
 

 

บันทึกรายงานการประชุม 

การประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา  ประจําป 2562 

สมัยสามัญท่ี  4 /2562  คร้ังท่ี  1 

วันท่ี  20  เดอืน  ธันวาคม  พ.ศ. 2562 

ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา 

………………………… 

สมาชิกท้ังหมด  13 คน 

มาประชุม  10 คน 

ขาดประชุม    1       คน 

ลา                   2       คน 

ผูเขารวมประชุม       6       คน 

 

ผูเขาประชุม 

ท่ี ช่ือ ช่ือสกุล ตําแหนง ลายมอืช่ือ 

1 นายพีระพันธ ใจอดทน ประธานสภา ฯ พีระพันธ  ใจอดทน 

2 นายอํานวย พรมบ ุ รองประธานสภา ฯ อํานวย  พรมบ ุ

3 นายแสง ชุมฉมิพล ี เลขานุการสภา อบต. แสง  ชุมฉมิพล ี

4 นายธวัช ชัยบุตร สมาชิกสภา อบต.หมู 1 -  ลาประชุม  - 

5 นายสาคร สงิหโคตร สมาชิกสภา อบต.หมู 1 สาคร   สงิหโคตร 

6 นายสมบัต ิ คําแกว สมาชิกสภา อบต.หมู 3 สมบัต ิ    คําแกว 

7 นายทองรัตน ทพิยแสง สมาชิกสภา อบต.หมู 4 -  ลาประชุม  - 

8 นายหนูแดง อินนอก สมาชิกสภา อบต.หมู 5 หนูแดง  อินนอก 

9 นายพงษศักดิ ์ รนิทรลา สมาชิกสภา อบต.หมู 6 พงษศักดิ์    รนิทรลา 

10 นายภิญโญ เหลอืงคํา สมาชิกสภา อบต.หมู 6 ภิญโญ   เหลอืงคํา 

11 นางคําไฮ หาแกว สมาชิกสภา อบต.หมู 7 คําไฮ   หาแกว 

12 นายสมศักดิ์  กสิันเทยีะ สมาชิกสภา อบต.หมู 7 สมศักดิ์  กิสันเทยีะ 

13 นายชัยณรงค เถยสูงเนนิ สมาชิกสภา อบต.หมู 8 - ขาดประชุม  - 

14 นายสมศักดิ ์ ภูออน สมาชิกสภา อบต.หมู 8 สมศักดิ์  ภูออน 
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ผูเขารวมประชุม 

ท่ี ช่ือ ช่ือสกุล ตําแหนง ลายมอืช่ือ 

1 นายนยิม ดเิรกศลิป นายก อบต. นยิม   ดเิรกศิลป 

2 นายสกล เฉลยีวชาต ิ รองนายก อบต. สกล  เฉลยีวชาต ิ

3 นายสุชาต ิ อนิทรรอด 
นายชางโยธาอาวุโส

(ชลประทานขนาดใหญที่ 13) 
สุชาต ิ อินทรรอด 

4 นายนติ ิ ตันทวุทธ 
วศิวกรโยธาปฏิบัติการ

(ชลประทานขนาดใหญที่ 13) 
นติ ิ ตันทวุทธ 

5 นางปทุมรัตน ขวัญทิพยธนสาร นักวเิคราะหนโยบายและแผนฯ ปทุมรัตน  ขวัญทพิยธนสาร 

6 นางชิสา เฉลยีวชาต ิ นักจัดการงานท่ัวไป ฯ ชิสา  เฉลยีวชาต ิ
 

 

       เม่ือถงึเวลา  09.00  น.  ครบองคประชุมแลว นายพีระพันธ  ใจอดทน  ประธานสภาฯ จงึเปดประชุมตาม

ระเบยีบวาระตอไปนี้ 
 

ระเบยีบวาระท่ี  1 เร่ืองประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ  1.  แจงประชาสัมพันธ  ทานใดที่มีความประสงคจะถวายชางในงานฉลองอนุสาวรยีเจา 

    พอพระยาแล ประจําป 2563 จังหวัดชัยภูมิ  เชือกละ 2,500 บาท  ทานใดสนใจ 

    สอบถามรายละเอียดไดที่สํานักปลัด อบต.ภาแลนคา 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบยีบวาระท่ี 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมท่ีผานมา 

ประธานสภา ฯ  แจงใหเลขานุการสภา ฯ เปนผูอานบันทกึรายงานการประชุม สมัยวสิามัญที่ 2/2562  

ครัง้ที่ 1  เม่ือวันที่  27  พฤศจิกายน  2562  ใหกับที่ประชุมทราบ 

เลขานุการสภา ฯ ไดอานบันทึกการประชุมใหกับที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุม                    รับทราบ 

ประธานสภา ฯ จากที่เลขานุการไดอานบันทกึรายงานการประชุมครัง้ที่ผานมานี้  มีสมาชิกทานใดจะ

ขอแกไขหรอืเพ่ิมเตมิบันทกึการประชุมดังกลาวนี้หรอืไม  

ที่ประชุม  ไมมีสมาชิกทานใดขอแกไขรายงานการประชุม 

ประธานสภาฯ         ถาไมมี  ขอมตริับรองบันทึกรายงานการประชุมในครัง้นี้ดวยครับ 

ที่ประชุม                  รับรองรายงานการประชุมสมัยวสิามัญที่ 2/2562  ครัง้ที่ 1  เม่ือวันที่   

27  พฤศจิกายน  2562  ดวยมติเปนเอกฉันท   
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ระเบยีบวาระท่ี 3 เร่ืองเพ่ือพิจารณา 

   3.1  เรื่อง  พิจารณาขอความเห็นชอบในการดําเนนิการกอสรางโครงการ 

    อางเก็บน้ําลําน้ําชีอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  จังหวัดชัยภูม ิ   

ประธานสภา ฯ  ขอเชิญ นายก อบต.ภูแลนคา ช้ีแจงตอไป 

นายนยิม  ดเิรกศลิป ดวยองคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา  ไดรับหนังสอืจากสํานักงานกอสราง 

    นายก อบต.  ชลประทานขนาดใหญที่ 13 ตามหนังสอืที่ กษ 0330.16/452/2562  ลงวันที่   

12 ธันวาคม 2562  เพื่อขอความเห็นชอบในการดําเนินการกอสรางโครงการอางเก็บ

น้ําลําน้ําชีอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  จังหวัดชัยภูมิ  เพื่อขอความเห็นชอบจากสภา

องคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา  ในรายละเอียดตาง ขออนุญาตใหเจาหนาที่

สํานักงานกอสรางชลประทานขนาดใหญที่ 13 เปนผูช้ีแจงรายละเอียดตอไป 

นายนธิิ  ตันทวุทธ วศิวกรโยธาปฏิบัติการ  โครงการกอสรางอางเก็บน้ําลําน้ําชีอันเนื่องมาจาก 

พระราชดําร ิจังหวัดชัยภูมิ  ตัง้อยูในเขตตําบลโคกสะอาดและตําบลหวยแย   

อ.หนองบัวระเหว  และตําบลชีบน อ.บานเขวา  ช่ือเดมิ อางเก็บน้ํายางนาด ี ตอมากรม

ชลประทานไดทําการศึกษา  และไดจัดทํารายงานความเหมาะสมของโครงการแลว

เสร็จเม่ือป 2514  ใหกอสรางเขื่อนเก็บกักน้ําขนาดความจุ  1,860 ลาน ลบ.ม.  แต

ปรากฏวามีปญหาเรื่องที่ดนิภายในอางเก็บน้ํามาก  เพราะพื้นที่ถูกน้ําทวมอางถงึ 

190,000 ไร  ประกอบกับมีราษฎรอาศัยทํากนิอยูในพื้นที่ดังกลาวเปนจํานวนมากดวย  

ตอมาป พ.ศ. 2527 – 2531  ประชาคมยุโรปไดทําการศึกษาศักยภาพการพัฒนาแหลง

น้ําและการใชน้ําในลุมน้ําชีอยางเปนระบบ  เม่ือวันที่  8  เมษายน 2532   

คณะรัฐมนตรมีีมตอินุมัตใินหลักการใหดําเนนิการกอสรางโครงการโดยศกึษาความ

เหมาะสมอางเก็บน้ําชีบนและอางเก็บน้ํายางนาด ี(เดมิ) 

- ตอมาเม่ือวันที่  30 กรกฏาคม  2555  คณะรัฐมนตรมีีมตเิห็นชอบใหดําเนนิการ

กอสรางอางเก็บน้ําชีบนและอางเก็บน้ํายางนาด ี จะชวยบรรเทาผลกระทบจาก

อุทกภัยที่เกิดข้ึนเปนประจํา  และเม่ือวันที่  8 กุมภาพันธ 2558  คณะกรรมาธิการ

การเกษตรและสหกรณ  สภานิตบิัญญัติแหงชาตไิดเรงดําเนนิการกอสราง

โครงการอางเก็บน้ํายางนาดี (เดมิ) ปรับเปลี่ยนช่ือโครงการอางเก็บน้ําลําน้ําชีอัน

เนื่องมาจากพระราชดําร ิจังหวัดชัยภูมิ 

- ที่ตัง้หัวงานโครงการอยูในทองที่บานยางนาดี  ต.ชีบน อ.บานเขวา และทองที ่

บานละหานคาย ต.โคกสะอาด อ.หนองบัวระเหว 
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- วัตถุประสงคของโครงการ 

1.) เพื่อพัฒนาแหลงน้ําตนทุนสําหรับสนับสนุนพื้นที่การเกษตร 

2.) เพื่อบรรเทาปญหาอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนและเขตเกษตรกรรม 

3.) เพื่อประโยชนในดานการใชแหลงน้ําดานอุปโภคบรโิภค อุตสาหกรรม 

4.) เพื่อรองรับแผนการพัฒนาที่เพ่ิมข้ึนใหเต็มศักยภาพในลุมน้ําชี 

- ลักษณะโครงการ 

1.) ลักษณะทางอุทกวทิยา 

พื้นที่รับน้ําไหลลงอางเก็บน้ํา   3,021   ตร.กม. 

ความจุของอางเก็บน้ําที่ระดับปกต ิ  70.21   ลาน ลบ.ม. 

ความจุของอางเก็บน้ําที่ระดับน้ําสูงสุด 118.87   ลาน ลบ.ม. 

2.) ลักษณะเขื่อนดิน 

ระดับสันเขื่อน    +208.000   เมตร 

ความกวางสันเขื่อน         9.00    เมตร 

ความยาวสันเขื่อน   1,580.00  เมตร 

- ระยะเวลาดําเนนิการ  6 ป ( 2561 – 2566 ) 

- วงเงนิโครงการ  3,100 ลานบาท 

- ผลประโยชนโครงการ 

1.) เปนแหลงน้ําสนับสนุนสถานสีูบน้ําตามลําน้ําชี ตั้งแตบรเิวณทายเขื่อนในเขต

พื้นที่จังหวัดชัยภูมิ  จนถงึจุดบรรจบลําน้ําพองในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแกน 

2.) พื้นที่รับประโยชนในฤดูฝน  จํานวน  75,000 ไร  และฤดูแลง  จํานวน  

30,000 ไร 

3.) เปนแหลงน้ําสนับสนุนการประมงจืด 

4.) สามารถชวยบรรเทาอุทกภัยบรเิวณพื้นที่ทายอางเก็บน้ํา 

- การจัดหาที่ดิน  ใชสําหรับกอสรางเขื่อนพรอมอาคารประกอบและพื้นที่อางเก็บน้ํา  

ประกอบดวย 

1.) ที่ดนิมีเอกสารสทิธิ ์  ประมาณ 9,000  ไร 

2.) เขตปาสงวนแหงชาต ิ  ประมาณ 2,600 ไร 

3.) เขตพื้นที่ปาไมถาวร  ประมาณ    150 ไร 

4.) เขตปาตาม พรบ.ปาไม พ.ศ. 2484 ประมาณ 3,800 ไร 

5.) เขตปฏิรูปที่ดนิเพื่อเกษตรกรรม ประมาณ 2,300 ไร 
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ประธานสภาฯ  ตามที่เจาหนาที่สํานักงานกอสรางชลประทานขนาดใหญที่ 13 ช้ีแจงมีทานใดจะ 

สอบถามหรอืไม 

นายนยิม  ดเิรกศิลป ในการพิจารณาใหความเห็นชอบของสภา อบต.ภูแลนคา นัน้  ตามที่ไดเคยช้ีแจงไป 

แลวนั้น  แตรายละเอียดไมชัดเจน  ถาระดับน้ําข้ึน ภูแลนคาจะไดรับผลกระทบมาก 

นอยเพียงใด 

นายนธิ ิ ตันทวุทธ ระดับเก็บสูงสุด  205.82  ปกติ 204  ปกหลัก 206 มากกวาสูงสุด 18 เซนตเิมตร   

สันเขื่อน 208 สรุป ปกระดับเก็บน้ําที ่206 ตรวจสอบเบื้องตนครัวเรอืนก็จะไมไดรับ

ผลกระทบ  หนาฝนน้ําเขาเยอะก็จะมีไมมาก  

ที่ประชุม  ไมมีสมาชิกทานใดสงสัยหรอืสอบถามเพ่ิมเตมิ 

ประธานสภา ฯ  ตอไปจะขอมตทิี่ประชุมในการขอความเห็นชอบในการดําเนนิการกอสรางโครงการ 

อางเก็บน้ําลําน้ําชีอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิจังหวัดชัยภูมิ 

-    สมาชิกทานใดเห็นชอบในการดําเนนิการกอสรางโครงการอางเก็บน้ําลําน้ําชีอัน    

      เนื่องมาจากพระราชดําร ิจังหวัดชัยภูมิ  โปรดยกมือ 

ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบในการดําเนนิการกอสรางโครงการอางเก็บน้ําลําน้ําชีอันเนื่องมาจาก 

พระราชดําร ิจังหวัดชัยภูมิ    ดวยคะแนนเปนเอกฉันท  จํานวน  10  เสยีง 
 

3.2 เร่ือง  พิจารณาขอความเห็นชอบใหเขาใชพ้ืนท่ีในเขตปาสงวนแหงชาต ิ 

   เขตตําบลภูแลนคา  อําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูม ิ เพ่ือดําเนนิการ  

   กอสรางโครงการอางเก็บน้ําลําน้ําชีอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

   จังหวัดชัยภูมิ 

ประธานสภา ฯ  ขอเชิญเจาหนาที่ช้ีแจงรายละเอียด 

นายนธิ ิ ตันทวุทธ ในสวนของเขตปาสงวนแหงชาต ิ ปาภูแลนคาดานทศิใตบางสวนและปาหมายเลข 10  

แปลงที ่2 เนื้อที่ประมาณ  2,079 – 0 – 46 ไร ซ่ึงไดดําเนนิการขออนุญาตแลว  เม่ือ

วันที่  30 พฤษภาคม  2561 โดยการตรวจสอบพบการออกเอกสารสทิธิ์ทับซอนของ

กรมที่ดิน  มีการตรวจสอบสภาพปาและจัดทําบันทกึผลการตรวจสอบสภาพปาแลว

เสร็จ  เสนอกรมปาไมพิจารณา  โดยกรมปาไมขอใหจัดสงเอกสารเพ่ิมเตมิ  ปจจุบัน 

อยูระหวางกรมปาไมพิจารณา  
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ประธานสภาฯ  ตามที่เจาหนาที่ ฯ  ช้ีแจงมีทานใดจะสอบถามหรอืไม 

ที่ประชุม  ไมมีสมาชิกทานใดสงสัยหรอืสอบถามเพ่ิมเตมิ 

ประธานสภา ฯ  ตอไปจะขอมตทิี่ประชุมในการพิจารณาขอความเห็นชอบใหเขาใชพื้นที่ในเขตปาสงวน 

แหงชาต ิ เขตตําบลภูแลนคา  อําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ  เพื่อดําเนินการ  

กอสรางโครงการอางเก็บน้ําลําน้ําชีอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิจังหวัดชัยภูมิ 

-    สมาชิกทานใดเห็นชอบในการพิจารณาขอความเห็นชอบใหเขาใชพื้นที่ในเขต 

ปาสงวนแหงชาต ิ เขตตําบลภูแลนคา  อําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ  เพื่อดําเนินการ  

กอสรางโครงการอางเก็บน้ําลําน้ําชีอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิจังหวัดชัยภูมิ 

โปรดยกมือ 

ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบในการพิจารณาขอความเห็นชอบใหเขาใชพื้นที่ในเขตปาสงวนแหงชาต ิ  

เขตตําบลภูแลนคา  อําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ  เพื่อดําเนนิการกอสรางโครงการ

อางเก็บน้ําลําน้ําชีอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิจังหวัดชัยภูมิ    ดวยคะแนนเปน 

เอกฉันท  จํานวน  10  เสยีง 

 

    3.3  เร่ือง พิจารณาขอความเห็นชอบใหเขาใชพ้ืนท่ีในเขตปฏรูิปท่ีดนิเพ่ือเกษตร 

             กรรม เขตตําบลภูแลนคา  อําเภอบานเขวา  จังหวัดชัยภูม ิ เพ่ือ 

             ดําเนนิการกอสรางโครงการอางเก็บน้ําลําน้ําชีอันเนื่องมาจาก 

              พระราชดําริ จังหวัดชัยภูม ิ

ประธานสภา ฯ  ขอเชิญเจาหนาที่ช้ีแจงรายละเอียด 

นายนธิ ิ ตันทวุทธ สําหรับเขตปฏิรูปที่ดนิ  พื้นที่ สปก.ยื่นคําขออนุญาตวันที่  21 พฤศจิกายน 2559   

ปกหลักเขตแลวเสร็จ  อยูระหวางตรวจสอบพื้นที่เพื่อจัดทําคําขอสละสทิธิ์จากราษฎร  

เพื่อประกอบการเสนอ คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินชัยภูมิตอไป   

ประธานสภาฯ  ตามที่เจาหนาที่ ฯ  ช้ีแจงมีทานใดจะสอบถามหรอืไม 

ที่ประชุม  ไมมีสมาชิกทานใดสงสัยหรอืสอบถามเพ่ิมเตมิ 

ประธานสภา ฯ  ตอไปจะขอมตทิี่ประชุมในการพิจารณาขอความเห็นชอบใหเขาใชพื้นที่ในเขตเขตปฏิรูป 

ที่ดนิเพื่อเกษตรกรรม เขตตําบลภูแลนคา  อําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ  เพื่อ 

ดําเนนิการกอสรางโครงการอางเก็บน้ําลําน้ําชีอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ 

จังหวัดชัยภูมิ 
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-    สมาชิกทานใดเห็นชอบในการพิจารณาขอความเห็นชอบใหเขาใชพื้นที่ใน 

เขตปฏิรูปที่ดนิเพื่อเกษตรกรรม  เขตตําบลภูแลนคา  อําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ   

เพื่อดําเนนิการ กอสรางโครงการอางเก็บน้ําลําน้ําชีอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ 

จังหวัดชัยภูมิ  โปรดยกมือ 

ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบในการขอความเห็นชอบใหเขาใชพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดนิเพื่อ 

เกษตรกรรมเขตตําบลภูแลนคา  อําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ  เพื่อดําเนินการ

กอสรางโครงการอางเก็บน้ําลําน้ําชีอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิจังหวัดชัยภูมิ     

ดวยคะแนนเปน     เอกฉันท  จํานวน  10  เสยีง 

 

3.4  เร่ือง รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทองถิ่น  

            ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ประธานสภา ฯ การตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นถอืเปนข้ันตอนที่สําคัญอยางยิ่ง 

  ของการนําแผนไปสูการปฏิบัติ เนื่องจากการติดตามผลจะทําใหผูเกี่ยวของไดทราบ

ความกาวหนาของการดําเนนิงานตามแผน ทราบถึงปญหาและอุปสรรค ความสําเร็จ

และความลมเหลวของการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นขององคกร 

ดังนัน้เพื่อใหบรรลุเปาหมายการดําเนนิงานตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ

จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 

3) พ.ศ.2561  องคการบริหารสวนตําบลแลนคา จึงตองมีการประเมินผลการ

ดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อใหทราบถึงการดําเนินงานไดบรรลุ

วัตถุประสงคที่กําหนดไวหรือไมเพียงใด และสามารถตอบสนองตอปญหาและความ

ตองการของประชาชนในทองถิ่นมากนอยเพียงใด เพื่อใหสามารถนํามาพัฒนาการ

ดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และตอบสนองตอความตองการของ

ประชาชนอยางแทจริงสําหรับการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ในสวนของรายละเอียดขอเชิญนักวิเคราะหนโยบาย

และแผนไดช้ีแจงรายละเอียดครับ  
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นางปทุมรัตน ขวัญทพิยธนสาร สําหรับการตดิตามและประเมินผลแผนการพัฒนาทองถิ่นขององคการ 

 บรหิารสวนตําบลภูแลนคา โดยคณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ได

ทําการตดิตามและประเมินผลรายละเอียดตางๆ ตามเอกสารที่ดิฉันไดแจกใหทุกทาน

ไปแลว ซ่ึงเคาโครงของการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาประกอบดวย 

 สวนที่  1  บทนํา ประกอบดวย ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล  

วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล 

เครื่องมือการตดิตามและประเมินผล ประโยชนของการตดิตามและประเมินผล 

สวนที่ 2 การตดิตามและประเมินผล ประกอบดวย สรุปผลการตดิตามและประเมินผล 

แนวทางการตดิตามและประเมินผล 

สวนที่ 3 ผลการวเิคราะหตดิตามและประเมินผล ประกอบดวย ผลการพิจารณาการ 

ตดิตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น ผลการ 

พิจารณาการตดิตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น  

การวเิคราะหเชิงปรมิาณเชิงคุณภาพ สรุปผลการวเิคราะหการตดิตามและประเมินผล  

  

สวนที่ 4 สรุปผล ขอสังเกตและขอเสนอแนะ ประกอบดวย สรุปผลการพัฒนาทองถิ่น 

ในภาพรวม ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต 

ตามเอกสารที่แจกใหทุกทานขอใหดูไปพรอมกัน  

ตามรายงานฯ ผลการดําเนนิงานโครงการในปงบประมาณ พ.ศ.2562 สรุปไดดังนี้ 

1. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาทองถิ่นประจําป พ.ศ.2562  

จํานวน 243 โครงการ งบประมาณรวมทัง้สิ้น 45,213,900 บาท 

2. โครงการพัฒนาที่ดําเนินการจริงในปงบประมาณ พ.ศ.2562 จํานวน 54 

โครงการ คิดเปนรอยละ 22.22 ของโครงการทั้งหมดตามแผนพัฒนา

ทองถิ่น  งบประมาณรวมทัง้สิ้น 15,587,713.70 บาท  

คิดเปนรอยละ 34.48 ของงบประมาณตามแผนพัฒนาทองถิ่น 

3. โครงการพัฒนาที่ไมไดดําเนินการ จํานวน 189 โครงการ คิดเปนรอยละ 

77.78 ของโครงการพัฒนาทัง้หมดตามแผนพัฒนาทองถิ่น 

4. โครงการพัฒนาที่ไดรับสนับสนุนงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ จํานวน 2 

โครงการ และโครงการพัฒนาที่ดําเนินการจากเงินเหลือจาย จํานวน 3 

โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 15,777,000 บาท รายการครุภัณฑ 1 

รายการ รถบรรทุกขยะ งบประมาณ 2,392,000 บาท 

    มีสมาชิกทานใดมีขอสงสัยจะซักถาม หรอืไมคะ 
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ท่ีประชุม   - ไมมี - 

นางปทุมรัตน ขวัญทพิยธนสาร สําหรับปญหาและอุปสรรคที่คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนฯ ได 

นําเสนอผูบรหิาร มีดังนี้ 
 

 1) จํานวนโครงการในแผนพัฒนาทองถิ่นมีจํานวนมาก เกินศักยภาพที่องคการ

บรหิารสวนตําบลภูแลนคาจะสามารถดําเนนิการไดทุกโครงการ ทําใหรอยละของ

โครงการที่ทําไดนอยมากเม่ือเปรียบเทียบกับจํานวนโครงการในแผนพัฒนา

ทองถิ่น 

 2) งบประมาณเงินอุดหนุนที่ไดรับจริงนอยกวาประมาณการรายรับทําใหไม

สามารถดําเนินโครงการพัฒนาที่มีอยูในขอบัญญัติงบประมาณรายจายไดครบ

ทุกโครงการ 

3) มีบางโครงการไมสามารถดําเนินการได ทําใหไมสามารถแกไขปญหาตอ

ประชาชนได 

4) มีถนนหลายสายไมไดรับการปรับปรุงแกไข ตามความตองการของประชาชน 

 ขอเสนอแนะ 

 1) การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นตองเรียงลําดับความสําคัญของโครงการ และ

งบประมาณรวมถึงสถานะการคลัง ในการกําหนดโครงการที่จะบรรจุใน

แผนพัฒนาทองถิ่นในปนั้นๆ เพื่อใหการดําเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงคและ

เปาหมายตามแผนที่ไดวางไว 

 2) องคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา ควรพิจารณาตั้งงบประมาณใหเพียงพอ

กระชับรัดกุมและเหมาะสมกับภารกจิแตละดานที่จะตองดําเนินการ เพื่อจะไดมี

งบประมาณเพียงพอที่จะดําเนนิการพัฒนาตามขอบัญญัตใิหไดครบทุกโครงการ 

 3) ควรตรวจสอบความเปนไปไดของโครงการกอนจะตั้งงบประมาณตาม

ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป และควรตั้งงบประมาณใหเพียงพอกับ

ภารกจิแตละดานซ่ึงจะชวยลดปญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด โอนตั้งจายรายการ

ใหม และเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงฯ 

 4) ควรพิจารณาเพ่ิมงบประมาณดําเนินการกอสราง ปรับปรุง ซอมแซมถนน

ใหสามารถสัญจรไป-มาไดสะดวก และเพียงพอตอความตองการของ

ประชาชน จงึขอช้ีแจงรายละเอียดใหทราบเพียงเทานี้ 

ประธานสภา ฯ   ตามที่เจาหนาที่ไดช้ีแจงงรายงานการตดิตามและประเมินผลแผนฯ มีทานใดจะเสนอ 

   ความเห็นเพ่ิมเตมิ  เพื่อนําเสนอผูบรหิารหรอืไมครับ 
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นายสาคร  สงิหโคตร สมาชิก อบต.หมู 1 ขอสอบถามหนา 33  ขอ 44  โครงการพัฒนาศักยภาพดานกีฬา  

ไมทราบวาไดดําเนนิการหรอืไม  อยางไร 

นางปทุมรัตน  ในสวนของโครงการนี้ไดดําเนนิโครงการพัฒนาศักยภาพดานกฬีา  งบประมาณ  

30,000 บาท ฝกอบรมพัฒนาและเพ่ิมทักษะกฬีาเซปคตะกรอ  เพื่อเปนการยกระดับ 

มาตรฐานการแขงขันกฬีาเซปคตะกรอในตําบลภูแลนคา  โดยเนนกลุมเปาหมาย 

โรงเรียนละ  5  คน  จํานวน  6  โรงเรียน และครูผูฝกสอนโรงเรียนละ 1 คน  รวม

ทัง้สิ้น  36 คน 

นายหนูแดง  อินนอก สมาชิก อบต.หมู 5  ตามที่คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนฯ ไดนําเสนอถึง

ปญหาและอุปสรรค และขอเสนอแนะตามรายงานนัน้ เห็นวาครอบคลุมดีแลวและเห็น

ดวยตามที่รายงานครับ 

ที่ประชุม  รับทราบตามรายงานฯ  

 

ระเบยีบวาระท่ี  4         เร่ือง  อ่ืน ๆ   

ประธานสภาฯ            มีสมาชิกทานใดมีเรื่องจะเสนอในที่ประชุม  อีกหรอืไม 

ปลัด อบต.  เกี่ยวกับ พรบ.การเลอืกตัง้   ถามีการประกาศใหมีการเลอืกตั้งเม่ือไหร  ก็ขอใหทุก 

ทานเตรยีมความพรอมดวย   

นายก อบต.  -  ขอเชิญทุกทานรวมถวายชาง ในงานฉลองอนุสาวรยีเจาพอพระยาแล  ประจําป  

    2563 จังหวัดชัยภูมิ  ในวันที่  12  มกราคม  2563 เวลา 06.00 น. เชือกละ  

    2,500  บาท พรอมรับของที่ระลึก 

- ขอขอบคุณทุกทานที่เขารวมพิธรีับพระบรมฉายาลักษณ ในวันที่  13  ธันวาคม  

2562 ณ โรงเรยีนภูแลนคา    

- วันที่  2 – 15 ธันวาคม 2562  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี ขอใชพื้นที่เพื่อ

ตรวจสอบวจิัย ฯ เกี่ยวกับซากไดโนเสาร บนพระธาตุเจดยีศรีจันทรา 

- วันที่  25 ธันวาคม 2562  นายกรัฐมนตร ี(ทานประยุทธ  จันทรโอชา) ไดลงพื้นที่

ตรวจเยี่ยมจังหวัดชัยภูมิ สถานที่บานหนองแหน อําเภอเมืองชัยภูมิ  และบานภูดิน 

อําเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ  ขอใหทุกทานเขารวมตอนรับดวย 

- การประชุมหัวหนาสวนอําเภอ  ซ่ึงมีประเด็นกําชับเกี่ยวกับรูปภาพลอเลยีนตาง ๆ 

ของรัฐบาล  ไมอยากใหไปกดไลท กดแชร หรอืสงตอ  เพราะสามารถตรวจสอบได 

- วันที่  23 – 26 ธันวาคม  2562  กลุมโรงเรยีนภูแลนคา  ไดจัดการแขงขันกฬีา

นักเรียนในเขตตําบลภูแลนคา โดยปนี้โรงเรยีนบานหวยน้ําคํา เปนเจาภาพ จงึขอ

เชิญทุกทานเขารวมพิธเีปดและปดการแขงขันในวันที่  26  ธันวาคม  2562 
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ประธานสภา ฯ  มีสมาชิกทานใดจะสอบถามเพ่ิมเตมิหรอืเสนอเรื่องอ่ืนหรอืไม ถาไมมีการประชุมในวันนี้ 

ก็ขอปดการประชุมไวเพียงเทานี้  
 

 

ปดประชุมเวลา  11.15  น. 

    

 (ลงช่ือ)............................................เลขานุการสภา อบต. 

             (นายแสง   ชุมฉมิพล)ี 
 

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมไดตรวจสอบแลว  

 
 

  

เม่ือวันที่....25.....เดอืน  …ธันวาคม….  พ.ศ. 2562 

 
 

                                                    (ลงช่ือ)                                     กรรมการ                 

                           ( นายธวัช   ชัยบุตร ) 
 

 

                    (ลงช่ือ)                                      กรรมการ                 

                                ( นายสมบัต ิ  คําแกว ) 

 

(ลงช่ือ)                                      กรรมการ                 

                                ( นายอํานวย   พรมบุ ) 

 

   สภาองคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคาไดรับรองรายงานการประชุมครัง้นี้แลว  

 

เม่ือวันที่..............................................................    

     

 

(ลงช่ือ)..................................................ประธานสภา อบต.                                       

              ( นายพีระพันธ   ใจอดทน ) 

       

 


