
 
 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 
เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2   ครั้งท่ี  1 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 
 

---------------------------------------------------------------- 
  ตามท่ี ได้มีการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่  1 เมื่อวันที่ 30 เมษายน  2561 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรับรองแล้ว สภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม ได้
รับรองรายงานการประชุมไปแล้ว เมื่อวันที่  14  สิงหาคม  2561 ดังนั้นจึงขอประชาสัมพันธ์รายงานการ
ประชุมดังกล่าวให้ประชาชนทราบ 

 
จึงประกาศ มาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

 ประกาศ  ณ  วันที่  14  เดือน  สิงหาคม พ.ศ.2561 
 
 

ปรัศว์  กุลดิลก 
(นายปรัศว์  กุลดิลก) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2  ครั้งที่  1  
วันจันทร์ที่  30   เดือน เมษายน พ.ศ.  ๒๕61  เวลา  09.3๐  น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 
------------------------------------------- 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
 

๑ 
ผู้มาประชุม 
นายปรัศว์  กุลดิลก 

 
ประธานสภาฯ 

 
ปรัศว์  กุลดิลก  

 

๒ นางสายทอง  ทองบ่อมะกรูด รองประธานสภาฯ สายทอง  ทองบ่อมะกรูด  
๓ นายสนิท    ชมเทศ เลขานุการสภาฯ สนิท   ชมเทศ  
๔ นายสมพงษ์  ขวัญทอง สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  ๑ สมพงษ์  ขวัญทอง  
๕ นางสายยัน  มะโนเสริฐ  สมาชิกสภา  อบต. หมู่ที่  ๑  สายยัน  มะโนเสริฐ  
๖ นายวิชิต  สรงกระสินธุ์  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  ๒ วิชิต  สรงกระสินธุ์  
๗ นายล้วน  ม่วงอยู่ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  ๒ ขาดการประชุม  
๘ นายสมเกียรติ สรงกระสินธุ์ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  ๓ สมเกียรติ สรงกระสินธุ์   
๙ นายยอด   พันธ์ปา สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  ๔ ยอด   พันธ์ปา  

๑๐ นายอยุธยา ลาวัณย์วิสุทธิ์ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  ๕ อยุธยา ลาวัณย์วิสุทธิ์  
๑๑ นางกานดา ทองลาว สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  ๖ กานดา ทองลาว   
๑๒ นายสุพระลักษณ์  วงษ์จ าปา สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  ๖ สุพระลักษณ์  วงษ์จ าปา  
๑3 นางโสนน้อย  สังรักษา สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  ๗ โสนน้อย  สังรักษา  

 ผู้ลาประชุม 
- 

   

 
1 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
นายอนุชา   กุลดิลก 

 
นายก อบตฯ. 

 
อนุชา   กุลดิลก 

 

2 นางสาวกุลธิดา  กุลดิลก เลขานุการนายก อบตฯ. กุลธิดา  กุลดิลก  
3 นางสาวจีราพร  รัตนบุญ รองปลัด อบต. จีราพร  รัตนบุญ  
4 นายณัฐพล   ทองอ าภา ผอ.กองช่าง ณัฐพล   ทองอ าภา  
     

 

เริ่มประชุมเวลา    09.30    น. 
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายสนิท   ชมเทศ  เลขานุการสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม ได้เรียนเชิญ นายปรัศว์  กุลดิลก  
ประธานสภาฯ   จุดเทียนธูปบูชาพระพุทธ   กล่าวเปิดประชุม   และ
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 

นายปรัศว์ กุลดิลก เรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลฯ ,ท่านรองประธานสภาฯ, 
ประธานสภาฯ ท่านเลขานุการนายก , ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพัง

โหม, ท่านหัวหน้ากอง ,  ท่านหัวหน้าส่วนและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ  
วันนี้เป็นวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม    สมัย



สามัญ   สมัยที่ 2  ครั้งที่ ๑   ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖1  ตามระเบียบวาระ
การประชุมดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง  ที่ต้องพิจารณา 

        ๓.1พิจารณาอนุมัติให้ใช้จ่ายจากเงินสะสม    ประจ าปี 
             งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1  ครั้งที่ 2 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
                      ไตรมาสท่ี 1-2 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง อ่ืน ๆ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
    -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒    เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 
นายปรัศว์  กุลดิลก  รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญท่ี  1 ครั้งที่ ๑/๒๕61  เมื่อวันที่  13 
ประธานสภาฯ   กุมภาพันธ์   ๒๕61  รายงานการประชุมดังกล่าว   ได้ผ่านการตรวจ  

รับรองจากคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมแล้ว และฝุายเลขานุการ
สภา ฯ ได้จัดส่งให้ท่านสมาชิกทุกท่านเป็นการล่วงหน้าแล้ว จึงขอให้ท่าน
สมาชิกทุกท่านได้พิจารณาดู ว่าจะให้แก้ไขเพ่ิมเติมหรือตัดทอนข้อความ
ตอนใดหรือไม่ขอเชิญครับ 

มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมบ้างหรือไม่  ถ้ามี
ขอเชิญครับ 

    -ไม่มี  
ถ้าไม่มี   ล าดับต่อไปผมขอมติจากท่ีประชุมด้วยครับ  สมาชิกท่านใดรับรอง
รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญท่ี 1 ครั้งที่ 1/2561  เมื่อวันที่ 13  
กุมภาพันธ์ 2561  ผมขอให้ยกมือด้วยครับ  

มติที่ประชุม สมาชิกเข้าร่วมประชุม  10  ท่าน  ประธานสภาฯงดออกเสียง  สมาชิก
ยกมือรับรอง   9  ท่าน   ไม่รับรอง  - ท่าน  

 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องท่ีต้องพิจารณา  
นายปรัศว์   กุลดิลก  ๓.1 การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖1 ครั้งที่ 2 
ประธานสภาฯ   ล าดับต่อไปผมขอให้เลขานุการสภาฯ แจ้งข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อสภาฯ  

ในการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมและรายละเอียดโครงการจ่ายขาดเงิน
สะสมต่อสภาฯ 

นายสนิท   ชมเทศ   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ ,ท่านนายก
เลขานุการสภาฯ   องค์การบริหารส่วนต าบล ,ท่านรองประธานสภาฯ,  ท่านเลขานุการนายกฯ, 

ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม  ท่านหัวหน้าส่วน
ราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 



ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 
7272 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 เรื่องแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖1     
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหมมีเงินสะสมอยู่ทั้งสิ้น 
 ๑5 ,028 ,981.35 บาท  หักเงินส ารองจ่ายตามข้อผูกพัน/เงินส ารอง
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร/เงินเดือนครู/ค่าตอบแทน/ส ารองจ่ายกรณีฉุกเฉิน  
คงเหลือท่ีจะน าเงินสะสมไปใช้ได้จ านวน  9 ,202 ,951.22 บาท   ขอ
อนุมัติใช้ครั้งที่ 1 ไปแล้วจ านวน  4 ,036 ,200บาท  คงเหลือเงินสะสม
จ านวน  5 ,166,751.22 บาท  ขออนุมัติใช้ครั้งนี้อีกจ านวน 480 ,000 
บาท คงเหลือเงินสะสมอยู่จ านวน 4,686,751.22 บาท 

การจ่ายเงินสะสมนี้ จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วย
การรับเงิน   การเบิกจ่ายเงิน   การฝากเงิน   การเก็บรักษาเงิน   และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๘๙  และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วน
ที่สุด ที่ มท.๐๘๐๘.๒/ว 7๒7๒  ลงวันที่  26 ธันวาคม  ๒๕60 เรื่อง
แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุน
นโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28  พฤศจิกายน 
2560   ก าหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชาชนตามอ านาจหน้าที่และสนับสนุนการด าเนินการ
ตามนโยบายของรัฐบาลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติในปีงบประมาณ 2561 ดังนี้ 

1.ในการใช้จ่ายเงินสะสม ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึง
ตระหนักอยู่เสมอว่า เจตนารมณ์ของการก าหนดให้มีเงินสะสมนั้น  ก็เพ่ือให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฐานะการเงินการคลังที่มั่นคง  พร้อมที่จะ
รับภาระในการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดข้ึนกับประชาชนในอนาคตที่ไม่อาจ
คาดการณ์ได้หรือน าไปใช้เพื่อการจัดการบริการสาธารณะแก่ประชาชนให้
ทั่วถึงและมีคุณภาพ  ดังนั้นจึงควรพิจารณาใช้จ่ายเงินสะสมอย่าง
ระมัดระวัง  เพ่ือมิให้เกิดผลกระทบต่อการบริหารงานตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.ในการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ถือปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิก
จ่ายเงิน  การฝากเงิน   การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 



2.1 ตรวจสอบยอดเงินสะสมท่ีน าไปใช้ได้  ณ  ปัจจุบัน  โดยหัก
เงินสะสมส่งสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่ละประเภท  แล้วน าไปหักรายการเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว  แต่ยัง
ไม่ได้ด าเนินการหรือยังไม่ได้เบิกจ่าย  เพ่ือพิสูจน์ยอดเงินสะสมคงเหลือ ณ 
ปัจจุบันที่สามารถน าไปใช้ได้ 

2.2 เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน   การเก็บรักษาเงิน  และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
ข้อ 89 วรรคท้าย  ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมี
ยอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่าย  ค่าใช้จ่ายประจ าและกรณีฉุกเฉิน
ที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น  โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้ค านึงถึงฐานะการคลัง
และเสถียรภาพในระยะยาว  ดังนั้น  ก่อนจะน าเงินสะสมตามจ านวน ในข้อ 
2.1 ไปใช้  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส ารองเงินสะสมไว้เพื่อใช้จ่ายใน
กรณีดังต่อไปนี้ 

(1) ส ารองเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร  โดยค านวณจากฐาน
เงินเดือน  ค่าจ้างบุคลากรท้องถิ่น  ประมาณหกเดือน 

(2) ส ารองรายจ่ายประจ าที่จะต้องจ่ายให้แก่ประชาชน  เช่น เบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ เงินเบี้ยความพิการและผู้ปุวยเอดส์ ในกรณีงบประมาณไม่
เพียงพอหรือได้รับการจัดสรรล่าช้าประมาณสามเดือน 

(3) ส ารองจ่ายกรณีสาธารณภัย  โดยส ารองไว้ร้อยละสิบ ของ
ยอดเงินสะสมคงเหลือหลังจากหักรายการตามข้อ 2.2 และข้อ (1)(2) 

3.ก าหนดแนวทางด าเนินการเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
น าเงินสะสมไปใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลดังนี้ 

3.1 โครงการที่จะน าเงินสะสมไปใช้จะต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์
และสนองตอบความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ไม่เป็นการใช้จ่าย
ในกิจกรรมที่ไม่เกิดประโยชน์หรือฟุุมเฟือยเกินความจ าเป็น 

3.2 โครงการหรือกิจการที่จะด าเนินการต้องอยู่ในอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านบริการชุมชนและสังคม  หรือกิจการที่
เป็นการเพ่ิมพูนรายได้  หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน   

3.3 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าเงินสะสมไปใช้จ่ายตาม
อ านาจหน้าที่เพ่ือการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  โดยให้
ความส าคัญกับโครงการดังนี ้

1.ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ก่อสร้างถนน  ก่อสร้าง
ระบบระบายน้ า ก่อสร้างสวนสาธารณะ  ก่อสร้างสนามกีฬา 

2.ด้านโครงการพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภคบริโภคและน้ าเพ่ือ
การเกษตรเช่น สร้าง/ซ่อมระบบประปา  ถังน้ ากลางประจ าหมู่บ้าน  ท า
ฝายน้ าล้น ขุดเจาะบ่อบาดาล  ธนาคารน้ าใต้ดิน ขุดลอกห้วยหนองคลองบึง 



3.การพัฒนาตลาดท้องถิ่น เช่นการจัดให้มีหรือปรับปรุงตลาดของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.การจัดการขยะมูลฝอย  การรักษาความสะอาดในท้องถิ่น 
5.การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต  เช่นการจัดสิ่งอ านวยความ

สะดวกขั้นพ้ืนฐานการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  สนับสนุน
ให้ผู้สูงอายุได้รับบริการขั้นพ้ืนฐานด้านสังคม  สาธารณสุข  และคุณภาพ
ชีวิต  การส่งเสริมการฝึกอาชีพให้กับผู้ด้อยโอกาส  เด็กก าพร้า  ผู้สูงอายุ
หรือผู้พิการ 

6.ด้านการศึกษา เช่น การปรับปรุงอาคารสถานศึกษา  สนามเด็ก
เล่น  สร้างปัญญาการเรียนรู้ของเด็ก 

7.ด้านการสนับสนุนการด าเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เช่น โครงการศูนย์การเรียนรู้เพ่ือชุมชน  เศรษฐกิจพอเพียงตาม
รอยพ่อ  ก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารร้านค้าชุมชน   ตลาดชุมชน 

8.ด้านสนับสนุนการท่องเที่ยวในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เช่น ก่อสร้างห้องสุขา  ก่อสร้างถนนไปแหล่งท่องเที่ยว 

9.การจัดให้มีการบ ารุงสนามกีฬาหรือสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
10.ด้านโครงการก่อสร้างหรือซ่อมแซมโครงสร้างพ้ืนฐานทาง

เศรษฐกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนจากส่วนราชการ 
เช่น ถนน  สะพาน อ่างเก็บน้ าขนาดเล็ก สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟูา 

อนึ่ง การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อด าเนินโครงการด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน การกีฬา หรือการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์เพ่ือการศึกษาหรือการพัฒนา
คุณภาพชีวิต  ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ให้ความส าคัญกับการใช้
ยางพาราเป็นส่วนประกอบตามนโยบายของรัฐบาลด้วย 

4.การรายงานผลการใช้จ่ายเงินสะสม  เมื่อผู้มีอ านาจอนุมัติให้ใช้
จ่ายเงินสะสมแล้วให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานผลการใช้จ่ายเงิน
สะสมให้จังหวัดทราบ  และให้จังหวัดรายงานผลทางระบบ e-Plan  

  
    โครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2 

      -โครงการก่อสร้างเข่ือนกันดิน  หมู่ที่ 6 งบประมาณ 480,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างเข่ือนกันดิน  หมู่ที่ 6 สายหนองปลาไหล-
หนองตาล ระยะทางยาว 65 เมตร พร้อมติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์
โครงการ รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม
ก าหนด  ตั้งจ่ายจากเงินสะสม  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

    เหตุผลและความจ าเป็น 
เพ่ือปูองกันถนนริมทางพังทลาย เนื่องจากถนนสายดังกล่าวอยู่ติด

กับคลองระบายน้ า  มีความจ าเป็นต้องด าเนินการโดยใช้จ่ายจากเงินสะสม  
เนื่องจากงบประมาณที่จะใช้ด าเนินการเป็นงบประมาณท่ีค่อนข้างสูง  ไม่



อาจใช้วิธีการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2561 มา
ด าเนินการได้  และมิอาจรอการด าเนินการได้  เพราะมีการกัดเซาะและดิน
มีการพังทลายเป็นบางส่วนแล้ว  หากปล่อยไว้อาจเกิดความเสียหายหรือ
เกิดอันตรายกับประชาชนได้ 

นายปรัศว์   กุลดิลก  ตามท่ีเลขานุการสภาฯ  ชี้แจงรายละเอียดจบไปแล้วนั้น  มีสมาชิกสภาฯ
ประธานสภาฯ   ท่านใด  จะสอบถามเพ่ิมเติม  ขอเชิญครับ 

-ไม่มี 
ล าดับต่อไป  ผมขอมติจากท่ีประชุมด้วยครับ  สมาชิกท่านใดอนุมัติให้จ่าย
ขาดเงินสะสม  ผมขอให้ยกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม สมาชิกเข้าร่วมประชุม  10  ท่าน  ประธานสภาฯงดออกเสียง  สมาชิก
อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม  จ านวน 9 ท่าน  ไม่อนุมัติ  -  ท่าน  

 

ระเบียบวาระท่ี 4  การรายงานผลติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ไตรมาส 1-2  
นายปรัศว์ กุลดิลก   ล าดับต่อไปผมขอให้เลขานุการสภาฯ แจ้งข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ประธานสภาฯ   ต่อสภาฯในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ไตรมาส 1-2  
นายสนิท   ชมเทศ   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ ,ท่านนายก
เลขานุการสภาฯ   องค์การบริหารส่วนต าบล , ท่านรองประธานสภาฯ, ท่านเลขานุการนายกฯ, 

ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม  ท่านหัวหน้าส่วน
ราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๙ 
หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ
สภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผล การ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้อง
ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสอง
ครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี” 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาไตรมาส 1-2   

    -ไตรมาส 1   ตั้งแต่เดือนตุลาคม-เดือนธันวาคม  
    -ไตรมาส 2  ตั้งแต่เดือนมกราคม-เดือนเมษายน  

จากการตรวจติดตามของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาสามปี  ประจ าปีงบประมาณ 2561 คณะกรรมการได้มี
ข้อเสนอแนะและข้อสังเกตให้ผู้บริหารน าไปปรับปรุงเกี่ยวกับปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบัติงานดังนี้ 



-ไตรมาส 1   ตั้งแต่เดือนตุลาคม-เดือนธันวาคม 2561 
ผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาในปี 2561 

 
 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการที่

แล้วเสร็จ 
จ านวนโครงการที่
ยังมิได้ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1.ด้านการศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม 

11 57.89 8 42.10 19 100 

2.ด้านเศรษฐกิจ - - 4 100 4 100 
3.ด้านบริการสาธารณะ 1 5.0 19 95 20 100 
4.ด้านสังคม 2 16.66 10 83.36 12 100 
5.ด้านสิ่งแวดล้อมและ
การท่องเท่ียว 

- - 4 100 4 100 

6.ด้านบริหารจัดการที่ดี 8 57.14 6 42.85 14 100 
รวม 22 30.13 43 58.90 73 100 

 
-ไตรมาส 2  ตั้งแต่เดือนมกราคม-เดือนเมษายน 
ผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาในปี 2561 

 
ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการที่
แล้วเสร็จ 

จ านวนโครงการที่
ยังมิได้ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1.ด้านการศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม 

15 78.94 4 21.05 19 100 

2.ด้านเศรษฐกิจ - - 4 100 4 100 
3.ด้านบริการสาธารณะ 3 15.0 17 85 20 100 
4.ด้านสังคม 5 41.66 7 85.34 12 100 
5.ด้านสิ่งแวดล้อมและ
การท่องเท่ียว 

- - 4 100 4 100 

6.ด้านบริหารจัดการที่ดี 10 71.42 4 28.57 14 100 
รวม 33 45.20 40 54.79 73 100 

    
ด้านปัญหา 

1.งบประมาณมีจ านวนจ ากัดแต่โครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนา
มีจ านวนมาก  เกินศักยภาพของ อบต. 

2.โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณ  บางโครงการ
ผู้บริหารไม่น ามาด าเนินการ 

3.ควรให้หมู่บ้านมีการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน  แล้วขอ
งบประมาณในส่วนที่เกินศักยภาพของหมู่บ้าน  แล้วมาจัดล าดับ
ความส าคัญก่อนหลัง 

ส่วนรายละเอียดของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นนั้น  ขอให้ท่านสมาชิกดูจากเอกสารที่แจกไปก่อนนั้นนะครับ  

 
นายปรัศว์   กุลดิลก  ตามท่ีเลขานุการสภาฯ  ชี้แจงรายละเอียดจบไปแล้วนั้น  มีสมาชิกสภาฯ
ประธานสภาฯ   ท่านใด  จะสอบถามเพ่ิมเติม  ขอเชิญครับ 



-ไม่มี 
    ถ้าไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสงสัย  ผมถือว่าทุกท่านรับทราบแล้วนะครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี  
นายปรัศว์   กุลดิลก  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมแห่งนี้ทราบอีกหรือไม่ ถ้ามีขอ
ประธานสภาฯ              เชิญครับ  
นายสมเกียรติ สรงกระสินธุ์  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ ,ท่านนายก   
ส.อบต.หมู่ที่ 3   องค์การบริหารส่วนต าบล , ท่านรองประธานสภาฯ,ท่านเลขานุการนายกฯ, 

ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม  ท่านหัวหน้าส่วน
ราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 

เรียนท่านประธานสภาฯ ผ่านไปยังท่านนายกฯ ท่านปลัดฯ ผม
ขอให้ท่านรีบด าเนินการจัดซื้อรถบรรทุกขยะก่อนเลยครับ   และผมอยากรู้
ว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนไหนแล้วครับ 

นายสนิท   ชมเทศ   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ ,ท่านนายก
เลขานุการสภาฯ   องค์การบริหารส่วนต าบล , ท่านรองประธานสภาฯ,ท่านเลขานุการนายกฯ, 

ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม  ท่านหัวหน้าส่วน
ราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
 ผมขอเรียนชี้แจงเรื่องการจัดซื้อรถบรรทุกขยะว่าตอนนี้เราได้
ประกาศจัดซื้อด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)  โดยได้ท าการ
ประกาศรายละเอียดและคุณสมบัติของรถบรรทุกขยะ( TOR)ไปก่อน
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวันท าการ และหลังจากนั้นก็ประกาศเชิญชวนผู้มี
อาชีพด้านดังกล่าวให้มาเสนอราคา    ปรากฏว่ามีผู้สนใจเสนอราคามา
จ านวน 3 ราย ขณะนี้อยู่ในช่วงของการพิจารณาผลของคณะกรรมการอยู่
นะครับ 

นายอยุธยา  ลาวัณย์วิสุทธิ์  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ ,ท่านนายก   
ส.อบต.หมู่ที่ 5   องค์การบริหารส่วนต าบล ,ท่านรองประธานสภาฯ, ท่านเลขานุการนายกฯ, 

ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม  ท่านหัวหน้าส่วน
ราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
 ผมขอสอบถามว่าโครงการก่อสร้างเข่ือนกันดินพังหมู่ที่ 5 บ้าน
นายดอกไม้ กับโครงการก่อสร้างถนนดินหมู่ที่ 6  จะด าเนินการได้ประมาณ
เดือนไหนครับ 

นายสนิท   ชมเทศ   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ ,ท่านนายก
เลขานุการสภาฯ   องค์การบริหารส่วนต าบล , ท่านรองประธานสภาฯ,ท่านเลขานุการนายกฯ, 

ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม  ท่านหัวหน้าส่วน
ราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
 ผมคาดว่าน่าจะสามารถด าเนินการได้ประมาณเดือนมิถุนายน  
เพราะช่วงนี้โครงการก่อสร้างของท้องถิ่นทุกโครงการต้องมีผู้มีใบประกอบ



วิชาชีพรับรอง (ใบวิศวกร  ระดับสามัญ)  ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง
และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 จึงจะสามารถด าเนินการได้ 

นายสมเกียรติ สรงกระสินธุ์  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ ,ท่านนายก   
ส.อบต.หมู่ที่ 3   องค์การบริหารส่วนต าบล ,ท่านรองประธานสภาฯ, ท่านเลขานุการนายกฯ, 

ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม  ท่านหัวหน้าส่วน
ราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
 ผมขอสอบถามอีกสัก 2-3 เรื่องนะคับ  
 1.เร่งรัดลอกวัชพืชคลองระบายน้ าของหมู่ที่ 3 สายบ้านผู้ใหญ่
ประชุมรัตน์ กับคลองระบายน้ าเขตติดต่อต าบลทุ่งขวาง  เพราะวัชพืช
หนาแน่นแล้ว 
 2.ให้เปิดประชาสัมพันธ์เสียงไร้สายบ้าง  ช่วงนี้เงียบสนิทเลย  
 3.ฝุุนบริเวณบริษัท แสงชัยโชค  
 4.ปูายประชาสัมพันธ์โครงการของ อบต.ตามโครงการต่างๆ  เอา
ออกบ้างได้ไหม  เพราะบางปูายก็เก่า  บางปูายก็ล้ม  อยากให้เอาออกนะ
ครับ 

นายอนุชา  กุลดิลก   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ ,ท่านรอง 
นายก อบต.   ประธานสภาฯองค์การบริหารส่วนต าบล , ท่านเลขานุการนายกฯ,ท่าน 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม  ท่านหัวหน้าส่วน
ราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
 เรื่องการก าจัดวัชพืชบริเวณคลองบ้านผู้ใหญ่ประชุมรัตน์  ผมอยาก
ให้ท่านสมาชิกหมู่ท่ี 3 ออกมาเคลียพื้นที่หน้างานด้วย  อย่าโยนให้เป็น
หน้าที่ของ อบต.เพียงอย่างเดียว  เพราะคลองสายดังกล่าวเกิดปัญหาและ
อุปสรรคมากพอสมควร เช่น ติดสายไฟฟูา  ไม่มีที่วางวัชพืช เป็นต้น 

นายสมเกียรติ สรงกระสินธุ์  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ ,ท่านนายก   
ส.อบต.หมู่ที่ 3   องค์การบริหารส่วนต าบล ,ท่านรองประธานสภาฯ, ท่านเลขานุการนายกฯ, 

ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม  ท่านหัวหน้าส่วน
ราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
 ท่านนายกบอกมาเลยครับ  จะออกไปส ารวจเมื่อไร  ผมจะออกไป
ด้วยครับท่านนายก 

นายวิชิต     สรงกระสินธุ ์  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ ,ท่านนายก   
ส.อบต.หมู่ที่ ๒ องค์การบริหารส่วนต าบล ,ท่านรองประธานสภาฯ, ท่านเลขานุการนายกฯ,

ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม  ท่านหัวหน้าส่วน
ราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
 ผมขอให้ลอกหมู่ที่ 2 ด้วยครับ  ตั้งแต่ติดถนนเทพนครจนถึงประตู
ระบายน้ า   และขอฝากท่านนายกกับท่านปลัดฯ ให้เร่งด าเนินการลงหิน
คลุกบริเวณประตูน้ า  และเอาขยะบริเวณแนวคลองระบายน้ า เช่น เศษไม้
อัด  เสาเข็ม ไปท้ิงที่อ่ืนด้วย  ขอบคุณครับ 



นายอนุชา  กุลดิลก   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ ,ท่านรอง 
นายก อบต.   ประธานสภาฯองค์การบริหารส่วนต าบล , ท่านเลขานุการนายกฯ,ท่าน 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม  ท่านหัวหน้าส่วน
ราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
 โครงการก าจัดวัชพืชคลองระบายน้ าหมู่ที่ 2 กับหมู่ท่ี 3 ผมจะได้
สั่งการให้กองช่างเร่งส ารวจและประมาณราคาโดยเร็ว  ถ้าเสร็จแล้วอาจจะ
ต้องขอเปิดประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ  เพ่ือพิจารณาอนุมัติโครงการดังกล่าว  
ก็น่าจะประมาณเดือนมิถุนายนนั่นแหละครับ 

นายปรัศว์   กุลดิลก  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด  จะสอบถามเพ่ิมเติม  ขอเชิญครับ  
ประธานสภาฯ   -ไม่มี-  

-ถ้าไม่มี ผมขอขอบคุณสมาชิก อบต.ทุกท่าน  ท่านผู้บริหาร  หัวหน้าส่วน
ราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมสภาฯในครั้งนี้     ผม
ขอปิดประชุมครับ  

ปิดประชุม     เวลา  11.30 น. 
  (ลงชื่อ)      สนิท   ชมเทศ   ผู้บันทึกรายงานการประชุม  

          (นายสนิท   ชมเทศ)  
   เลขานุการสภาฯ อบต.  

(ลงชื่อ)             ปรัศว์  กุลดิลก   ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
        (นายปรัศว์  กุลดิลก)  

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม สมัยสามัญท่ี 2 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่  30  
เมษายน   พ.ศ. ๒๕61  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้วถูกต้อง 
 

(ลงชื่อ)        สมพงษ์  ขวัญทอง    กรรมการ  
    (นายสมพงษ์  ขวัญทอง)  
    สมาชิกสภา อบต. ทุ่งกระพังโหม  หมู่ที่  ๑ 

 

 (ลงชื่อ)        กานดา  ทองลาว    กรรมการ 
    (นางกานดา  ทองลาว)  

                                             สมาชิกสภา อบต. ทุ่งกระพังโหม  หมู่ที่  ๖ 
 

(ลงชื่อ)     สุพระลักษณ์  วงษ์จ าปา   กรรมการ  
         (นายสุพระลักษณ์  วงษ์จ าปา) 

                                             สมาชิกสภา อบต. ทุ่งกระพังโหม  หมู่ที่  ๖  
 
 


