
รายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลกุดไห 
เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

ประจ าปีงบประมาณ พ..ศ.๒๕๖4 
ครั้งที่  ๑ / ๒๕๖4     

วัน พุธ ที่  2  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖3   เวลา ๐8.3๐ น.  เป็นต้นไป 
ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลกุดไห 

........................................ 
ผู้มาประชุม 
      ล าดับที่        ชื่อ – สกุล                 ต าแหน่ง 

1.  นายธีระศักดิ์  ศรีนัครินทร์       กรรมการ 
2.  นางนริสสรา  นาคะอินทร์  กรรมการ 
3.     นายอุทิศ  ถันชมนาง   กรรมการ   

          4.    นางสาวธัญรัตน์             สุรนิทะ        กรรมการ 
 5.  นางสาวมนธิดา             ตุพลิา   กรรมการ 

6.                  นางสาวกาเหว่า            ค าโคตร                      กรรมการ 
 7.  นางสุกัญญา                ข่าทิพย์พาที  กรรมการ  

8.  นายบุญยม                  ศิหิรัญ                        กรรมการ  
9.  นายปัญญาณัฏฐ์            ปาตู                          กรรมการและเลขานุการ 
๑0.   นางสาวพรลภัส         ทิพย์ค ามี         ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ

   
  

ผู้ไม่มาประชุม 
1.  นายสรายุทธ                ข่วงทิพย์             กรรมการ  
2.  นายวิมล                     ไพค านาม                    กรรมการ 

 
  
ผู้เข้าร่วมประชุม     

1.               นายเสงี่ยม  ท้าวพิมพ์  นายกเทศมนตรีต าบลกุดไห 
2.               นายสุพล   เผ่ามงคล    รองนายกฯ 
3.               นายราเชนทร ์  เติมทานาม  รองนายกฯ 
4.               นายอุดร   ตุพิลา   เลขานุการนายกฯ 
5.               นายประทัก  ข่วงทิพย์  ที่ปรึกษาฯ 
6.               นางวิไลวรรณ  ทิพย์ค ามี  ประชาชน 
7.               นายนาวิน  ลามค า   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.6 

 
 
 
 



-๒- 
 
เริ่มประชุม เวลา ๐8.3๐ น. 
              เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว นายธีระศักดิ์  ศรีนัครินทร์  ประธาน  
                                          กรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลกุดได้กล่าวเปิดการ 
                                          ประชุม และด าเนินการประชุม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
นายธีระศักดิ์  ศรีนัครินทร์           ๑. วันนี้เป็นการประชุมเพ่ือปรับปรุงแผน ตามโครงการเปลี่ยนแปลง  
                                            เพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ประจ าปีงบประมาณ  
                                            พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1  เป็นการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า 
                                            แผนพัฒนาเทศบาลต าบลกุดไห เพ่ือพิจารณาแผน(พ.ศ.2561 - 2565)  
                                            ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
                                           2. วันนี้มีการประชุมก านัน ผู้ใหญ่บ้านที่อ าเภอด้วย ท่านคณะกรรมการ 
                                           บางท่านอาจไม่ได้มา  เนื่องจากติภารกิจประชุมที่อ าเภอเหมือนกัน  ก็มีท่าน 
                                           ผู้ใหญ่สรายุทธ  ข่วงทิพย์  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6  และผู้ใหญ่บุญยม  ศิหิรัญ   
                                           ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ที่มีรายชื่ออยู่ในคณะกรรมการชุดนี้  ให้ทางนักวิเคราะห์ 
                                           ประสานหน่อยว่าเข้าร่วมประชุมได้หรือไม่ 
 นางสาวพรลภัส  ทิพย์ค ามี         - เรียนคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลกุดไห 
                                            และคณะผู้บริหาร ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  อ้าง 
                                            ถึงค าสั่งที่ 199/2563  ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เนื่องจาก 
                                            คณะกรรมการชุดเดิมหมดวาระจึงได้จัดท าค าสั่งขึ้นใหม่ ทั้ง 3 คณะ  คือ 
                                            ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบล  
                                            กุดไห  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลกุดไห ค าสั่งที่  
                                            200/2563  ลงวันที ่24 พฤศจิกายน 2563  และค าสั่งแต่งตั้ง  
                                            คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลกุดไห  
                                            ค าสั่งที่ 201/2563 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563  ค่ะดิฉันได้โทร 
                                            ประสานท่านผู้ใหญ่บ้านทั้ง 2 ท่านแล้ว ได้รับค าตอบว่าท่านไม่สามารถเข้า 
                                            ร่วมประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบล   
                                            กุดไหได้  แต่ผู้ใหญ่สรายุทธ  ข่วงทิพย์  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ได้มอบหมายให้ 
                                            นายนาวิน  ลามค า  ผูช้่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 เข้าร่วมประชุมแทนค่ะ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒              รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 
มติที่ประชุม               - รับรองรายงานการประชุม 
  
ระเบียบวาระท่ี ๓              เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
นายธีระศักดิ์  ศรีนัครินทร ์            ๓.๑  พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) ประจ าปี 



- ๓ – 
 
                                             งบประมาณ พ.ศ.2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1  โดยคณะกรรมการ 
                                             สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลกุดไหพิจารณา  เห็นควร 
                                             แก้ไขข้อบกพร่องเพ่ือให้ถูกต้องตามระเบียบก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ 
                                             แก้ไขได้เลย  คือทุกท่านก็ดูไปพร้อมๆกัน   ขอเชิญนักวิเคราะห์นโยบาย 
                                             และแผนอ่านเอกสารได้เชิญ   
นางสาวพรลภัส   ทิพย์ค ามี           - เรียนท่านคณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาเทศบาลต าบลกุดไห  
(ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ)     ทุกท่าน ดิฉันนางสาวพรลภัส   ทิพย์ค ามี  นักวิเคราะห์นโยบาย  
                                             และแผนเป็นผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการชุดนี้  มีหน้าทีจัดท า  
                                             และรวบรวมเอกสาร      และในวันนี้ก็ได้เชิญประชุมคณะกรรมการ  
                                             สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลกุดไหขึ้นเพ่ือพิจารณาร่าง        
                                             แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – 2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
                                             ๒๕๖4 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1/2564    ซึ่งรายละเอียดดูตามเอกสารไป 
                                             พร้อมๆกันนะคะถ้าท่านคณะกรรมการมีความข้องใจหรือคิดว่าควรแก้ไข 
                                             รายละเอียดทีอาจจะลงยังไม่ครบถ้วนก็สามารถด าเนินการพูดคุยในที่ 
                                             ประชุมได้เลยนะคะ  เพราะจะได้แก้ไขไปพร้อมๆกัน  และเพ่ือให้เกิดความ 
                                             เข้าใจที่ตรงกันนะคะ รายละเอียดดูตามเอกสารที่แจกให้ไปพร้อมๆกัน         
                                             นะคะ 
 
นายธีระศักดิ์  ศรีนัครินทร ์    - ทุกท่านได้ดูแล้วเห็นควรแก้ไขเอกสารข้อใด  หน้าใด เรียนเชิญครับ      
          (ประธาน)                       สามารถเปรียบเทียบข้อมูลได้จากแบบประมาณการราคาก่อสร้างของ    
                                              กองช่างได้ตามเอกสารที่แนบให้ทุกท่านนั้น 

  
นางสุกัญญา   ข่าทิพย์พาที    - ทุกท่านดูหน้า 38  โครงการที่ 5 โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติก   
                                             คอนกรีต จากสายอนามัย ถึงสายอนามัย บ้านกลาง หมู่ที่ 3 7 ต าบลกุดไห อ าเภอ 
                                                   กุดบาก จังหวัดสกลนคร  แก้ไขเป็นโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  จาก 
                                                   สายอนามัย ถึงสายอนามัย บ้านกลาง หมู่ที่ 3  ต าบลกุดไห อ าเภอกุดบาก จังหวัด 
                                                   สกลนคร   และโครงการที่ 6 โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  จากสาย 
                                                   ราษฎร์บ ารุงถึงสายราษฎร์บ ารุง บ้านกุดไห หมู่ที่ 1 7 ต าบลกุดไห อ าเภอกุดบาก  
                                                   จังหวัดสกลนคร  แก้ไขเป็นโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  จากสาย 
                                                   ราษฎร์บ ารุงถึงสายราษฎร์บ ารุง บ้านกุดไห หมู่ที่ 1  ต าบลกุดไห อ าเภอกุดบาก  
                                                   จังหวัดสกลนคร  นอกนั้นตามเอกสารนะคะไม่มีการแก้ไข 
นายปัญญาณัฏฐ์  ปาตู                 - ก็ให้นักวิเคราะห์แก้ไขเอกสารตามที่คณะกรรมการได้เสนอให้แก้ไขแล้ว   
(กรรมการและเลขานุการ)             เสนอคณะกรรมการพัฒนาฯและประชาคมระดับต าบลเพ่ือประชุมและ 
                                              พิจารณาให้ความเห็นชอบในคราวต่อไป 
 
 
 



นางสาวพรลภัส   ทิพย์ค ามี           - ค่ะดิฉันจะแก้ไขเอกสารให้แล้วเสร็จ  แล้วถ่ายเอกสารแจกจ่ายให้ 
    (ผู้ช่วยเลขานุการฯ)                 คณะกรรมการพัฒนาฯอ่านดูก่อนประชุมค่ะส่วนประชาคมจะแจกในวันที่ 
                                              ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลกุดไหร่วมกับประชาคมระดับ 
                                              ต าบล 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องอ่ืน ๆ   (ไม่มี) 
ประธานกรรมการ                - ส าหรับวันนี้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล  
                                               ต าบลกุดไหก็ได้ร่วมกันพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ -   
                                               ๒๕๖5)  เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1/2564  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4   
                                               เสร็จเรียบร้อยแล้ว    ก็ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่เข้าร่วม 
                                               ประชุมในครั้งนี้   ซึ่งนับว่าท่านได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วม  ทั้ง 
                                               รว่มคิด  ร่วมท า  ร่วมตัดสินใจเพื่อพัฒนาเทศบาลต าบลกุดไหต่อไป  ซึ่ง 
                                               โอกาสหน้าก็หวังว่าท่านจะมาประชุมอีกเช่นเคยนะครับ  ก่อนอื่นต้อง 
                                               ขอให้ทุกท่านได้ลงมติให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
                                               ๒๕๖๑ - ๒๕๖5) เพ่ิมเติม ฉบับที ่1/2564  ประจ าปีงบประมาณ    
                                               พ.ศ.๒๕๖4   เชิญยกมือครับ  
 
 
ที่ประชุม                                  - มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบในร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  
                                             (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1/2564    
 
                                                                            
เลิกประชุมเวลา  ๑6.3๐  น. 
 

                        (ลงชื่อ)              ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
( นางสาวพรลภัส   ทิพย์ค ามี ) 

 ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา 
 เทศบาลต าบลกุดไห 

 
 

                                  (ลงชื่อ)               ผูต้รวจรายงานการประชุม 
                                               (  นายธีระศักดิ์   ศรีนัครินทร์  ) 

          ประธานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา 
 เทศบาลต าบลกุดไห      

 
 



 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลกุดไหร่วมกับประชาคมระดับต าบลกุดไห 
เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

ประจ าปีงบประมาณ พ..ศ.๒๕๖4 
ครั้งที่  ๑ / ๒๕๖4     

วัน ศุกร์ ที่  4  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖3   เวลา ๐8.3๐ น.  เป็นต้นไป 
ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลกุดไห 

........................................ 
ผู้มาประชุม 
      ล าดับที่        ชื่อ – สกุล             ต าแหน่ง 

1.  นายเสงี่ยม  ท้าวพิมพ์       กรรมการ 
2.  นายสุพล  เผ่ามงคล    กรรมการ 
3.     นายราเชนทร์  เติมทานาม   กรรมการ   

          4.    นายสมรัก  ข่วงทิพย์        กรรมการ 
 5.  นายกาวี   ไกยะสา   กรรมการ 

6.                  นายนวณมะณ ี  ลามค า                       กรรมการ 
 7.  นายอุดมศักดิ์  ศรีด้วง   กรรมการ  

8.  นายสอง   ตุพิลา   กรรมการ 
9.  นายเสงี่ยม  ถึงนามลี   กรรมการ  
10.  พ.จ.อ.ส ารอง  วงค์ละคร  กรรมการ  
11.  นายต่อศักดิ์  ถานะลุน  กรรมการ  
12.  นายสายทอง  กุลพิมพ์โพธิ์  กรรมการ  
13.  นางสวิงทอง  กุดวงศ์แก้ว  กรรมการ  
14.  นางวิเชียร  เหลางาม  กรรมการ 
15.  นายบุญธรรม  ข่วงทิพย์  กรรมการ 
16.  นายธีระศักดิ์  ศรีนัครินทร์                 กรรมการและเลขานุการ 
๑7.   นางสาวพรลภัส         ทิพย์ค ามี         ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ

   
  

ผู้ไม่มาประชุม 
1.  นายทองสา  ศิหิรัญ             กรรมการ  
  

ผู้เข้าร่วมประชุม     
1.             นายปัญญาณัฏฐ ์  ปาตู            หัวหน้าส านักปลัด 
2.             นางนริสสรา   นาคะอินทร์   ผอ.กองคลัง 
3.             นายประทัก   ข่วงทิพย์  ที่ปรึกษาฯ 
4.             นางสุกัญญา   ข่าทิพย์พาที  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 



5.             นายอุดร   ตุพิลา   เลขานุการนายกฯ 
 

-๒- 
 
เริ่มประชุม เวลา ๐8.3๐ น. 
                เมือ่สมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว นายเสงี่ยม  ท้าวพิมพ์ ประธาน กรรมการพัฒนาเทศบาลต าบล
กุดได้กล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการประชุมฯ 
  

 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
นายธีระศักดิ์  ศรีนัครินทร์           ๑. วันนี้เป็นการประชุมเพ่ือปรับปรุงแผน ตามโครงการเปลี่ยนแปลง  
                                            เพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ประจ าปีงบประมาณ  
                                            พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1  เป็นการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบล  
                                            กุดไห เพ่ือพิจารณาแผน (พ.ศ.2561 - 2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
                                            2564  
                                           2. .แจ้งการจัดงานไทกะเลิงอ าเภอกุดบาก  ซึ่งมีก าหนดจะจัดขึ้นในวันที่ 5  
                                            – 11 มกราคม  2564 นี้ โดยในปีนี้ของต าบลกุดไหน่าจะเป็นบ้านกลางที่ 
                                            รับผิดชอบขบวนแห่  ส่วนหมู่บ้านอื่นๆก็ให้ไปจับจ่ายใช้ของ  ช่วยซื้อของ   
                                            เยี่ยมชมงาน 
 
 นางสาวพรลภัส  ทิพย์ค ามี         - เรียนคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลกุดไห 
                                            และคณะผู้บริหาร ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  อ้าง 
                                            ถึงค าสั่งที่ 200/2563  ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เนื่องจาก 
                                            คณะกรรมการชุดเดิมหมดวาระจึงได้จัดท าค าสั่งขึ้นใหม่ ทั้ง 3 คณะ  คือ 
                                            ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบล  
                                            กุดไห  และค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
                                            เทศบาลต าบลกุดไห ค าสั่งที่ 201/2563 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน  
                                            2563  ค่ะดิฉันได้โทรประสานท่านผู้ใหญ่ทองสา  ศิหิรัญ  ไดร้ับค าตอบว่า 
                                            ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลกุดไหได้    
                                            เนื่องจากติดภารกิจที่วัดป่าไม้  ซึ่งอยู่ต่างจังหวัด แม้ว่าคณะกรรมการ 
                                            พัฒนาจะมาไม่ครบแต่ก็เข้าร่วมประชุมเกินครึ่ง  ก็ถือว่าครบองค์ประชุม   
                                            ซึ่งวันนี้ก็ไม่เข้าร่วมเพียง 1 ท่าน  ก็สามารถประชุมได้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒              รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 
มติที่ประชุม               - รับรองรายงานการประชุม 
 
 



 
 

- ๓ – 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓              เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
นายธีระศักดิ์  ศรีนัครินทร ์            ๓.๑  พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) ประจ าปี 
                                             งบประมาณ พ.ศ.2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1  โดยคณะกรรมการ 
                                             พัฒนาเทศบาลต าบลกุดไหพิจารณาร่วมกับประชาคมต าบลกุดไห    
 
นางสาวพรลภัส   ทิพย์ค ามี           - เรียนท่านคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลกุดไหทุกท่าน  
(ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ)     ดิฉันนางสาวพรลภัส   ทิพย์ค ามี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
                                             เป็นผู้ชว่ยเลขานุการในคณะกรรมการชุดนี้  มีหน้าทีจัดท า  รวบรวม  
                                             เอกสาร   และในวันนี้ก็ได้เชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบล 
                                             กุดไหขึ้นเพ่ือพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – 2565)  
                                             ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1/2564    ซ่ึง 
                                             รายละเอียดดูตามเอกสารไปพร้อมๆกันนะคะถ้าท่านคณะกรรมการฯและ 
                                             ประชาคมต าบลกุดไห มีความข้องใจหรือคิดว่าควรแก้ไขรายละเอียดที 
                                             อาจจะลงยังไม่ครบถ้วนก็สามารถด าเนินการพูดคุยในที่ประชุมได้เลย     
                                             นะคะ  เพราะจะได้แก้ไขไปพร้อมๆกัน  และเพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ 
                                             ตรงกันนะคะ รายละเอียดดูตามเอกสารที่แจกให้ไปพร้อมๆกันนะคะ  
                                             เอกสารที่ได้แจกให้ท่านดูในวันนี้เป็นร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ –  
                                             2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 เพ่ิมเติม ฉบับที ่1/2564  ซ่ึง 
                                            ได้จัดท าโดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบล  
                                            กุดไห  โดยมีการประชุมเม่ือวันพุธที่ 2 เดือนธันวาคม 2563  แล้ว  แต่ถ้า 
                                            ท่านใดมีข้อสงสัยก็สามารถซักถามได้ค่ะ  ดูเอกสารตามเลยนะคะ 
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นายเสงี่ยม  ท้าวพิมพ์               - ทุกท่านได้ดูแล้วเห็นควรแก้ไขเอกสารข้อใด  หน้าใด เรียนเชิญครับ      
       (ประธาน)                           สามารถเปรียบเทียบข้อมูลได้จากแบบประมาณการราคาก่อสร้างของ    
                                               กองช่างได้ตามเอกสารที่แนบให้ทุกท่านนั้น 

  
นายนวณมะณี   ลามค า                 - ก็ให้นักวิเคราะห์แก้ไขเอกสารตามที่คณะกรรมการได้เสนอให้แก้ไขแล้                                            
(กรรมการ)                              เสนอคณะกรรมการพัฒนาฯและประชาคมระดับต าบลเพ่ือประชุมและ 

                                              พิจารณาให้ความเห็นชอบในคราวต่อไป 
 
นางสาวพรลภัส   ทิพย์ค ามี           - ค่ะดิฉันจะแก้ไขเอกสารให้แล้วเสร็จ  แล้วถ่ายเอกสารแจกจ่ายให้ 
    (ผู้ช่วยเลขานุการฯ)                 คณะกรรมการพัฒนาฯอ่านดูก่อนประชุมค่ะส่วนประชาคมจะแจกในวันที่ 
                                              ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลกุดไหร่วมกับประชาคมระดับ 
                                              ต าบล 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องอ่ืน ๆ   (ไม่มี) 
ประธานกรรมการ                - ส าหรับวันนี้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล  
                                               ต าบลกุดไหก็ได้ร่วมกันพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ -   
                                               ๒๕๖5)  เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1/2564  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4   
                                               เสร็จเรียบร้อยแล้ว    ก็ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่เข้าร่วม 
                                               ประชุมในครั้งนี้   ซึ่งนับว่าท่านได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วม  ทั้ง 
                                               รว่มคิด  ร่วมท า  ร่วมตัดสินใจเพื่อพัฒนาเทศบาลต าบลกุดไหต่อไป  ซึ่ง 
                                               โอกาสหน้าก็หวังว่าท่านจะมาประชุมอีกเช่นเคยนะครับ  ก่อนอื่นต้อง 
                                               ขอให้ทุกท่านได้ลงมติให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
                                               ๒๕๖๑ - ๒๕๖5) เพ่ิมเติม ฉบับที ่1/2564  ประจ าปีงบประมาณ    
                                               พ.ศ.๒๕๖4   เชิญยกมือครับ ในล าดับต่อไปก็คือถ้าทุกท่านลงมติให้ 
                                               ความเห็นชอบในร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ -  ๒๕๖5)   
                                               เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1/2564  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4  นายกก็ 
                                               จะลงนามประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ -  ๒๕๖5)   
                                               เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1/2564  แล้วประกาศให้ประชาชนทราบต่อไป 
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ที่ประชุม                                  - มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบในร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  
                                             (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2564    
 
                                                                            
เลิกประชุมเวลา  ๑6.3๐  น. 
 

                        (ลงชื่อ)               ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
( นางสาวพรลภัส   ทิพย์ค ามี ) 

 ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลกุดไห 
  
 
 

                                  (ลงชื่อ)               ผูต้รวจรายงานการประชุม 
                                               (  นายเสงี่ยม   ท้าวพิมพ์  ) 
                                 ประธานคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลกุดไห 

  
 
 


