๑ประปาหมูํบ๎าน

นายมณฑล มีลาภ
นายก อบต. บ้านชี

ครับผมขออธิบายโครงการที่ 4 ที่ ส.อบต. สนั่น บุญเนตร เสนอ ผมขออธิบายนะครับวําที่
ทาง อบต.ไมํสามารถเข๎ามาดาเนินการให๎ได๎เพราะวําประปาหมูํที่ 5 เป็นประปาของหมูํบ๎าน
หมูํบ๎านบริหารจัดการเองมีรายได๎จัดเก็บเองภายในหมูํบ๎านนะครับ

นายสนั่น บุญเนตร
ส.อบต. หมู่ที่ 5

ผมขอเสนอเพิ่มโครงการครับ ขุดลอกคลองสายบางอิฐ – สุดทางสาธารณะ

นายมณฑล มีลาภ
นายก อบต. บ้านชี

มีใครจะเสนอโครงการเพิม่ อีกหรือไมํ
/นางกุหลาบ เจียมทอง...
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นางกุหลาบ เจียมทอง
ชาวบ้าน หมู่ที่ 5

ขอเสนอโครงการเพิ่มคํะ เครื่องออกกาลังกายประจาหมูํบ๎าน

นายสนัน่ บุญเนตร
ส.อบต. หมู่ที่ 5

ผมขอเสนอโครงการเพิ่มครับ ตํอเติมหลังคาศาลาหมูํบ๎าน

นายชวลิต สุมะลิ
(นักวิเคราะห์ฯ)

ตํอไปเราก็จะมาทาการเรียงลาดับความสาคัญของโครงการกันครับ เอาเป็นลาดับแรกกํอนเลย
มีทํานใดที่จะเสนอโครงการอื่นเป็นลาดับที่ 1 บ๎าง

นายถวิล มีหิรัญ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5

ผมขอเสนอโครงการที่ 8 ลงดินและหินคลุกไหลํทางทุกสายในหมูํบา๎ น

นายนรงค์ พวงกุหลาบ
ส.อบต. หมู่ที่ 5

ผมขอเสนอโครงการที่ 6 ซํอมแซมถนนลาดยางสายเมนหมูํบ๎าน

นายถวิล มีหิรัญ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5

ผมขอเสนอโครงการที่ 11 จัดหาเครื่องกรองประปาหมูํบ๎าน (ดื่มได๎) ตู๎หยอดเหรียญ

น.ส.นาราพันธ์ ศรีฮุย
ชาวบ้าน หมู่ที่ 5

ดิฉันขอเสนอโครงการที่ โครงการกํอสร๎างถนน คสล. ซอยบ๎านนางสมจิตร เทียนศรี พร๎อม
วางทํอระบายน้า

นางกุหลาบ เจียมทอง
ชาวบ้าน หมู่ที่ 5

ดิฉันขอเสนอโครงการที่ 23 เครี่องออกกาลังกายประจาหมูํบ๎าน

นายสนัน่ บุญเนตร
ส.อบต. หมู่ที่ 5

ผมขอเสนอโครงการที่ 24 ตํอเติมหลังคาศาลาหมูํบ๎าน

นายชวลิต สุมะลิ
(จนท. วิเคราะห์ฯ)

ครับในเมื่อมีผู๎เสนอโครงการจัดลาดับที่ 1 ไว๎ 5 โครงการ ผมขอมติที่ประชุมให๎ยกมือวํา
โครงการที่ทํานเสนอมา 5 โครงการ โครงการไหนจะได๎เป็นลาดับที่ 1 เอาจากเสียงข๎างมาก
นะครับ

มติที่ประชุม

รับทราบ

นายชวลิต สุมะลิ
(จนท. วิเคราะห์ฯ)

ผมจะเริ่มอํานแตํละโครงการนะครับ แล๎วให๎ทํานยกมือวําจะทํานต๎องการโครงการไหนเป็น
ลาดับที่ 1
ลาดับ
โครงการ
ความสาคัญ
8
ลงดินและหินคลุกไหลํทางทุกสายในหมูํบ๎าน (ลาดับที่ 4)

หมายเหตุ
38 เสียง

6

ซํอมแซมถนนลาดยางสายเมนหมูบํ ๎าน (ลาดับที่ 1)

36 เสียง

11

จัดหาเครื่องกรองประปาหมูํบ๎าน (ดื่มได๎) ตู๎หยอดเหรียญ

0 เสียง
/ลาดับความสาคัญ...
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ลาดับ
โครงการ
ความสาคัญ
โครงการกํอสร๎างถนน คสล. ซอยบ๎านนางสมจิตร เทียนศรี (ลาดับที่4)
3
พร๎อมวางทํอระบายน้า
23
เครื่องออกกาลังกายประจาหมูบํ ๎าน (ลาดับที่ 5)
24
นายชวลิต สุมะลิ
(นักวิเคราะห์ฯ)

ตํอเติมหลังคาศาลาหมูํบา๎ น (ลาดับที่ 6)

หมายเหตุ
30 เสียง
28 เสียง
26 เสียง

เราจะมาเรียงลาดับสรุป โครงการที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสี่ปีนะครับ ก็จะบรรจุไว๎ทุก
โครงการครับ
ลาดับ
ความสาคัญ

หมาย
เหตุ

โครงการ

1

ซํอมแซมถนนลาดยางสายเมนหมูบํ ๎าน

2

โครงการกํอสร๎างถนน คสล. ซอยบ๎านนางสมจิตร เทียนศรี พร๎อมวางทํอ
ระบายน้า

3

ลงลูกรังเพิ่มซอยโรงเรียนบ๎านชี(เสริมถนนเพิ่ม)

4

ลงดินและหินคลุกไหลํทางทุกสายในหมูํบ๎าน

5

เครื่องออกกาลังกายประจาหมูบํ ๎าน

6

ตํอเติมหลังคาศาลาประจาหมูํบ๎าน

7

วางทํอเมนประปาทั้งหมดพร๎อมซัมเมิท

8

ปรับปรุงทํอระบายน้าซอยบ๎านนายญาณพงษ๑ ตํอจากเดิมถึงแมํน้าบางขาม

9

โครงการสร๎างบ๎านเทิดไท๎

10

จัดหาเครื่องกรองประปาหมูํบ๎าน(ดื่มได๎)

11

ไฟฟ้าสาธารณะหมูํบ๎าน

12

จัดหาสถานที่กํอสร๎างลานกีฬา (ได๎รับงบจากกรมพละ 1.สร๎างสนามฟุตบอล
ร.ร.วัดทําช๎าง 2. โรงยิม – สนามกีฬา ร.ร. บ๎านชีวิทยา

13

สนามเด็กเลํนพร๎อมอุปกรณ๑กีฬา

/ลาดับความสาคัญ...
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ลาดับ
ความสาคัญ

หมาย
เหตุ

โครงการ

14

สนับสนุนการอยูํเวรยามหมูํบ๎าน

15

สนับสนุนเครื่องพํนหมอกควันให๎กบั หมูํบ๎าน

16

ซํอมแซม/ปรับปรุงเสียงตามสาย

17

ศาลาเอนกประสงค๑บริเวณลานSML

18

กาจัดผักตบชวาในแมํน้าบางขาม

19

ไฟฟ้าสาธารณะหน๎าโรงเรียนบ๎านชี

20

สนับสนุนเครื่องดูดแมลง

21

ศาลารอรถโดยสาร

22

ขุดลอกคลองสายบางอิฐ - สุดทางสาธารณะ

งบ อบจ./
อบต.

ขอมติที่ประชุมด๎วยนะครับ วําที่ได๎เรียงลาดับ ไมํทราบวําทุกทํานมีความเห็นเป็นอยํางไรบ๎าง
มติที่ประชุม

เห็นชอบเป็นเอกฉันท์

นายมณฑล มีลาภ
นายก อบต. บ๎านชี

เรื่องการคัดเลือกคณะกรรมการประชาคมหมูํบ๎าน
ขอมอบหมายให๎เจ๎าหน๎าที่เป็นผู๎ดาเนินการตํอไป

นายชวลิต สุมะลิ
นักวิเคราะห๑ฯ

- เนื่องจากคณะกรรมการประชาคมหมูํบ๎านมีหน๎าที่คือ
1. รํวมเป็นคณะทางานสนับสนุนกระบวนการจัดทาแผนชุมชน เพือ่ รํวมกันกาหนด
ประเด็นหลักการพัฒนาให๎สอดคล๎องกับวิสัยทัศน๑ พันธกิจ และจุดมุํงหมายเพื่อการพัฒนา
ในแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนา รวมทั้งสอดคล๎องกับปัญหาความต๎องการของประชาคม
และชุมชน โดยให๎นาข๎อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหนํวยตําง ๆ และข๎อมูลจากการ
ประชาคมหมูํบ๎านมาประกอบการจัดทาแผนชุมชนตํอไป
๒. เป็นคณะกรรมการตรวจรับการจ๎างเพื่อตรวจสอบงานตํางๆที่องค๑การบริหารสํวนตาบล
จัดทาในพื้นที่ เชํน โครงการกํอสร๎างตํางๆ เป็นต๎น ในการคัดเลือกคณะกรรมการประชาคม
หมูํบ๎าน ทั้งนี้ก็เพื่อให๎ประชาชนสามารถคัดเลือกคณะกรรมการประชาคมหมูํบ๎านที่ปฏิบตั ิหน๎าที่
เป็นตัวแทนชาวบ๎านในการดาเนินการตามหน๎าที่ โดยดารงตาแหนํงคราวละ 1 ปี แตํประชาชน
สามารถคัดเลือกคณะกรรมการประชาคมหมูํบ๎านคนเดิมก็ได๎ถ๎ามีความเห็นวําคนเดิมสามารถ
ปฏิบัติงานในหน๎าที่ได๎ดีแล๎ว
ซึ่งปัจจุบันนี้คณะกรรมการประชาคมหมูํบ๎านหมูํที่ 5 มี 5 ทําน ได๎แกํ
1. นายสมหมาย ชํางจัด
/2. นายญาณพงษ๑ นอบน๎อม...
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2. นายญาณพงษ๑ นอบน๎อม
3. นายสุพจน๑ พวงจาปี
4. นายวิชัย ประชุมญาติ
5. นางสาราญ แสงไชย
ดังนั้น จึงขอดาเนินการคัดเลือกคณะกรรมการประชาคมหมูํบา๎ น โดยการลงมติให๎คะแนน
เพื่อที่จะดาเนินการแตํงตั้งคณะกรรกมารประชาคมตาบล ประจาปีงบประมาณ 2560 ตํอไป
- จึงขอมติที่ประชุมคือให๎ลงมติให๎คะแนนในการแตํงตั้งคณะกรรมการประชาคม โดย
มีการขอมติคะแนนเสียงให๎เปลีย่ นคณะกรรมการฯใหมํ 0 คะแนน และมีการขอมติ
คะแนนเสียงให๎ใช๎คณะกรรมการฯชุดเดิม 38 คะแนน และขอให๎เสนอเพิ่มอีกหมูํละ 5 คน
เป็น 10 คน 38 คะแนน
นายสนั่น บุญเนตร
ส.อบต. หมูํที่ 5

เสนอ นายถวิล มีหริ ัญ

อาจารข๎างบ๎านพี่อ็อด
ชาวบ๎าน หมูํที่ 5

เสนอ นายบรรทม เหมือนโพธิ์

นายถวิล มีหิรญ
ั
ผู๎ใหญํบ๎าน หมูํที่ 5

เสนอ นายเทวราช ปาลกะวงษ๑ ณ อยุธยา

นายสมหมาย ชํางจัด
ชาวบ๎าน หมูํที่ 5

เสนอ นายคา ยอดสิงห๑

นายถวิล มีหิรญ
ั
ผู๎ใหญํบ๎าน หมูํที่ 5

เสนอ นายเสวง มาตรง

นายชวลิต สุมะลิ
นักวิเคราะห๑ฯ

ผมขอมติที่ประชุมครับ

มติที่ประชุม

เป็นเอกฉันฑ์

นายชวลิต สุมะลิ
นักวิเคราะห๑ฯ

- ผลสรุปปรากฏวํามีมติเป็นเอกฉันท๑ให๎แตํงตั้งคณะกรรมการประชาคมหมูํบ๎านชุดเดิม
และเพิ่มอีก 5 คน เป็น 10 ซึ่งได๎แกํ
1. นายสมหมาย ชํางจัด
2. นายญาณพงษ๑ นอบน๎อม
3. นายสุพจน๑ พวงจาปี
4. นายวิชัย ประชุมญาติ
5. นางสาราญ แสงไชย
6. นายถวิล มีหิรัญ
7. นายบรรทม เหมือนโพธิ์
8. นายเทวราช ปาลกะวงษ๑ ณ อยุธยา
9. นายนายคา ยอดสิงห๑
10. นายเสวง มาตรง
/ระเบียบวาระที่ 3...
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ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องอื่น ๆ

นายมณฑล มีลาภ
นายก อบต.บ๎านชี

ครับผมก็เรื่องแจ๎งให๎ทํานทราบนะครับวําตอนนี้รถสองแถวที่วิ่งจากมหาสอน-ลพบุรี ขณะนี้ทาง
ขนสํงจังหวัดลพบุรไี ด๎ขยายเขตการวิ่งรถจากบ๎านหมี่ - ลพบุรี แล๎วนะครับเพื่อพี่น๎องชาว
ตาบลบ๎านชีจะได๎สะดวกในการเดินทางไปหาหมอไมํต๎องเหมารถเพือ่ ไปตํอยากันแล๎วนะครับ
ครับผมขออธิบายอีกเรื่องนะครับเรื่องไฟฟ้าสาธารณะ อบต. ได๎จดั ซื้ออุปกรณ๑ไฟฟ้ามาแล๎วนะ
ครับ ทาง อบต. จะเข๎ามาซํอมแซมให๎นะครับ อีกเรื่องนะครับเรื่องที่กํอสร๎างลานกีฬาเรา
ได๎รับงบจากกรมพละสร๎างสนามฟุตบอลที่ ร.ร. วัดทําช๎าง 2. โรงยิม + ลานกีฬาที่ ร.ร. บ๎าน
ชีวิทยา ครับ

นายทินกร แสวงเจริญ
รองนายก อบต.บ๎านชี

ครับด๎วยขณะนีไ้ ด๎เกิดปัญหาฝนทิ้งชํวงนานทาให๎น้าไมํไหลจึงอยากให๎ชาวบ๎านเตรียมพาชนะไว๎
ใสํน้า เพื่อเกิดปัญหาภัยแล๎งน้าไมํไหลจะได๎มีถึงไว๎รองรับน้า เพราะเกิดเหตุหมูํที่ 12
น้าประปาไมํไหลวันนีร้ ถน้า อบต. ได๎ออกแจกน้าเพื่อใช๎ในการอุปโภค – บริโภค

นายมณฑล มีลาภ
นายก อบต. บ๎านชี

มีใครจะสอบถามหรือเสนอแนะเรือ่ งอื่น ๆ หรือไมํ ครับ ถ๎าไมํมีผลขอปิดประชุมครับ

ปิดประชุม

เวลา 18.30 น.
(ลงชื่อ)

ผู๎จดบันทึก

( น.ส. วาสนา พันธุ๑สี )
ตาแหนํง ผู๎ชํวยเจ๎าหน๎าที่บันทึกข๎อมูล อบต. บ๎านชี
(ลงชื่อ

ผู๎ตรวจบันทึก

( นายชวลิต สุมะลิ )
ตาแหนํง นักวิเคราะห๑นโยบายและแผน
(ลงชื่อ

ผู๎ตรวจบันทึก

( นายธัชยุทธ ทองเล็ก )
ตาแหนํง ปลัดองค๑การบริหารสํวนตาบลบ๎านชี

รายงานการประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 6
เพื่อจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 4 ปี ประจาปี 2561 - 2564

วันที่ 23 ตุลาคม 2560 เวลา 16.30 – 18.30 น.
ณ ศาลาอเนกประสงค์ SML
ตาบลบ้านชี อาเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
**************************************
เปิดประชุมเวลา

16.30 น.
เมื่อถึงเวลา 16.30 น. นายกองค๑การบริหารสํวนตาบลบ๎านชี กลําวเปิดประชุม เพื่อจัดทา
แผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาและแผนพัฒนา 4 ปี ประจาปี 2561 – 2564

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไมํมี

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องเพื่อพิจารณา
2.1 พิจารณาการจัดทาทบทวนแผนชุมชนของหมู่บ้านประจาปี 2561
2.2 พิจารณาจัดลาดับความสาคัญของโครงการ/กิจกรรมเพื่อจัดทาแผนพัฒนาสี่ปี
(พ.ศ. 2561 – 2564) (เฉพาะโครงสร้างพื้นฐาน)
2.3 พิจารณาคัดเลือกผู้แทนประชาคมเป็นกรรมการจัดหาพัสดุ

นายมณฑล มีลาภ
นายก อบต. บ้านชี

- สวัสดีครับ พํอแมํพี่น๎อง หมูํ 6 ทุกทํานที่สละเวลามาเข๎ารํวมกิจกรรมการออก
ประชุมประชาคมเพื่อจัดทาแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาและแผนพัฒนาสี่ปี ประจาปี 2561 –
2564 ซึ่งทางองค๑การบริหารสํวนตาบลบ๎านชี ก็ยังได๎รับความรํวมมือเป็นอยํางดีจากพี่น๎องชาว
ตาบลบ๎านชีเหมือนในทุก ๆ ปี ทางองค๑การบริหารสํวนตาบลบ๎านชีก็หวังเป็นอยํางยิ่งวําทุก
ทํานจะได๎ชํวยกันเสนอแนะข๎อคิดเห็นและปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งทางเทศบาลก็ยินดีที่จะรับฟังทุก
ปัญหาและรํวมกันหาวิธีการแก๎ไขปัญหาที่เกิดขึ้น อยํางไรเราทุกคนก็มีสํวนรวมในการแก๎ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น และยังรํวมมือรํวมใจในการพัฒนาบ๎านเมืองของเราให๎เจริญก๎าวหน๎าตํอไป
หวังเป็นอยํางยิ่งนะครับคงจะได๎รับความรํวมมือรํวมใจของพี่น๎องชาวบ๎านชีเป็นอยํางดี
เชิญนักวิเคราะห๑นโยบายและแผน ได๎ชํวยอธิบายเกี่ยวกับการเสนอโครงการเพื่อ
บรรจุลงในแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาและแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เชิญครับ

นายชวลิต สุมะลิ
- ก็จะขอชี้แจงระเบียบการจัดทาแผนกํอนนะครับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการ
นักวิเคราะห์ ฯ จัดทาแผนพัฒนาของ ท๎องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 3 การจัดทาแผนพัฒนาข๎อ 16 การ
จัดทาแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาให๎ดาเนินการตามระเบียบนี้โดยมีขนั้ ตอน ดาเนินการดังนี้
3. คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นจัดประชุมประชาคมท๎องถิ่น สํวนราชการและ
รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข๎องเพื่อแจ๎งแนวทางพัฒนาท๎องถิ่น รับทราบปัญหา ความต๎องการ ประเด็น
การพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข๎องตลอดจนความชํวยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนามากาหนดแนวทางการจัดทาแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนา โดย
ให๎นาข๎อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหนํวยงานตําง ๆ และข๎อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณา
ประกอบการจัดทาแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนา
4. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท๎องถิ่นรวบรวมแนวทางและข๎อมูล
นามาวิเคราะห๑เพื่อจัดทารํางแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาแล๎วเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท๎องถิ่น
/3. คณะกรรมการพัฒนา...
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3. คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นพิจารณารํางแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาเพื่อเสนอ
ผู๎บริหารท๎องถิ่น
4. ผู๎บริหารท๎องถิ่นพิจารณาอนุมัติรํางแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาและประกาศใช๎แผน
ยุทธศาสตร๑การพัฒนา
นายมณฑล มีลาภ
นายก อบต. บ้านชี

- ตํอไปนี้ ก็ขอให๎ชาวตาบลบ๎านชี ชํวยกันรํวมออกแสดงความคิดเสนอแนะเพื่อจัดทา
แผนพัฒนา 4 ปี 2561 – 2564 จากที่เราได๎ออกประชาคมเพื่อทาแผนพัฒนา 4 ปี 2561
– 2564 ในปีที่ แล๎วไปแล๎วนั้น ซึ่งยังมีปัญหาและความต๎องการที่ยังไมํครอบคลุมหรือเป็ น
ปัญหาที่เกิดขึ้นมาใหมํและเป็นปัญหาเรํงดํวนที่ต๎องเรํงดาเนินการ ดังนั้น ทาง อบต. จึงได๎
ออกประชาคมเพื่อสอบถามความต๎องการของประชาชน ที่ต๎องการให๎ อบต. บรรจุไว๎ใน
แผนพัฒนา 4 ปี ประจาปี 2561 - 2564 ซึ่งโครงการตําง ๆ ที่เป็นปัญหาของทําน และ
ทางทํานคิดวํามีความจาเป็นที่ต๎องแก๎ไขโดยทาง อบต. จะได๎ให๎ทํานนาเสนอเพื่อบรรจุไว๎ใน
แผนพัฒนาของ อบต. กํอน ถึงจะดาเนินการได๎ ก็จะให๎ นักวิเคราะห๑ได๎อํานโครงการให๎ฟัง
กํอนครับ

นายชวลิต สุมะลิ
- ครับผมจะอํานสรุปโครงการทั้งหมดที่ทํานได๎เคยเสนอมาเมื่อคราวที่แล๎ว มีโครงการรวม
นักวิเคราะห์ ฯ ทั้งหมด มี ดังนี้
ลาดับ
ความสาคัญ
1

โครงการ

หมายเหตุ

วางทํอระบายน้าภายในหมูํบ๎าน(หลังโรงเรียนจากบ๎านนางละมัย - คลองหน๎าถนน)

2

กํอสร๎าง คสล. พร๎อมวางทํอระบายน้าซอยข๎างบ๎านผู๎ชํวย

3

วางทํอลอดระบายน้าลงแมํน้าบางขาม ข๎างสวนลุงสืบ(คลองสลัก)

4

ซํอมแซมฝาทํอระบายน้าทั้งหมูํบ๎าน (หน๎าโรงเรียนบ๎านชี - ข๎างโรงสี) ฝาปูน

5

ถนนลาดยางสายเมนหมูํบ๎าน

6

แก๎ไขปัญหามลภาวะ(โรงสีสหกรณ๑)

7

สํงเสริมกลุมํ อาชีพ/ตั้งกลุมํ

8

ซํอมแซมถนน คสล. สายเมนหมูํบา๎ น เชื่อมตํอหมูํ 5

9

กาจัดผักตบชวาในแมํน้าบางขาม

10

ทุนการศึกษานักเรียน

11

ตํอเติมถนน คสล. ซอยบ๎านนายบุญสืบ (ติดรั้ววัดกาแพง) 2 จุด

12

ขยายถนนทางเข๎าวัดกาแพง

งบปี 58

งบ อบจ./อบต.

/ทั้งหมดนี้เป็นโครงการ...
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ทั้งหมดนี้เ ป็ นโครงการที่ พวกทํา นเสนอไปเมื่ อ ครั้ งที่ แ ล๎ว ซึ่ ง อบต. บ๎ า นชี ได๎ ออกหนํ ว ย
ประชาคมทาแผนพัฒนา 4 ปี ประจาปี 2561 – 2564 และทาง อบต. บ๎านชี ได๎บรรจุไว๎
ในแผนพัฒนาทุกโครงการแล๎วนะครับ และทํานใดคิดวําหมูํบ๎านของทํานต๎องการแก๎ไขปัญหา
หรืออยากเสนอแนะโครงการใดที่เป็นปัญหาของทํานที่ไมํมีใน 12 โครงการนี้ หรือที่ทํานยัง
ไมํได๎เสนอไปในแผนชุมชน ก็ขอเชิญเสนอได๎เลยครับ
นายยอดชาย อินทร์มา
หัวน้าส่วนโยธา

ครับผมขอชี้แจงโครงการที่ 1 วําน้าจะมากองที่บ๎านนางจงใจ ถ๎าไปกองอยูํตรงนูนมันไมํมี
ประโยชน๑เพราะทางผมกับทํานสมาชิกได๎สารวจแล๎วครับ

น.ส.ณัณญภัคณ์ พืชงาม ดิฉันขอเสนอเพิ่มโครงการคํะ วางทํอระบายน้าถนนหน๎าทางเข๎าวัดกาแพง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6
แฟนพี่รุท
ชาวบ้าน หมู่ที่ 6

ดิฉันขอเสนอโครงการเพิ่มคํะ ปรับปรุงถังประปาหมูํบ๎านพร๎อมปรับปรุงทํอเมน

นายประยูร ยิ้มไพบูรณ์
ชาวบ้าน หมู่ที่ 6

ผมขอเสนอเพิ่มโครงการครับ ปรับปรุงซํอมแซมศาลา SML

แฟนพี่รุท
ชาวบ้าน หมู่ที่ 6

ดิฉันขอเสนอโครงการเพิ่มคํะ ไฟฟ้าสาธารณะหมูํบ๎าน

นายประวิทย์ ขอนแก่น
ชาวบ้าน หมู่ที่ 6

ผมขอเสนอเพิ่มโครงการคํะ กล๎องวงจรปิด CCTV

แฟนพี่รุท
ชาวบ้าน หมู่ที่ 6

ดิฉันขอเสนอเพิ่มโครงการคํะ เครื่องออกกาลังกายประจาหมูํบ๎าน

นายมณฑล มีลาภ
นายก อบต. บ้านชี

มีใครจะเสนอโครงการเพิม่ อีกหรือไมํ

นายชวลิต สุมะลิ
(นักวิเคราะห์ฯ)

ตํอไปเราก็จะมาทาการเรียงลาดับความสาคัญของโครงการกันครับ เอาเป็นลาดับแรกกํอนเลย
มีทํานใดที่จะเสนอโครงการอื่นเป็นลาดับที่ 1 บ๎าง

นางมุกดา บานพับทอง
ชาวบ้าน หมู่ที่ 6

ดิฉันขอเสนอโครงการที่ 5 ถนนลาดยางสายเมนหมูํบ๎าน เป็นโครงการที่ 1 คํะ

น.ส.ณัณญภัคณ์ พืชงาม ดิฉันขอเสนอโครงการที่ กํอสร๎าง คสล. พร๎อมวางทํอระบายน้าซอยข๎างบ๎านผู๎ชํวย
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6
น.ส.ณัณญภัคณ์ พืชงาม ดิฉันขอเสนอโครงการที่ 11 ตํอเติมถนน คสล. ซอยบ๎านนายบุญสืบ (ติดรั้ววัดกาแพง) 2 จุด
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6
นางจันทร์เพ็ญ จันทร์ทิพย์แพยท์
ชาวบ้าน หมู่ที่ 6
น.ส.ณัณญภัคน์ พืชงาม
ชาวบ้าน หมู่ที่ 6

ดิฉันขอเสนอโครงการที่ 14 ปรับปรุงถังประปาหมูํบา๎ นพร๎อมปรับปรุงทํอเมน

ดิฉันขอเสนอโครงการที่ 13 วางทํอระบายน้าถนนหน๎าทางเข๎าวัดกาแพง
/นายชวลิต สุมะลิ...
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นายชวลิต สุมะลิ
(จนท. วิเคราะห์ฯ)

ครับในเมื่อมีผู๎เสนอโครงการจัดลาดับที่ 1 ไว๎ 5 โครงการ ผมขอมติที่ประชุมให๎ยกมือวํา
โครงการที่ทํานเสนอมา 5 โครงการ โครงการไหนจะได๎เป็นลาดับที่ 1 เอาจากเสียงข๎างมาก
นะครับ

มติที่ประชุม

รับทราบ

นายชวลิต สุมะลิ
(จนท. วิเคราะห์ฯ)

ผมจะเริ่มอํานแตํละโครงการนะครับ แล๎วให๎ทํานยกมือวําจะทํานต๎องการโครงการไหนเป็น
ลาดับที่ 1
ลาดับ
โครงการ
ความสาคัญ
5
ถนนลาดยางสายเมนหมูํบ๎าน (ลาดับที่ 1)

นายชวลิต สุมะลิ
(นักวิเคราะห์ฯ)

หมายเหตุ
15 เสียง

2

กํอสร๎าง คสล. พร๎อมวางทํอระบายน้าซอยข๎างบ๎านผู๎ชํวย (ลาดับที่ 4)

10 เสียง

11

ต่อเติมถนน คสล. ซอยบ้ านนายบุญสืบ (ติดรัว้ วัดกาแพง) 2 จุด
(ลาดับที่ 3)

12 เสียง

14

ปรับปรุงถังประปาหมูํบ๎านพร๎อมปรับปรุงทํอเมน (ลาดับที่ 2)

13 เสียง

13

วางทํอระบายน้าถนนหน๎าทางเข๎าวัดกาแพง (ลาดับที่ 5)

9 เสียง

เราจะมาเรียงลาดับสรุป โครงการที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสี่ปีนะครับ ก็จะบรรจุไว๎ทุก
โครงการครับ
ลาดับ
ความสาคัญ

หมาย
เหตุ

โครงการ

1

ถนนลาดยางสายเมนหมูํบ๎าน

2

ปรับปรุงถังน้าประปาหมูํบ๎าน พร๎อมปรับปรุงทํอเมน

3

ตํอเติมถนน คสล. ซอยบ๎านนายบุญสืบ (ติดรั้ววัดกาแพง) 2 จุด

4

กํอสร๎าง คสล. พร๎อมวางทํอระบายน้าซอยข๎างบ๎านผู๎ชํวย

5

วางทํอระบายน้าถนนหน๎าทางเข๎าวัดกาแพง

6

วางทํอลอดระบายน้าลงแมํน้าบางขาม ข๎างสวนลุงสืบ(คลองสลัก)

7

ซํอมแซมฝาทํอระบายน้าทั้งหมูํบ๎าน (หน๎าโรงเรียนบ๎านชี - ข๎างโรงสี) ฝาปูน

/ลาดับความสาคัญ...
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ลาดับ
ความสาคัญ

หมาย
เหตุ

โครงการ

8

แก๎ไขปัญหามลภาวะ(โรงสีสหกรณ๑)

9

สํงเสริมกลุมํ อาชีพ/ตั้งกลุมํ

10

ซํอมแซมถนน คสล. สายเมนหมูํบา๎ น เชื่อมตํอหมูํ 5

11

กาจัดผักตบชวาในแมํน้าบางขาม

12

ขยายถนนทางเข๎าวัดกาแพง

13

ปรับปรุงซํอมแซมศาลา SML

14

ไฟฟ้าสาธารณะทั้งหมูํบ๎าน

15

กล๎องวงจรปิด (CCTV)

16

เครื่องออกกาลังกายประจาหมูบํ ๎าน

งบ อบจ./
อบต.

ขอมติที่ประชุมด๎วยนะครับ วําที่ได๎เรียงลาดับ ไมํทราบวําทุกทํานมีความเห็นเป็นอยํางไรบ๎าง
มติที่ประชุม

เห็นชอบเป็นเอกฉันท์

นายมณฑล มีลาภ
นายก อบต. บ๎านชี

เรื่องการคัดเลือกคณะกรรมการประชาคมหมูํบ๎าน
ขอมอบหมายให๎เจ๎าหน๎าที่เป็นผู๎ดาเนินการตํอไป

นายชวลิต สุมะลิ
นักวิเคราะห๑ฯ

- เนื่องจากคณะกรรมการประชาคมหมูํบ๎านมีหน๎าที่คือ
1. รํวมเป็นคณะทางานสนับสนุนกระบวนการจัดทาแผนชุมชน เพือ่ รํวมกันกาหนด
ประเด็นหลักการพัฒนาให๎สอดคล๎องกับวิสัยทัศน๑ พันธกิจ และจุดมุํงหมายเพื่อการพัฒนา
ในแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนา รวมทั้งสอดคล๎องกับปัญหาความต๎องการของประชาคม
และชุมชน โดยให๎นาข๎อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหนํวยตําง ๆ และข๎อมูลจากการ
ประชาคมหมูํบ๎านมาประกอบการจัดทาแผนชุมชนตํอไป
๒. เป็นคณะกรรมการตรวจรับการจ๎างเพื่อตรวจสอบงานตํางๆที่องค๑การบริหารสํวนตาบล
จัดทาในพื้นที่ เชํน โครงการกํอสร๎างตํางๆ เป็นต๎น ในการคัดเลือกคณะกรรมการประชาคม
หมูํบ๎าน ทั้งนี้ก็เพื่อให๎ประชาชนสามารถคัดเลือกคณะกรรมการประชาคมหมูํบ๎านที่ปฏิบตั ิหน๎าที่
เป็นตัวแทนชาวบ๎านในการดาเนินการตามหน๎าที่ โดยดารงตาแหนํงคราวละ 1 ปี แตํประชาชน
สามารถคัดเลือกคณะกรรมการประชาคมหมูํบ๎านคนเดิมก็ได๎ถ๎ามีความเห็นวําคนเดิมสามารถ
ปฏิบัติงานในหน๎าที่ได๎ดีแล๎ว
ซึ่งปัจจุบันนี้คณะกรรมการประชาคมหมูํบ๎านหมูํที่ 5 มี 5 ทําน ได๎แกํ
1. นางมุกดา บานพับทอง
/2. วันดี ยิ้มไพบูลย๑...
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2. นางวันดี ยิ้มไพบูลย๑
3. นางอาพร เข็มทอง
4. นางจงใจ คุ๎มจันทร๑
5. นางประภา เครือแตง
ดังนั้น จึงขอดาเนินการคัดเลือกคณะกรรมการประชาคมหมูํบา๎ น โดยการลงมติให๎คะแนน
เพื่อที่จะดาเนินการแตํงตั้งคณะกรรกมารประชาคมตาบล ประจาปีงบประมาณ 2560 ตํอไป
- จึงขอมติที่ประชุมคือให๎ลงมติให๎คะแนนในการแตํงตั้งคณะกรรมการประชาคม โดย
มีการขอมติคะแนนเสียงให๎เปลีย่ นคณะกรรมการฯใหมํ 0 คะแนน และมีการขอมติ
คะแนนเสียงให๎ใช๎คณะกรรมการฯชุดเดิม 15 คะแนน และขอให๎เสนอเพิ่มอีกหมูํละ 5 คน
เป็น 10 คน 15 คะแนน
น.ส.ณัณญภัคณ๑ พืชงาม
ผู๎ใหญํบ๎าน หมูํที่ 6

เสนอ นายสมชาย แจํมทิม

นายสมเกียรติ์ เติมแก๎ว
เลขานายก อบต.บ๎านชี

เสนอ นายพูนศักดิ์ สารวิก

น.ส.ณัณญภัคณ๑ พืชงาม
ผู๎ใหญํบ๎าน หมูํที่ 6

เสนอ นายประยูร ยิ้มไพบูรณ๑

น.ส.ณัณญภัคณ๑ พืชงาม
ผู๎ใหญํบ๎าน หมูํที่ 6

เสนอ นายสมเกียรติ์ เติมแก๎ว

นายสมเกียรติ์ เติมแก๎ว
เลขานายก อบต.บ๎านชี

เสนอ นายประวิทย๑ ขอนแกํน

นายชวลิต สุมะลิ
นักวิเคราะห๑ฯ

ผมขอมติที่ประชุมครับ

มติที่ประชุม

เป็นเอกฉันฑ์

นายชวลิต สุมะลิ
นักวิเคราะห๑ฯ

- ผลสรุปปรากฏวํามีมติเป็นเอกฉันท๑ให๎แตํงตั้งคณะกรรมการประชาคมหมูํบ๎านชุดเดิม
และเพิ่มอีก 5 คน เป็น 10 ซึ่งได๎แกํ
1. นางมุกดา บานพับทอง
2. นางวันดี ยิ้มไพบูลย๑
3. นางอาพร เข็มทอง
4. นางจงใจ คุ๎มจันทร๑
5. นางประภา เครือแตง
6. นายสมชาย แจํมทิม
7. นายพูนศักดิ์ สารวิก
8. นายประยูร ยิม้ ไพบูรณ๑
9. นายสมเกียรติ์ เติมแก๎ว
10. นายประวิทย๑ ขอนแกํน
/ระเบียบวาระที่ 3...
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ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องอื่น ๆ

นายมณฑล มีลาภ
นายก อบต.บ๎านชี

ครับผมก็เรื่องแจ๎งให๎ทํานทราบนะครับวําตอนนี้รถสองแถวที่วิ่งจากมหาสอน-ลพบุรี ขณะนี้ทาง
ขนสํงจังหวัดลพบุรไี ด๎ขยายเขตการวิ่งรถจากบ๎านหมี่ - ลพบุรี แล๎วนะครับเพื่อพี่น๎องชาว
ตาบลบ๎านชีจะได๎สะดวกในการเดินทางไปหาหมอไมํต๎องเหมารถเพือ่ ไปตํอยากันแล๎วนะครับ

นายทินกร แสวงเจริญ
รองนายก อบต.บ๎านชี

ครับด๎วยขณะนีไ้ ด๎เกิดปัญหาฝนทิ้งชํวงนานทาให๎น้าไมํไหลจึงอยากให๎ชาวบ๎านเตรียมพาชนะไว๎
ใสํน้า เพื่อเกิดปัญหาภัยแล๎งน้าไมํไหลจะได๎มีถึงไว๎รองรับน้า เพราะเกิดเหตุหมูํที่ 12
น้าประปาไมํไหลวันนีร้ ถน้า อบต. ได๎ออกแจกน้าเพื่อใช๎ในการอุปโภค – บริโภค

นายมณฑล มีลาภ
นายก อบต. บ๎านชี

มีใครจะสอบถามหรือเสนอแนะเรือ่ งอื่น ๆ หรือไมํ ครับ ถ๎าไมํมีผลขอปิดประชุมครับ

ปิดประชุม

เวลา 18.30 น.
(ลงชื่อ)

ผู๎จดบันทึก

( น.ส. วาสนา พันธุ๑สี )
ตาแหนํง ผู๎ชํวยเจ๎าหน๎าที่บันทึกข๎อมูล อบต. บ๎านชี
(ลงชื่อ

ผู๎ตรวจบันทึก

( นายชวลิต สุมะลิ )
ตาแหนํง นักวิเคราะห๑นโยบายและแผน
(ลงชื่อ

ผู๎ตรวจบันทึก

( นายธัชยุทธ ทองเล็ก )
ตาแหนํง ปลัดองค๑การบริหารสํวนตาบลบ๎านชี

รายงานการประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 7
เพื่อจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 4 ปี ประจาปี 2561 - 2564

วันที่ 24 ตุลาคม 2560 เวลา 16.30 – 18.30 น.
ณ ศาลาอเนกประสงค์ SML
ตาบลบ้านชี อาเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
**************************************
เปิดประชุมเวลา

16.30 น.
เมื่อถึงเวลา 16.30 น. นายกองค๑การบริหารสํวนตาบลบ๎านชี กลําวเปิดประชุม เพื่อจัดทา
แผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาและแผนพัฒนา 4 ปี ประจาปี 2561 – 2564

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไมํมี

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องเพื่อพิจารณา
2.1 พิจารณาการจัดทาทบทวนแผนชุมชนของหมู่บ้านประจาปี 2561
2.2 พิจารณาจัดลาดับความสาคัญของโครงการ/กิจกรรมเพื่อจัดทาแผนพัฒนาสี่ปี
(พ.ศ. 2561 – 2564) (เฉพาะโครงสร้างพื้นฐาน)
2.3 พิจารณาคัดเลือกผู้แทนประชาคมเป็นกรรมการจัดหาพัสดุ

นายมณฑล มีลาภ
นายก อบต. บ้านชี

- สวัสดีครับ พํอแมํพี่น๎อง หมูํ 7 ทุกทํานที่สละเวลามาเข๎ารํวมกิจกรรมการออก
ประชุมประชาคมเพื่อจัดทาแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาและแผนพัฒนาสี่ปี ประจาปี 2561 –
2564 ซึ่งทางองค๑การบริหารสํวนตาบลบ๎านชี ก็ยังได๎รับความรํวมมือเป็นอยํางดีจากพี่น๎องชาว
ตาบลบ๎านชีเหมือนในทุก ๆ ปี ทางองค๑การบริหารสํวนตาบลบ๎านชีก็หวังเป็นอยํางยิ่งวําทุก
ทํานจะได๎ชํวยกันเสนอแนะข๎อคิดเห็นและปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งทางเทศบาลก็ยินดีที่จะรับฟังทุก
ปัญหาและรํวมกันหาวิธีการแก๎ไขปัญหาที่เกิดขึ้น อยํางไรเราทุกคนก็มีสํวนรวมในการแก๎ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น และยังรํวมมือรํวมใจในการพัฒนาบ๎านเมืองของเราให๎เจริญก๎าวหน๎าตํอไป
หวังเป็นอยํางยิ่งนะครับคงจะได๎รับความรํวมมือรํวมใจของพี่น๎องชาวบ๎านชีเป็นอยํางดี
เชิญนักวิเคราะห๑นโยบายและแผน ได๎ชํวยอธิบายเกี่ยวกับการเสนอโครงการเพื่อ
บรรจุลงในแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาและแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เชิญครับ

นายชวลิต สุมะลิ
- ก็จะขอชี้แจงระเบียบการจัดทาแผนกํอนนะครับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการ
นักวิเคราะห์ ฯ จัดทาแผนพัฒนาของ ท๎องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 3 การจัดทาแผนพัฒนาข๎อ 16 การ
จัดทาแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาให๎ดาเนินการตามระเบียบนี้โดยมีขนั้ ตอน ดาเนินการดังนี้
5. คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นจัดประชุมประชาคมท๎องถิ่น สํวนราชการและ
รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข๎องเพื่อแจ๎งแนวทางพัฒนาท๎องถิ่น รับทราบปัญหา ความต๎องการ ประเด็น
การพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข๎องตลอดจนความชํวยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนามากาหนดแนวทางการจัดทาแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนา โดย
ให๎นาข๎อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหนํวยงานตํา ง ๆ และข๎อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณา
ประกอบการจัดทาแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนา
6. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท๎องถิ่นรวบรวมแนวทางและข๎อมูล
นามาวิเคราะห๑เพื่อจัดทารํางแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาแล๎วเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท๎องถิ่น
/3. คณะกรรมการพัฒนา...
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3. คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นพิจารณารํางแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาเพื่อเสนอ
ผู๎บริหารท๎องถิ่น
4. ผู๎บริหารท๎องถิ่นพิจารณาอนุมัติรํางแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาและประกาศใช๎แผน
ยุทธศาสตร๑การพัฒนา
นายมณฑล มีลาภ
นายก อบต. บ้านชี

- ตํอไปนี้ ก็ขอให๎ชาวตาบลบ๎านชี ชํวยกันรํวมออกแสดงความคิดเสนอแนะเพื่อจัดทา
แผนพัฒนา 4 ปี 2561 – 2564 จากที่เราได๎ออกประชาคมเพื่อทาแผนพัฒนา 4 ปี 2561
– 2564 ในปีที่ แล๎วไปแล๎วนั้น ซึ่งยังมีปัญหาและความต๎องการที่ยังไมํครอบคลุมหรือเป็ น
ปัญหาที่เกิดขึ้นมาใหมํและเป็นปัญหาเรํงดํวนที่ต๎องเรํงดาเนิ นการ ดังนั้น ทาง อบต. จึงได๎
ออกประชาคมเพื่อสอบถามความต๎องการของประชาชน ที่ต๎องการให๎ อบต. บรรจุไว๎ใน
แผนพัฒนา 4 ปี ประจาปี 2561 - 2564 ซึ่งโครงการตําง ๆ ที่เป็นปัญหาของทําน และ
ทางทํานคิดวํามีความจาเป็นที่ต๎องแก๎ไขโดยทาง อบต. จะได๎ให๎ทํานนาเสนอเพื่อบรรจุไว๎ใน
แผนพัฒนาของ อบต. กํอน ถึงจะดาเนินการได๎ ก็จะให๎ นักวิเคราะห๑ได๎อํานโครงการให๎ฟัง
กํอนครับ

นายชวลิต สุมะลิ
- ครับผมจะอํานสรุปโครงการทั้งหมดที่ทํานได๎เคยเสนอมาเมื่อคราวที่แล๎ว มีโครงการรวม
นักวิเคราะห์ ฯ ทั้งหมด มี ดังนี้
ลาดับ
โครงการ
ความสาคัญ
1
จัดซื้อโต๏ะ-เก๎าอี้ จานวน 20 ชุด พร๎อมโต๏ะเหลี่ยมขาว

หมายเหตุ

2

ตํอเติมพัดลมเพดาน/ฝ่าเพดาน/พร๎อมติดตัง้ ไฟฟ้า ศาลาประชาคมหมูํบ๎านSML

3

ถนน คสล. ซอยข๎างปั้ม (100 ม.)

4

ตํอเติมถนน คสล.เดิม ทางไปเขื่อน

5

เทลาน คสล. - ถึงศาล

6

ตํอเติมทางเชื่อมซอยทางเข๎าหมูํบา๎ นคลองนางอั้ว

7

บานประตู ปิด-เปิด พร๎อมคันกั้นน้า ปากคลองนางอั้ว

8

ขุดลอกคลอง คลองดาดคอนกรีต(คลองนางอั้ว)

9

ขุดลอกคลองไส๎ไกํ

10

เครื่องเลํนสาหรับเด็ก/อุปกรณ๑กีฬาสาหรับเด็กและผู๎ใหญํ บริเวณศาลาSML

11

สํงเสริมกลุมํ อาชีพสาหรับสตรี/ผูส๎ งู อายุ

12

โครงการป้องกันไข๎เลือดออก

/ลาดับความสาคัญ...
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ลาดับ
โครงการ
ความสาคัญ
13
ปรับปรุงวางทํอเมนประปาหมูํบา๎ น

หมายเหตุ

14

ขุดลอกคลองข๎างปั้ม

15

ตู๎น้าดื่มหยอดเหรียญ

16

ปรับปรุง/ซํอมแซมศาลาประจาหมูํบ๎าน(พร๎อมบอร๑ดประชาสัมพันธ๑)
แทํนอํานหนังสือพิทพ๑

17

ปรับปรุงทางสาธารณะ ซอยบ๎านน๎าแต๐ว

18

สํงเสริมกลุมํ อาชีพการเลี้ยง เป็ด/ไกํ

19

วางทํอระบายน้าจากบ๎านผู๎ใหญํเซีย - แนวทํอระบายน้าเกํา

20

ลงหินคลุกจากบ๎านนายวินัย - แมํน้าบางขาม

21

ติดตั้งเครื่องกรองน้าศาลาSML

ทั้งหมดนี้เ ป็ นโครงการที่ พวกทํา นเสนอไปเมื่ อ ครั้ งที่ แ ล๎ว ซึ่ ง อบต. บ๎ า นชี ได๎ ออกหนํ ว ย
ประชาคมทาแผนพัฒนา 4 ปี ประจาปี 2561 – 2564 และทาง อบต. บ๎านชี ได๎บรรจุไว๎
ในแผนพัฒนาทุกโครงการแล๎วนะครับ และทํานใดคิดวําหมูํบ๎านของทํานต๎องการแก๎ไขปัญหา
หรืออยากเสนอแนะโครงการใดที่เป็นปัญหาของทํานที่ไมํมีใน 21 โครงการนี้ หรือที่ทํานยัง
ไมํได๎เสนอไปในแผนชุมชน ก็ขอเชิญเสนอได๎เลยครับ
นางสะอิ้ง แก้วกระจาย
ชาวบ้าน หมู่ที่ 7

ดิฉันขอเสนอเพิ่มโครงการคํะ ลงลูกรังไหลํทางถนนภายในหมูํบ๎าน/หินคลุก

นางประพัฒนศร เสาวรส ดิฉันขอเสนอโครงการเพิ่มคํะ ไฟฟ้าสาธารณะสาย 3028 จากป้องตารวจ – สุดเขตบ๎านชี
ชาวบ้าน หมู่ที่ 7
นางสมพิศ บุญรอด
ผช.ผญ. หมู่ที่ 7

ดิฉันขอเสนอเพิ่มโครงการคํะ ซํอมแซมถนน คสล. ทางเข๎าวัดทําช๎าง

นายประดิษฐ อิ่งไพบูลย์
ชาวบ้าน หมู่ที่ 7

ผมขอเสนอโครงการเพิ่มครับ กํอสร๎างคลองดาดคอนกรีตจากศาลา SML – แมํน้า

นางกิมเตียง รัตนจันทร์
ชาวบ้าน หมู่ที่ 7

ดิฉันขอเสนอเพิ่มโครงการคํะ เปลี่ยนฝาตะแกรงทํอระบายน้าภายในหมูํบ๎าน

นายมณฑล มีลาภ
นายก อบต. บ้านชี

มีใครจะเสนอโครงการเพิม่ อีกหรือไมํ
/นายชวลิต สุมะลิ...
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นายชวลิต สุมะลิ
(นักวิเคราะห์ฯ)

ตํอไปเราก็จะมาทาการเรียงลาดับความสาคัญของโครงการกันครับ เอาเป็นลาดับแรกกํอนเลย
มีทํานใดที่จะเสนอโครงการอื่นเป็นลาดับที่ 1 บ๎าง

นางนวลจันทร์ เติมแก้ว
ผช.ผญ.บ้าน หมู่ที่ 7

ดิฉันขอเสนอโครงการที่ 10 เครื่องเลํนสาหรับเด็ก/อุปกรณ๑กีฬาสาหรับเด็กและผู๎ใหญํ
บริเวณศาลา SML /เครื่องออกกาลังกาย เป็นโครงการที่ 1 คํะ

นางพรทิพย์ แสวงเจริญ
ส.อบต. หมู่ที่ 7

ดิฉันขอเสนอโครงการที่ 6 ตํอเติมทางเชื่อมซอยทางเข๎าหมูํบ๎านคลองนางอั้ว เป็นโครงการที่
1 คํะ

นายเทพฤทธิ์ แสงคล้อย
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7

ผมขอเสนอโครงการที่ 2 ตํอเติมพัดลมเพดาน/ฝ้าเพดาน/พร๎อมติดตั้งไฟฟ้า ศาลาประชาคม
หมูํบ๎าน SML พร๎อมปูกระเบื้อง เป็นโครงการที่ 1 ครับ

นางสะอิ้ง แก้วกระจาย
ชาวบ้าน หมู่ที่ 7

ดิฉันขอเสนอโครงการที่ ลงลูกรังไหลํทางถนนภายในหมูํบ๎าน/หินคลุก เป็นโครงการลาดับที่
1 คํะ

นางสมพิศ บุญรอด
ผช.ผญ. บ้าน หมู่ที่ 7

ดิฉันขอเสนอโครงการที่ 24 ซํอมแซมถนน คสล. ทางเข๎าวัดทําช๎าง เป็นโครงการลาดับที่ 1
คํะ

นายชวลิต สุมะลิ
(จนท. วิเคราะห์ฯ)

ครับในเมื่อมีผู๎เสนอโครงการจัดลาดับที่ 1 ไว๎ 5 โครงการ ผมขอมติที่ประชุมให๎ยกมือวํา
โครงการที่ทํานเสนอมา 5 โครงการ โครงการไหนจะได๎เป็นลาดับที่ 1 เอาจากเสียงข๎างมาก
นะครับ

มติที่ประชุม

รับทราบ

นายชวลิต สุมะลิ
(จนท. วิเคราะห์ฯ)

ผมจะเริ่มอํานแตํละโครงการนะครับ แล๎วให๎ทํานยกมือวําจะทํานต๎องการโครงการไหนเป็น
ลาดับที่ 1
ลาดับ
ความสาคัญ

โครงการ

หมายเหตุ

10

เครื่องเลํนสาหรับเด็ก/อุปกรณ๑กีฬาสาหรับเด็กและผู๎ใหญํ บริเวณ
ศาลา SML /เครื่องออกกาลังกาย (ลาดับที่ 5)

37 เสียง

6

ตํอเติมทางเชื่อมซอยทางเข๎าหมูํบา๎ นคลองนางอั้ว (ลาดับที่ 1)

47 เสียง

2

45 เสียง

22

ตํอเติมพัดลมเพดาน/ฝ้าเพดาน/พร๎อมติดตั้งไฟฟ้า ศาลาประชาคม
หมูํบ๎าน SML พร๎อมปูกระเบื้อง (ลาดับที่ 2)
ลงลูกรังไหลํทางถนนภายในหมูํบ๎าน/หินคลุก (ลาดับที่ 3)

24

ซํอมแซมถนน คสล. ทางเข๎าวัดทําช๎าง (ลาดับที่ 4)

39 เสียง

40 เสียง

/นายชวลิต สุมะลิ...
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นายชวลิต สุมะลิ
(นักวิเคราะห์ฯ)

เราจะมาเรียงลาดับสรุป โครงการที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสี่ปีนะครับ ก็จะบรรจุไว๎ทุก
โครงการครับ
ลาดับ
ความสาคัญ

หมาย
เหตุ

โครงการ

1

ตํอเติมทางเชื่อมซอยทางเข๎าหมูํบา๎ นคลองนางอั้ว

2

ตํอเติมพัดลมเพดาน/ฝ่าเพดาน/พร๎อมติดตั้งไฟฟ้า ศาลาประชาคมหมูํบ๎านSML

3

ลงลูกรัง/หินคลุกไหลํทางถนนภายในหมูํบ๎าน

4

ซํอมแซมถนน คสล. ทางเข๎าวัดท๎าช๎าง

5

เครื่องเลํนสาหรับเด็ก/อุปกรณ๑กีฬาสาหรับเด็กและผู๎ใหญํ บริเวณศาลาSMLเครื่องออกกาลังกาย

6

จัดซื้อโต๏ะ-เก๎าอี้ จานวน 20 ชุด พร๎อมโต๏ะเหลี่ยมขาว

7

ตํอเติมถนน คสล.เดิม ทางไปเขื่อน

8

เทลาน คสล. - ถึงศาล

9

บานประตู ปิด-เปิด พร๎อมคันกั้นน้า ปากคลองนางอั้ว

10

ขุดลอกคลอง คลองดาดคอนกรีต(คลองนางอั้ว)

11

ขุดลอกคลองไส๎ไกํ

12

สํงเสริมกลุมํ อาชีพสาหรับสตรี/ผูส๎ งู อายุ

13

โครงการป้องกันไข๎เลือดออก

14

ปรับปรุงวางทํอเมนประปาหมูํบา๎ น

15

ขุดลอกคลองข๎างปั้ม

16

ตู๎น้าดื่มหยอดเหรียญ

17

ปรับปรุง/ซํอมแซมศาลาประจาหมูํบา๎ น(พร๎อมบอร๑ดประชาสัมพันธ๑) แทนอํานหนังสือพิมพ๑

/ลาดับความสาคัญ...
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ลาดับ
ความสาคัญ

โครงการ

หมาย
เหตุ

18

ปรับปรุงทางสาธารณะ ซอยบ๎านน๎าแต๐ว

19

สํงเสริมกลุมํ อาชีพการเลี้ยง เป็ด/ไกํ

20

วางทํอระบายน้าจากบ๎านผู๎ใหญํเซีย - แนวทํอระบายน้าเกํา

21

ลงหินคลุกจากบ๎านนายวินัย - แมํน้าบางขาม

22

ติดตั้งเครื่องกรองน้าศาลาSML

23

ไฟฟ้าสาธารณะสาย 3028 จากป้อมตารวจ - สุดเขต ต.บ๎านชี

24

กํอสร๎างคลองดาดคอนกรีต จากศาลา SML - แมํน้า

25

เปลี่ยนฝาตะแกรงทํอระบายน้าภายในหมูํบ๎าน

ขอมติที่ประชุมด๎วยนะครับ วําที่ได๎เรียงลาดับ ไมํทราบวําทุกทํานมีความเห็นเป็นอยํางไรบ๎าง
มติที่ประชุม

เห็นชอบเป็นเอกฉันท์

นายมณฑล มีลาภ
นายก อบต. บ๎านชี

เรื่องการคัดเลือกคณะกรรมการประชาคมหมูํบ๎าน
ขอมอบหมายให๎เจ๎าหน๎าที่เป็นผู๎ดาเนินการตํอไป

นายชวลิต สุมะลิ
นักวิเคราะห๑ฯ

- เนื่องจากคณะกรรมการประชาคมหมูํบ๎านมีหน๎าที่คือ
1. รํวมเป็นคณะทางานสนับสนุนกระบวนการจัดทาแผนชุมชน เพือ่ รํวมกันกาหนด
ประเด็นหลักการพัฒนาให๎สอดคล๎องกับวิสัยทัศน๑ พันธกิจ และจุดมุํงหมายเพื่อการพัฒนา
ในแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนา รวมทั้งสอดคล๎องกับปัญหาความต๎องการของประชาคม
และชุมชน โดยให๎นาข๎อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหนํวยตําง ๆ และข๎อมูลจากการ
ประชาคมหมูํบ๎านมาประกอบการจัดทาแผนชุมชนตํอไป
๒. เป็นคณะกรรมการตรวจรับการจ๎างเพื่อตรวจสอบงานตํางๆที่องค๑การบริหารสํวน
ตาบล จัดทาในพื้นที่ เชํน โครงการกํอสร๎างตํางๆ เป็นต๎น ในการคัดเลือกคณะกรรมการ
ประชาคมหมูํบ๎าน ทั้งนี้ก็เพื่อให๎ประชาชนสามารถคัดเลือกคณะกรรมการประชาคมหมูบํ ๎านที่
ปฏิบัติหน๎าที่เป็นตัวแทนชาวบ๎านในการดาเนินการตามหน๎าที่ โดยดารงตาแหนํงคราวละ 1 ปี
แตํประชาชนสามารถคัดเลือกคณะกรรมการประชาคมหมูํบ๎านคนเดิมก็ได๎ถ๎ามีความเห็นวําคน
เดิมสามารถปฏิบัติงานในหน๎าทีไ่ ด๎ดีแล๎ว
ซึ่งปัจจุบันนี้คณะกรรมการประชาคมหมูํบ๎านหมูํที่ 5 มี 5 ทําน ได๎แกํ
1. นายสมจิตร๑ รัตนจันทร๑
2. นายเฉลิม บุญเลิศ
/3. นายชนิด บุญมี...
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3. นายชนิด บุญมี
4. นายวิชาญ ปานอินทร๑
5. นายทิม โพธิ์ทอง

ดังนั้น จึงขอดาเนินการคัดเลือกคณะกรรมการประชาคมหมูํบา๎ น โดยการลงมติให๎คะแนน
เพื่อที่จะดาเนินการแตํงตั้งคณะกรรกมารประชาคมตาบล ประจาปีงบประมาณ 2560 ตํอไป
- จึงขอมติที่ประชุมคือให๎ลงมติให๎คะแนนในการแตํงตั้งคณะกรรมการประชาคม โดย
มีการขอมติคะแนนเสียงให๎เปลีย่ นคณะกรรมการฯใหมํ 0 คะแนน และมีการขอมติ
คะแนนเสียงให๎ใช๎คณะกรรมการฯชุดเดิม 47 คะแนน และขอให๎เสนอเพิ่มอีกหมูํละ 6 คน
เป็น 11 คน 47 คะแนน
นางพรทิพย๑ แสวงเจริญ
ส.อบต. หมูํที่ 7

เสนอ นายประดิษฐ๑ อิงไพบูรณ๑

นางลาวัลย๑ ดาทนจันทร๑
ชาวบ๎าน หมูํที่ 7

เสนอ นางนวลจันทร๑ เติมแก๎ว

นางลาวัลย๑ ดาทนจันทร๑
ชาวบ๎าน หมูํที่ 7

เสนอ นางสมพิศ บุญรอด

นางลาวัลย๑ ดาทนจันทร๑
ชาวบ๎าน หมูํที่ 7

เสนอ นางพรทิพย๑ แสวงเจริญ

นางลาวัลย๑ ดาทนจันทร๑
ชาวบ๎าน หมูํที่ 7

เสนอ นายชัยยงค๑ ทัสสะ

นางลาวัลย๑ ดาทนจันทร๑
ชาวบ๎าน หมูํที่ 7

เสนอ นายเทพฤทธิ์ แสงคล๎อย

นายชวลิต สุมะลิ
นักวิเคราะห๑ฯ

ผมขอมติที่ประชุมครับ

มติที่ประชุม

เป็นเอกฉันฑ์

นายชวลิต สุมะลิ
นักวิเคราะห๑ฯ

- ผลสรุปปรากฏวํามีมติเป็นเอกฉันท๑ให๎แตํงตั้งคณะกรรมการประชาคมหมูํบ๎านชุดเดิม
และเพิ่มอีก 5 คน เป็น 10 ซึ่งได๎แกํ
1. นายสมจิตร๑ รัตนจันทร๑
2. นายเฉลิม บุญเลิศ
3. นายชนิด บุญมี
4. นายวิชาญ ปานอินทร๑
5. นายทิม โพธิ์ทอง
6. นายประดิษฐ๑ อิงไพบูรณ๑
7. นางนวลจันทร๑ เติมแก๎ว
8. นางสมพิศ บุญรอด
9. นางพรทิพย๑ แสวงเจริญ
/10. นายฃัยยงค๑ ทัสสะ...
-810. นายชัยยงค๑ ทัสสะ
11. นายเทพฤทธิ์ แสงคล๎อย

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องอื่น ๆ

นายมณฑล มีลาภ
นายก อบต.บ๎านชี

ครับผมก็เรื่องแจ๎งให๎ทํานทราบนะครับวําตอนนี้รถสองแถวที่วิ่งจากมหาสอน-ลพบุรี ขณะนี้ทาง
ขนสํงจังหวัดลพบุรไี ด๎ขยายเขตการวิ่งรถจากบ๎านหมี่ - ลพบุรี แล๎วนะครับเพื่อพี่น๎องชาว
ตาบลบ๎านชีจะได๎สะดวกในการเดินทางไปหาหมอไมํต๎องเหมารถเพือ่ ไปตํอยากันแล๎วนะครับ

นายทินกร แสวงเจริญ
รองนายก อบต.บ๎านชี

ครับด๎วยขณะนีไ้ ด๎เกิดปัญหาฝนทิ้งชํวงนานทาให๎น้าไมํไหลจึงอยากให๎ชาวบ๎านเตรียมพาชนะไว๎
ใสํน้า เพื่อเกิดปัญหาภัยแล๎งน้าไมํไหลจะได๎มีถึงไว๎รองรับน้า เพราะเกิดเหตุหมูํที่ 12
น้าประปาไมํไหลวันนีร้ ถน้า อบต. ได๎ออกแจกน้าเพื่อใช๎ในการอุปโภค – บริโภค

นายมณฑล มีลาภ
นายก อบต. บ๎านชี

มีใครจะสอบถามหรือเสนอแนะเรือ่ งอื่น ๆ หรือไมํ ครับ ถ๎าไมํมีผลขอปิดประชุมครับ

ปิดประชุม

เวลา 18.30 น.
(ลงชื่อ)

ผู๎จดบันทึก

( น.ส. วาสนา พันธุ๑สี )
ตาแหนํง ผู๎ชํวยเจ๎าหน๎าที่บันทึกข๎อมูล อบต. บ๎านชี
(ลงชื่อ

ผู๎ตรวจบันทึก

( นายชวลิต สุมะลิ )
ตาแหนํง นักวิเคราะห๑นโยบายและแผน
(ลงชื่อ

ผู๎ตรวจบันทึก

( นายธัชยุทธ ทองเล็ก )
ตาแหนํง ปลัดองค๑การบริหารสํวนตาบลบ๎านชี

รายงานการประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 8
เพื่อจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 4 ปี ประจาปี 2561 - 2564
วันที่ 25 ตุลาคม 2560 เวลา 16.30 – 18.30 น.
ณ ที่ทาการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8
ตาบลบ้านชี อาเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

**************************************
เปิดประชุมเวลา

16.30 น.
เมื่อถึงเวลา 16.30 น. นายกองค๑การบริหารสํวนตาบลบ๎านชี กลําวเปิดประชุม เพื่อจัดทา
แผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาและแผนพัฒนา 4 ปี ประจาปี 2561 – 2564

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไมํมี

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องเพื่อพิจารณา
2.1 พิจารณาการจัดทาทบทวนแผนชุมชนของหมู่บ้านประจาปี 2561
2.2 พิจารณาจัดลาดับความสาคัญของโครงการ/กิจกรรมเพื่อจัดทาแผนพัฒนาสี่ปี
(พ.ศ. 2561 – 2564) (เฉพาะโครงสร้างพื้นฐาน)
2.3 พิจารณาคัดเลือกผู้แทนประชาคมเป็นกรรมการจัดหาพัสดุ

นายมณฑล มีลาภ
นายก อบต. บ้านชี

- สวัสดีครับ พํอแมํพี่น๎อง หมูํ 8 ทุกทํานที่สละเวลามาเข๎ารํวมกิจกรรมการออก
ประชุมประชาคมเพื่อจัดทาแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาและแผนพัฒนาสี่ปี ประจาปี 2561 –
2564 ซึ่งทางองค๑การบริหารสํวนตาบลบ๎านชี ก็ยังได๎รับความรํวมมือเป็นอยํางดีจากพี่น๎องชาว
ตาบลบ๎านชีเหมือนในทุก ๆ ปี ทางองค๑การบริหารสํวนตาบลบ๎านชีก็หวังเป็นอยํางยิ่งวําทุก
ทํานจะได๎ชํวยกันเสนอแนะข๎อคิดเห็นและปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งทางเทศบาลก็ยินดีที่จะรับฟังทุก
ปัญหาและรํวมกันหาวิธีการแก๎ไขปัญหาที่เกิดขึ้น อยํางไรเราทุกคนก็มีสํวนรวมในการแก๎ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น และยังรํวมมือรํวมใจในการพัฒนาบ๎านเมืองของเราให๎เจริญก๎าวหน๎าตํอไป
หวังเป็นอยํางยิ่งนะครับคงจะได๎รับความรํวมมือรํวมใจของพี่น๎องชาวบ๎านชีเป็นอยํางดี
เชิญนักวิเคราะห๑นโยบายและแผน ได๎ชํวยอธิบายเกี่ยวกับการเสนอโครงการเพื่อ
บรรจุลงในแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาและแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เชิญครับ

นายชวลิต สุมะลิ
- ก็จะขอชี้แจงระเบียบการจัดทาแผนกํอนนะครับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการ
นักวิเคราะห์ ฯ จัดทาแผนพัฒนาของ ท๎องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 3 การจัดทาแผนพัฒนาข๎อ 16 การ
จัดทาแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาให๎ดาเนินการตามระเบียบนี้โดยมีขนั้ ตอน ดาเนินการดังนี้
1. คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นจัดประชุมประชาคมท๎องถิ่น สํวนราชการและ
รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข๎องเพื่อแจ๎งแนวทางพัฒนาท๎องถิ่น รับทราบปัญหา ความต๎องการ ประเด็น
การพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข๎องตลอดจนความชํวยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนามากาหนดแนวทางการจัดทาแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนา โดย
ให๎นาข๎อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหนํวยงานตําง ๆ และข๎อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณา
ประกอบการจัดทาแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนา
2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท๎องถิ่นรวบรวมแนวทางและข๎อมูล
นามาวิเคราะห๑เพื่อจัดทารํางแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาแล๎วเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท๎องถิ่น
/3. คณะกรรมการพัฒนา...
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3. คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นพิจารณารํางแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาเพื่อเสนอ
ผู๎บริหารท๎องถิ่น
4. ผู๎บริหารท๎องถิ่นพิจารณาอนุมัติรํางแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาและประกาศใช๎แผน
ยุทธศาสตร๑การพัฒนา

นายมณฑล มีลาภ
นายก อบต. บ้านชี

- ตํอไปนี้ ก็ขอให๎ชาวตาบลบ๎านชี ชํวยกันรํวมออกแสดงความคิดเสนอแนะเพื่อจัดทา
แผนพัฒนา 4 ปี 2561 – 2564 จากที่เราได๎ออกประชาคมเพื่อทาแผนพัฒนา 4 ปี 2561
– 2564 ในปีที่ แล๎วไปแล๎วนั้น ซึ่งยังมีปัญหาและความต๎องการที่ยังไมํครอบคลุมหรือเป็ น
ปัญหาที่เกิดขึ้นมาใหมํและเป็นปัญหาเรํงดํวนที่ต๎องเรํงดาเนินการ ดังนั้น ทาง อบต. จึงได๎
ออกประชาคมเพื่อสอบถามความต๎องการของประชาชน ที่ต๎องการให๎ อบต. บรรจุไว๎ใน
แผนพัฒนา 4 ปี ประจาปี 2561 - 2564 ซึ่งโครงการตําง ๆ ที่เป็นปัญหาของทําน และ
ทางทํานคิดวํามีความจาเป็นที่ต๎องแก๎ไขโดยทาง อบต. จะได๎ให๎ทํานนาเสนอเพื่อบรรจุไว๎ใน
แผนพัฒนาของ อบต. กํอน ถึงจะดาเนินการได๎ ก็จะให๎ นักวิเคราะห๑ได๎อํานโครงการให๎ฟัง
กํอนครับ

นายชวลิต สุมะลิ
- ครับผมจะอํานสรุปโครงการทั้งหมดที่ทํานได๎เคยเสนอมาเมื่อคราวที่แล๎ว มีโครงการรวม
นักวิเคราะห์ ฯ ทั้งหมด มี ดังนี้
ลาดับ
โครงการ
ความสาคัญ
1
โครงการปรับปรุงระบบประปา(ใสสะอาดดื่มได๎)

หมายเหตุ

2

วางทํอระบายน้าบริเวณศาลารอรถ - ลงแมํน้าบางขาม ทั้งหมูํ

3

ปรับปรุงทํอเมนประปาหมูํบ๎าน

4

โครงการกํอสร๎างถนนลอดใต๎สะพานทําโขลง

5

ติดตั้งหอกระจายขําวหมูํบ๎าน 2 จุด

6

สํงเสริมอาชีพสาหรับสตรี/ผูส๎ ูงอายุ

7

โครงการปรับปรุงศาลาที่พักผู๎โดยสารและจัดทาที่อํานหนังสือพิมพ๑
ประจาหมาบ๎าน

8

เสริมถนน คสล.ให๎สูงขึ้นข๎างบ๎านผูช๎ ํวย

9

โครงการหายาพํนหมอกควันกาจัดยุงลาย

10

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน๑เสริมคันคลองริมแมํน้าบางขาม

11

เครื่องออกกาลังกาย

12

ติดตั้งที่ ปิด-เปิด (ไฟฟ้า)อัตโนมัติ

/ทั้งหมดนี้เป็นโครงการ...
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ทั้งหมดนี้เ ป็ นโครงการที่ พวกทํา นเสนอไปเมื่ อ ครั้ งที่ แ ล๎ว ซึ่ ง อบต. บ๎ า นชี ได๎ ออกหนํ ว ย
ประชาคมทาแผนพัฒนา 4 ปี ประจาปี 2561 – 2564 และทาง อบต. บ๎านชี ได๎บรรจุไว๎
ในแผนพัฒนาทุกโครงการแล๎วนะครับ และทํานใดคิดวําหมูํบ๎านของทํานต๎องการแก๎ไขปัญหา

หรืออยากเสนอแนะโครงการใดที่เป็นปัญหาของทํานที่ไมํมีใน 12 โครงการนี้ หรือที่ทํานยัง
ไมํได๎เสนอไปในแผนชุมชน ก็ขอเชิญเสนอได๎เลยครับ
นายชนินทร์ แม้นญาติ
ส.อบต. หมู่ที่ 8

ครับขอให๎ตัดโครงการที่ 8 เสริมถนน คสล. ให๎สูงขึ้นข๎างบ๎านผู๎ชํวย ออกครับ

นางจารุณี พานิชย์ประเสริฐ อยากให๎ตารวจมาอยูํประจาป้อมคํะ
ชาวบ้าน หมู่ที่ 7
นายยอดชาย อินทร์มา
หัวหน้าส่วนโยธา

ครับปี 58 จํายขาดเงินสะสม โครงการวางทํอระบายน้า คสล. ซอยบ๎านชนินทร๑ แม๎นญาติ
นะครับ

นางจารุณี พานิชย์ประเสริฐ ดิฉันขอเสนอเพิ่มโครงการคํะ สัญญาณไฟจราจร
ชาวบ้าน หมู่ที่ 8
นางอัญลี ร่วมสารวย
ชาวบ้าน หมูท่ ี่ 8

ดิฉันขอเสนอโครงการเพิ่มคํะ ปรับปรุงซํอมแซมทํอระบายน้า คสล.ทั้งหมูํบ๎านพร๎อมฝาตะแกรง

นายมณฑล มีลาภ
นายก อบต. บ้านชี

มีใครจะเสนอโครงการเพิม่ อีกหรือไมํ

ที่ประชุม

ไม่มีใครเสนอเพิ่ม

นายชวลิต สุมะลิ
(นักวิเคราะห์ฯ)

ตํอไปเราก็จะมาทาการเรียงลาดับความสาคัญของโครงการกันครับ เอาเป็นลาดับแรกกํอนเลย
มีทํานใดที่จะเสนอโครงการอื่นเป็นลาดับที่ 1 บ๎าง

นางจารุณี พานิชย์ประเสริฐ ดิฉันขอเสนอโครงการที่ 14 ปรับปรุงซํอมแซมทํอระบายน้า คสล. ทั้งหมูํบ๎านพร๎อมฝา
ชาวบ้าน หมู่ที่ 8
ตะแกรง เป็นโครงการที่ 1 คํะ
นางเครือวัลย์ ตรัสงาม
ผญ.บ้าน หมู่ที่ 8

คํะจัดลาดับแคํโครงการเดียวทีเ่ หลือตามเดิมคํะ

นายชวลิต สุมะลิ
(จนท. วิเคราะห์ฯ)

ครับในเมื่อมีผู๎เสนอโครงการจัดลาดับที่ 1 ไว๎ 1 โครงการ ผมขอมติที่ประชุมให๎ยกมือวํา
โครงการที่ทํานเสนอมา 1 โครงการ โครงการไหนจะได๎เป็นลาดับที่ 1 เอาจากเสียงข๎างมาก
นะครับ

มติที่ประชุม

รับทราบ

นายชวลิต สุมะลิ
(จนท. วิเคราะห์ฯ)

ผมจะเริ่มอํานแตํละโครงการนะครับ แล๎วให๎ทํานยกมือวําจะทํานต๎องการโครงการไหนเป็น
ลาดับที่ 1
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ลาดับ
ความสาคัญ
14

โครงการ
ปรับปรุงซํอมแซมทํอระบายน้า คสล. ทั้งหมูํบ๎านพร๎อมฝาตะแกรง

หมายเหตุ
14 เสียง

(ลาดับที่ 1)

นายชวลิต สุมะลิ
(นักวิเคราะห์ฯ)

เราจะมาเรียงลาดับสรุป โครงการที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสี่ปีนะครับ ก็จะบรรจุไว๎ทุก
โครงการครับ
ลาดับ
โครงการ
ความสาคัญ
1

ปรับปรุงซํอมแซมทํอระบายน้า คสล. ทั้งหมูํบ๎านพร๎อมฝาตะแกรง

2

โครงการปรับปรุงระบบประปา(ใสสะอาดดื่มได๎)

3

วางทํอระบายน้าบริเวณศาลารอรถ - ลงแมํน้าบางขาม ทั้งหมูํ

4

ปรับปรุงทํอเมนประปาหมูํบ๎าน

5

โครงการกํอสร๎างถนนลอดใต๎สะพานทําโขลง

6

ติดตั้งหอกระจายขําวหมูํบ๎าน 2 จุด

7

สํงเสริมอาชีพสาหรับสตรี/ผูส๎ ูงอายุ

8

โครงการปรับปรุงศาลาที่พักผู๎โดยสารและจัดทาที่อํานหนังสือพิมพ๑ประจาหมาบ๎าน

9

โครงการหายาพํนหมอกควันกาจัดยุงลาย

10

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน๑เสริมคันคลองริมแมํน้าบางขาม

11

เครื่องออกกาลังกาย

12

ติดตั้งที่ ปิด-เปิด (ไฟฟ้า)อัตโนมัติ

13

สัญญาณไฟจราจร

14

กํอสร๎างถนน คสล. ซอยข๎างร๎านพีท-แพท

หมาย
เหตุ

/ขอมติที่ประชุม...
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ขอมติที่ประชุมด๎วยนะครับ วําที่ได๎เรียงลาดับ ไมํทราบวําทุกทํานมีความเห็นเป็นอยํางไรบ๎าง
มติที่ประชุม

เห็นชอบเป็นเอกฉันท์

นายมณฑล มีลาภ
นายก อบต. บ๎านชี

เรื่องการคัดเลือกคณะกรรมการประชาคมหมูํบ๎าน
ขอมอบหมายให๎เจ๎าหน๎าที่เป็นผู๎ดาเนินการตํอไป

นายชวลิต สุมะลิ

- เนื่องจากคณะกรรมการประชาคมหมูํบ๎านมีหน๎าที่คือ

นักวิเคราะห๑ฯ

1. รํวมเป็นคณะทางานสนับสนุนกระบวนการจัดทาแผนชุมชน เพือ่ รํวมกันกาหนด
ประเด็นหลักการพัฒนาให๎สอดคล๎องกับวิสัยทัศน๑ พันธกิจ และจุดมุํงหมายเพื่อการพัฒนา
ในแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนา รวมทั้งสอดคล๎องกับปัญหาความต๎องการของประชาคม
และชุมชน โดยให๎นาข๎อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหนํวยตําง ๆ และข๎อมูลจากการ
ประชาคมหมูํบ๎านมาประกอบการจัดทาแผนชุมชนตํอไป
๒. เป็นคณะกรรมการตรวจรับการจ๎างเพื่อตรวจสอบงานตํางๆที่องค๑การบริหารสํวน
ตาบล จัดทาในพื้นที่ เชํน โครงการกํอสร๎างตํางๆ เป็นต๎น ในการคัดเลือกคณะกรรมการ
ประชาคมหมูํบ๎าน ทั้งนี้ก็เพื่อให๎ประชาชนสามารถคัดเลือกคณะกรรมการประชาคมหมูบํ ๎านที่
ปฏิบัติหน๎าที่เป็นตัวแทนชาวบ๎านในการดาเนินการตามหน๎าที่ โดยดารงตาแหนํงคราวละ 1 ปี
แตํประชาชนสามารถคัดเลือกคณะกรรมการประชาคมหมูํบ๎านคนเดิมก็ได๎ถ๎ามีความเห็นวําคน
เดิมสามารถปฏิบัติงานในหน๎าทีไ่ ด๎ดีแล๎ว
ซึ่งปัจจุบันนี้คณะกรรมการประชาคมหมูํบ๎านหมูํที่ 5 มี 5 ทําน ได๎แกํ
1. นายถนอม ด๎วยวงษ๑
2. นายชนินทร๑ แม๎นญาติ
3. นายปรีชา เงินงาม
4. นายประชุม ทองสกุล
5. นางสาเนียง ผํองสะอาด
ดังนั้น จึงขอดาเนินการคัดเลือกคณะกรรมการประชาคมหมูํบา๎ น โดยการลงมติให๎คะแนน
เพื่อที่จะดาเนินการแตํงตั้งคณะกรรกมารประชาคมตาบล ประจาปีงบประมาณ 2560 ตํอไป
- จึงขอมติที่ประชุมคือให๎ลงมติให๎คะแนนในการแตํงตั้งคณะกรรมการประชาคม โดย
มีการขอมติคะแนนเสียงให๎เปลีย่ นคณะกรรมการฯใหมํ 0 คะแนน และมีการขอมติ
คะแนนเสียงให๎ใช๎คณะกรรมการฯชุดเดิม 14 คะแนน และขอให๎เสนอเพิ่มอีกหมูํละ 5 คน
เป็น 10 คน 14 คะแนน

นายชนินทร๑ แม๎นญาติ
ส.อบต. หมูํที่ 8

เสนอ นางเครือวัลย๑ ตรัสงาม

นางเครือวัลย๑ ตรัสงาม
ผญ.บ๎าน หมูํที่ 8

เสนอ สุกัญญา สัญญา

นายชนินทร๑ แม๎นญาติ
ส.อบต. หมูํที่ 8

เสนอ

นายชนินทร๑ แม๎นญาติ
ส.อบต. หมูํที่ 8

เสนอ
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นายชนินทร๑ แม๎นญาติ
ส.อบต. หมูํที่ 8

เสนอ

นายชวลิต สุมะลิ
นักวิเคราะห๑ฯ

ผมขอมติที่ประชุมครับ

มติที่ประชุม

เป็นเอกฉันฑ์

นายชวลิต สุมะลิ
นักวิเคราะห๑ฯ

- ผลสรุปปรากฏวํามีมติเป็นเอกฉันท๑ให๎แตํงตั้งคณะกรรมการประชาคมหมูํบ๎านชุดเดิม
และเพิ่มอีก 5 คน เป็น 10 ซึ่งได๎แกํ
1. นายถนอม ด๎วยวงษ๑
2. นายชนินทร๑ แม๎นญาติ
3. นายปรีชา เงินงาม
4. นายประชุม ทองสกุล
5. นางสาเนียง ผํองสะอาด
6. นางเครือวัลย๑ ตรัสงาม
7. นางสุกัญญา สัญญา
8. นาง
9. นาง
10. นาย

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องอื่น ๆ

นายมณฑล มีลาภ
นายก อบต.บ๎านชี

ครับผมก็เรื่องแจ๎งให๎ทํานทราบนะครับวําตอนนี้รถสองแถวที่วิ่งจากมหาสอน-ลพบุรี ขณะนี้ทาง
ขนสํงจังหวัดลพบุรไี ด๎ขยายเขตการวิ่งรถจากบ๎านหมี่ - ลพบุรี แล๎วนะครับเพื่อพี่น๎องชาว
ตาบลบ๎านชีจะได๎สะดวกในการเดินทางไปหาหมอไมํต๎องเหมารถเพือ่ ไปตํอยากันแล๎วนะครับ

นางจารุณี พานิชย์ประเสริฐ ขอสอบถามเรื่องน้าประปาตอนนี้มีกลิ่นมากคํะ แล๎วก็เรื่องทํอระบายน้าหมูํ 8 คํะ ดู
ชาวบ้าน หมู่ที่ 8
เหมือนวําน้าจะไมํคํอยไหลไปตามทํอระบายน้านะคํะ
นายทินกร แสวงเจริญ
รองนายก อบต. บ้านชี

ครับเรื่องทํอระบายน้าเดียวทาง อบต.จะเอารถน้ามาไลํดูก็จะรู๎วําน้าไหลหรือไมํวําตรงไหนที่ต่า
หรือสูง สํวนเรื่องประปาตอนนี้ทาง อบต. ได๎ประปาขนาดใหญํมาแล๎วนะครับสามารถ
แจกจํายระยะทางยาว 5 ก.ม. ที่ชํวงนี้น้าประปามีกลิ่นเพราะน้าในแมํน้ามันยุบหัวกะโหลกมัน
อยูํกับโคลน ชี้แจงวําถ๎ามีปัญหาน้าประปาชํวงนี้ต๎องขอโทษด๎วยครับ

นายมณฑล มีลาภ
นายก อบต. บ้านชี
ปิดประชุม

มีใครจะสอบถามหรือเสนอแนะเรือ่ งอื่น ๆ หรือไมํ ครับ ถ๎าไมํมีผลขอปิดประชุมครับ
เวลา 18.30 น.
(ลงชื่อ)

ผู๎จดบันทึก

( น.ส. วาสนา พันธุ๑สี )
ตาแหนํง ผู๎ชํวยเจ๎าหน๎าที่บันทึกข๎อมูล อบต. บ๎านชี
(ลงชื่อ

ผู๎ตรวจบันทึก

( นายชวลิต สุมะลิ )
ตาแหนํง นักวิเคราะห๑นโยบายและแผน
(ลงชื่อ

ผู๎ตรวจบันทึก

( นายธัชยุทธ ทองเล็ก )
ตาแหนํง ปลัดองค๑การบริหารสํวนตาบลบ๎านชี

รายงานการประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 9
เพื่อจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 4 ปี ประจาปี 2561 - 2564
วันที่ 26 ตุลาคม 2560 เวลา 16.30 – 18.30 น.
ณ ศาลาหมู่บ้าน
ตาบลบ้านชี อาเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
**************************************
เปิดประชุมเวลา

16.30 น.

เมื่อถึงเวลา 16.30 น. นายกองค๑การบริหารสํวนตาบลบ๎านชี กลําวเปิดประชุม เพื่อจัดทา
แผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาและแผนพัฒนา 4 ปี ประจาปี 2561 – 2564
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไมํมี

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องเพื่อพิจารณา
2.1 พิจารณาการจัดทาทบทวนแผนชุมชนของหมู่บ้านประจาปี 2561
2.2 พิจารณาจัดลาดับความสาคัญของโครงการ/กิจกรรมเพื่อจัดทาแผนพัฒนาสี่ปี
(พ.ศ. 2561 – 2564) (เฉพาะโครงสร้างพื้นฐาน)
2.3 พิจารณาคัดเลือกผู้แทนประชาคมเป็นกรรมการจัดหาพัสดุ

นายมณฑล มีลาภ
นายก อบต. บ้านชี

- สวัสดีครับ พํอแมํพี่น๎อง หมูํ 9 ทุกทํานที่สละเวลามาเข๎ารํวมกิจกรรมการออก
ประชุมประชาคมเพื่อจัดทาแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาและแผนพัฒนาสี่ปี ประจาปี 2561 –
2564 ซึ่งทางองค๑การบริหารสํวนตาบลบ๎านชี ก็ยังได๎รับความรํวมมือเป็นอยํางดีจากพี่น๎องชาว
ตาบลบ๎านชีเหมือนในทุก ๆ ปี ทางองค๑การบริหารสํวนตาบลบ๎านชีก็หวังเป็นอยํางยิ่งวําทุก
ทํานจะได๎ชํวยกันเสนอแนะข๎อคิดเห็นและปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งทางเทศบาลก็ยินดีที่จะรับฟังทุก
ปัญหาและรํวมกันหาวิธีการแก๎ไขปัญหาที่เกิดขึ้น อยํางไรเราทุกคนก็มีสํวนรวมในการแก๎ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น และยังรํวมมือรํวมใจในการพัฒนาบ๎านเมืองของเราให๎เจริญก๎าวหน๎าตํอไป
หวังเป็นอยํางยิ่งนะครับคงจะได๎รับความรํวมมือรํวมใจของพี่น๎องชาวบ๎านชีเป็นอยํางดี
เชิญนักวิเคราะห๑นโยบายและแผน ได๎ชํวยอธิบายเกี่ยวกับการเสนอโครงการเพื่อ
บรรจุลงในแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาและแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เชิญครับ

นายชวลิต สุมะลิ
- ก็จะขอชีแ้ จงระเบียบการจัดทาแผนกํอนนะครับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการ
นักวิเคราะห์ ฯ จัดทาแผนพัฒนาของ ท๎องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 3 การจัดทาแผนพัฒนาข๎อ 16 การ
จัดทาแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาให๎ดาเนินการตามระเบียบนี้โดยมีขนั้ ตอน ดาเนินการดังนี้
1. คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นจัดประชุมประชาคมท๎องถิ่น สํวนราชการและ
รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข๎องเพื่อแจ๎งแนวทางพัฒนาท๎องถิ่น รับทราบปัญหา ความต๎องการ ประเด็น
การพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข๎องตลอดจนความชํวยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนามากาหนดแนวทางการจัดทาแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนา โดย
ให๎นาข๎อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหนํวยงานตําง ๆ และข๎อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณา
ประกอบการจัดทาแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนา
2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท๎องถิ่นรวบรวมแนวทางและข๎อมูล
นามาวิเคราะห๑เพื่อจัดทารํางแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาแล๎วเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท๎องถิ่น
/3. คณะกรรมการพัฒนา...
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3. คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นพิจารณารํางแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาเพื่อเสนอ
ผู๎บริหารท๎องถิ่น
4. ผู๎บริหารท๎องถิ่นพิจารณาอนุมัติรํางแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาและประกาศใช๎แผน
ยุทธศาสตร๑การพัฒนา
นายมณฑล มีลาภ
นายก อบต. บ้านชี

- ตํอไปนี้ ก็ขอให๎ชาวตาบลบ๎านชี ชํวยกันรํวมออกแสดงความคิดเสนอแนะเพื่อจัดทา
แผนพัฒนา 4 ปี 2561 – 2564 จากที่เราได๎ออกประชาคมเพื่อทาแผนพัฒนา 4 ปี 2561
– 2564 ในปีที่ แล๎วไปแล๎วนั้น ซึ่งยังมีปัญหาและความต๎องการที่ยังไมํครอบคลุมหรือเป็ น

ปัญหาที่เกิดขึ้นมาใหมํและเป็นปัญหาเรํงดํวนที่ต๎องเรํงดาเนิ นการ ดังนั้น ทาง อบต. จึงได๎
ออกประชาคมเพื่อสอบถามความต๎องการของประชาชน ที่ต๎องการให๎ อบต. บรรจุไว๎ใน
แผนพัฒนา 4 ปี ประจาปี 2561 - 2564 ซึ่งโครงการตําง ๆ ที่เป็นปัญหาของทําน และ
ทางทํานคิดวํามีความจาเป็นที่ต๎องแก๎ไขโดยทาง อบต. จะได๎ให๎ทํานนาเสนอเพื่อบรรจุไว๎ใน
แผนพัฒนาของ อบต. กํอน ถึงจะดาเนินการได๎ ก็จะให๎ นักวิเคราะห๑ได๎อํานโครงการให๎ฟัง
กํอนครับ
นายชวลิต สุมะลิ
- ครับผมจะอํานสรุปโครงการทั้งหมดที่ทํานได๎เคยเสนอมาเมื่อคราวที่แล๎ว มีโครงการรวม
นักวิเคราะห์ ฯ ทั้งหมด มี ดังนี้
ลาดับ
ความสาคัญ

โครงการ

หมายเหตุ

1

ตํอเติมศาลาSML(ห๎องน้า/ห๎องเก็บของ)กันแดดกันฝน
พร๎อมพัดลม 2 ตัว ไฟ 2 ดวง

2

วางทํอระบายน้าจากบ๎านนางกิมลัง้ - แมํน้า

3

วางทํอระบายน้าจากบ๎านนางบุญมี - บ๎านนางสาลี

4

ขุดลอกคลองสายหนองกระจับ พร๎อมบานปิด-เปิด ทํอตานูน

5

เพิ่มเสาไฟฟ้า 1 ต๎น(ข๎างศาลาSML) พร๎อมติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 3 จุด

6

กํอสร๎างถนน คสล. ซอยบ๎านนางสมพิส คอนฉัตร พร๎อมตํอเติมทํอ
ระบายน้า

7

วางทํอระบายน้าซอยบ๎านอาจารย๑สมควร

8

วางทํอหรือรางระบายน้า ถนน คสล. ทุกสายในหมูํบ๎าน

9

ฉีดวัคซีนสุนัข/กาจัดยุงลาย/เครื่องพํนหมอกควัน

10

ถมดินคลองนางอําง

/ลาดับความสาคัญ...
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ลาดับ
โครงการ
ความสาคัญ
11
เปลี่ยนทํอเมนประปาหมูํบ๎าน
12

สํงเสริมกลุมํ อาชีพ ทาไม๎กวาดทางมะพร๎าว/ไม๎กวาดดอกหญ๎า

13

ซํอมแซมถนนจากปากซอยหมูํ 8 - เขตติดตํอหมูํ 10

หมายเหตุ

งบสมทบ อบจ.

14

ฝังกลบแนวถนนจากศาลาSML - คลองR16

15

ติดตั้งกระจกโค๎งทางแยกภายในหมูํบ๎าน

16

จัดซื้อโต๏ะกลม 20 ตัว / พัดลมอุตสาหกรรม 5 ตัว

ทั้งหมดนี้เ ป็ นโครงการที่ พวกทํา นเสนอไปเมื่ อ ครั้ งที่ แ ล๎ว ซึ่ ง อบต. บ๎ า นชี ได๎ ออกหนํ ว ย
ประชาคมทาแผนพัฒนา 4 ปี ประจาปี 2561 – 2564 และทาง อบต. บ๎านชี ได๎บรรจุไว๎
ในแผนพัฒนาทุกโครงการแล๎วนะครับ และทํานใดคิดวําหมูํบ๎านของทํานต๎องการแก๎ไขปัญหา
หรืออยากเสนอแนะโครงการใดที่เป็นปัญหาของทํานที่ไมํมีใน 16 โครงการนี้ หรื อที่ทํานยัง
ไมํได๎เสนอไปในแผนชุมชน ก็ขอเชิญเสนอได๎เลยครับ
นายสาราญ ธูปทอง
ประธานสภา

ผมขอเสนอเพิ่มโครงการครับ ตํอเติมหลังคาศาลา SML

นายสาราญ ธูปทอง
ประธานสภา

ผมขอเสนอเพิ่มโครงการครับ ซํอมแซมถนน คสล. ซอยบ๎านอาจารย๑สมควร

นายมณฑล มีลาภ
นายก อบต. บ้านชี

มีใครจะเสนอโครงการเพิม่ อีกหรือไมํ

ที่ประชุม

ไม่มีคนเสนอเพิ่มเติม

นายชวลิต สุมะลิ
(นักวิเคราะห์ฯ)

ตํอไปเราก็จะมาทาการเรียงลาดับความสาคัญของโครงการกันครับ เอาเป็นลาดับแรกกํอนเลย
มีทํานใดที่จะเสนอโครงการอื่นเป็นลาดับที่ 1 บ๎าง

นายสาราญ ธูปทอง
ประธานสภา

ผมขอเสนอโครงการที่ 16 จัดซื้อโต๏ะกลม 20 ตัว/พัดลมอุตสาหกรรม 5 ตัว
เป็นโครงการที่ 1 คํะ

นางนกแก้ว
ผช.ผญ. บ้าน หมู่ที่ 9

ดิฉันขอเสนอโครงการที่ 6 กํอสร๎างถนน คสล. ซอยบ๎านนางสมพิศ คอนฉัตร พร๎อมตํอเติมทํอ
ระบายน้า เป็นโครงการที่ 1 คํะ

นายสาราญ ธูปทอง
ประธานสภาฯ

ผมขอเสนอโครงการที่ 17 ตํอเติมหลังคาศาลา SML เป็นโครงการที่ 1 ครับ
/นายปรีชา กิ่งไทร...
-4–

นายปรีชา กิ่งไททร
ชาวบ้าน หมู่ที่ 9

ผมขอเสนอโครงการที่ วางทํอหรือรางระบายน้า ถนน คสล. ทุกสายในหมูํบ๎าน
เป็นโครงการลาดับที่ 1 คํะ

นายอาภรณ์ ประทีปทอง ผมขอเสนอโครงการที่ 18 ซํอมแซม ถนน คสล. ซอยบ๎านอาจารย๑สมควร เป็นโครงการ
ชาวบ้าน หมู่ที่ 9
ลาดับที่ 1 ครับ
นายชวลิต สุมะลิ
(จนท. วิเคราะห์ฯ)

ครับในเมื่อมีผู๎เสนอโครงการจัดลาดับที่ 1 ไว๎ 5 โครงการ ผมขอมติที่ประชุมให๎ยกมือวํา
โครงการที่ทํานเสนอมา 5 โครงการ โครงการไหนจะได๎เป็นลาดับที่ 1 เอาจากเสียงข๎างมาก
นะครับ

มติที่ประชุม

รับทราบ

นายชวลิต สุมะลิ
(จนท. วิเคราะห์ฯ)

ผมจะเริ่มอํานแตํละโครงการนะครับ แล๎วให๎ทํานยกมือวําจะทํานต๎องการโครงการไหนเป็น
ลาดับที่ 1
ลาดับ
โครงการ
ความสาคัญ
16
จัดซื้อโต๏ะกลม 20 ตัว/พัดลมอุตสาหกรรม 5 ตัว (ลาดับที่ 3)

นายชวลิต สุมะลิ
(นักวิเคราะห์ฯ)

หมายเหตุ
19 เสียง

6

กํอสร๎างถนน คสล. ซอยบ๎านนางสมพิศ คอนฉัตร พร๎อมตํอเติมทํอ
ระบายน้า (ลาดับที่ 1)

22 เสียง

17

ตํอเติมหลังคาศาลา

16 เสียง

8

วางทํอหรือรางระบายน้า ถนน คสล. ทุกสายในหมูํบ๎าน (ลาดับที่ 2)

20 เสียง

18

ซํอมแซมถนน คสล. ซอยบ๎านอาจารย๑สมควร (ลาดับที่ 4)

17 เสียง

SML

(ลาดับที่ 5)

เราจะมาเรียงลาดับสรุป โครงการที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสี่ปีนะครับ ก็จะบรรจุไว๎ทุก
โครงการครับ
ลาดับ
ความสาคัญ

หมาย
เหตุ

โครงการ

1

กํอสร๎างถนน คสล. ซอยบ๎านนางสมพิส คอนฉัตร พร๎อมตํอเติมทํอระบายน้า

2

วางทํอหรือรางระบายน้า ถนน คสล. ทุกสายในหมูํบ๎าน

3

จัดซื้อโต๏ะกลม 20 ตัว / พัดลมอุตสาหกรรม 5 ตัว

/ลาดับความสาคัญ...
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ลาดับ
ความสาคัญ

โครงการ

4

ซํอมแซมถนน คสล. ซอยบ๎านอาจารย๑ สมควร

5

ตํอเติมหลังคาศาลา SML

6

วางทํอระบายน้าจากบ๎านนางบุญมี - บ๎านนางสาลี

หมาย
เหตุ

7

ขุดลอกคลองสายหนองกระจับ พร๎อมบานปิด-เปิด ทํอตานูน

8

เพิ่มเสาไฟฟ้า 1 ต๎น(ข๎างศาลาSML) พร๎อมติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 3 จุด

9

วางทํอระบายน้าซอยบ๎านอาจารย๑สมควร

10

ฉีดวัคซีนสุนัข/กาจัดยุงลาย/เครื่องพํนหมอกควัน

11

ถมดินคลองนางอําง

12

เปลี่ยนทํอเมนประปาหมูํบ๎าน

13

สํงเสริมกลุมํ อาชีพ ทาไม๎กวาดทางมะพร๎าว/ไม๎กวาดดอกหญ๎า

14

ซํอมแซมถนนจากปากซอยหมูํ 8 - เขตติดตํอหมูํ 10

15

ฝังกลบแนวถนนจากศาลาSML - คลองR16

16

ติดตั้งกระจกโค๎งทางแยกภายในหมูํบ๎าน

17

จัดซื้อโต๏ะกลม 20 ตัว / พัดลมอุตสาหกรรม 5 ตัว

ขอมติที่ประชุมด๎วยนะครับ วําที่ได๎เรียงลาดับ ไมํทราบวําทุกทํานมีความเห็นเป็นอยํางไรบ๎าง
มติที่ประชุม

เห็นชอบเป็นเอกฉันท์

นายมณฑล มีลาภ
นายก อบต. บ๎านชี

เรื่องการคัดเลือกคณะกรรมการประชาคมหมูํบ๎าน
ขอมอบหมายให๎เจ๎าหน๎าที่เป็นผู๎ดาเนินการตํอไป

นายชวลิต สุมะลิ
นักวิเคราะห๑ฯ

- เนื่องจากคณะกรรมการประชาคมหมูํบ๎านมีหน๎าที่คือ
1. รํวมเป็นคณะทางานสนับสนุนกระบวนการจัดทาแผนชุมชน เพือ่ รํวมกันกาหนด
/ประเด็นหลักการพัฒนา...
-6ประเด็นหลักการพัฒนาให๎สอดคล๎องกับวิสัยทัศน๑ พันธกิจ และจุดมุํงหมายเพื่อการพัฒนา
ในแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนา รวมทั้งสอดคล๎องกับปัญหาความต๎องการของประชาคม
และชุมชน โดยให๎นาข๎อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหนํวยตําง ๆ และข๎อมูลจากการ
ประชาคมหมูํบ๎านมาประกอบการจัดทาแผนชุมชนตํอไป
๒. เป็นคณะกรรมการตรวจรับการจ๎างเพื่อตรวจสอบงานตํางๆที่องค๑การบริห ารสํวน
ตาบล จัดทาในพื้นที่ เชํน โครงการกํ อสร๎างตํางๆ เป็นต๎น ในการคัดเลือ กคณะกรรมการ
ประชาคมหมูํบ๎าน ทั้งนี้ก็เพื่อให๎ประชาชนสามารถคัดเลือกคณะกรรมการประชาคมหมูํบ๎านที่
ปฏิบัติหน๎าที่เป็นตัวแทนชาวบ๎านในการดาเนินการตามหน๎าที่ โดยดารงตาแหนํงคราวละ 1 ปี
แตํประชาชนสามารถคัดเลือกคณะกรรมการประชาคมหมูํบ๎านคนเดิมก็ ได๎ถ๎ามีความเห็นวําคน
เดิมสามารถปฏิบัติงานในหน๎าที่ได๎ดีแล๎ว
ซึ่งปัจจุบันนี้คณะกรรมการประชาคมหมูํบ๎านหมูํที่ 5 มี 5 ทําน ได๎แกํ
1. น.ส. ชนงภรณ๑ โพธิ์เฃิด

2. นายสุเทพ พุํมลาเจียก
3. นางยุพา สิทธิกัน
4. นางวชิรพรรณ นวลสาลี
5. น.ส. ณัฐชา ปัตตาแวว
ดังนั้น จึงขอดาเนินการคัดเลือกคณะกรรมการประชาคมหมูํบา๎ น โดยการลงมติให๎คะแนน
เพื่อที่จะดาเนินการแตํงตั้งคณะกรรกมารประชาคมตาบล ประจาปีงบประมาณ 2560 ตํอไป
- จึงขอมติที่ประชุมคือให๎ลงมติให๎คะแนนในการแตํงตั้งคณะกรรมการประชาคม โดย
มีการขอมติคะแนนเสียงให๎เปลีย่ นคณะกรรมการฯใหมํ 0 คะแนน และมีการขอมติ
คะแนนเสียงให๎ใช๎คณะกรรมการฯชุดเดิม 22 คะแนน และขอให๎เสนอเพิ่มอีกหมูํละ 5 คน
เป็น 10 คน 22 คะแนน
นางวิไลลักษณ๑ ทองสอาด คํะนางวชิรพรรณ นวลสาลี ไมํอยูํบ๎านนะคํะ ขอ เสนอ นางจานงค๑ ทองสกุล แทนคํะ
ส.อบต. หมูํที่ 9
นายสาราญ ธูปทอง
ชาวบ๎าน หมูํที่ 7

ครับผมขอเสนอเป็นผู๎นาทั้ง 5 คน คือ 1. นางมาลี ธูปทอง 2. นางนกแก๎ว ทองสะอาด
3. นายอนันท๑ เชาว๑ไว 4. นางวิไลลักษณ๑ ทองสะอาด 5. นายสาราญ ธูปทอง

นายชวลิต สุมะลิ
นักวิเคราะห๑ฯ

ผมขอมติที่ประชุมครับ

มติที่ประชุม

เป็นเอกฉันฑ์

นายชวลิต สุมะลิ
นักวิเคราะห๑ฯ

- ผลสรุปปรากฏวํามีมติเป็นเอกฉันท๑ให๎แตํงตั้งคณะกรรมการประชาคมหมูํบ๎านชุดเดิม
และเพิ่มอีก 5 คน เป็น 10 ซึ่งได๎แกํ
1. น.ส. ชนงภรณ๑ โพธิ์เฃิด
2. นายสุเทพ พุํมลาเจียก
3. นางยุพา สิทธิกัน
4. นางจานงค๑ ทองสกุล
5. น.ส. ณัฐชา ปัตตาแวว
6. นางมาลี ธูปทอง
7. นางนกแก๎ว ทองสอาด
8. นายอนันท๑ เชาว๑ไว
/9. นางวิไลลักษณ๑ ทองสะอาด...
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ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องอื่น ๆ

นายมณฑล มีลาภ
นายก อบต.บ๎านชี

ครับผมก็เรื่องแจ๎งให๎ทํานทราบนะครับวําตอนนี้รถสองแถวที่วิ่งจากมหาสอน-ลพบุรี ขณะนี้ทาง
ขนสํงจังหวัดลพบุรไี ด๎ขยายเขตการวิ่งรถจากบ๎านหมี่ - ลพบุรี แล๎วนะครับเพื่อพี่น๎องชาว
ตาบลบ๎านชีจะได๎สะดวกในการเดินทางไปหาหมอไมํต๎องเหมารถเพือ่ ไปตํอยากันแล๎วนะครับ

นายทินกร แสวงเจริญ
รองนายก อบต.บ๎านชี

ครับด๎วยขณะนีไ้ ด๎เกิดปัญหาฝนทิ้งชํวงนานทาให๎น้าไมํไหลจึงอยากให๎ชาวบ๎านเตรียมพาชนะไว๎
ใสํน้า เพื่อเกิดปัญหาภัยแล๎งน้าไมํไหลจะได๎มีถึงไว๎รองรับน้า เพราะเกิดเหตุหมูํที่ 12
น้าประปาไมํไหลวันนีร้ ถน้า อบต. ได๎ออกแจกน้าเพื่อใช๎ในการอุปโภค – บริโภค

นายมณฑล มีลาภ

มีใครจะสอบถามหรือเสนอแนะเรือ่ งอื่น ๆ หรือไมํ ครับ ถ๎าไมํมีผลขอปิดประชุมครับ

นายก อบต. บ๎านชี
ปิดประชุม

เวลา 18.30 น.
(ลงชื่อ)

ผู๎จดบันทึก

( น.ส. วาสนา พันธุ๑สี )
ตาแหนํง ผู๎ชํวยเจ๎าหน๎าที่บันทึกข๎อมูล อบต. บ๎านชี
(ลงชื่อ

ผู๎ตรวจบันทึก

( นายชวลิต สุมะลิ )
ตาแหนํง นักวิเคราะห๑นโยบายและแผน
(ลงชื่อ

ผู๎ตรวจบันทึก

( นายธัชยุทธ ทองเล็ก )
ตาแหนํง ปลัดองค๑การบริหารสํวนตาบลบ๎านชี

รายงานการประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 10
เพื่อจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 4 ปี ประจาปี 2561 - 2564
วันที่ 27 ตุลาคม 2560 เวลา 16.30 – 18.30 น.
ณ ที่ทาการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10
ตาบลบ้านชี อาเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
**************************************
เปิดประชุมเวลา

16.30 น.
เมื่อถึงเวลา 16.30 น. นายกองค๑การบริหารสํวนตาบลบ๎านชี กลําวเปิดประชุม เพื่อจัดทา
แผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาและแผนพัฒนา 4 ปี ประจาปี 2561 – 2564

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไมํมี

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องเพื่อพิจารณา
2.1 พิจารณาการจัดทาทบทวนแผนชุมชนของหมู่บ้านประจาปี 2561
2.2 พิจารณาจัดลาดับความสาคัญของโครงการ/กิจกรรมเพื่อจัดทาแผนพัฒนาสี่ปี
(พ.ศ. 2561 – 2564) (เฉพาะโครงสร้างพื้นฐาน)
2.3 พิจารณาคัดเลือกผู้แทนประชาคมเป็นกรรมการจัดหาพัสดุ

นายมณฑล มีลาภ
นายก อบต. บ้านชี

- สวัสดีครับ พํอแมํพี่น๎อง หมูํ 10 ทุกทํานที่สละเวลามาเข๎ารํวมกิจกรรมการออก
ประชุมประชาคมเพื่อจัดทาแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาและแผนพัฒนาสี่ปี ประจาปี 2561 –
2564 ซึ่งทางองค๑การบริหารสํวนตาบลบ๎านชี ก็ยังได๎รับความรํวมมือเป็นอยํางดีจากพี่น๎องชาว
ตาบลบ๎านชีเหมือนในทุก ๆ ปี ทางองค๑การบริหารสํวนตาบลบ๎านชีก็หวังเป็นอยํางยิ่งวําทุก
ทํานจะได๎ชํวยกันเสนอแนะข๎อคิดเห็นและปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งทางเทศบาลก็ยินดีที่จะรับฟังทุก
ปัญหาและรํ วมกันหาวิธีการแก๎ไขปัญหาที่เกิดขึ้น อยํางไรเราทุกคนก็มีสํวนรวมในการแก๎ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น และยังรํวมมือรํวมใจในการพัฒนาบ๎านเมืองของเราให๎เจริญก๎าวหน๎าตํอไป
หวังเป็นอยํางยิ่งนะครับคงจะได๎รับความรํวมมือรํวมใจของพี่น๎องชาวบ๎านชีเป็นอยํางดี
เชิญนักวิเคราะห๑นโยบายและแผน ได๎ชํวยอธิบายเกี่ยวกับการเสนอโครงการเพื่อ
บรรจุลงในแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาและแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เชิญครับ

นายชวลิต สุมะลิ
- ก็จะขอชี้แจงระเบียบการจัดทาแผนกํอนนะครับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการ
นักวิเคราะห์ ฯ จัดทาแผนพัฒนาของ ท๎องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 3 การจัดทาแผนพัฒนาข๎อ 16 การ
จัดทาแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาให๎ดาเนินการตามระเบียบนี้โดยมีขนั้ ตอน ดาเนินการดังนี้
1. คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นจัดประชุมประชาคมท๎องถิ่น สํวนราชการและ
รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข๎องเพื่อแจ๎งแนวทางพัฒนาท๎องถิ่น รับทราบปัญหา ความต๎องการ ประเด็น
การพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข๎องตลอดจนความชํวยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนามากาหนดแนวทางการจัดทาแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนา โดย
ให๎นาข๎อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหนํวยงานตําง ๆ และข๎อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณา
ประกอบการจัดทาแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนา
2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท๎องถิ่นรวบรวมแนวทางและข๎อมูล
นามาวิเคราะห๑เพื่อจัดทารํางแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาแล๎วเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท๎องถิ่น
/3. คณะกรรมการพัฒนา...
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3. คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นพิจารณารํางแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาเพื่อเสนอ
ผู๎บริหารท๎องถิ่น
4. ผู๎บริหารท๎องถิ่นพิจารณาอนุมัติรํางแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาและประกาศใช๎แผน
ยุทธศาสตร๑การพัฒนา
นายมณฑล มีลาภ
นายก อบต. บ้านชี

- ตํอไปนี้ ก็ขอให๎ชาวตาบลบ๎านชี ชํวยกันรํวมออกแสดงความคิดเสนอแนะเพื่อจัดทา
แผนพัฒนา 4 ปี 2561 – 2564 จากที่เราได๎ออกประชาคมเพื่อทาแผนพัฒนา 4 ปี 2561
– 2564 ในปีที่ แล๎วไปแล๎วนั้น ซึ่งยังมีปัญหาและความต๎องการที่ยังไมํครอบคลุมหรือเป็ น
ปัญหาที่เกิดขึ้นมาใหมํและเป็นปั ญหาเรํงดํวนที่ต๎องเรํงดาเนินการ ดังนั้น ทาง อบต. จึงได๎
ออกประชาคมเพื่อสอบถามความต๎องการของประชาชน ที่ต๎องการให๎ อบต. บรรจุไว๎ใน
แผนพัฒนา 4 ปี ประจาปี 2561 - 2564 ซึ่งโครงการตําง ๆ ที่เป็นปัญหาของทําน และ
ทางทํานคิดวํามีความจาเป็นที่ต๎องแก๎ไขโดยทาง อบต. จะได๎ให๎ทํานนาเสนอเพื่อบรรจุไว๎ใน

แผนพัฒนาของ อบต. กํอน ถึงจะดาเนินการได๎ ก็จะให๎ นักวิเคราะห๑ได๎อํานโครงการให๎ฟัง
กํอนครับ
นายชวลิต สุมะลิ
- ครับผมจะอํานสรุปโครงการทั้งหมดที่ทํานได๎เคยเสนอมาเมื่อคราวที่แล๎ว มีโครงการรวม
นักวิเคราะห์ ฯ ทั้งหมด มี ดังนี้
ลาดับ
โครงการ
ความสาคัญ
1
ลานกีฬาพร๎อมอุปกรณ๑กลางแจ๎ง และห๎องสมุด

หมายเหตุ

2

ปรับปรุงเสียงตามสาย พร๎อมเครื่องเลํน/ลาโพง-ถึงท๎ายหมูํบ๎านพร๎อม
ติดตั้งหอกระจายขําว 1 จุด

3

วางทํอระบายน้า (ซอยบ๎านนางจาลอง) และ (ซอยบ๎านนางจิตร คล๎าย
แก๎ว/นางทวี
ปาลวัฒน๑)

4

พนังกั้นดินสไลด๑ตํอจากเดิมถึงทํอระบายน้า - ศาลาSML

5

ขุดลอกคลองจากแยกคลองR16 ตลอดเลียบถนนลาดยาง

6

ซํอมแซมรางระบายน้าข๎างบ๎านอาจารย๑วิสุทธิ์

7

วางทํอเมนประปาหมูํบ๎านทั้งหมด

8

ขุดลอกคลองหมูํ 10 ทุกสาย

9

ขุดลอกคลอง เริ่มจากสะพานเขาบ๎านหว๎า - ทางเข๎าสายข๎างปั้ม

10

ลานคอนกรีตบริเวณหน๎าบ๎านอาจารย๑สมบูรณ๑

/ลาดับความสาคัญ...
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ลาดับ
โครงการ
ความสาคัญ
11
ติดตั้งมิเตอร๑ไฟฟ้าศาลาSML
12

ติดตั้งกระจกโค๎งนูนตามทางแยก

13

ติดตั้งกล๎องวงจรปิด แยกป้อมตารวจ

หมายเหตุ

งบสมทบ อบจ.

ทั้งหมดนี้เ ป็ นโครงการที่ พวกทํา นเสนอไปเมื่ อ ครั้ งที่ แ ล๎ว ซึ่ ง อบต. บ๎ า นชี ได๎ ออกหนํ ว ย
ประชาคมทาแผนพัฒนา 4 ปี ประจาปี 2561 – 2564 และทาง อบต. บ๎านชี ได๎บรรจุไว๎
ในแผนพัฒนาทุกโครงการแล๎วนะครับ และทํานใดคิดวําหมูํบ๎านของทํานต๎องการแก๎ไขปัญหา
หรืออยากเสนอแนะโครงการใดที่เป็นปัญหาของทํานที่ไมํมีใน 13 โครงการนี้ หรือที่ทํานยัง
ไมํได๎เสนอไปในแผนชุมชน ก็ขอเชิญเสนอได๎เลยครับ
นายยอดชาย อินทร์มา
หัวหน้าส่วนโยธา

ถนนลาดยาง R 16 ชํวงเลี้ยวซอยหน๎าเขาวัดบรรได๎ไปหนองปลาไหลเผือก ได๎รับสนับสนุนงบ
ผู๎วํานะครับ

นายโชติ ปาลวัฒน์
ชาวบ้าน หมู่ที่ 10

ผมขอเสนอเพิ่มโครงการครับ เปลี่ยนเสาไฟฟ้า เป็นเสาปูน จานวน 5 ต๎น

นายโชติ ปาลวัฒน์
ชาวบ้าน หมู่ที่ 10

ผมขอเสนอเพิ่มโครงการครับ ซํอมแซมทํอระบายน้าเขตติดตํอ หมูํ 10 กับ ต.เขาสมอคอน

นางถุงทอง ปานเดช
ชาวบ้าน หมู่ที่ 10

ผมขอเสนอเพิ่มโครงการคํะ วางทํอระบายน้าจากบ๎านนางถุงทอง – ลงแมํน้า

นางอุทัยทิพย์ ปาลวัฒน์
ผญ. บ้าน หมู่ที่ 10

คํะดิฉันขอให๎ตัดโครงการที่ 7 ออกคํะ วางทํอเมนประปาหมูํบ๎านทั้งหมด เนื่องจากตอนนี้
ทาง อบต. ได๎กํอสร๎างระบบประปาขนาดใหญํ ทาง อบต. ต๎องดาเนินการวางทํอเมนใหมํอยูํ
แล๎วคํะ

นายมณฑล มีลาภ
นายก อบต. บ้านชี

มีใครจะเสนอโครงการเพิม่ อีกหรือไมํ

ที่ประชุม

ไม่มีคนเสนอเพิ่มเติม

นายชวลิต สุมะลิ
(นักวิเคราะห์ฯ)

ตํอไปเราก็จะมาทาการเรียงลาดับความสาคัญของโครงการกันครับ เอาเป็นลาดับแรกกํอนเลย
มีทํานใดที่จะเสนอโครงการอื่นเป็นลาดับที่ 1 บ๎าง

นางอุทัยทิพย์ ปาลวัฒน์
ผญ. บ้าน หมู่ที่ 10

ผมขอเสนอโครงการที่ 14 เปลี่ยนเสาไฟฟ้า เป็นเสาปูน จานวน 5 ต๎น
เป็นโครงการที่ 1 คํะ

นายป๊อก ภาโรง รร.วัดท่าช้าง ผมขอเสนอโครงการที่ 1 ลานกีฬาพร๎อมอุปกรณ๑กลางแจ๎ง และห๎องสมุด
ชาวบ้าน หมู่ที่ 10
เป็นโครงการที่ 1 ครับ
/นางวาสนา คาภาเกะ...
-4นางวาสนา คาภาเกะ
ผช.ผญ. บ้าน หมู่ที่ 10

ดิฉันขอเสนอโครงการที่ 3 วางทํอระบายน้า (ซอยบ๎านนางจาลอง) และ (ซอยบ๎านนาง
สมจิตร คล๎อยแก๎ว/นางทวี ปาลวัฒน๑) เป็นโครงการที่ 1 ครับ

นายโชติ ปาลวัฒน์
ชาวบ้าน หมู่ที่ 10

ผมขอเสนอโครงการที่ ซํอมแซมทํอระบายน้าเขตติดตํอ หมูํ 10 กับ ต.เขาสมอคอน
เป็นโครงการลาดับที่ 1 ครับ

นางถุงทอง ปานเดช
ชาวบ้าน หมู่ที่ 10

ดิฉันขอเสนอโครงการที่ 16 วางทํอระบายน้าจากบ๎านนางถุงทอง – ลงแมํน้า เป็นโครงการ
ลาดับที่ 1 ครับ

นายโชติ ปาลวัฒน์
ชาวบ้าน หมู่ที่ 10

ครับผมขอเสนอโครงการที่ 2 ปรับปรุงเสียงตามสาย พร๎อมเครื่องเลํน/ลาโพง – ถึงท๎าย
หมูํบ๎าน เป็นโครงการลาดับที่ 1 ครับ

นายชวลิต สุมะลิ
(จนท. วิเคราะห์ฯ)

ครับในเมื่อมีผู๎เสนอโครงการจัดลาดับที่ 1 ไว๎ 6 โครงการ ผมขอมติที่ประชุมให๎ยกมือวํา
โครงการที่ทํานเสนอมา 5 โครงการ โครงการไหนจะได๎เป็นลาดับที่ 1 เอาจากเสียงข๎างมาก
นะครับ

มติที่ประชุม

รับทราบ

นายชวลิต สุมะลิ
(จนท. วิเคราะห์ฯ)

ผมจะเริ่มอํานแตํละโครงการนะครับ แล๎วให๎ทํานยกมือวําจะทํานต๎องการโครงการไหนเป็น
ลาดับที่ 1
ลาดับ
โครงการ
ความสาคัญ
14
เปลี่ยนเสาไฟฟ้า เป็นเสาปูน จานวน 5 ต๎น (ลาดับที่ 4)

นายชวลิต สุมะลิ
(นักวิเคราะห์ฯ)

หมายเหตุ
39 เสียง

1

ลานกีฬาพร๎อมอุปกรณ๑กลางแจ๎ง และห๎องสมุด (ลาดับที่ 1)

45 เสียง

3

43 เสียง

15

วางทํอระบายน้า (ซอยบ๎านนางจาลอง) และ (ซอยนางสมจิตร คล๎อย
แก๎ว / นางทวี ปาลวัฒน๑) (ลาดับที่ 2)
ซํอมแซมทํอระบายเขตติดตํอ หมูํ 10 กับ ต.เขาสมอคอน (ลาดับที่ 6)

16

วางทํอระบายน้า จากบ๎านนางถุงทอง – ลงแมํน้า (ลาดับที่ 5)

37 เสียง

2

ปรับปรุงเสียงตามสาย พร๎อมเครื่องเลํน/ลาโพง – ถึงท๎ายหมูํบ๎าน
(ลาดับที่ 3)

40 เสียง

36 เสียง

เราจะมาเรียงลาดับสรุป โครงการที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสี่ปีนะครับ ก็จะบรรจุไว๎ทุก
โครงการครับ

/ลาดับความสาคัญ...
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ลาดับ
ความสาคัญ

โครงการ

1

ลานกีฬาพร๎อมอุปกรณ๑กลางแจ๎ง และห๎องสมุด (กลุํมบ๎านอาจารย๑สมบรูณ๑)

2

วางทํอระบายน้า (ซอยบ๎านนางจาลอง) และ (ซอยบ๎านนางจิตร คล๎ายแก๎ว/
นางทวี ปาลวัฒน๑

3

ปรับปรุงเสียงตามสาย พร๎อมเครื่องเลํน/ลาโพง – ถึงท๎ายหมูํบ๎านพร๎อมติดตั้ง

หมาย
เหตุ

หอกระจํายขําว 1 จุด
4

เปลี่ยนเสาไฟฟ้าเป็นเสาปูน จานวน 5 ต๎น

5

วางทํอระบายน้า จากบ๎านนางถุงทอง - ลงแมํน้า

6

ซํอมแซมทํอระบายน้าเขตติดตํอหมูํ 10 กับ ต.เขาสมอคอน

7

พนังกั้นดินสไลด๑ตํอจากเดิมถึงทํอระบายน้า - ศาลาSML

8

ขุดลอกคลองจากแยกคลองR16 ตลอดเลียบถนนลาดยาง

9

ซํอมแซมรางระบายน้าข๎างบ๎านอาจารย๑วิสุทธิ์

10

ขุดลอกคลองหมูํ 10 ทุกสาย

11

ขุดลอกคลอง เริ่มจากสะพานเขาบ๎านหว๎า - ทางเข๎าสายข๎างปั้ม

12

ติดตั้งมิเตอร๑ไฟฟ้าศาลาSML

13

ติดตั้งกระจกโค๎งนูนตามทางแยก

ขอมติที่ประชุมด๎วยนะครับ วําที่ได๎เรียงลาดับ ไมํทราบวําทุกทํานมีความเห็นเป็นอยํางไรบ๎าง
มติที่ประชุม

เห็นชอบเป็นเอกฉันท์

นายมณฑล มีลาภ
นายก อบต. บ๎านชี

เรื่องการคัดเลือกคณะกรรมการประชาคมหมูํบ๎าน
ขอมอบหมายให๎เจ๎าหน๎าที่เป็นผู๎ดาเนินการตํอไป

นายชวลิต สุมะลิ
นักวิเคราะห๑ฯ

- เนื่องจากคณะกรรมการประชาคมหมูํบ๎านมีหน๎าที่คือ
1. รํวมเป็นคณะทางานสนับสนุนกระบวนการจัดทาแผนชุมชน เพือ่ รํวมกันกาหนด
/ประเด็นหลักการพัฒนา...
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ประเด็นหลักการพัฒนาให๎สอดคล๎องกับวิสัยทัศน๑ พันธกิจ และจุดมุํงหมายเพื่อการพัฒนา
ในแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนา รวมทั้งสอดคล๎องกับปัญหาความต๎องการของประชาคม
และชุมชน โดยให๎นาข๎อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหนํวยตําง ๆ และข๎อมูลจากการ
ประชาคมหมูํบ๎านมาประกอบการจัดทาแผนชุมชนตํอไป
๒. เป็นคณะกรรมการตรวจรับการจ๎างเพื่อตรวจสอบงานตํางๆที่องค๑การบริห ารสํวน
ตาบล จัดทาในพื้นที่ เชํน โครงการกํ อสร๎างตํางๆ เป็นต๎น ในการคัดเลือ กคณะกรรมการ
ประชาคมหมูํบ๎าน ทั้งนี้ก็เพื่อให๎ประชาชนสามารถคัดเลือกคณะกรรมการประชาคมหมูํบ๎านที่
ปฏิบัติหน๎าที่เป็นตัวแทนชาวบ๎านในการดาเนินการตามหน๎าที่ โดยดารงตาแหนํงคราวละ 1 ปี
แตํประชาชนสามารถคัดเลือกคณะกรรมการประชาคมหมูํบ๎านคนเดิมก็ ได๎ถ๎ามีความเห็นวําคน
เดิมสามารถปฏิบัติงานในหน๎าที่ได๎ดีแล๎ว
ซึ่งปัจจุบันนี้คณะกรรมการประชาคมหมูํบ๎านหมูํที่ 5 มี 5 ทําน ได๎แกํ
1. นายสวําง หนักเพ็ชร๑

2. นายขวัญเมือง ใจการุณ
3. นางจันทร๑เพ็ญ บุญครอบ
4. นางปานทิพย๑ บุญครอบ
ดังนั้น จึงขอดาเนินการคัดเลือกคณะกรรมการประชาคมหมูํบา๎ น โดยการลงมติให๎คะแนน
เพื่อที่จะดาเนินการแตํงตั้งคณะกรรกมารประชาคมตาบล ประจาปีงบประมาณ 2560 ตํอไป
- จึงขอมติที่ประชุมคือให๎ลงมติให๎คะแนนในการแตํงตั้งคณะกรรมการประชาคม โดย
มีการขอมติคะแนนเสียงให๎เปลีย่ นคณะกรรมการฯใหมํ 0 คะแนน และมีการขอมติ
คะแนนเสียงให๎ใช๎คณะกรรมการฯชุดเดิม 45 คะแนน และขอให๎เสนอเพิ่มอีกหมูํละ 5 คน
เป็น 10 คน 45 คะแนน
นายสว่าง หนักเพ็ชร์
ชาวบ้าน หมู่ที่ 10

ครับผมขอลาออกครับ

นายโชติ ปาลวัฒน์
ชาวบ้าน หมู่ที่ 10

ครับนายขวัญเมือง ใจการุณ ไปอยูํที่อื่นครับ

นางอุทัยทิพย์ ปาลวัฒน์
ผญ. บ้าน หมู่ที่ 10

คํะดิฉันขอเสนอ น.ส. อุทัยทิพย๑ ปาลวัฒน๑ นางวาสนา คาภาเกะ นางสุวดี แผํนสาริต
นายประจบ ปาลวัฒน๑ นายโชติ ปาลวัฒน๑ รอ. ศรีบุญเรือง หาญดี นายอนันต๑ คาภาเกะ
รต.ยุทธชัย ศรีสะอาด คํะ

นายชวลิต สุมะลิ
นักวิเคราะห์ฯ

ผมขอมติที่ประชุมครับ

มติที่ประชุม

เป็นเอกฉันฑ์

นายชวลิต สุมะลิ
นักวิเคราะห๑ฯ

- ผลสรุปปรากฏวํามีมติเป็นเอกฉันท๑ให๎แตํงตั้งคณะกรรมการประชาคมหมูํบ๎านชุดเดิม
และเพิ่มอีก 8 คน เป็น 10 ซึ่งได๎แกํ
1. นางจันทร๑เพ็ญ บุญครอบ
2. นางปานทิพย๑ บุญครอบ
3. น.ส. อุทัยทิพย๑ ปาลวัฒน๑
4. นางวาสนา คาภาเกะ
5. นางสุวดี แผํนสาริต
/6. นายประจบ....
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6. นายประจบ ปาลวัฒน๑
7. นายโชติ ปาลวัฒน๑
8. รอ.ศรีบุญเรือน หาญดี
9. นายอนันต๑ คาภาเกะ
10. รต. ยุทธชัย ศรีสะอาด

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องอื่น ๆ

นายมณฑล มีลาภ
นายก อบต.บ๎านชี

ครับผมก็เรื่องแจ๎งให๎ทํานทราบนะครับวําตอนนี้รถสองแถวที่วิ่งจากมหาสอน-ลพบุรี ขณะนี้ทาง
ขนสํงจังหวัดลพบุรไี ด๎ขยายเขตการวิ่งรถจากบ๎านหมี่ - ลพบุรี แล๎วนะครับเพื่อพี่น๎องชาว
ตาบลบ๎านชีจะได๎สะดวกในการเดินทางไปหาหมอไมํต๎องเหมารถเพือ่ ไปตํอยากันแล๎วนะครับ

นายทินกร แสวงเจริญ
รองนายก อบต.บ๎านชี

ครับด๎วยขณะนีไ้ ด๎เกิดปัญหาฝนทิ้งชํวงนานทาให๎น้าไมํไหลจึงอยากให๎ชาวบ๎านเตรียมพาชนะไว๎
ใสํน้า เพื่อเกิดปัญหาภัยแล๎งน้าไมํไหลจะได๎มีถึงไว๎รองรับน้า เพราะเกิดเหตุหมูํที่ 12
น้าประปาไมํไหลวันนีร้ ถน้า อบต. ได๎ออกแจกน้าเพื่อใช๎ในการอุปโภค – บริโภค

นายมณฑล มีลาภ
นายก อบต. บ๎านชี

มีใครจะสอบถามหรือเสนอแนะเรือ่ งอื่น ๆ หรือไมํ ครับ ถ๎าไมํมีผลขอปิดประชุมครับ

ปิดประชุม

เวลา 18.30 น.
(ลงชื่อ)

ผู๎จดบันทึก

( น.ส. วาสนา พันธุ๑สี )
ตาแหนํง ผู๎ชํวยเจ๎าหน๎าที่บันทึกข๎อมูล อบต. บ๎านชี
(ลงชื่อ

ผู๎ตรวจบันทึก

( นายชวลิต สุมะลิ )
ตาแหนํง นักวิเคราะห๑นโยบายและแผน
(ลงชื่อ

ผู๎ตรวจบันทึก

( นายธัชยุทธ ทองเล็ก )
ตาแหนํง ปลัดองค๑การบริหารสํวนตาบลบ๎านชี

รายงานการประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 11
เพื่อจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 4 ปี ประจาปี 2561 - 2564
วันที่ 30 ตุลาคม 2560 เวลา 16.30 – 18.30 น.
ณ ศาลาเอนกประสงค์
ตาบลบ้านชี อาเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
**************************************
เปิดประชุมเวลา

16.30 น.
เมื่อถึงเวลา 16.30 น. นายกองค๑การบริหารสํวนตาบลบ๎านชี กลําวเปิดประชุม เพื่อจัดทา
แผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาและแผนพัฒนา 4 ปี ประจาปี 2561 – 2564

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไมํมี

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องเพื่อพิจารณา
2.1 พิจารณาการจัดทาทบทวนแผนชุมชนของหมู่บ้านประจาปี 2561
2.2 พิจารณาจัดลาดับความสาคัญของโครงการ/กิจกรรมเพื่อจัดทาแผนพัฒนาสี่ปี
(พ.ศ. 2561 – 2564) (เฉพาะโครงสร้างพื้นฐาน)
2.3 พิจารณาคัดเลือกผู้แทนประชาคมเป็นกรรมการจัดหาพัสดุ

นายมณฑล มีลาภ
นายก อบต. บ้านชี

- สวัสดีครับ พํอแมํพี่น๎อง หมูํ 11 ทุกทํานที่สละเวลามาเข๎ารํวมกิจกรรมการออก
ประชุมประชาคมเพื่อจัดทาแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาและแผนพัฒนาสี่ปี ประจาปี 2561 –
2564 ซึ่งทางองค๑การบริหารสํวนตาบลบ๎านชี ก็ยังได๎รับความรํวมมือเป็นอยํางดีจากพี่น๎องชาว
ตาบลบ๎านชีเหมือนในทุก ๆ ปี ทางองค๑การบริหารสํวนตาบลบ๎านชีก็หวังเป็นอยํางยิ่งวําทุก
ทํานจะได๎ชํวยกันเสนอแนะข๎อคิดเห็นและปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งทางเทศบาลก็ยินดีที่จะรับฟังทุก
ปัญหาและรํวมกันหาวิธีการแก๎ไขปัญหาที่เกิดขึ้น อยํางไรเราทุกคนก็มีสํวนรวมในการแก๎ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น และยังรํวมมือรํวมใจในการพัฒนาบ๎านเมืองของเราให๎เจริญก๎าวหน๎าตํอไป
หวังเป็นอยํางยิ่งนะครับคงจะได๎รับความรํวมมือรํวมใจของพี่น๎องชาวบ๎านชีเป็นอยํางดี
เชิญนักวิเคราะห๑นโยบายและแผน ได๎ชํวยอธิบายเกี่ยวกับการเสนอโครงการเพื่อ
บรรจุลงในแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาและแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เชิญครับ

นายชวลิต สุมะลิ
- ก็จะขอชี้แจงระเบียบการจัดทาแผนกํอนนะครับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการ
นักวิเคราะห์ ฯ จัดทาแผนพัฒนาของ ท๎องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 3 การจัดทาแผนพัฒนาข๎อ 16 การ
จัดทาแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาให๎ดาเนินการตามระเบียบนี้โดยมีขนั้ ตอน ดาเนินการดังนี้
1. คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นจัดประชุมประชาคมท๎องถิ่น สํวนราชการและ
รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข๎องเพื่อแจ๎งแนวทางพัฒนาท๎องถิ่น รับทราบปัญหา ความต๎องการ ประเด็น
การพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข๎องตลอดจนความชํวยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนามากาหนดแนวทางการจัดทาแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนา โดย
ให๎นาข๎อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหนํวยงานตําง ๆ และข๎อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณา
ประกอบการจัดทาแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนา
2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท๎องถิ่นรวบรวมแนวทางและข๎อมูล
นามาวิเคราะห๑เพื่อจัดทารํางแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาแล๎วเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท๎องถิ่น
/3. คณะกรรมการพัฒนา...
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3. คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นพิจารณารํางแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาเพื่อเสนอ
ผู๎บริหารท๎องถิ่น
4. ผู๎บริหารท๎องถิ่นพิจารณาอนุมัติรํางแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาและประกาศใช๎แผน
ยุทธศาสตร๑การพัฒนา
นายมณฑล มีลาภ
นายก อบต. บ้านชี

- ตํอไปนี้ ก็ขอให๎ชาวตาบลบ๎านชี ชํวยกันรํวมออกแสดงความคิดเสนอแนะเพื่อจัดทา
แผนพัฒนา 4 ปี 2561 – 2564 จากที่เราได๎ออกประชาคมเพื่อทาแผนพัฒนา 4 ปี 2561
– 2564 ในปีที่ แล๎วไปแล๎วนั้น ซึ่งยังมีปัญหาและความต๎องการที่ยังไมํครอบคลุมหรือเป็ น
ปัญหาที่เกิดขึ้นมาใหมํและเป็นปัญหาเรํงดํวนที่ต๎องเรํงดาเนินการ ดังนั้น ทาง อบต. จึงได๎
ออกประชาคมเพื่อสอบถามความต๎องการของประชาชน ที่ต๎องการให๎ อบต. บรรจุไว๎ใน
แผนพัฒนา 4 ปี ประจาปี 2561 - 2564 ซึ่งโครงการตําง ๆ ที่เป็นปัญหาของทําน และ
ทางทํานคิดวํามีความจาเป็นที่ต๎องแก๎ไขโดยทาง อบต. จะได๎ให๎ทํานนาเสนอเพื่อบรรจุไว๎ใน

แผนพัฒนาของ อบต. กํอน ถึงจะดาเนินการได๎ ก็จะให๎ นักวิเคราะห๑ได๎อํานโครงการให๎ฟัง
กํอนครับ
นายชวลิต สุมะลิ
- ครับผมจะอํานสรุปโครงการทั้งหมดที่ทํานได๎เคยเสนอมาเมื่อคราวที่แล๎ว มีโครงการรวม
นักวิเคราะห์ ฯ ทั้งหมด มี ดังนี้
ลาดับ
ความสาคัญ

โครงการ

หมายเหตุ

1

กํอสร๎างและซํอมแซมสะพานไม๎ขา๎ มคลอง(หน๎าบ๎านนายวิชาญ/นายกี/
นายไพ/นางมาลัน/นางบุญนาค บุญคง)

2

ตํอเติมถนน คสล. ซุม๎ ข๎างโบสถ๑ - สะพานปูน

3

โครงการป้องกันและแก๎ไขปัญหาไข๎เลือดออกและโรคพิษสุนัขบ๎า/แมว

4

ถนน คสล. ซอยข๎าง รพ.สํงเสริมสุขภาพ - บ๎านนายบุญเลิศ

5

เครื่องออกกาลังกาย

6

ขุดลอกคลองไส๎ไกํหลังบ๎าน น.ส.สังเวียน ออกไปหลัง รพ.สํงเสริม
สุขภาพและสามแยกเข๎าสระอนามัย

7

ขุดลอกคลองไส๎ไกํบ๎านพักชลประทาน - สุดสาย(คลองR3)

8

ปรับปรุงเสียงตามสาย (เขาปกล๎น/บ๎านหนองจอก)

9

ขยายเขตไฟฟ้าซอยข๎าง รพ.สํงเสริมสุขภาพ - วัดเกริ่นกฐิน

10

ขยายเขตไฟฟ้าหน๎าบ๎านนายสมหวัง - บ๎านนายอาไพ

/ลาดับความสาคัญ...
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ลาดับ
โครงการ
ความสาคัญ
11
ขุดลอกคลองสายหนองสะเดา
12

ขุดลอกคลองไส๎ไกํทุกเส๎นในหมูํ 11

13

ติดตั้งไฟฟ้าแสงจันทร๑สามแยกหนองจอก

14

ลงลูกรังสายหลังเขาปกล๎น - สะพานปูน

15

ปรับปรุงถนนลูกรังสายหนองเสือ - คลองทิ้งน้า

หมายเหตุ

เข๎าแผน อบจ.

16

ลงลูกรังสายคู18 - คลองทิ้งน้า ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร

ทั้งหมดนี้เ ป็ นโครงการที่ พวกทํา นเสนอไปเมื่ อ ครั้ งที่ แ ล๎ว ซึ่ ง อบต. บ๎ า นชี ได๎ ออกหนํ ว ย
ประชาคมทาแผนพัฒนา 4 ปี ประจาปี 2561 – 2564 และทาง อบต. บ๎านชี ได๎บรรจุไว๎
ในแผนพัฒนาทุกโครงการแล๎วนะครับ และทํานใดคิดวําหมูํบ๎านของทํานต๎องการแก๎ไขปัญหา
หรืออยากเสนอแนะโครงการใดที่เป็นปัญหาของทํานที่ไมํมีใน 16 โครงการนี้ หรือที่ทํานยัง
ไมํได๎เสนอไปในแผนชุมชน ก็ขอเชิญเสนอได๎เลยครับ
นายสมหวัง ศรีษะเกตุ
ผช.ผญ.บ้าน หมู่ที่ 11

ผมขอเสนอเพิ่มโครงการครับ ติดกล๎องวงจรปิด สามแยก

นางกิมไล้
ชาวบ้าน หมู่ที่ 11

ดิฉันขอเสนอเพิ่มโครงการคํะ ซอมแซมถนนลูกรัง ซอยบ๎านนางกิมไล๎

นายกี จันทร์ทนดา
ชาวบ้าน หมู่ที่ 11

ผมขอเสนอเพิ่มโครงการครับ วางทํอระบายน้าจากบ๎านนางถุงทอง – ลงแมํน้า

นายวิเชียร ทางดี
ชาวบ้าน หมู่ที่ 11

ผมขอเสนอเพิ่มโครงการครับ ปรับปรุงถนนลูกรังสายหลังเขาปกล๎น

นายมณฑล มีลาภ
นายก อบต. บ้านชี

มีใครจะเสนอโครงการเพิม่ อีกหรือไมํ

ที่ประชุม

ไม่มีคนเสนอเพิ่มเติม

นายชวลิต สุมะลิ
(นักวิเคราะห์ฯ)

ตํอไปเราก็จะมาทาการเรียงลาดับความสาคัญของโครงการกันครับ เอาเป็นลาดับแรกกํอนเลย
มีทํานใดที่จะเสนอโครงการอื่นเป็นลาดับที่ 1 บ๎าง

นายสมหวัง ศรีษะเกตุ
ผช.ผญ. บ้าน หมู่ที่ 11

ผมขอเสนอโครงการที่ 17 ติดกล๎องวงจรปิด สามแยก เป็นโครงการที่ 1 ครับ

/นายขา โพธิ์ศรี...
-4นายขา โพธิ์ศรี
ชาวบ้าน หมู่ที่ 11

ผมขอเสนอโครงการที่ 6 ขุดลอกคลองไส๎ไกํหลังบ๎าน น.ส.สังเวียน ออกไปหลัก รพ.สํงเสริม
สุขภาพและสามแยกเข๎าสระอนามัย เป็นโครงการที่ 1 ครับ

นายบุญเลิศ ศรีม่วง
ชาวบ้าน หมู่ที่ 11

ผมขอเสนอโครงการที่ 4 ถนน คสล. ซอยข๎าง รพ.สํงเสริมสุขภาพ – บ๎านนายบุญเลิศ
เป็นโครงการที่ 1 ครับ

นางเสนอ .............
ชาวบ้าน หมู่ที่ 11

ผมขอเสนอโครงการที่ 1 กํอสร๎างและซํอมแซมสะพานไม๎ข๎างคลอง (หน๎าบ๎านนายวิชาญ/
นายกี/นายไพ/นางมาลัย/นางบุญนาค บุญคง) เป็นโครงการลาดับที่ 1 คํะ

นายวิเชียร ทางดี
ชาวบ้าน หมู่ที่ 11

ดิฉันขอเสนอโครงการที่ 20 ปรับปรุงถนนลูกรังสายหลังเขาปกล๎น เป็นโครงการ
ลาดับที่ 1 ครับ

นายชวลิต สุมะลิ

ครับในเมื่อมีผู๎เสนอโครงการจัดลาดับที่ 1 ไว๎ 5 โครงการ ผมขอมติที่ประชุมให๎ยกมือวํา

(จนท. วิเคราะห์ฯ)

โครงการที่ทํานเสนอมา 5 โครงการ โครงการไหนจะได๎เป็นลาดับที่ 1 เอาจากเสียงข๎างมาก
นะครับ

มติที่ประชุม

รับทราบ

นายชวลิต สุมะลิ
(จนท. วิเคราะห์ฯ)

ผมจะเริ่มอํานแตํละโครงการนะครับ แล๎วให๎ทํานยกมือวําจะทํานต๎องการโครงการไหนเป็น
ลาดับที่ 1
ลาดับ
โครงการ
ความสาคัญ
17
ติดกล๎องวงจรปิด สามแยก (ลาดับที่ 2)
6

21 เสียง

ขุดลอกคลองไส๎ไกํหลังบ๎าน น.ส.สังเวียน ออกไปหลัง รพ.สํงเสริม
สุขภาพ (ลาดับที่ 5)

3 เสียง

1

ถนน คสล. ซอยข๎าง รพ.สํงเสริมสุขภาพ – บ๎านนายบุญเลิศ
(ลาดับที่ 3)
กํอสร๎างและซํอมแซมสะพานไม๎ขา๎ มคลอง (หน๎าบ๎านนายวิชาญ/นาย
กี/นายไพ/นางมาลัย/นางบุญนาค บุญคง) (ลาดับที่ 1)

22 เสียง

20

ปรับปรุงถนนลูกรังสายหลังเขาปกล๎น (ลาดับที่ 4)

6 เสียง

4

นายชวลิต สุมะลิ
(นักวิเคราะห์ฯ)

หมายเหตุ

8 เสียง

เราจะมาเรียงลาดับสรุป โครงการที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสี่ปีนะครับ ก็จะบรรจุไว๎ทุก
โครงการครับ
ลาดับ
ความสาคัญ
1

หมาย
เหตุ

โครงการ
กํอสร๎างและซํอมแซมสะพานไม๎ข๎ามคลอง(บ๎านนายไพ/นางมาลัย/นางบุญนาค บุญคง)

/ลาดับความสาคัญ...
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ลาดับ
ความสาคัญ

โครงการ

2

กล๎องวงจรปิด สามแยกบ๎านนายสมหวัง

3

ถนน คสล. ซอยข๎าง รพ.สํงเสริมสุขภาพ - บ๎านนายบุญเลิศ

4

ปรับปรุงถนนลูกรังสายหลังเขาปกล๎น

5

ขุดลอกคลองไส๎ไกํหลังบ๎าน น.ส.สังเวียน ออกไปหลัง รพ.สํงเสริม
สุขภาพและสามแยกเข๎าสระอนามัย

หมาย
เหตุ

6

โครงการป้องกันและแก๎ไขปัญหาไข๎เลือดออกและโรคพิษสุนัขบ๎า/แมว

7

เครื่องออกกาลังกาย

8

ขุดลอกคลองไส๎ไกํบ๎านพักชลประทาน - สุดสาย(คลองR3)

9

ปรับปรุงเสียงตามสาย (เขาปกล๎น/บ๎านหนองจอก)

10

ขุดลอกคลองสายหนองสะเดา

11

ขุดลอกคลองไส๎ไกํทุกเส๎นในหมูํ 11

12

ติดตั้งไฟฟ้าแสงจันทร๑สามแยกหนองจอก

13

ลงลูกรังสายหลังเขาปกล๎น - สะพานปูน

14

ปรับปรุงถนนลูกรังสายหนองเสือ - คลองทิ้งน้า

15

ลงลูกรังสายคู18 - คลองทิ้งน้า ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร

16

ลงลูกรังซํอมแซม ซอยบ๎านนางกิมไล๎

17

ถนน คสล. ตํอจาก คสล.เดิม - ถึงบ๎านนายกี

18

ขยายเขตไฟฟ้าหน๎าบ๎านนายสมหวัง - บ๎านนายอาไพ

19

ขุดลอกคลองสายหนองสะเดา

เข๎าแผน
อบจ.

ขอมติที่ประชุมด๎วยนะครับ วําที่ได๎เรียงลาดับ ไมํทราบวําทุกทํานมีความเห็นเป็นอยํางไรบ๎าง
มติที่ประชุม

เห็นชอบเป็นเอกฉันท์
/นายมณฑล มีลาภ...
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นายมณฑล มีลาภ
นายก อบต. บ้านชี

เรื่องการคัดเลือกคณะกรรมการประชาคมหมูํบ๎าน
ขอมอบหมายให๎เจ๎าหน๎าที่เป็นผู๎ดาเนินการตํอไป

นายชวลิต สุมะลิ
นักวิเคราะห์ฯ

- เนื่องจากคณะกรรมการประชาคมหมูํบ๎านมีหน๎าที่คือ
1. รํวมเป็นคณะทางานสนับสนุนกระบวนการจัดทาแผนชุมชน เพื่อรํวมกันกาหนด
ประเด็นหลักการพัฒนาให๎สอดคล๎องกับวิสัยทัศน๑ พันธกิจ และจุดมุํงหมายเพื่อการพัฒนา
ในแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนา รวมทั้งสอดคล๎องกับปัญหาความต๎องการของประชาคม
และชุมชน โดยให๎นาข๎อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหนํวยตําง ๆ และข๎อมูลจากการ
ประชาคมหมูํบ๎านมาประกอบการจัดทาแผนชุมชนตํอไป
๒. เป็นคณะกรรมการตรวจรับการจ๎างเพื่อตรวจสอบงานตํางๆที่องค๑การบริห ารสํวน
ตาบล จัดทาในพื้นที่ เชํน โครงการกํ อสร๎างตํางๆ เป็นต๎น ในการคัดเลือ กคณะกรรมการ
ประชาคมหมูํบ๎าน ทั้งนี้ก็เพื่อให๎ประชาชนสามารถคัดเลือกคณะกรรมการประชาคมหมูํบ๎านที่

ปฏิบัติหน๎าที่เป็นตัวแทนชาวบ๎านในการดาเนินการตามหน๎าที่ โดยดารงตาแหนํงคราวละ 1 ปี
แตํประชาชนสามารถคัดเลือกคณะกรรมการประชาคมหมูํบ๎านคนเดิมก็ได๎ถ๎ามีความเห็นวําคน
เดิมสามารถปฏิบัติงานในหน๎าที่ได๎ดีแล๎ว
ซึ่งปัจจุบันนี้คณะกรรมการประชาคมหมูํบ๎านหมูํที่ 5 มี 5 ทําน ได๎แกํ
1. นายสมหลัง ศรีษะเกตุ
2. นายเช๎า แจํมใส
3. นายวิชาญ โอภาส
4. นายสมปอง ปิ่นเกตุ
5. นายชาตรี ศรีษะเกตุ
ดังนั้น จึงขอดาเนินการคัดเลือกคณะกรรมการประชาคมหมูํบา๎ น โดยการลงมติให๎คะแนน
เพื่อที่จะดาเนินการแตํงตั้งคณะกรรกมารประชาคมตาบล ประจาปีงบประมาณ 2560 ตํอไป
- จึงขอมติที่ประชุมคือให๎ลงมติให๎คะแนนในการแตํงตั้งคณะกรรมการประชาคม โดย
มีการขอมติคะแนนเสียงให๎เปลีย่ นคณะกรรมการฯใหมํ 0 คะแนน และมีการขอมติ
คะแนนเสียงให๎ใช๎คณะกรรมการฯชุดเดิม 22 คะแนน และขอให๎เสนอเพิ่มอีกหมูํละ 5 คน
เป็น 10 คน 22 คะแนน
นายสมหวัง ศรีษะเกตุ
ผมขอเสนอ เป็นคณะผู๎นาหมูํบ๎านทั้ง 5 คน ครับ นายสันติ เครือแตง นางสังวาลย๑
ผช.ผญ. บ้าน หมู่ที่ 11 เมืองสวําง นางละเมียด เสมาทอง นายสมหวัง ศรีษะเกตุ นายวิชาญ โอภาส นายประเสริฐ
พิกุลสด นายประสิทธิ์ พิกุลสด นายชูชาติ โฉมงาม นายขา โพธิ์ศรี นายอุดม ศรีษะเกตุ
นายชวลิต สุมะลิ
นักวิเคราะห์ฯ

ผมขอมติที่ประชุมครับ

มติที่ประชุม

เป็นเอกฉันฑ์

นายชวลิต สุมะลิ
นักวิเคราะห์ฯ

- ผลสรุปปรากฏวํามีมติเป็นเอกฉันท๑ให๎แตํงตั้งคณะกรรมการประชาคมหมูํบ๎านชุดเดิม
และเพิ่มอีก 8 คน เป็น 10 ซึ่งได๎แกํ
1. นายสันติ เครือแตง
2. นางสังวาลย๑ เมืองสวําง
3. นางละเมียด เสมาทอง
4. นายสมหวัง ศรีษะเกตุ
5. นายวิชาญ โอภาส
/6. นายประเสริฐ...
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6. นายประเสริฐ พิกุลสด
7. นายประสิทธิ์ พิกุลสด
8. นายชูชาติ โฉมงาม
9. นายขา โพธิ์ศรี
10. นายอุดม ศรีษะเกตุ

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องอื่น ๆ

นายมณฑล มีลาภ
นายก อบต.บ้านชี

ครับผมก็เรื่องแจ๎งให๎ทํานทราบนะครับวําตอนนี้รถสองแถวที่วิ่งจากมหาสอน-ลพบุรี ขณะนี้ทาง
ขนสํงจังหวัดลพบุรไี ด๎ขยายเขตการวิ่งรถจากบ๎านหมี่ - ลพบุรี แล๎วนะครับเพื่อพี่น๎องชาว
ตาบลบ๎านชีจะได๎สะดวกในการเดินทางไปหาหมอไมํต๎องเหมารถเพือ่ ไปตํอยากันแล๎วนะครับ
ครับเชิญหมอโรจน๑ครับ นายไพโรจน๑ จิโรจน๑วงษ๑ ครับ

นายไพโรจน์ จิโรจน์วงษ์ ครับสวัสดีครับคณะผู๎บริหารองค๑การบริหารสํวนตาบลบ๎านชี พนักงานสํวนตาบลบ๎านชี ผู๎นา
ผอ.พร.สต บ้านเกริ่นกฐิน หมูบํ ๎านตํางๆ และชาวบ๎านหมูํที่ 11 ทุกทํานครับ ครับผมขออธิบายเรื่องประปาดื่มได๎วํา

ทาไมของเราไมํได๎พบวําน้าใต๎ดินมีหินปูนเยอะน้าเค็มผลที่ตรวจสอบมันเกินคํามาตรฐาน และ
ตามที่พวกทํานได๎เสนอโครงการตํางๆ ไปนั้นเป็นเรื่องที่ดีนะครับ แตํอยากให๎พวกเรารักและ
หํวงแหนถนนของเราคือทาอยํางไรให๎พวกเราชํวยกันปลูกต๎นไม๎บ๎านละ 5 ต๎น 100 บ๎าน ก็
500 ต๎น ปลูกในบ๎านกํอนก็ได๎ปลูกตามหนาบ๎านก็ได๎ ตัวอยําง หมูํ 10 เขาปลูกตามหน๎า
บ๎าน ครับ อีกเรื่องนะครับผมอยากให๎ อบต. มีฝ่ายสาธารณะสุข นะครับ
นายวิเชียร ทางดี
ชาวบ้าน หมู่ที่ 11

ครับเส๎นเขาปกล๎นสะพานปูนยังไมํได๎ทานะครับ โครงการที่ 16 ยังไมํได๎ทาเลยครับ

นางละเมียด เสมาทอง
ส.อบต. หมู่ที่ 11

คํะโครงการของหมูํ 11 ที่ทาแล๎ว มี กํอสร๎างและซํอมแซมสะพานไม๎ข๎ามคล๎องหน๎าบ๎านนาย
วิชาญ ดาเนินการแล๎วบางสํวน

นายยอดชาย อินทร์มา
หัวหน้าส่วนโยธา

ครับโครงการที่ 1 กํอสร๎างและซํอมแซมสะพานไม๎ข๎ามคลองหน๎าบ๎านนายวิชาญดาเนินการ
แล๎วบางสํวนนะครับ แล๎วก็โครงการที่ 12 ขุดลอกคลองไส๎ไกํทุกเส๎นในหมูํ 11 เข๎าแผน
อบจ. แล๎วนะครับ

นายทินกร แสวงเจริญ
รองนายก อบต.บ้านชี

ครับด๎วยขณะนีไ้ ด๎เกิดปัญหาฝนทิ้งชํวงนานทาให๎น้าไมํไหลจึงอยากให๎ชาวบ๎านเตรียมพาชนะไว๎
ใสํน้า เพื่อเกิดปัญหาภัยแล๎งน้าไมํไหลจะได๎มีถึงไว๎รองรับน้า เพราะเกิดเหตุหมูํที่ 12
น้าประปาไมํไหลวันนีร้ ถน้า อบต. ได๎ออกแจกน้าเพื่อใช๎ในการอุปโภค – บริโภค

นายมณฑล มีลาภ
นายก อบต. บ้านชี

มีใครจะสอบถามหรือเสนอแนะเรือ่ งอื่น ๆ หรือไมํ ครับ ถ๎าไมํมีผลขอปิดประชุมครับ

ปิดประชุม

เวลา 18.30 น.
(ลงชื่อ)

ผู๎จดบันทึก

( น.ส. วาสนา พันธุ๑สี )
ตาแหนํง ผู๎ชํวยเจ๎าหน๎าที่บันทึกข๎อมูล อบต. บ๎านชี
(ลงชื่อ

ผู๎ตรวจบันทึก

( นายชวลิต สุมะลิ )
ตาแหนํง นักวิเคราะห๑นโยบายและแผน
(ลงชื่อ

ผู๎ตรวจบันทึก

( นายธัชยุทธ ทองเล็ก )
ตาแหนํง ปลัดองค๑การบริหารสํวนตาบลบ๎านชี

รายงานการประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 12
เพื่อจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 4 ปี ประจาปี 2561 - 2564
วันที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลา 16.30 – 18.30 น.
ณ ศาลาเอนกประสงค์ SML
ตาบลบ้านชี อาเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
**************************************
เปิดประชุมเวลา

16.30 น.
เมื่อถึงเวลา 16.30 น. นายกองค๑การบริหารสํวนตาบลบ๎านชี กลําวเปิดประชุม เพื่อจัดทา
แผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาและแผนพัฒนา 4 ปี ประจาปี 2561 – 2564

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไมํมี

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องเพื่อพิจารณา
2.1 พิจารณาการจัดทาทบทวนแผนชุมชนของหมู่บ้านประจาปี 2561
2.2 พิจารณาจัดลาดับความสาคัญของโครงการ/กิจกรรมเพื่อจัดทาแผนพัฒนาสี่ปี
(พ.ศ. 2561 – 2564) (เฉพาะโครงสร้างพื้นฐาน)
2.3 พิจารณาคัดเลือกผู้แทนประชาคมเป็นกรรมการจัดหาพัสดุ

นายมณฑล มีลาภ
นายก อบต. บ้านชี

- สวัสดีครับ พํอแมํพี่น๎อง หมูํ 12 ทุกทํานที่สละเวลามาเข๎ารํวมกิจกรรมการออก
ประชุมประชาคมเพื่อจัดทาแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาและแผนพัฒนาสี่ปี ประจาปี 2561 –
2564 ซึ่งทางองค๑การบริหารสํวนตาบลบ๎านชี ก็ยังได๎รับความรํวมมือเป็นอยํางดีจากพี่น๎องชาว
ตาบลบ๎านชีเหมือนในทุก ๆ ปี ทางองค๑การบริหารสํวนตาบลบ๎านชีก็หวังเป็นอยํางยิ่งวําทุก
ทํานจะได๎ชํวยกันเสนอแนะข๎อคิดเห็นและปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งทางเทศบาลก็ยินดีที่จะรับฟังทุก
ปัญหาและรํวมกันหาวิธีการแก๎ไขปัญหาที่เกิดขึ้น อยํางไรเราทุกคนก็มีสํวนรวมในการแก๎ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น และยังรํวมมือรํวมใจในการพัฒนาบ๎านเมืองของเราให๎เจริญก๎าวหน๎าตํอไป
หวังเป็นอยํางยิ่งนะครับคงจะได๎รับความรํวมมือรํวมใจของพี่น๎องชาวบ๎านชีเป็นอยํางดี
เชิญนักวิเคราะห๑นโยบายและแผน ได๎ชํวยอธิบายเกี่ยวกับการเสนอโครงการเพื่อ
บรรจุลงในแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาและแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เชิญครับ

นายชวลิต สุมะลิ
- ก็จะขอชี้แจงระเบียบการจัดทาแผนกํอนนะครับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการ
นักวิเคราะห์ ฯ จัดทาแผนพัฒนาของ ท๎องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 3 การจัดทาแผนพัฒนาข๎อ 16 การ
จัดทาแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาให๎ดาเนินการตามระเบียบนี้โดยมีขนั้ ตอน ดาเนินการดังนี้
1. คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นจัดประชุมประชาคมท๎องถิ่น สํวนราชการและ
รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข๎องเพื่อแจ๎งแนวทางพัฒนาท๎องถิ่น รับทราบปัญหา ความต๎องการ ประเด็น
การพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข๎องตลอดจนความชํวยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนามากาหนดแนวทางการจัดทาแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนา โดย
ให๎นาข๎อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหนํวยงานตํา ง ๆ และข๎อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณา
ประกอบการจัดทาแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนา
2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท๎องถิ่นรวบรวมแนวทางและข๎อมูล
นามาวิเคราะห๑เพื่อจัดทารํางแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาแล๎วเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท๎องถิ่น
/3. คณะกรรมการพัฒนา...
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3. คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นพิจารณารํางแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาเพื่อเสนอ
ผู๎บริหารท๎องถิ่น
4. ผู๎บริหารท๎องถิ่นพิจารณาอนุมัติรํางแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาและประกาศใช๎แผน
ยุทธศาสตร๑การพัฒนา
นายมณฑล มีลาภ
นายก อบต. บ้านชี

- ตํอไปนี้ ก็ขอให๎ชาวตาบลบ๎านชี ชํวยกันรํวมออกแสดงความคิดเสนอแนะเพื่อจัดทา
แผนพัฒนา 4 ปี 2561 – 2564 จากที่เราได๎ออกประชาคมเพื่อทาแผนพัฒนา 4 ปี 2561
– 2564 ในปีที่ แล๎วไปแล๎วนั้น ซึ่งยังมีปัญหาและความต๎องการที่ยังไมํครอบคลุมหรือเป็ น
ปัญหาที่เกิดขึ้นมาใหมํและเป็นปัญหาเรํงดํวนที่ต๎องเรํงดาเนินการ ดังนั้น ทาง อบต. จึงได๎
ออกประชาคมเพื่อสอบถามความต๎องการของประชาชน ที่ต๎องการให๎ อบต. บรรจุไว๎ใน

แผนพัฒนา 4 ปี ประจาปี 2561 - 2564 ซึ่งโครงการตําง ๆ ที่เป็นปัญหาของทําน และ
ทางทํานคิดวํามีความจาเป็นที่ต๎องแก๎ไขโดยทาง อบต. จะได๎ให๎ทํานนาเสนอเพื่อบรรจุไว๎ใน
แผนพัฒนาของ อบต. กํอน ถึงจะดาเนินการได๎ ก็จะให๎ นักวิเคราะห๑ได๎อํานโครงการให๎ฟัง
กํอนครับ
นายชวลิต สุมะลิ
- ครับผมจะอํานสรุปโครงการทั้งหมดที่ทํานได๎เคยเสนอมาเมื่อคราวที่แล๎ว มีโครงการรวม
นักวิเคราะห์ ฯ ทั้งหมด มี ดังนี้
ลาดับ
โครงการ
ความสาคัญ
1
ปรับปรุงถนนสายเมนตํอจากชํวงแรก - ซุ๎มวัด

หมายเหตุ

2

หอกระจายขําว

3

ถนน คสล. จากหลังวัดออกไปประมาณ 150 เมตร (สวนผู๎ใหญํเลิศ)

4

เครื่องกรองน้าประจาหมูํบ๎าน

5

ขุดลอกบํอน้าสาธารณะภายในหมูบํ ๎าน

6

วางทํอเมนประปาหมูํบ๎าน

7

ตํอเติมศาลาSML (หลังคา)

8

ขุดลอกคลองสาย คู19

9

ขุดลอกคลองสาย คู18

10

ขุดลอกคลอง จากนา นายบุญมา - คู20

11

ถนน คสล. ตํอเติมจากเดิมจนสุดทางเขา(หน๎าบ๎านนางวรรณา) 800
เมตร

รองบอุดหนุน
(กรมสํงเสริมฯ)

/ลาดับความสาคัญ...
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ลาดับ
โครงการ
ความสาคัญ
12
ถนน คสล. ซอยบ๎าน น.ส.ทองหยด - บ๎านนายสมบัติ
13

ถนน คสล. ซอยบ๎านนายประทิน - บ๎านนายณรงค๑

14

ถนน คสล. ซอยบ๎านนางประชิต

หมายเหตุ

15

สนามกีฬาพร๎อมอุปกรณ๑กลางแจ๎ง

16

สํงเสริมกลุมํ อาชีพ (ไม๎กวาดดอกหญ๎า)

17

กระจกโค๎งนูน บริเวณโบสถ๑

18

ชุดอุปกรณ๑ดับเพลิง

19
20

สร๎างบันไดขึ้นยอดเจดีย๑บนเขาตีหนิ
ขุดลอกคลองสาย คู20

21

ขุดลอกคลองสาย คู21

22

ปรับปรุงภูมิทัศน๑ทั้งหมูํบ๎าน

รองบอุดหนุน
(กรมสํงเสริมฯ)

ทั้งหมดนี้เ ป็ นโครงการที่ พวกทํา นเสนอไปเมื่ อ ครั้ งที่ แ ล๎ว ซึ่ ง อบต. บ๎ า นชี ได๎ ออกหนํ ว ย
ประชาคมทาแผนพัฒนา 4 ปี ประจาปี 2561 – 2564 และทาง อบต. บ๎านชี ได๎บรรจุไว๎
ในแผนพัฒนาทุกโครงการแล๎วนะครับ และทํานใดคิดวําหมูํบ๎านของทํานต๎องการแก๎ไขปัญหา
หรืออยากเสนอแนะโครงการใดที่เป็นปัญหาของทํานที่ไมํมีใน 22 โครงการนี้ หรือที่ทํานยัง
ไมํได๎เสนอไปในแผนชุมชน ก็ขอเชิญเสนอได๎เลยครับ
นายเทียนชัย ทองรักษ์
ส.อบต. หมู่ที่ 12

ผมขอเสนอเพิ่มโครงการครับ กล๎องวงจรปิดภายในหมูํบ๎าน

นายมณฑล มีลาภ
นายก อบต. บ้านชี

มีใครจะเสนอโครงการเพิม่ อีกหรือไมํ

ที่ประชุม

ไม่มีคนเสนอเพิ่มเติม

นายชวลิต สุมะลิ
(นักวิเคราะห์ฯ)

ตํอไปเราก็จะมาทาการเรียงลาดับความสาคัญของโครงการกันครับ เอาเป็นลาดับแรกกํอนเลย
มีทํานใดที่จะเสนอโครงการอื่นเป็นลาดับที่ 1 บ๎าง

นายเทียนชัย ทองรักษ์
ส.อบต. หมู่ที่ 12

ผมขอเสนอโครงการที่ 11 ถนนลาดยางตํอเติมจากเดิมจนสุดทางเข๎า (หน๎าบ๎านนางวรรณา)
600 เมตร เป็นโครงการที่ 1 ครับ
/นายเทียนชัย...
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นายเทียนชัย ทองรักษ์
ส.อบต. หมู่ที่ 12

ผมขอเสนอโครงการที่ 23 กล๎องวงจรปิดภายในหมูํบ๎าน เป็นโครงการที่ 1 ครับ

นายเทียนชัย ทองรักษ์
ส.อบต. หมู่ที่ 12

ผมขอเสนอโครงการที่ 6 วางทํอเมนประปาหมูํบ๎าน เป็นโครงการที่ 1 ครับ

นายเทียนชัย ทองรักษ์
ส.อบต. หมู่ที่ 12

ผมขอเสนอโครงการที่ 2 หอกระจายขําว เป็นโครงการที่ 1 ครับ

นางผ่องศรี ดาทนจันทร์
ชาวบ้าน หมู่ที่ 12

ดิฉันของเสนอโครงการที่ 3 ถนน คสล. จากหลักวัดออกไปประมาณ 150 เมตร (สวน
ผู๎ใหญํเลิศ) เป็นโครงการลาดับที่ 1 คํะ

นายชวลิต สุมะลิ
(จนท. วิเคราะห์ฯ)

ครับในเมื่อมีผู๎เสนอโครงการจัดลาดับที่ 1 ไว๎ 5 โครงการ ผมขอมติที่ประชุมให๎ยกมือวํา
โครงการที่ทํานเสนอมา 5 โครงการ โครงการไหนจะได๎เป็นลาดับที่ 1 เอาจากเสียงข๎างมาก
นะครับ

มติที่ประชุม

รับทราบ

นายชวลิต สุมะลิ
(จนท. วิเคราะห์ฯ)

ผมจะเริ่มอํานแตํละโครงการนะครับ แล๎วให๎ทํานยกมือวําจะทํานต๎องการโครงการไหนเป็น
ลาดับที่ 1
ลาดับ
ความสาคัญ

นายชวลิต สุมะลิ
(นักวิเคราะห์ฯ)

โครงการ

หมายเหตุ

11

ถนนลาดยางตํอเติมจากเดิมจนสุดทางเขา(หน๎าบ๎านนางวรรณา) 600
เมตร (ลาดับที่ 2)

เสียง

23

กล๎องวงจรปิดภายในหมูํบ๎าน (ลาดับที่ 5)

เสียง

6

เสียง

4

วางทํอเมนประปาหมูํบ๎าน
(ลาดับที่ 3)
หอกระจายขําว (ลาดับที่ 1)

เสียง

5

ถนน คสล. จากหลังวัดออกไปประมาณ 150 เมตร (สวนผู๎ใหญํเลิศ)
(ลาดับที่ 4)

เสียง

เราจะมาเรียงลาดับสรุป โครงการที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสี่ปีนะครับ ก็จะบรรจุไว๎ทุก
โครงการครับ
ลาดับ
ความสาคัญ
1

หมาย
เหตุ

โครงการ
วางทํอเมนประปาหมูํบ๎าน

/ลาดับความสาคัญ...
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ลาดับ
ความสาคัญ

โครงการ

2

ถนนลาดยางตํอเติมจากเดิมจนสุดทางเขา(หน๎าบ๎านนางวรรณา) 600 เมตร

3

หอกระจายขําว

4

ถนน คสล. จากหลังวัดออกไปประมาณ 150 เมตร (สวนผู๎ใหญํเลิศ)

หมายเหตุ

5

กล๎องวงจรปิดภายในหมูํบ๎าน

6

ขุดลอกบํอน้าสาธารณะภายในหมูบํ ๎าน

7

ถนน คสล. ซอยบ๎าน น.ส.ทองหยด - บ๎านนายสมบัติ

8

ถนน คสล. ซอยบ๎านนายประทิน - บ๎านนายณรงค๑

9

ถนน คสล. ซอยบ๎านนางประชิต

10

สนามกีฬาพร๎อมอุปกรณ๑กลางแจ๎ง

11

สํงเสริมกลุมํ อาชีพ (ไม๎กวาดดอกหญ๎า)

12

กระจกโค๎งนูน บริเวณโบสถ๑

13

ชุดอุปกรณ๑ดับเพลิง

14

สร๎างบันไดขึ้นยอดเจดีย๑บนเขาตีหนิ

15

ขุดลอกคลองสาย คู19

16

ขุดลอกคลองสาย คู18

17

ขุดลอกคลอง จากนา นายบุญมา - คู20

18

ขุดลอกคลองสาย คู20

19

ขุดลอกคลองสาย คู21

20

ปรับปรุงภูมิทัศน๑ทั้งหมูํบ๎าน

รอ
งบอุดหนุน
(กรม
สํงเสริมฯ)

ขอมติที่ประชุมด๎วยนะครับ วําที่ได๎เรียงลาดับ ไมํทราบวําทุกทํานมีความเห็นเป็นอยํางไรบ๎าง
มติที่ประชุม

เห็นชอบเป็นเอกฉันท์
/นายมณฑล มีลาภ...
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นายมณฑล มีลาภ
นายก อบต. บ้านชี

เรื่องการคัดเลือกคณะกรรมการประชาคมหมูํบ๎าน
ขอมอบหมายให๎เจ๎าหน๎าที่เป็นผู๎ดาเนินการตํอไป

นายชวลิต สุมะลิ
นักวิเคราะห์ฯ

- เนื่องจากคณะกรรมการประชาคมหมูํบ๎านมีหน๎าที่คือ
1. รํวมเป็นคณะทางานสนับสนุนกระบวนการจัดทาแผนชุมชน เพื่อรํวมกันกาหนด
ประเด็นหลักการพัฒนาให๎สอดคล๎องกับวิสัยทัศน๑ พันธกิจ และจุดมุํงหมายเพื่อการพัฒนา
ในแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนา รวมทั้งสอดคล๎องกับปัญหาความต๎องการของประชาคม
และชุมชน โดยให๎นาข๎อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหนํวยตําง ๆ และข๎อมูลจากการ
ประชาคมหมูํบ๎านมาประกอบการจัดทาแผนชุมชนตํอไป

๒. เป็นคณะกรรมการตรวจรับการจ๎างเพื่อตรวจสอบงานตํางๆที่องค๑การบริห ารสํวน
ตาบล จัดทาในพื้นที่ เชํน โครงการกํ อสร๎างตํางๆ เป็นต๎น ในการคัดเลือ กคณะกรรมการ
ประชาคมหมูํบ๎าน ทั้งนี้ก็เพื่อให๎ประชาชนสามารถคัดเลือกคณะกรรมการประชาคมหมูํบ๎านที่
ปฏิบัติหน๎าที่เป็นตัวแทนชาวบ๎านในการดาเนินการตามหน๎าที่ โดยดารงตาแหนํงคราวละ 1 ปี
แตํประชาชนสามารถคั ดเลือกคณะกรรมการประชาคมหมูํบ๎านคนเดิมก็ได๎ถ๎ามีความเห็นวําคน
เดิมสามารถปฏิบัติงานในหน๎าที่ได๎ดีแล๎ว
ซึ่งปัจจุบันนี้คณะกรรมการประชาคมหมูํบ๎านหมูํที่ 5 มี 5 ทําน ได๎แกํ
1. นางสุดใจ ผิวแตง
2. นางผํองศรี ดาทนจันทร๑
3. นางวิมล กรรณาฤทธิ์
4. นายวรวุฒิ นวลจันทร๑
5. นายอานวย ใจเจริญ
ดังนั้น จึงขอดาเนินการคัดเลือกคณะกรรมการประชาคมหมูํบา๎ น โดยการลงมติให๎คะแนน
เพื่อที่จะดาเนินการแตํงตั้งคณะกรรกมารประชาคมตาบล ประจาปีงบประมาณ 2560 ตํอไป
- จึงขอมติที่ประชุมคือให๎ลงมติให๎คะแนนในการแตํงตั้งคณะกรรมการประชาคม โดย
มีการขอมติคะแนนเสียงให๎เปลีย่ นคณะกรรมการฯใหมํ 0 คะแนน และมีการขอมติ
คะแนนเสียงให๎ใช๎คณะกรรมการฯชุดเดิม 22 คะแนน และขอให๎เสนอเพิ่มอีกหมูํละ 5 คน
เป็น 10 คน 22 คะแนน
นายเทียนชัย ทองรักษ์
ส.อบต. หมู่ที่ 12

ผมขอเสนอ เป็นคณะผู๎นาหมูํบ๎านทั้ง 5 คน ครับ นายเทียนชัย ทองรักษ๑ นายกิจติพงษ๑
สิงห๑สูง นายปรีชา ป้องเดช นายอเนก ใจเจริญ น.ส. พรทิพย๑ ทองรักษ๑

นายชวลิต สุมะลิ
นักวิเคราะห์ฯ

ผมขอมติที่ประชุมครับ

มติที่ประชุม

เป็นเอกฉันฑ์

นายชวลิต สุมะลิ
นักวิเคราะห์ฯ

- ผลสรุปปรากฏวํามีมติเป็นเอกฉันท๑ให๎แตํงตั้งคณะกรรมการประชาคมหมูํบ๎านชุดเดิม
และเพิ่มอีก 8 คน เป็น 10 ซึ่งได๎แกํ
1. นางสุดใจ ผิวแตง
2. นางผํองศรี ดาทนจันทร๑
3. นางวิมล กรรณาฤทธิ์
4. นายวรวุฒิ นวลจันทร๑
5. นายอานวย ใจเจริญ
/6. นายเชียนชัย...
-7–
6. นายเทียนชัย ทองรักษ๑
7. นายกิจติพงษ๑ สิงห๑สูง
8. นายปรีชา ป้องเดช
9. นายอเนก ใจเจริญ
10. น.ส. พรทิพย๑ ทองรักษ๑

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องอื่น ๆ

นายมณฑล มีลาภ
นายก อบต.บ้านชี

ครับผมก็เรื่องแจ๎งให๎ทํานทราบนะครับวําตอนนี้รถสองแถวที่วิ่งจากมหาสอน-ลพบุรี ขณะนี้ทาง
ขนสํงจังหวัดลพบุรไี ด๎ขยายเขตการวิ่งรถจากบ๎านหมี่ - ลพบุรี แล๎วนะครับเพื่อพี่น๎องชาว
ตาบลบ๎านชีจะได๎สะดวกในการเดินทางไปหาหมอไมํต๎องเหมารถเพือ่ ไปตํอยากันแล๎วนะครับ
ครับเชิญหมอโรจน๑ครับ นายไพโรจน๑ จิโรจน๑วงษ๑ ครับ

นาย........................
ชาวบ้าน หมู่ที่ 12

ครับขอสอบถามครับเรื่องการคิดคานวณภาษีโรงเรือนเรื่องวิธีคิดคานวณภาษีโรงเรือนกรณีของ
เล๎าหมูวําใช๎วิธีคิดแบบไหนครับ เลี้ยง 1 ตัว เสียงภาษีเทํากับเลี้ยง 200 ตัว เลยสงสัยวํา
เขาใช๎วิธีคิดแบบไหน ได๎ออกมาสารวจหรือไมํเพราะมันเทํากันกับ 1 กับ 200 ตัว สอบถาม
ไปก็ไมํมีใครรู๎เรื่อง นะครับ

นายทินกร แสวงเจริญ
รองนายก อบต.บ้านชี

ครับด๎วยขณะนีไ้ ด๎เกิดปัญหาฝนทิ้งชํวงนานทาให๎น้าไมํไหลจึงอยากให๎ชาวบ๎านเตรียมพาชนะไว๎
ใสํน้า เพื่อเกิดปัญหาภัยแล๎งน้าไมํไหลจะได๎มีถึงไว๎รองรับน้า เพราะเกิดเหตุหมูํที่ 12
น้าประปาไมํไหลวันนีร้ ถน้า อบต. ได๎ออกแจกน้าเพื่อใช๎ในการอุปโภค – บริโภค

นายมณฑล มีลาภ
นายก อบต. บ้านชี

มีใครจะสอบถามหรือเสนอแนะเรือ่ งอื่น ๆ หรือไมํ ครับ ถ๎าไมํมีผลขอปิดประชุมครับ

ปิดประชุม

เวลา 18.30 น.
(ลงชื่อ)

ผู๎จดบันทึก

( น.ส. วาสนา พันธุ๑สี )
ตาแหนํง ผู๎ชํวยเจ๎าหน๎าที่บันทึกข๎อมูล อบต. บ๎านชี
(ลงชื่อ

ผู๎ตรวจบันทึก

( นายชวลิต สุมะลิ )
ตาแหนํง นักวิเคราะห๑นโยบายและแผน
(ลงชื่อ
( นายธัชยุทธ ทองเล็ก )
ตาแหนํง ปลัดองค๑การบริหารสํวนตาบลบ๎านชี

ผู๎ตรวจบันทึก

