
  

 (ส ำเนำ)  
รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมุจลินท์ 

สมัยสำมัญ  สมัยท่ี  2  ครั้งที่  1 
วันที่  2  เมษำยน  พ.ศ. 2564  เวลำ  9.30 น. 

ณ  ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมุจลินท์  ชั้น 2 
ผู้มำประชุม 
 

ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 
1. นายมานะ          เหรียญทอง ประธานสภา อบต.มุจลินท์ มานะ          เหรียญทอง 
2. นายวินัย            ชมบุญ สมาชิกสภา อบต.มุจลินท์ หมู่ที่  1 วินัย            ชมบุญ 
3. นายสังเวียน        พุธสกุล สมาชิกสภา อบต.มุจลินท์ หมู่ที่  2 สังเวียน        พุธสกุล 
4. นายเสน่ห์           พรหมญาติ สมาชิกสภา อบต.มุจลินท์ หมู่ที่  3 เสน่ห์           พรหมญาติ 
5. นายมนต์ชัย         บุญน้า สมาชิกสภา อบต.มุจลินท์ หมู่ที่  4 มนต์ชัย         บุญน้า 
6. นางอุบล             ข าสกุล สมาชิกสภา อบต.มุจลินท์ หมู่ที่  5 อุบล            ข าสกุล 
7. นายเทียรศักดิ์      มาดี สมาชิกสภา อบต.มุจลินท์ หมู่ที่  6 เทียรศักดิ์      มาดี 
8. นางสายรุ้ง          หวานเหนอื สมาชิกสภา อบต.มุจลินท์ หมู่ที่  8 สายรุ้ง          หวานเหนือ 
9. นางเดือนแรม      กลิ่นชะเอม สมาชิกสภา อบต.มุจลินท์ หมู่ที่  9 เดือนแรม      กลิ่นชะเอม 
10. นางสาวศิริทิพย์    นิยมศิลป์ ปลัด อบต. / เลขานุการสภา อบต. มุจลินท์ ศิริทิพย์         นิยมศิลป์ 

 
 

ผู้ไม่มำประชุม 
 

ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 
1. นายสมยศ          สุขมูล รองประธานสภา อบต.มุจลินท์  - 
2. นางสมจิต          กันยา สมาชิกสภา อบต.มุจลินท์ หมู่ที่  2 - 
3. นายเอนก          ขันทอง สมาชิกสภา อบต.มุจลินท์ หมู่ที่  7 - 
4. นายประจิน        อินทรา สมาชิกสภา อบต.มุจลินท์ หมู่ที่  7 - 
5. นายเดชาวัจน์     อยู่คงวสุสิร ี   สมาชิกสภา อบต.มุจลินท์ หมู่ที่  8 - 

 
 

ผู้เข้ำร่วมประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1. นายธวัชชัย        บุญน้า นายก อบต. มุจลินท์ ธวัชชัย       บุญน้า 
2. นายนาวี           มิ่งมงคล   รองนายก อบต.มุจลินท์  นาวี            มิ่งมงคล 
3. นางสาวถนัฐฐา   สมงาม   เลขานุการนายก อบต.มุจลินท์ ถนัฐฐา        สมงาม   
4. นางสาวสุนิษา    ทองมี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สุนิษา        ทองม ี 
5. นายชัยรัตน์      คงเจริญ ผู้อ านวยการกองช่าง ชัยรัตน์      คงเจริญ 
6. นายอดิศักดิ์      จันทร์พร นายช่างโยธา อดิศักดิ์      จันทร์พร 
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ผู้มาประชุม   10     คน 
ผู้ลาประชุม                       -      คน 
ผู้ขาดประชุม      5       คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม                6       คน 
 

เริ่มประชุมเวลำ       9.30 น. 
 

              

ประธำนสภำ อบต.มุจลินท ์          เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายมานะ  เหรียญทอง ประธานสภา อบต.มุจลินท์   
กล่าวเปิดการประชุมสภา อบต.มุจลินท์  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1  ประจ าปี พ.ศ.   
2564  ตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

 

ระเบียบวำระท่ี 1 เรื่องท่ีประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ  
                                                     -ไม่มี- 
          

ระเบียบวำระท่ี  2 เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุม 
  2.1)  เรื่อง รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมุจลินท์ สมัยสำมัญ  
          สมัยท่ี 1  ครั้งที่  1  วันที่  1  กุมภำพันธ์   2564   
       (เอกสำรแนบท้ำย 1) 
   

ประธำนสภำ อบต.มุจลินท์           ตามที่ฝ่ายเลขานุการสภาฯ  ได้จัดส่งส าเนารายงานการประชุมสภา อบต.มุจลินท์ 
สมัยสามัญ   สมัยที่  1 ครั้ งที่  1  วันที่   1  กุมภาพันธ์   2564  รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้าย 1 ให้สมาชิกสภาฯได้ตรวจดูแล้วนั้น   มีท่านใดจะแก้ไขรายงานการ
ประชุมหรือไม ่

 

ที่ประชุม  ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
 

ประธำนสภำ อบต.มุจลินท์ ขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาด้วย 
 

ที่ประชุม  มีมติรับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวำระท่ี  3 เรื่องเสนอเพื่อทรำบ 
  เรื่องเสนอเพื่อทรำบ ของนำยก อบต.มุจลินท์ 
 

3.1)  เรื่องกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ (ITA) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564   (เอกสำรแนบท้ำย  2) 
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นำยก อบต.มุจลินท์ แจ้งที่ประชุมทราบว่า  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ 2564 การขับเคลื่อนการประเมิน  ITA  ประจ าปี 2564  
เป็นการท างานร่วมกันของ 5 หน่วยงาน  ดังนี้  
1. ส านักงาน ป.ป.ช.   
2. ส านักงาน ป.ป.ท.   
3. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   
4. ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ   
5. ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 

 

โดยมีหน่วยงานภาครัฐจ านวน  8,300 แห่ง  ทั่วประเทศเข้าร่วมการประเมิน  โดย
การประเมิน  ITA  มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐได้รับทราบถึงสถานะ และปัญหา
การด าเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร  โดยผลการประเมินที่ได้จะช่วยให้
หน่วยงานภาครัฐสามารถน าไปใช้ในการปรับปรุง  พัฒนาองค์กร  ให้มีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน  การให้บริการ  สามารถอ านวยความสะดวก  และตอบสนองต่อประชาชนได้ดี
ยิ่งขึ้น  จึงขอแจ้งรายละเอียดการประเมิน  ITA  ดังนี้ 

- การประเมิน  ITA  ประจ าปีงบประมาณ  2564   โดยการเก็บข้อมูลจากหน่วยงาน  3 
ส่วน 
ส่วนที่  1  การเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)   ได้แก่  บุคลากรใน
หน่วยงาน 
ส่วนที่  2  การเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  ได้แก่  ผู้รับบริการ  หรือ
ผู้มาติดต่อหน่วยงาน   
ส่วนที่  3  การเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ (OIT) 

- แจ้งปฏิทินการประเมิน  ITA  ประจ าปี  2564  (ตามประกาศส านักงาน ป.ป.ช.ที่แจกให้

สมาชิกสภา)  

- ตามปฏิทินการประเมิน  ITA   สมาชิกสภา  ถือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  สามารถ

ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  ตามแบบที่ ป.ป.ช. ก าหนด  ได้

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564  ถึงวันที่  31  พฤษภาคม  2564 

- ทั้งนี้  ได้ก าชับให้เจ้าหน้าที่ของ อบต. ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลเพ่ือรับการตรวจประเมิน 

ให้เป็นไปตามปฏิทินการประเมิน  ITA  ประจ าปี  2564  ที่  ป.ป.ช. ก าหนด  และ

ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  โปร่งใส  มีคุณธรรม จริยธรรม  และเป็นไปตามหลัก

ธรรมาภิบาล 
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- ในปีงบประมาณ  2563  องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ได้รับการตรวจประเมิน  ITA   

และส านักงาน ป.ป.ช.  ได้ประกาศผลการประเมิน  ITA  ในปีงบประมาณ  2563  ผล

ปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์  ผ่านการประเมินดังกล่าว  โดยมีผลคะแนน

อยู่ในระดับ  A  

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

  3.2) เรื่องเสนอเพื่อทรำบของส ำนักปลัด อบต.มุจลินท์  
 

นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน           ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้ อบต. จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-
2570)  ให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม  2564 ซึ่งส านักงานปลัดจะด าเนินการประชุม
คณะกรรมการพัฒนา อบต.มุจลินท์และประชาคมท้องถิ่นประมาณปลายเดือนเมษายน  
เพ่ือรับฟังปัญหาความต้องการและแจ้งแนวทางการพัฒนาของ อบต. จึงขอแจ้งให้ท่าน
สมาชิกทราบ  เพื่อเตรียมข้อมูลในการประชุมต่อไป 

 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 
 

ระเบียบวำระท่ี  4 เรื่องเสนอเพื่อพิจำรณำ    
 

  4.1) เรื่อง พิจำรณำร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม  ครั้งท่ี 4 พ.ศ.
2564                              (เอกสำรแนบท้ำย  3) 

 

ประธำนสภำ อบต.มุจลินท ์ ขอเชิญนายก อบต. ครับ 
 

นำยก อบต.มุจลินท์      ด้วย อบต.มุจลินท์  ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ. 
2564 ขึ้น  เพ่ือจัดท าโครงการบริการสาธารณะต่างๆ ในการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่
และเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ส าหรับรายละเอียดของร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นฉบับเพ่ิมเติม ขอให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ 

 

นักวิเครำะห์ฯ  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ.2564  ได้จัดท าขึ้น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 22  โดยคณะกรรมการสนับสนุน
การจัดท าแผนพัฒนา อบต.มุจลินท์ ได้จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว เสนอต่อ
คณะกรรมการพัฒนา อบต.มุจลินท์ และประชาคมท้องถิ่น และได้ผ่านการเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพัฒนา อบต.มุจลินท์ และประชาคมท้องถิ่นแล้ว  ส าหรับในขั้นตอนนี้คือให้สภา 
อบต.มุจลินท์ ได้พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ.
2564  มีดังนี้   

  1. เหตุผลและความจ าเป็นในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
  2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
  3. รายละเอียดโครงการพัฒนา 
  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 3  จ านวน  9  หน้า 



    -5- 
 

ประธำนสภำ อบต.มุจลินท ์ มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมด้วย 
 

มติที่ประชุม พิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
 

4.2)  เรื่อง พิจำรณำร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 
พ.ศ. 2564  (เอกสำรแนบท้ำย  4) 

 

ประธำนสภำ อบต.มุจลินท ์ ขอเชิญนายก อบต. ครับ 
 

นำยก อบต.มุจลินท์      ด้วย อบต.มุจลินท์  ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 
พ.ศ. 2564 ขึ้น  เพ่ือให้โครงการพัฒนาสอดคล้องกับความเป็นจริง  สามารถจัดท าบริการ
สาธารณะ     ในการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน ส าหรับรายละเอียดของร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับเปลี่ยนแปลง ขอให้นักวิเคราะห์
นโยบายและแผนได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ 

 

นักวิเครำะห์ฯ  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ.2564  ได้จัดท า
ขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 22/1  โดยคณะกรรมการ
พัฒนา อบต.มุจลินท์ ได้จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว เพ่ือเสนอต่อสภา อบต.มุจลินท์  
เพ่ือให้สภา อบต.มุจลินท์   ได้ พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ.2564  มีดังนี้   

  1. เหตุผลและความจ าเป็นในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
  2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
  3. รายละเอียดโครงการพัฒนา 
  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 4  จ านวน  10  หน้า 
 

ประธำนสภำ อบต.มุจลินท ์ มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมด้วย 
 

มติที่ประชุม พิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
                

ระเบียบวำระท่ี  5 เรื่องอ่ืน ๆ   
       -ไม่มี- 
                                      

ประธำนสภำ อบต. มุจลินท ์ ผมขอปิดการ0ประชุมสภา อบต.มุจลินท์  สมัยสามัญ  สมัยที ่2  ครั้งที่  1  ประจ าปี  2564 
 

ปิดประชุม     เวลา  12.00  น. 
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                                                        ศิริทิพย์  นิยมศิลป์                        ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม 

(นางสาวศิริทิพย์  นิยมศิลป์) 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ 

 
                                                            วินัย   ชมบุญ 
                                                       (นายวินัย    ชมบุญ)                       ประธานตรวจรายงานการประชุม

สมาชิกสภา อบต.มุจลินท์ หมู่ 1 
 
                                          อุบล  ข าสกุล 

                                                       (นางอุบล  ข าสกุล)            คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
สมาชิกสภา อบต.มุจลินท์ หมู่ 5 

 
                                          เอนก  ขันทอง 
                                                          (นายเอนก ขันทอง)               คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม        

สมาชิกสภา อบต.มุจลินท์ หมู่ 7 
 

                                                          มานะ   เหรียญทอง   
                                   (นายมานะ  เหรียญทอง)     
                        ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์  
                                  
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
ข้อ 34  เมื่อสภาท้องถิ่นได้รับรองรายงานการประชุมครั้งใดแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่น  ลงชื่อในรายงานการประชุม นั้น 
ไว้เป็นหลักฐาน)  
 
                                                            

  


