
บันทึกรายงานการประชุม 

การประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา  ประจําป 2563 

สมัยสามัญท่ี  4  /2563  คร้ังท่ี  1 

วันท่ี  25  เดอืน  ธันวาคม  พ.ศ. 2563 

ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา 

………………………… 

สมาชิกท้ังหมด  12 คน 

มาประชุม  11 คน 

ขาดประชุม    1       คน 

ลา                   -       คน 

ผูเขารวมประชุม       4       คน 

 

ผูเขาประชุม 

ท่ี ช่ือ ช่ือสกุล ตําแหนง ลายมอืช่ือ 

1 นายพีระพันธ ใจอดทน ประธานสภา ฯ พีระพันธ   ใจอดทน 

2 นายอํานวย พรมบ ุ รองประธานสภา ฯ อํานวย    พรมบ ุ

3 นายสาคร สงิหโคตร เลขานุการสภา อบต. สาคร  สงิหโคตร 

4 นายธวัช ชัยบุตร สมาชิกสภา อบต.หมู 1 ธวัช        ชัยบุตร 

5 นายสมบัต ิ คําแกว สมาชิกสภา อบต.หมู 3 สมบัต ิ    คําแกว 

6 นายทองรัตน ทพิยนกิร สมาชิกสภา อบต.หมู 4 ทองรัตน    ทพิยนกิร 

7 นายหนูแดง อินนอก สมาชิกสภา อบต.หมู 5 หนูแดง  อินนอก 

8 นายพงษศักดิ ์ รนิทรลา สมาชิกสภา อบต.หมู 6 พงษศักดิ์    รนิทรลา 

9 นายภิญโญ เหลอืงคํา สมาชิกสภา อบต.หมู 6 ภิญโญ   เหลอืงคํา 

10 นางคําไฮ หาแกว สมาชิกสภา อบต.หมู 7 คําไฮ   หาแกว 

11 นายสมศักดิ์  กสิันเทยีะ สมาชิกสภา อบต.หมู 7 สมศักดิ์  กิสันเทยีะ 

12 นายสมศักดิ ์ ภูออน สมาชิกสภา อบต.หมู 8 - ขาดประชุม  - 

 

 

 

 

 

 

-     2     - 



 

ผูเขารวมประชุม 

ท่ี ช่ือ ช่ือสกุล ตําแหนง ลายมอืช่ือ 

1 นายนยิม ดเิรกศลิป นายก อบต. นยิม   ดเิรกศิลป 

2 นายสกล เฉลยีวชาต ิ รองนายก อบต. สกล   เฉลยีวชาต ิ

3 นายนพกร หนชัย รองนายก อบต. นพกร  หนชัย 

4 นางปทุมรัตน ขวัญทิพยธนสาร นักวเิคราะหฯ ปทุมรัตน ขวัญทิพยธนสาร 
 

       เม่ือถงึเวลา  09.30  น.  ครบองคประชุมแลว  นายพีระพันธ  ใจอดทน  ประธานสภา อบต.  เปนประธาน

การประชุม     จงึเปดประชุมตามระเบยีบวาระดังตอไปนี้ 
 

ระเบยีบวาระท่ี  1 เร่ืองประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภา ฯ  -  เกี่ยวกับสถานการณของการระบาดของโรคโควิด – 19 ในรอบใหมนี้  ซ่ึงมีการ 

ระบาดมาจาก จ.สมุทรสาคร  ทานใดที่มีญาต ิหรอืบุคคลใกลชิดที่มาจากจังหวัดกลุม

เสี่ยงใหแจงกํานัน , ผูใหญบาน หรอื รพ.สต.ใกลบาน  และใหกักตัวเปนเวลา 14 วัน  

และใหทุกทานชวยกันปองกันภัยจากการระบาดในครัง้นี้  โดยใหสวมหนากากอนามัย

ทุกครัง้ ลางมือบอย ๆ  และที่ปลอดภัยที่สุดคอือยูบานหยุดเช้ือ 

- ในวันอาทติยที่  20 ธันวาคม 2563 ที่ผานมา สมาชิกสภาฯทุกทานคงออกไปใชสทิธิ์

เลอืกตั้งกันทุกคน  และในการเลอืกตัง้ครัง้ตอไปก็ยังไมแนนอนวาจะเปนเทศบาล หรอื 

อบต.กอน  แตก็ขอใหทุกทานไดเตรยีมตัวใหพรอมในการเลอืกตัง้ครัง้ตอไป 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระท่ี 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมท่ีผานมา 

ประธานสภา ฯ  แจงใหเลขานุการสภาฯ เปนผูอานบันทึกรายงานการประชุม สมัยวสิามัญที่ 1/2563  

ครัง้ที่ 1  เม่ือวันที่  13  พฤศจิกายน  2563  ใหกับที่ประชุมทราบ 

เลขานุการสภา ฯ ไดอานบันทึกการประชุมใหกับที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุม                    รับทราบ 

ประธานสภา ฯ จากที่เลขานุการไดอานบันทกึรายงานการประชุมครัง้ที่ผานมานี้  มีสมาชิกทานใดจะขอ

แกไขหรอืเพ่ิมเตมิบันทกึการประชุมดังกลาวนี้หรอืไม  

ที่ประชุม  ไมมีสมาชิกทานใดขอแกไขรายงานการประชุม 

ประธานสภาฯ             ถาไมมี  ขอมตริับรองบันทึกรายงานการประชุมในครัง้นี้ดวยครับ 

ที่ประชุม                  ใหการรับรองรายงานการประชุมสมัยวสิามัญที่ 1 /2563  ครัง้ที่ 1  

เม่ือวันที่  13  พฤศจกิายน 2563  ดวยคะแนนเปนเอกฉันท   
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ระเบยีบวาระท่ี 3 เร่ืองเพ่ือพิจารณา 

3.1 เร่ือง รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทองถิ่น  

            ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ประธานสภา ฯ การตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นถอืเปนข้ันตอนที่สําคัญอยางยิ่ง 

  ของการนําแผนไปสูการปฏิบัติ เนื่องจากการติดตามผลจะทําใหผูเกี่ยวของไดทราบ

ความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผน ทราบถึงปญหาและอุปสรรค ความสําเร็จ

และความลมเหลวของการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นขององคกร 

ดังนัน้เพื่อใหบรรลุเปาหมายการดําเนนิงานตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ

จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 

3) พ.ศ.2561  องคการบรหิารสวนตําบลแลนคา จงึตองมีการประเมินผลการดําเนนิงาน

ในปงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อใหทราบถึงการดําเนินงานไดบรรลุวัตถุประสงคที่

กําหนดไวหรือไมเพียงใด และสามารถตอบสนองตอปญหาและความตองการของ

ประชาชนในทองถิ่นมากนอยเพียงใด เพื่อใหสามารถนํามาพัฒนาการดําเนินงานใหมี

ประสทิธภิาพ ประสทิธผิล และตอบสนองตอความตองการของประชาชนอยางแทจริง

สําหรับการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจําปงบประมาณ พ.ศ.

2562 ในสวนของรายละเอียดขอเชิญนักวเิคราะหนโยบายและแผนไดช้ีแจงรายละเอียด

ตอไป  

 

นางปทุมรัตน ขวัญทพิยธนสาร สําหรับการตดิตามและประเมินผลแผนการพัฒนาทองถิ่นขององคการ 

 บรหิารสวนตําบลภูแลนคา โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ได

ทําการตดิตามและประเมินผลรายละเอียดตางๆ ตามเอกสารที่ไดแจกใหทุกทานไปแลว 

ซ่ึงเคาโครงของการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาประกอบดวย 

 สวนที่ 1 บทนํา  

สวนที่ 2 การตดิตามและประเมินผล  

สวนที่ 3 ผลการวเิคราะหตดิตามและประเมินผล  

สวนที่ 4 สรุปผล ขอสังเกตและขอเสนอแนะ ประกอบดวย สรุปผลการพัฒนาทองถิ่น 

ในภาพรวม ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต 

ตามเอกสารที่แจกใหทุกทานขอใหดูไปพรอมกัน  

ตามรายงานฯ ผลการดําเนนิงานโครงการในปงบประมาณ พ.ศ.2563 สรุปไดดังนี้ 

1. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปงบประมาณ 

พ.ศ .2563   มีจํานวน   409  โครงการ งบประมาณรวมทั้ งสิ้น  

90,089,000 บาท 
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2. โครงการที่ดําเนนิการจรงิในปงบประมาณ พ.ศ.2563 จํานวน 56 โครงการ 

คิดเปนรอยละ 13.69 ของโครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น  งบประมาณที่

ดําเนนิการจรงิรวมทัง้สิ้น 16,983,772.62 บาท คิดเปนรอยละ 18.85 ของ

งบประมาณที่ตัง้ไวในแผนพัฒนาทองถิ่น 

3. โครงการที่ไมไดดําเนินการ จํานวน 353 โครงการ คิดเปนรอยละ 86.31 

ของโครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น 

ประธานสภา ฯ   ตามที่เจาหนาที่ไดช้ีแจงงรายงานการตดิตามและประเมินผลแผนฯ มีทานใดจะเสนอ 

   ความเห็นเพ่ิมเตมิ เพื่อนําเสนอผูบรหิารหรอืไมครับ 

นายธวัช  ชัยบุตร สมาชิก อบต.หมู 1  ตามที่เจาหนาที่ไดช้ีแจงไปแลวนัน้ คณะตดิตามไดรายงาน 

ครอบคลุมทัง้หมด  ก็เห็นชอบตามคณะตดิตาม ฯ ไดรายงานมาเพื่อใหสภาไดรับทราบ 

ท่ีประชุม  รับทราบ 

นางปทุมรัตน ขวัญทพิยธนสาร สําหรับปญหาและอุปสรรคที่คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนฯ ได 

นําเสนอผูบรหิาร มีดังนี้ 

   1) จํานวนโครงการในแผนพัฒนาทองถิ่นมีจํานวนมาก เกนิศักยภาพที่องคการบรหิาร 

 สวนตําบลภูแลนคาจะสามารถดําเนนิการไดทุกโครงการ ทําใหรอยละของโครงการที่ทํา

ไดนอยมากเม่ือเปรยีบเทยีบกับจํานวนโครงการในแผนพัฒนาทองถิ่น 

   2) งบประมาณเงนิอุดหนุนที่ไดรับจรงินอยกวาประมาณการรายรับทําใหไมสามารถ 

   ดําเนนิโครงการพัฒนาที่มีอยูในขอบัญญัตงิบประมาณรายจายไดครบทุกโครงการ 

   3) มีบางโครงการไมสามารถดําเนนิการได ทําใหไมสามารถแกไขปญหาตอประชาชนได 

   4) มีถนนหลายสายไมไดรับการปรับปรุงแกไข ตามความตองการของประชาชน 

   5) มีระเบยีบ/ขอบังคับ/ขอกฎหมาย  ที่ไมเอ้ือตอการพัฒนาของทองถิ่น 

 ขอเสนอแนะ 

 1) การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นตองเรียงลําดับความสําคัญของโครงการ และ

งบประมาณรวมถึงสถานะการคลัง ในการกําหนดโครงการที่จะบรรจุใน

แผนพัฒนาทองถิ่นในปนั้นๆ เพื่อใหการดําเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงคและ

เปาหมายตามแผนที่ไดวางไว 

 2) องคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา ควรพิจารณาตั้งงบประมาณใหเพียงพอ

กระชับรัดกุมและเหมาะสมกับภารกิจแตละดานที่จะตองดําเนินการ เพื่อจะไดมี

งบประมาณเพียงพอที่จะดําเนนิการพัฒนาตามขอบัญญัตใิหไดครบทุกโครงการ 
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 3) ควรตรวจสอบความเปนไปไดของโครงการกอนจะตั้งงบประมาณตาม

ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป และควรตั้งงบประมาณใหเพียงพอกับ



ภารกจิแตละดานซ่ึงจะชวยลดปญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด โอนตั้งจายรายการ

ใหม และเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงฯ 

 4) ควรพิจารณาเพ่ิมงบประมาณดําเนนิการกอสราง ปรับปรุง ซอมแซมถนนให

สามารถสัญจรไป-มาไดสะดวก และเพียงพอตอความตองการของประชาชน  

5) ควรพิจารณาสนับสนุนงบประมาณดานการสงเสริมอาชีพใหแกชุมชน  

เพื่อใหผูที่วางงานหรอืผูที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณการระบาดของโรคโค

วดิ-19  ที่มีคนตกงานและกลับสูภูมิลําเนา  ใหมีงานทําและมีรายไดมาจุนเจือ

ครอบครัว 

6) ควรมีการสนับสนุน/สงเสรมิ  พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศนแหลงทองเที่ยวใน

พื้นที่  สงเสรมิใหมีการเผยแพรประชาสัมพันธ  สนับสนุนการจัดกจิกรรมตาง ๆ 

เพื่อใหเปนที่รูจักและเปนการกระตุนเศรษฐกจิใหประชาชนในพื้นที่สามารถสราง

รายไดเพ่ิมไดอีกทางหนึ่ง 

7) การบริหารจัดการขยะ  องคการบริหารสวนตําบลควรวางระบบในการ

บรหิารจัดการขยะใหดี มีประสิทธิภาพ  ควรจัดหาเตาเผาขยะเพ่ิมเพื่อรองรับ

ปรมิาณขยะที่มีเพ่ิมข้ึน  เนื่องจากปจจุบันมีเตาเผาขยะเพียงเครื่องเดียว  หาก

เครื่องเกิดการชํารุดเสียหายการบริหารจัดการขยะจะไดไมสะดุด  และไม

กอใหเกดิปญหาการสะสมของขยะจนกอใหเกดิปญหาอ่ืน ๆ ตามมา 

จงึขอช้ีแจงรายละเอียดใหทราบเพียงเทานี้ 

ที่ประชุม  รับทราบ 

   3.2 เร่ือง  พิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

    เพ่ิมเตมิ ฉบับท่ี 5   

ประธานสภา ฯ  การพิจารณาแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (เพ่ิมเตมิ ครัง้ที่ 5)   ขอเชิญ 

นักวเิคราะหนโยบายและแผน ไดช้ีแจงรายละเอียดตอไป  

นางปทุมรัตน  ขวัญทพิยธนสาร    สําหรับการเพ่ิมเตมิแผน อาศัยระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ 

       (นักวเิคราะหฯ) จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และแกไขเพ่ิมเตมิถงึ  

(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ขอ 22/2  ในกรณีการเพ่ิมเตมิหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา

ทองถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชดําริ งานพระราชพิธ ีรัฐพิธ ีนโยบายของรัฐบาล 

และนโยบายกระทรวงมหาดไทย  ใหเปนอํานาจของผูบริหารทองถิ่น สําหรับองคการ

บรหิารสวนตําบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถิ่นที่เพ่ิมเตมิหรอืเปลี่ยนแปลงใหสภา 
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องคการบรหิารสวนตําบลพิจารณาตามมาตรา 46 แหงพระราชบัญญัตสิภาตําบลและ

องคการบรหิารสวนตําบล พ.ศ.2537 ดวย และ ขอ 25 ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น



ใชแผนพัฒนาทองถิ่นเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป  งบประมาณ

รายจายเพ่ิมเตมิและงบประมาณจากเงนิสะสมในชวงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทาง

เพื่อใหมีการปฏิบัตใิหบรรลุวัตถุประสงค  ตามโครงการที่กําหนดไวในแผนพัฒนา

ทองถิ่น 

โดยโครงการที่เพ่ิมเตมิมีทัง้หมด 2 โครงการ กับรายการครุภัณฑ  1 รายการ  ดังนี้  

แผนงานการเกษตร จํานวน 2 โครงการ  ดังนี้ 

1. โครงการกอสรางกลองดักน้ํา คสล.สระน้ําสาธารณะ บานชีบน ม.6  

ตัง้ไวในงบประมาณ พ.ศ.2564 เปนเงินรวมทัง้สิ้น 200,000 บาท 

2. โครงการวางทอระบายน้ําพรอมกลองตักน้ํา คสล.สระน้ําสาธารณะ  

บานปาปอแดง ม.8  ตัง้ไวในงบประมาณ พ.ศ.2564 เปนเงนิรวมทัง้สิ้น  

250,000 บาท 

บัญชีครุภัณฑ แผนงานสาธารณสุข  จํานวน 1 รายการ  ดังนี้ 

1. หมวดครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทครุภัณฑ  รายการ เตาเผาขยะไรมลพิษ   

ตัง้ไวในงบประมาณ พ.ศ.2564 เปนเงินรวมทัง้สิ้น 500,000 บาท 

ซ่ึงรายละเอียดของโครงการตามเอกสารที่ไดแจกทานสมาชิกสภา ฯ ไดพิจารณา 

ไปแลวนั้น 

ประธานสภาฯ  ตามที่นักวเิคราะหนโยบายและแผนใชช้ีแจงรายละเอียดตามเอกสารที่ได 

ใหไปแลวนัน้ ไมทราบวามีทานใดจะสอบถามเพ่ิมเตมิหรือไม    

นายสมบัต ิ คําแกว สมาชิก อบต.หมู 3  ในภาพรวมการเพ่ิมเตมิแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

(ครัง้ที่ 5)  นั้น  เพื่อใหสอดคลองตามนโยบายและตอบสนองความตองการของพ่ีนอง

ประชาชนไวครบถวนพอสมควร   

ประธานสภาฯ  มีทานใดจะสอบถามเพ่ิมเตมิหรอืไม ถาไมมี  จะขอมตทิี่ประชุมในการเห็นชอบ 

รางแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเตมิ ฉบับที่ 5  

ที่ประชุม  มีมตเิห็นชอบเปนเอกฉันทในการเห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  

เพ่ิมเตมิ ฉบับที่ 5  ดวยคะแนนเสยีงเปนเอกฉันท  จํานวน  11 เสยีง 
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ระเบยีบวาระท่ี  4       เร่ือง  อ่ืน ๆ   

ประธานสภาฯ             มีสมาชิกทานจะเสนอเรื่องอ่ืนหรอืไม 

นายก อบต.  1.  จากที่มีการเลอืกตัง้นายก อบจ.และ สมาชิก อบจ.  ในวันที่  20  ธันวาคม  2563   



ที่ผานมา หวังวาทุกทานคงจะไปใชสิทธิ์กันทุกคน และตอไปก็คงตองรอดูกันวา

คณะรัฐมนตรีจะเลอืกเทศบาลหรอืองคการบริหารสวนตําบลกอนในการเลอืกตั้งครั้ง

ตอไป  ก็ขอใหทุกทานไดเตรยีมพรอมไวกอน 

2. จากโครงการตางๆ ที่ทางองคการบรหิารสวนตําบลของเราไดรับการอุดหนุนจาก

รัฐบาล ก็จะมีดังนี้ 

- โครงการเงนิอุดหนุนเฉพาะกิจ ป 2563 จํานวน  2 โครงการ ดังนี้  

1. โครงการพัฒนาคุณภาพการศกึษาดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย

พัฒนาเด็กเล็กวัดหวาเฒา  งบประมาณ 25,500 บาท ซ่ึงไดดําเนินการเสร็จ

เรยีบรอยแลว 

2. โครงการกอสรางถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก รหัสทางหลวงทองถิ่น ชย.ถ.220

สายแกงยาว – ซับปลากัง้ (ชวงบานนาอินทรแตง – บานซับปลากัง้) บานนา

อินทรแตง หมูที่ 4  งบประมาณ 3,600,000 บาท  อยูระหวางดําเนนิการ

กอสราง  ไดรอยละ 40 

- โครงการเงนิอุดหนุนเฉพาะกิจ (เหลอืจาย) ป 2563 จํานวน 1 โครงการ   

1. โครงการกอสรางถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก สายซับบอน บานซับปลากัง้  

หมูที่ 5  งบประมาณ 3,640,000 บาท  อยูระหวางดําเนนิการกอสรางรอย

ละ 70 

- โครงการเงนิอุดหนุนเฉพาะกิจ ป 2564 จํานวน  8 โครงการ ดังนี้  

1. โครงการพัฒนาคุณภาพการศกึษาดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย

พัฒนาเด็กเล็กวัดศิลาอาสน  งบประมาณ 30,700 บาท ซ่ึงไดดําเนนิการ

เสร็จเรยีบรอยแลว 

2. โครงการพัฒนาคุณภาพการศกึษาดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย

พัฒนาเด็กเล็กวัดสวางวังน้ําเย็น งบประมาณ 30,700 บาท ซ่ึงได

ดําเนนิการเสร็จเรยีบรอยแลว 

3. โครงการพัฒนาคุณภาพการศกึษาดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย

พัฒนาเด็กเล็กวัดชีบน  งบประมาณ 30,700 บาท ซ่ึงไดดําเนนิการเสร็จ

เรยีบรอยแลว 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 


