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๓ 

เร่ิมประชุม เวลา  ๐๙.๐๐    น.  

เลขานุการสภาฯ           บดัน้ีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลกุดจอกมาครบองค์ประชุมแลว้ขอ

เชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลกุดจอก ได้จุดธูปเทียน บูชาพระ

รัตนตรัย เลขานุการสภาฯไดอ่้านประกาศองคก์ารบริหารส่วนตาํบลกุดจอก เร่ือง

เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลกุดจอก สมยัสามญั สมยัท่ี ๑(สมยั

แรก) คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๖ เสร็จแล้วเชิญประธานสภาฯกล่าวเปิดการประชุมและ

ดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองท่ีประธานจะแจง้ต่อท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ  ๑. การจัดงานฉลองชัยท่านท้าวสุระนารีและประเพณีบัวใหญ่ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 

ประธานสภาฯ งานฉลองชยัท่านทา้วสุระนารีและงานบวัไหมบวัใหญ่ปี ๒๕๖๖ จดัข้ึนระหว่าง

วนัท่ี ๔-๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดเชิญเลขาสภาแจง้ต่อท่ีประชุมสภา ฯ 

เลขานุการสภา ฯ งานฉลองชัยท่านทา้วสุระนารีและงานบวัไหมบวัใหญ่ จัดข้ึนท่ีหน้าท่ีว่าการ

อาํเภอบวัใหญ่ เร่ิมวนัท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. พิธีบวงสรวงท่านทา้ว

สุระนารีองค ์ประจาํอาํเภอบวัใหญ่(ถนน๒๐๒ หนา้ทางเขา้ศาลจงัหวดับวัใหญ่)

โดยองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมารับผิดชอบและเชิญทุกส่วนร่วมพิธี

บวงสรวง ส่วนพิธีเปิดจะมีขบวนแห่ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทั้ง ๑๑ แห่ง

ในช่วงบ่าย ตั้งขบวนท่ีสวนนก(ศาลหลกัเมือง) โดยมีเทศบาลเมืองบวัใหญ่เป็น

ขบวนแรก(หัวขบวน) จดัขบวนประวติัความเป็นมาของท่านทา้วสุระนารี ตาม

ดว้ยเทศบาลหนองบวัสะอาดและอบต.กุดจอก จนครบทั้ง ๑๑ แห่ง ส่วนกิจกรรม

อ่ืนของแต่ละหน่วยงานก็ตามตารางท่ีทางคณะกรรมการจัดงานกาํหนด ภาค

กลางคืนวนัท่ี ๙ มีนาคม เป็นกิจกรรมแสดงศิลปะวฒันธรรมทอ้งถ่ินทั้ง ๑๑ แห่ง 

มีการแสดงโปงลางของโรงเรียนเทศบาล ๓ การโชวค์าบาเร่ การประกวดร้อง

เพลง ได้รับการสนับสนุนถ้วยรางวลัจากอาจารย์สลา  คุณวุฒิประกอบด้วย

นกัร้อง ๑ คนแด๊นเซอร์ ๘ คนอาย ุ๒๕ ปีข้ึนไปทอ้งถ่ินละ ๑ ทีม  และการแสดง

ของนายกเฉลิมพล  มาลาคาํ เป็นช่วงสุดทา้ย ขอเชิญสมาชิกสภาทุกท่านร่วมกิจ

กรรรมโดยพร้อมเพรียงกนั การแต่งกายร่วมขบวนเป็นชุดผา้ไทย กิจกรรมบนรถ

เทลเลอร์ เป็นกิจกรรมท่ีเป็นวิถีชุมชนคนกุดจอก ของดีกุดจอก เกษตรผสมผสาน 

วฒันธรรมทอ้งถ่ิน โคกหนองนา ผลิตผลทางการเกษตรในตาํบลมาร่วมกิจกรรม 
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  ๒. การเมืองและการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรท่ีจะครบวาระในเดือน

มีนาคมน้ี มีพรรคการเมืองหลายพรรคตามส่ือต่างๆ ก็ฝากสมาชิกทุกท่าน

พิจารณาดู ช่วงน้ีพรรคการเมืองกาํลงัลงพื้นท่ี เตรียมหาเสียงเลือกตั้ง  

 ๓.การลกัขโมย การโจรกรรม เร่ิมเกิดข้ึนในตาํบลกุดจอก เกิดจากการระบาดของ

ยาเสพติดมีผูค้า้ ผูเ้สพเกิดข้ึนในหมู่บา้นเขตตาํบลกุดจอก เม่ือติดยาเสพติดก็ทาํให้

ไม่มีเงินซ้ือทําให้เกิดปัญหาต่างๆตามมา โดยมีการขโมยเคร่ืองสูบนํ้ าและ

ทรัพยสิ์น(โถส้วม)ชาวบา้นหลงัโรงเรียนดอนแร้งไปขาย จึงถูกจบัได ้ฝากสมาชิก

ทุกหมู่บา้นช่วยประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนในหมู่บา้นระมดัระวงัและช่วยกนั

สอดส่องดูแลช่วยดว้ย 

ท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมสมยัสามญัสมยัท่ี ๔ คร้ังท่ี ๑ ประจาํปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เม่ือวนัท่ี ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

ประธานสภาฯ       -ตามท่ีเลขานุการสภาฯไดส่้งรายงานการประชุมสภาฯ  ท่ีท่านคณะกรรมการ

ตรวจรายงานประชุม ไดต้รวจรายงานการประชุมแลว้และไดส่้งใหส้มาชิกสภาฯ

ไดต้รวจสอบแลว้นั้น มีถอ้ยคาํสาํนวนใดจะตอ้งแกไ้ขเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ 

ที่ประชุม ไม่มี 

ประธานสภา ฯ สมาชิกท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภา สมยัสามญัท่ี ๔ คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๕ 

เม่ือวนัท่ี ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  โปรดยกมือ  

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม ๑๓ เสียง ไม่เห็นชอบ ๐ งดออก

เสียง ๑ เสียง รับรองรายงานการประชุมสภาฯสมยัสามญัสมยัท่ี ๔ คร้ังท่ี ๑ เม่ือ

วนัท่ี ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

ระเบียบวาระที่ ๓ กระทูถ้าม 

ท่ีประชุม  -ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 

   ๔.๑ พิจารณากาํหนดสมยัประชุม สมยัสามญั ประจาํปี พ.ศ.๒๕๖๖ 

ประธานสภาฯ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยขอ้บงัคบัการประชุมสภาทอ้งถ่ิน หมวด ๒ 

ขอ้ ๒๑ การกาํหนดจาํนวนสมยัประชุมสามญัประจาํปี ระยะเวลาและวนัเร่ิมตน้

ประชุมสมยัประชุมสามญัประจาํปีของแต่ละสมยัในปีนั้น วนัเร่ิมสมยัประชุม

สามญัประจาํปีของปีถดัไป และระยะเวลาของสมยัประชุมสามญัประจาํปีสมยั 

 

 



๕ 

                                    แรกของปีถดัไป ให้ประธานสภาทอ้งถ่ินนาํปรึกษาในท่ีประชุมสามญัประจาํปี

สมยัแรกของแต่ละปี โดยให้นาํความในขอ้ ๑๑ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม เม่ือสภา

ทอ้งถ่ินมีมติแลว้ใหป้ระธานสภาทอ้งถ่ินทาํเป็นประกาศของสภาทอ้งถ่ินพร้อม 

                                    ทั้งปิดประกาศไวใ้นท่ีเปิดเผย ณ สาํนกังานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในกรณี

ท่ีไม่ได้กําหนดสมัยประชุมสามัญประจาํปีไว ้หรือไม่ได้กําหนดวนัเร่ิมสมยั

ประชุมสามญัประจาํปีสมยัแรกในปีถดัไปไว ้หรือมีความจาํเป็นตอ้งเปล่ียนแปลง

สมยัประชุมสามญัประจาํปี หรือวนัเร่ิมสมยัประชุมสามญัประจาํปีท่ีกาํหนดไว้

แลว้ ให้ประธานสภาทอ้งถ่ินนาํปรึกษาในสมยัประชุมสามญัประจาํปีอ่ืน หรือใน

สมยัประชุมวิสามญัก็ได ้  มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอในท่ีประชุม  เชิญครับ 

นายธีระพงษ ์ พนสันอก ส.อบต.หมู่ ๑  เสนอ ๔ สมยัๆละ ๑๕ วนั 

                             ผูรั้บรอง  ๑. นายมนตรี  ฐานเจริญ           ส.อบต. หมู่ ๔ 

          ๒. นางไพรินทร์  ปันทาลกัษณ์ ส.อบต. หมู่ ๑๒ 

 ท่ีประชุม เห็นชอบตามท่ีนายธีระพงษ์  เสนอ ดว้ยคะแนนเสียง ๑๓ เสียง ไม่เห็นชอบ ๐ 

เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 

ประธานสภาฯ     ใหท่ี้ประชุมกาํหนดวนัท่ีเร่ิมสมยัประชุมและวนัส้ินสุดสมยัประชุมต่อไปดว้ย 

นายสอ้ิง  สร้อยนอก ส.อบต.หมู่ ๑๐ เสนอ  สมยัสามญัท่ี ๒วนัท่ี  ๕ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ 

                                                                         ผูรั้บรอง ๑. นายอภิรักษ ์ สามนคร ส.อบต.หมู่ ๕ 

                     ๒. นายลอ้มพงษ ์ นาดี    ส.อบต.หหมู่ ๘ 

นายลอ้มพงษ ์ นาดี     ส.อบต.หมู่ ๘  เสนอ สมยัสามญัท่ี ๓ วนัท่ี  ๕-๑๙  สิงหาคม  ๒๕๖๖ 

                                                              ผูรั้บรอง         ๑. นายสอ้ิง  สร้อยนอก ส.อบต.หมู่ ๑๐ 

       ๒. นายวสันต ์ สงนอก ส.อบต.หมู่ ๑๑ 

นายวสันต ์ สงนอก   ส.อบต.หมู่ ๑๑ เสนอสมยัสามญัท่ี ๔ วนัท่ี  ๕-๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

                                                             ผูรั้บรอง       ๑.  นายสมบูรณ์  ปีขาล ส.อบต.หมู่ ๑๓ 

               ๒. นายมงคล  ทบัพงัเทียม ส.อบต.หมู๋  ๖ 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอยา่งอ่ืนหรือไม่ 

ท่ีประชุม  ไม่มี 

ประธานสภาฯ  ถา้ท่ีประชุมไม่มี ก็จะขอมติ กาํหนดสมยัประชุมตามท่ีสมาชิกสภาเสนอ สมาชิก

ท่านใด      เห็นชอบการกาํหนดสมยัประชุม ตามท่ีสมาชิกสภาเสนอโปรดยกมือ 

 

 

 



๖ 

ท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบ ๑๓ เสียง ไม่เห็นชอบ ๐ งดออกเสียง ๑ 

๔.๒  ญตัติพิจารณาอนุมติัจ่ายขาดเงินสะสม ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๖ 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญเจา้หนา้ท่ีงบประมาณช้ีแจงระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งใหท่ี้ประชุมสภาทราบ 

ปลดั อบต.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 

การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน(ฉบบัท่ี ๔ ) 

พ.ศ.๒๕๖๑ ขอ้ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินอาจใช้จ่ายเงินสะสมได ้โดย

ไดรั้บอนุมติัจากสภาทอ้งถ่ินภายใตเ้ง่ือนไข ดงัต่อไปน้ี 

   (๑) ให้กระทาํไดเ้ฉพาะกิจการซ่ึงอยูใ่นอาํนาจหนา้ท่ีขององคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินซ่ึงเก่ียวกบัดา้นบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ีเป็นการเพิ่มพูน

รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือกิจการท่ีจัดทําเพื่อบําบัดความ

เดือดร้อนของประชาชน ทั้งน้ี ตอ้งเป็นไปตามแผนพฒันาขององค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินหรือตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

   (๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินแต่ละประเภทตามระเบียบแลว้ 

   (๓) ให้กนัเงินสาํรองจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายดา้นบุคลากรไม่นอ้ยกว่าสามเดือน

และกนัไวอี้กร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจาํปีนั้น เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายใน

การบริหารงานและในกรณีท่ีมีสาธารณภยัเกิดข้ึน 

   (๔) เม่ือได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินตอ้งดาํเนินการก่อหน้ีผูกพนัให้เสร็จส้ินภายในระยะเวลาไม่เกินหน่ึงปี

ถดัไป หากไม่ดาํเนินการภายในระยะเวลาท่ีกาํหนดให้การใชจ่้ายเงินสะสมนั้น

เป็นอนัพบัไป 

   ทั้งน้ีให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใชจ่้ายเงินสะสม โดยคาํนึงถึงฐานะ

การเงินการคลงัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและเสถียรภาพในระยะยาว 

   ขอ้ ๘๙/๑ ในกรณีท่ีมีภารกิจตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลหรือกระ

ทรวงมหาดไทยและจาํเป็นตอ้งให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นผูด้าํเนินการ 

โดยมีความจาํเป็นตอ้งใช้จ่ายจากงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

และงบประมาณดงักล่าวไม่เพียงพอและไม่ตอ้งดว้ยเง่ือนไขการใชจ่้ายเงินสะสม

หรือหรือเงินทุนสํารองเงินสะสมตามข้อ ๘๗ และข้อ ๘๙ ปลัดกระทรวง

มหาดไทยอาจอนุมติัยกเวน้ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใชจ่้าย 

 



๗ 

                                   จากเ งินสะสมหรือเ งินทุนสํารองเ งินสะสมไ ด้โดยความเห็นชอ บของ

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 

   ตามแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพื่อ

สนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการสร้างความเขม้แข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินของกระทรวงมหาดไทย ตามหนังสือท่ี มท๐๘๐๘.๒/ว๗๒๗๒ ลงวนัท่ี 

๒๖ ธนัวาคม ๒๕๖๐ ๒.๑.๓ กาํหนดแนวทางดาํเนินการเพื่อให้องค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินนาํเงินสะสมไปใชจ่้ายเพื่อสนบัสนุนนโยบายรัฐบาล ดงัน้ี 

   ๒.๑.๓.๑ โครงการท่ีดําเนินการจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของ

ประชาชนอย่างแท้จริง ไม่เป็นการใช้จ่ายในกิจกรรมท่ีไม่เกิดประโยชน์หรือ

ฟุ่ มเฟือยเกินความจาํเป็น 

   ๒.๑.๓.๒ โครงการหรือกิจการท่ีจะดาํเนินการตอ้งอยู่ในอาํนาจหน้าท่ี

ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในดา้นการบริการชุมชนและสังคม กิจการท่ีเป็น

การเพิ่มพูนรายไดข้ององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือกิจการท่ีจดัทาํข้ึนเพื่อ

บาํบดัความเดือดร้อนของประชาชน 

   ๒.๑.๓.๓ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนําเงินสะสมไปใช้จ่ายตาม

อํานาจหน้าท่ีเพื่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยให้

ความสาํคญักบัโครงการดงัต่อไปน้ี 

    ๑)ด้านโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่นก่อสร้างถนน 

ระบบระบายนํ้า ก่อสร้างสวนสาธารณะ ก่อสร้างสนามกีฬา 

    ๒) ดา้นโครงการพฒันาแหล่งนํ้ าเพื่ออุปโภคบริโภคและนํ้ าเพื่อ

การเกษตรเช่นสร้าง/ซ่อมระบบประปา ถงันํ้ ากลางประจาํหมู่บา้น ทาํฝายนํ้ าลน้ 

ขดุเจาะบ่อบาดาล ธนาคารนํ้าใตดิ้น ขดุลอก คลอง บึง 

    ๓) การพฒันาตลาดทอ้งถ่ินเช่น การจดัให้มีหรือปรับปรุงตลาด

ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

    ๔) การจดัการขยะมูลฝอย การรักษาความสะอาดในทอ้งถ่ิน 

    ๕) การส่งเสริมพฒันาคุณภาพชีวิต 

    ๖) ดา้นการศึกษา ปรับปรุงอาคารเรียน ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ 

    ๗) การสนับสนุนการดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

    ๘) การสนบัสนุนดา้นการท่องเท่ียว 

 



๘ 

    ๙) การจดัใหมี้การบาํรุงสนามกีฬาหรือสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ 

    ๑๐) การก่อสร้างหรือซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

ของอปท.ท่ีไดรั้บการถ่ายโอนจากส่วนราชการ 

   การใชจ่้ายเงินสะสมเพื่อดาํเนินโครงการดา้นโครงสร้างพื้นฐาน การกีฬา 

หรือการจัดหาวสัดุ อุปกรณ์เพื่อการศึกษา หรือการพฒันาคุณภาพชีวิต ขอให้

องค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ินได้ให้ความสําคัญกับการใช้ยางพารา เ ป็น

ส่วนประกอบตามนโยบายของรัฐบาลดว้ย 

ยอดเงินสะสม ณ วันท่ี ๓๐  กันยายน ๒๕๖๕ มีเงินสะสมคงเหลือ 

๑๓,๘๘๑,๐๓๒.๙๙ บาทสาํรองบุคลากรและรายจ่ายประจาํ/ สาํรองรายจ่ายการ

บริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภยัเกิดข้ึนร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่าย

ประจําปี ๑๒,๐๕๑,๗๐๐,๐๐ บาท ยอดเงินสะสมท่ีสามารถนําไปจ่ายได้ 

๑,๘๓๕,๐๖๘.๙๙ บาท(หน่ึงลา้นแปดแสนสามหม่ืนห้าพนัหกสิบแปดบาทเกา้

สิบเกา้สตางค)์ 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญผูบ้ริหารเสนอรายละเอียดโครงการท่ีขออนุมติัจ่ายขาดเงินสะสมต่อสภาฯ 

นายก อบต. กุดจอก  โครงการขอจ่ายขาดเงินสะสมท่ีจะขออนุมติัจากสภาองค์การบริหารส่วนตาํบล

กุดจอกคร้ังน้ีจาํนวน ๔ โครงการเป็นเงินรวมทั้งส้ิน๑,๔๓๙,๐๐๐.๐๐ บาท(หน่ึง

ลา้นส่ีแสนสามหม่ืนเกา้พนับาทถว้น)     

   ๔.๒.๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นโนนแดง หมู่๑๔

(สายโนนแดง-บา้นโสก) ผิวจราจรกวา้ง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑๔๗.๐๐ เมตร หนา 

๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางดินถมพร้อมติดตั้งป้ายโครงการจาํนวน ๑ ป้าย (รายละเอียด

ตามแบบ อบต.กุดจอกกาํหนด)งบประมาณดาํเนินการ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท ขอ

อนุมติัจ่ายขาดจาํนวน ๔๘๐,๐๐๐.๐๐บาท(ส่ีแสนแปดหม่ืนบาทถว้น) 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามหรือไม่ 

ท่ีประชุม ไม่มี 

ประธานสภาฯ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายก็จะขอมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครง

โครงการท่ี ๑ สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบอนุมติัให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นโนนแดง หมู่๑๔(สายโนนแดง-บา้นโสก) 

ผิวจราจรกวา้ง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑๔๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางดินถม

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจาํนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กุดจอก 

 

 



๙ 

                                   กาํหนด)งบประมาณดาํเนินการ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท ขออนุมติัจ่ายขาดจาํนวน 

๔๘๐,๐๐๐.๐๐บาท(ส่ีแสนแปดหม่ืนบาทถว้น) โปรดยกมือ 

ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบ ๑๓ เสียง ไม่เห็นชอบ ๐ งดออกเสียง ๑ 

                          ๔.๒.๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นดอนแปะ  

หมู่  ๘(สายบ้านดอนแปะ-บ้านโนนแดง) ผิวจราจรกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว 

๑๒๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางดินถมพร้อมติดตั้งป้ายโครงการจาํนวน 

๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กุดจอกกําหนด)งบประมาณดําเนินการ 

๔๐๐,๐๐๐  บาทขออนุมติัจ่ายขาดจาํนวน ๔๐๐,๐๐๐.๐๐บาท(ส่ีแสนบาทถว้น) 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามหรือไม่ 

ท่ีประชุม ไม่มี 

ประธานสภาฯ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายก็จะขอมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครง

โครงการท่ี ๒ สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบอนุมติัให้จ่ายขาดเงินสะสม โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นดอนแปะ หมู่ ๘(สายบา้นดอนแปะ-บา้น

โนนแดง) ผิวจราจรกวา้ง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑๒๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่

ทางดินถมพร้อมติดตั้งป้ายโครงการจาํนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.

กุดจอกกาํหนด)งบประมาณดาํเนินการ ๔๐๐,๐๐๐  บาทขออนุมติัจ่ายขาดจาํนวน 

๔๐๐,๐๐๐.๐๐บาท(ส่ีแสนบาทถว้น) โปรดยกมือ 

ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบ ๑๓ เสียง ไม่เห็นชอบ ๐ งดออกเสียง ๑ 

    ๔.๒.๓ โครงการวางท่อระบายนํ้าพร้อมบ่อพกั บา้นหนองซียงโข่ 

หมู่ ๕ (หน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล) เทคอนรกรีตหยาบรองพื้นหนา 

๐.๐๕ เมตร พร้อมวางท่อ คสล.เส้นผ่าศูนยก์ลาง ๐.๔๐ เมตร จาํนวน ๒๐๓ ท่อน 

ยาแนวรอยต่อและติดตั้งบ่อพกัมีฝาปิดจาํนวน ๒๐ บ่อ บ่อพกัขนาด ๐.๘๐*๑.๕๐ 

เมตร ฝาปิดตะแกรงเหล็ก ดีบี ๑๒ จาํนวน ๑ บ่อ พร้อมตกแต่งให้เรียบร้อยพร้อม

ติดตั้งป้ายโครงการจาํนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กุดจอกกาํหนด)

งบประมาณดํา เนินการ ๒๔๕,๐๐๐.๐๐  บาทขออนุมัติ จ่ายขาดจํานวน 

๒๔๕,๐๐๐.๐๐บาท(สองแสนส่ีหม่ืนหา้พนับาทถว้น) 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามหรือไม่ 

ท่ีประชุม ไม่มี 

 

    

 



๑๐ 

ประธานสภาฯ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายก็จะขอมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครง

โครงการท่ี ๓ สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบอนุมติัให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการ

วางท่อระบายนํ้าพร้อมบ่อพกั บา้นหนองซียงโข่ หมู่ ๕ (หนา้โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพตาํบล) เทคอนรกรีตหยาบรองพื้นหนา ๐.๐๕ เมตร พร้อมวางท่อ คสล.

เส้นผ่าศูนยก์ลาง ๐.๔๐ เมตร จาํนวน ๒๐๓ ท่อน ยาแนวรอยต่อและติดตั้งบ่อพกั

มีฝาปิดจาํนวน ๒๐ บ่อ บ่อพกัขนาด ๐.๘๐*๑.๕๐ เมตร ฝาปิดตะแกรงเหล็ก ดีบี 

๑๒ จาํนวน ๑ บ่อ พร้อมตกแต่งให้เรียบร้อยพร้อมติดตั้งป้ายโครงการจาํนวน ๑ 

ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กุดจอกกําหนด)งบประมาณดําเนินการ 

๒๔๕,๐๐๐.๐๐  บาทขออนุมติัจ่ายขาดจาํนวน ๒๔๕,๐๐๐.๐๐บาท(สองแสนส่ี

หม่ืนหา้พนับาทถว้น) โปรดยกมือ 

ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบ ๑๓ เสียง ไม่เห็นชอบ ๐ งดออกเสียง ๑ 

    ๔.๒.๔ โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านดอนหัน หมู่ ๑๑ (สาย

หนองถัว่แปป-อบต.โนนประดู่)ก่อสร้างถนนเสริมดินพร้อมปรับเกรดเกล่ียบด

ทบัแน่นให้เรียบร้อยผิวจราจรกวา้ง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐๐.๐๐ เมตร สูงเฉล่ีย 

๐.๖๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจาํนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.

กุดจอกกาํหนด)งบประมาณดาํเนินการ ๓๑๔,๐๐๐  บาทขออนุมติัจ่ายขาดจาํนวน 

๓๑๔,๐๐๐.๐๐บาท(สามแสนหน่ึงหม่ืนส่ีพนับาทถว้น) 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามหรือไม่ 

นายวสันต์  สงนอก ส.อบต.หมู่ ๑๑ ถนนสายน้ีคือสายจากหนองถัว่แปบมาจรดเส้น ๒๐๒-ทองหลาง

ใหญ่(หลงับ่อขยะ) ขอขอบคุณผูบ้ริหารท่ีจดัสรรงบประมาณดาํเนินโครงการ 

ท่ีประชุม ไม่มี 

ประธานสภาฯ ถา้ไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายก็จะขอมติเห็นชอบอนุมติัให้จ่ายขาดเงินสะสม

โครงโครงการท่ี ๔ สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม

โครงการก่อสร้างถนนดิน บา้นดอนหัน หมู่ ๑๑ (สายหนองถัว่แปป-อบต.โนน

ประดู่)ก่อสร้างถนนเสริมดินพร้อมปรับเกรดเกล่ียบดทบัแน่นให้เรียบร้อยผิว

จราจรกวา้ง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐๐.๐๐ เมตร สูงเฉล่ีย ๐.๖๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้าย

โครงการจาํนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กุดจอกกาํหนด)งบประมาณ

ดาํเนินการ ๓๑๔,๐๐๐  บาทขออนุมติัจ่ายขาดจาํนวน ๓๑๔,๐๐๐.๐๐บาท(สาม

แสนหน่ึงหม่ืนส่ีพนับาทถว้น) โปรดยกมือ 

ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบ ๑๓ เสียง ไม่เห็นชอบ ๐ งดออกเสียง ๑ 

  



  ๑๑ 

   ๔.๓  พิจารณาอนุมติัโอนงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๖ ตั้งจ่ายรายการใหม่  จาํนวน ๒ รายการ 

ประธานสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและแกไ้ขเปล่ียนแปลงงบประมาณ 

ขอ้ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ท่ีทาํ

ให้ลกัษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น

อาํนาจอนุมติัของสภาทอ้งถ่ิน ขอเชิญผูบ้ริหาร เสนอเหตุผลต่อท่ีประชุมสภาฯ

เพื่อพิจารณา  

นายก อบต. ตามขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หมวดค่าท่ี

ดินและส่ิงก่อสร้าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง

พื้นฐาน หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บา้นออ้ยชา้ง หมู่ท่ี ๗ (สายบา้นออ้ยชา้ง-บา้นหนองแสง ต.บวัลาย) ก่อสร้างถนน 

คสล.กวา้ง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางดินถม มี

พื้นท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า ๖๗๕.๐๐ ตารางเมตร  งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน

ออ้ยชา้ง หมู่ท่ี ๗(สายทิศเหนือหมู่บา้น) ผิวจราจรกวา้ง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๒.๐๐ 

เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางดินถมพร้อมติดตั้งป้ายโครงการจาํนวน ๑ ป้าย 

(รายละเอียดตามแบบ อบต.กุดจอกกาํหนด)งบประมาณดาํเนินการ ๕๐๐,๐๐๐  

บาท(ห้าแสนบาทถ้วน)เน่ืองจากองค์การบริหารส่วนจังหวดันครราชสีมาได้

อนุมติังบประมาณในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายออ้ยชา้ง-หนอง

แสง ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาทและสายหนองแสง-ออ้ยชา้ง ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท จึง

ขอโอนมาตั้งจ่ายรายการใหม่ในพื้นท่ีบา้นออ้ยชา้ง หมู่ท่ี ๗ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามหรือไม่ 

ท่ีประชุม ไม่มี 

ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายโครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นออ้ยชา้ง หมู่ท่ี ๗(สายทิศเหนือหมู่บา้น) ผิวจราจรกวา้ง 

๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางดินถมพร้อมติดตั้งป้าย

โครงการจาํนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กุดจอกกาํหนด)งบประมาณ

ดาํเนินการ ๕๐๐,๐๐๐  บาท(หา้แสนบาทถว้น) โปรดยกมือ   

ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบ ๑๓ เสียง ไม่เห็นชอบ ๐ งดออกเสียง ๑ 

    



๑๒ 

นายก อบต. ตามขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ แผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่า

ครุภณัฑ ์ ประเภทรายจ่ายครุภณัฑก่์อสร้าง ชุดแบบหล่อลูกปูนเหล็ก จดัซ้ือ

จาํนวน ๒ ชุด งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท ขอปรับลงงบประมาณ คงเหลือ ๑ ชุด 

จาํนวนเงินงบประมาณ ๗,๕๐๐ บาท เพื่อโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่  แผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่า

ครุภณัฑ ์ ประเภทรายจ่ายครุภณัฑก่์อสร้าง เพื่อจดัซ้ือครุภณัฑก่์อสร้าง ไฟเบอร์

ตดัเหลก็ ขนาด ๑๔ น้ิว จาํนวน ๑ ตวั จาํนวนเงินงบประมาณ ๗,๕๐๐ บาท 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามหรือไม่ 

ท่ีประชุม ไม่มี 

ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใดเห็นชอบใหโ้อนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่  แผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่า

ครุภณัฑ ์ ประเภทรายจ่ายครุภณัฑก่์อสร้าง เพื่อจดัซ้ือครุภณัฑก่์อสร้าง ไฟเบอร์

ตดัเหลก็ ขนาด ๑๔ น้ิว จาํนวน ๑ ตวั จาํนวนเงินงบประมาณ ๗,๕๐๐ บาท โปรด

ยกมือ 

ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบ ๑๓ เสียง ไม่เห็นชอบ ๐ งดออกเสียง ๑ 

ประธานสภาฯ เชิญสมาชิกฯพกัรับประทานอาหารกลางวนั  นดัประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 

เลขานุการสภา เชิญสมาชิกเขา้หอ้งประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 

 ท่ีประชุมพร้อมขอเชิญท่านประธานสภา ดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระ

ต่อไป 

ระเบียบวาระที่ ๕ ญัตติเพ่ือทราบ  

เสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน  

( พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ) ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อสภาทอ้งถ่ิน) 

เหตุผลและความจําเป็น 

การจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถ่ิน จะตอ้งมีการติดตามและประเมินผล

แผนพฒันา ทอ้งถ่ิน ซ่ึงเป็นภารกิจอีกประการหน่ึงท่ีมีความสาํคญั ในการ

พฒันาองคก์รปกครองส่วน ทอ้งถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย

การจดัทาํแผนพฒันาขององคก์รปกครอง ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  

 



๑๓ 

ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจดัทาํ 

แผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ( ฉบบัท่ี ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

กฎหมาย/ระเบียบ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจดัทาํแผนพฒันาขององคก์ร

ปกครองส่วน ทอ้งถ่ิน ( ฉบบัท่ี ๓ ) พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอ้ ๑๒ ใหย้กเลิกความ

ใน (๓) ของขอ้ ๒๙ ของ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจดัทาํ

แผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติม

โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจดัทาํแผนพฒันา ขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ( ฉบบัท่ี ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๙ และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจ้ากการติดตามและประเมินผล

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน ต่อผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเพื่อผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเสนอต่อสภา

ทอ้งถ่ิน และคณะกรรมการพฒันา ทอ้งถ่ิน พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม

และประเมินผลแผนพฒันาใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ิน ทราบในท่ีเปิดเผยภายใน

สิบหา้วนัรายงานผลและเสนอความเห็นดงักล่าว และตอ้งปิด ประกาศไวเ้ป็น 

ระยะเวลาไม่นอ้ยวกวา่สามสิบวนัโดยอยา่งนอ้ยปีละคร้ังภายในเดือน 

ธนัวาคมของทุกปี” 

ขอ้ ๑๓ ใหย้กเลิกความใน (๕) ของขอ้ ๓๐ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย

วา่ดว้ยการ จดัทาํแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยระเบียบ กระทรวง มหาดไทยวา่

ดว้ยการจดัทาํแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ( ฉบบั

ท่ี ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๙ และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“(๕)ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาทอ้งถ่ิน และ

คณะกรรมการ พฒันาทอ้งถ่ินพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล

แผนพฒันาทอ้งถ่ินให ้ประชาชนในทอ้งถ่ินทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบหา้

วนันบัแต่วนัท่ีผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเสนอผล การติดตามและประเมินผลดงักล่าว 

 



                                        ๑๔ 

และตอ้งปิดประกาศไวเ้ป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ สามสิบวนัโดยอยา่งนอ้ยปี

ละหน่ึงคร้ังภายในเดือนธนัวาคมของทุกปี ” 

    ข้อเสนอเพ่ือพจิารณา 

เพื่อใหก้ารจดัทาํรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา

ทอ้งถ่ิน ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นไปตาม

ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยและหนงัสือสั่งการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เห็นควร      

๑.ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา

ทอ้งถ่ิน ( พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อสภา

ทอ้งถ่ิน เพื่อตั้ง ขอ้สังเกต/รับทราบ/เสนอความคิดเห็น  

๒.ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา

ทอ้งถ่ิน ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อ

คณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน เพื่อตั้งขอ้สังเกต/รับทราบ/เสนอความคิดเห็น 

๓. ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ.

๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ิน

ทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบหา้วนั นบัแต่วนัท่ีผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเสนอผลการ

ติดตามและประเมินผลดงักล่าวและตอ้งปิดประกาศ โดยเปิดเผย ไม่นอ้ยกวา่

สามสิบวนั โดยอยา่งนอ้ยปีละคร้ังภายในเดือนธนัวาคมของทุกปี จึงเรียนมาเพื่อ

ทราบ 

ประธานสภาฯ   ไดก้ล่าวเชิญนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลกุดจอกนาํเสนอ   รายงานผล

ต่อสภา                                                                                    

นายก อบต. ฯ     เรียนประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลกุดจอกและสมาชิกสภา 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลกุดจอกทุกท่าน 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจดัทาํแผนพฒันาขององคก์ร

ปกครอง ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.๒๕๕๘ หมวด ๖ ขอ้ ๒๙ และระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการ จดัทาํแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ้ ๑๓ และขอ้ ๑๔ (ฉบบัท่ี ๓)     

 



                          ๑๕ 

พ.ศ.๒๕๖๑ ไดก้าํหนดใหมี้การติดตามและประเมินผลแผนพฒันา มีหนา้ท่ี 

ดาํเนินการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วน 

ทอ้งถ่ิน ซ่ึง คณะกรรมการจะตอ้งดาํเนินการติดตามและประเมินผล

แผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วน ทอ้งถ่ิน ดาํเนินการตาม

แนวทาง วิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา รายงาน ผลและ

เสนอความเห็นท่ีไดจ้ากการติดตามและประเมินผลต่อผูบ้ริหาร

ทอ้งถ่ิน เพื่อให ้ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินไดน้าํเสนอต่อสภาองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินและคณะกรรมการพฒันา ทอ้งถ่ิน พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม

และประเมินผลแผนพฒันาใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ิน ทราบในท่ีเปิดเผยภายใน

สิบหา้วนั นบัแต่วนัรายงานผลและเสนอความเห็นดงักล่าว และ ตอ้งปิด

ประกาศไวเ้ป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนั 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลกุดจอกไดด้าํเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และรายงานพร้อม

เสนอความเห็นท่ีไดจ้ากการติดตาม ใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนกุดจอก 

ดงันั้น ผมจึงขอรายงานและเสนอความเห็นของคณะกรรมการติดตามและ                                                                                                                            

ประเมินผลแผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลกุดจอกประจาํปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ต่อสภา ดงัน้ี 

ข้อเสนอแนะในการจัดทําแผนพฒันาท้องถิ่นในอนาคต 

ปัญหาและอุปสรรค 

๑.เน่ืองจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโร

น่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) มติคณะรัฐมนตรี ไดก้าํหนดมาตรการเพื่อแกไ้ข

ปัญหาโรคระบาดสายพนัธุ์ใหม่ โดยใหส่้วนราชการและหน่วยงานอ่ืนของรัฐ

หลีกเล่ียง หรือเล่ือนการจดักิจกรรมท่ีมีการ รวมตวักนัของประชาชน และ

เวน้ระยะห่างทางสังคม (Social distancing) จึงไม่สามารถ ดาํเนินการตาม

โครงการไดท้นัปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

๒.จาํนวนโครงการในแผนพฒันาทอ้งถ่ินมีจาํนวนมาก เกินศกัยภาพ

ท่ีองคก์าร บริหารส่วนตาํบลกุดจอกจะดาํเนินการไดทุ้กโครงการ ทาํใหร้้อย 



                       ๑๖  

ละของโครงการท่ีทาํได ้นอ้ยมากเม่ือเทียบกบัจาํนวนโครงการใน

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  

๓.งบประมาณเงินอุดหนุนเขา้ชา้และนอ้ย ทาํใหไ้มส่ามารถดาํเนิน

โครงการพฒันาท่ีมีอยูใ่น ขอ้บญัญติังบประมาณ ช่วงเดือนตามแผน

ดาํเนินงานได ้

ข้อเสนอแนะ 

๑.การจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ตอ้งจดัลาํดบัความสาํคญัของโครงการ และ 

งบประมาณ รวมทั้งตอ้งคาํนึงถึงสถานะทางการคลงั ในการพิจารณาคดัเลือก

โครงการบรรจุ ในแผนพฒันาทอ้งถ่ินนั้น ๆ เพื่อใหส้ามารถดาํเนินการไดต้าม

แผนพฒันาทอ้งถ่ินของแต่ละปี คิดเป็นจาํนวนร้อยละเพิ่มข้ึน และเพื่อใหจ้าํนวน

โครงการท่ีไม่สามารถดาํเนินการไดข้องแต่ ละปี ตามแผนพฒันาคิดเป็นจาํนวน

ร้อยละลดลง 

๒.ควรเร่งรัดใหมี้การดาํเนินการตามท่ีไดบ้รรจุอยูใ่นขอ้บญัญติังบประมาณ

รายจ่าย ประจาํปี แลว้เสร็จทนัภายในปีงบประมาณ 

๓.การตั้งงบประมาณรายจ่ายแต่ละดา้น ควรตั้งงบประมาณใหเ้พียงพอและ

เหมาะสม เพื่อ ลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด และการตั้งจ่ายเป็นรายการ

ใหม่ ผมจึงขอรายงาน ต่อสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลกุดจอกได้

ทราบ ส่วนรายละเอียดนั้น ขอ อนุญาตให ้เลขานุการสภาฯ เป็นผูเ้สนอต่อ

สภา ครับ 

ประธานสภาฯ             อนุญาตขอเชิญครับ 

เลขานุการสภา           ไดน้าํเสนอรายละเอียด รายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพฒันา

ทอ้งถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  (ได้

นาํเสนอตามเล่มรายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพฒันา

ทอ้งถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจาํปีงบประมาณ     

๒๕๖๕  จาํนวน ๔๐ หนา้ ) 

 

 



๑๗ 

    ส่วนที่ ๑ บทนํา           หน้า 

     ๑.  ความสาํคญัของการติดตามและประเมินผล        ๑  

     ๒.  วตัถุประสงคข์องการติดตามและประเมินผล        ๒ 

     ๓.  ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล         ๓ 

     ๔.  เคร่ืองมือการติดตามและประเมินผล         ๔ 

     ๕.  ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล        ๗ 

    ส่วนที่ ๒  การติดตามและประเมินผล         ๘ 

     ๑.  สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕     ๘ 

      ๑ วิสัยทศัน์ พนัธกิจ และยทุธศาสตร์การพฒันา พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕     ๘ 

        ๒.   การติดตามและประเมินผลยทุธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕     ๙ 

                          ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล     ๑๔ 

  ยทุธศาสตร์การพฒันาและแผนงาน เฉพาะท่ีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลกุดจอก ดาํเนินการ 

                      ส่วนที่ ๔  สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล    ๔๐ 

      เชิงปริมาณ  เชิงคุณภาพ  ค่าใชจ่้าย  เวลา  การไดรั้บประโยชน ์การวดัผล 

ทั้งหมด มีท่านใดสงสัย จะสอบถามหรือไม่ครับ 

ประธานสภาฯ              มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่ครับ 

ท่ีประชุม ไม่มี 

ประธานสภาฯ              หากไม่มี ในวาระน้ีเป็นการรายงานผลเพื่อทราบครับ 

มติที่ประชุม    รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๖ เร่ืองอ่ืนๆ 

ประธานสภาฯ    การสรรหาผูแ้ทนสมาชิกสภาทอ้งถ่ินเป็นกรรมการธรรมาภิบาลจงัหวดั

นครราชสีมา ตามระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรี ดว้ยอาํเภอบวัใหญ่ไดแ้จง้ให้

ประธานสภาจดัประชุมสมาชิกเพื่อเลือกกนัเองเป็นผูแ้ทนจาํนวน ๑ คนเพื่อ

คดัเลือกเป็นผูแ้ทนระดบัอาํเภอในวนัท่ี ๒๓ กุมภาพนัธ์ และส่งรายช่ือใหจ้งัหวดั

แต่งตั้งกรรมการธรรมาภิบาลจงัหวดัต่อไป จึงขอใหส้มาชิกสภาเพื่อเป็นผูแ้ทน

ประเภทสมาชิสภาทอ้งถ่ิน 

ท่ีประชุม                      เห็นชอบ ใหน้ายพงษศิ์ลป์  พุทไธสง เป็นผูแ้ทนสมาชิกสภาอบต.กุดจอก 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาท่านใดมีเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมหรือไม่ เชิญครับ 

 

 



๑๘ 

นางไพรินทร์  ปันทาลกัษณ์ ส.อบต.หมู่ท่ี ๑๒ ขอใหผู้บ้ริหารแกไ้ขปัญหานํ้าเซาะคนัคูคลองกุดจอก ทาํ

ใหน้ํ้าเขา้นาเกษตรกรรายนายสายทอง ทาํใหน้าขา้วไดรั้บความเสียหายในปีท่ี

ผา่นมา ฝากท่านผูบ้ริหารไปแกไ้ขดว้ย 

นายมนตรี  ฐานเจริญ ส.อบต.หมู่ ๔ ขอหารือเสนอการแกไ้ขไฟฟ้าแสงสวา่งถนนในหมู่บา้นดบั ใหจ้า้ง

เหมาเป็นจุดไดห้รือไม่ ถา้รอซ่อมพร้อมกนัทั้งตาํบลจะแกไ้ขปัญหาไดช้า้ มีวสัดุ 

อุปกรณ์ ทีมช่างอบต.จะซ่อมไดห้รือไม่ ถา้จา้งช่างซ่อมทั้งตาํบลจะชา้กวา่จะครบ

ทุกหมู่บา้น ก็แกปั้ญหาไม่ทนัเวลา 

นายชยัยนั  วชันาไทย ส.อบต.หมู่ ๒ กระผมไดจ้ดัซ้ือหลอดไฟฟ้าแสงสวา่งพลงังานแสงอาทิตยม์า ๑๐ 

ชุดใชเ้งินส่วนตวั ขาดเสาจะติดตั้งบนเสาไฟไฟ้ไดห้รือไม่ถา้ไม่ได ้จะขอ

สนบัสนุนเสาไฟจากองคก์ารบริหารส่วนตาํบลไดห้รือไม่ โปรดช่วยพิจารณา 

นายอภิรักษ ์ สามนคร ส.อบต.หมู่ ๕    ฝากผูบ้ริหารก่อสร้างถนนหินคลุกสายนานายไส-การสัญจร

ลาํบาก ใหผู้บ้ริหารพิจารณาแกไ้ขดว้ย ชาวบา้นเดือดร้อนในฤดูฝน 

นายพงษศิ์ลป์  พุทไธสง ส.อบต.หมู่ ๙ ฝากผูบ้ริหารแกไ้ขปัญหานํ้าท่วมนานางพงษ ์ระบายนํ้าไม่ทนัทาํ

ใหข้า้วเสียหาย วางท่อระบายนํ้าใหร้ะบายไดท้นั ซ่ึงอยูใ่ตค้ลองระบายนํ้าทางเขา้

หมู่บา้น ปีทีแลว้ขา้วโดนนํ้าท่วมเสียหายทั้งแปลง 

นายยก อบต. - นํ้าเซาะคลองนาทาํใหน้าพงั จะใหช่้างเขา้ไปสาํรวจ

- ไฟฟ้ามีวสัดุพร้อมถา้ใครจะซ่อมก็เบิกไปซ่อมไดเ้ลย เจา้หนา้ท่ีเราเป็นลูกจา้ง

ถา้ไปซ่อมเองก็ตอ้งดูความปลอดภยัดว้ย ถา้หมู่บา้นใดมีช่างก็มาเบิกวสัดุอุปกรณ์

ไปซ่อมไดเ้ลย

- ส่วนนายชยัยนั ส.อบต.หมู่ ๒ ถา้มีงบประมาณก็ดาํเนินการไดเ้ลยถือวา่

ช่วยเหลือหมู่บา้นของท่าน ใหไ้ดป้ระชาชนรับแสงสวา่ง

- ส่วนคลองม.๙ จะใหช่้างเขา้ไปดูหนา้งานวา่จะแกไ้ขปัญหายงัไง

- ถนนม.๕ ใหเ้สนอเขา้แผนใหเ้รียบร้อยตามขั้นตอน และระยะเวลาท่ีกาํหนด

และใหเ้รียงลาํดบัในหมู่บา้นมาก่อน จะไดไ้ม่มีปัญหาตามมา

เลขานุการสภา สาํนกังานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํจงัหวดันครราชสีมาไดร่้างการแบ่ง

เขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรออกเป็น ๑๖ เขต บวัใหญ่อยูใ่นเขต ๖

ประกอบดว้ย บวัใหญ่ บวัลาย สีดา แกง้สนามนาง  ขอแจง้ใหส้มาชิกสภาได้

ทราบและช่วยประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชนทราบดว้ย

ประธานสภาฯ แจง้คาํสั่งแต่งตั้งคณะทาํงานจดัทาํผงัภูมิสังคมเพื่อการบริหารจดัการนํ้าหมู่บา้น

แบบบูรณาการ สมาชิกทุกหมู่บา้นไดรั้บแต่งตั้งเป็นคณะทาํงาน ลงนามโดย



๑๙ 

นายอาํเภอบวัใหญ่ฝากสมาชิกทุกท่านใหค้วามร่วมมือและปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ี

ไดรั้บมอบหมาย           

ท่ีประชุม  รับทราบ 

เลขานุการสภาฯ สาํหรับวาระการประชุมท่ีไดบ้รรจุไวใ้นระเบียบวาระการประชุมไดเ้สร็จส้ินแลว้

ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯดาํเนินการกล่าวปิดประชุมต่อไป 

ประธานสภาฯ   ถา้ไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดตอ้งการซกัถามเร่ืองอ่ืนอีกกระผมขอขอบคุณสมาชิก

ทุกท่านท่ีเขา้ประชุมโดยพร้อมเพรียงกนัและขอปิดการประชุมสภาสมยัสามญั

สมยัท่ี ๑ คร้ังท่ี ๑ ประจาํปี ๒๕๖๖ ขอบคุณครับ 

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๐๐น. 

                   (ลงช่ือ)   พนัจ่าเอก ผูบ้นัทึก/พิมพร์ายงานการประชุม 

    ( ธญัพิสิษฐ ์  เพง็ที ) 

เลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลกุดจอก 
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