บันทึกรายงานการประชุม
การประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา ประจําป 2563
สมัยสามัญที่ 4 /2563 ครั้งที่ 1
วันที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563
ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา
…………………………
สมาชิกทั้งหมด
12
คน
มาประชุม
11
คน
ขาดประชุม
1
คน
ลา
คน
ผูเขารวมประชุม
4
คน
ผูเขาประชุม
ที่
ชื่อ
1 นายพีระพันธ
2 นายอํานวย
3 นายสาคร
4 นายธวัช
5 นายสมบัติ
6 นายทองรัตน
7 นายหนูแดง
8 นายพงษศักดิ์
9 นายภิญโญ
10 นางคําไฮ
11 นายสมศักดิ์
12 นายสมศักดิ์

ชื่อสกุล
ใจอดทน
พรมบุ
สิงหโคตร
ชัยบุตร
คําแกว
ทิพยนิกร
อินนอก
รินทรลา
เหลืองคํา
หาแกว
กิสันเทียะ
ภูออน

ตําแหนง
ประธานสภา ฯ
รองประธานสภา ฯ
เลขานุการสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.หมู 1
สมาชิกสภา อบต.หมู 3
สมาชิกสภา อบต.หมู 4
สมาชิกสภา อบต.หมู 5
สมาชิกสภา อบต.หมู 6
สมาชิกสภา อบต.หมู 6
สมาชิกสภา อบต.หมู 7
สมาชิกสภา อบต.หมู 7
สมาชิกสภา อบต.หมู 8

-
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ลายมือชื่อ
พีระพันธ ใจอดทน
อํานวย พรมบุ
สาคร สิงหโคตร
ธวัช
ชัยบุตร
สมบัติ คําแกว
ทองรัตน ทิพยนิกร
หนูแดง อินนอก
พงษศักดิ์ รินทรลา
ภิญโญ เหลืองคํา
คําไฮ หาแกว
สมศักดิ์ กิสันเทียะ
- ขาดประชุม -

ผูเขารวมประชุม
ที่
ชื่อ
1 นายนิยม
2 นายสกล
3 นายนพกร
4 นางปทุมรัตน

ชื่อสกุล
ดิเรกศิลป
เฉลียวชาติ

ตําแหนง
นายก อบต.
รองนายก อบต.
รองนายก อบต.
นักวิเคราะหฯ

หนชัย
ขวัญทิพยธนสาร

ลายมือชื่อ
นิยม ดิเรกศิลป
สกล เฉลียวชาติ
นพกร หนชัย
ปทุมรัตน ขวัญทิพยธนสาร

เมื่อถึงเวลา 09.30 น. ครบองคประชุมแลว นายพีระพันธ ใจอดทน ประธานสภา อบต. เปนประธาน
การประชุม จึงเปดประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1
ประธานสภา ฯ

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2
ประธานสภา ฯ
เลขานุการสภา ฯ
ที่ประชุม
ประธานสภา ฯ
ที่ประชุม
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม

เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
- เกี่ยวกับสถานการณของการระบาดของโรคโควิด – 19 ในรอบใหมนี้ ซึ่งมีการ
ระบาดมาจาก จ.สมุทรสาคร ทานใดที่มีญาติ หรือบุคคลใกลชิดที่มาจากจังหวัดกลุม
เสี่ยงใหแจงกํานัน , ผูใหญบาน หรือ รพ.สต.ใกลบาน และใหกักตัวเปนเวลา 14 วัน
และใหทุกทานชวยกันปองกันภัยจากการระบาดในครั้งนี้ โดยใหสวมหนากากอนามัย
ทุกครั้ง ลางมือบอย ๆ และที่ปลอดภัยที่สุดคืออยูบานหยุดเชื้อ
- ในวันอาทิตยที่ 20 ธันวาคม 2563 ที่ผานมา สมาชิกสภาฯทุกทานคงออกไปใชสิทธิ์
เลือกตั้งกันทุกคน และในการเลือกตั้งครั้งตอไปก็ยังไมแนนอนวาจะเปนเทศบาล หรือ
อบต.กอน แตก็ขอใหทุกทานไดเตรียมตัวใหพรอมในการเลือกตั้งครั้งตอไป
รับทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุมที่ผานมา
แจงใหเลขานุการสภาฯ เปนผูอานบันทึกรายงานการประชุม สมัยวิสามัญที่ 1/2563
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ใหกับที่ประชุมทราบ
ไดอานบันทึกการประชุมใหกับที่ประชุมทราบ
รับทราบ
จากที่เลขานุการไดอานบันทึกรายงานการประชุมครั้งที่ผานมานี้ มีสมาชิกทานใดจะขอ
แกไขหรือเพิ่มเติมบันทึกการประชุมดังกลาวนี้หรือไม
ไมมสี มาชิกทานใดขอแกไขรายงานการประชุม
ถาไมมี ขอมติรับรองบันทึกรายงานการประชุมในครั้งนี้ดวยครับ
ใหการรับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญที่ 1 /2563 ครั้งที่ 1
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ดวยคะแนนเปนเอกฉันท
-
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ระเบียบวาระที่ 3

ประธานสภา ฯ

เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นถือเปนขั้นตอนที่สําคัญอยางยิ่ง
ของการนําแผนไปสูการปฏิบัติ เนื่องจากการติดตามผลจะทําใหผูเกี่ยวของไดทราบ
ความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผน ทราบถึงปญหาและอุปสรรค ความสําเร็จ
และความลมเหลวของการดําเนิน งานตามยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นขององคก ร
ดังนั้นเพื่อใหบรรลุเปาหมายการดําเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่
3) พ.ศ.2561 องคการบริหารสวนตําบลแลนคา จึงตองมีการประเมินผลการดําเนินงาน
ในปง บประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อใหทราบถึงการดําเนินงานไดบรรลุวัตถุประสงคที่
กําหนดไวห รือไมเพียงใด และสามารถตอบสนองตอปญหาและความตองการของ
ประชาชนในทองถิ่นมากนอยเพียงใด เพื่อใหสามารถนํามาพัฒนาการดําเนินงานใหมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และตอบสนองตอความตองการของประชาชนอยางแทจริง
สําหรับการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2562 ในสวนของรายละเอียดขอเชิญนักวิเคราะหนโยบายและแผนไดชี้แจงรายละเอียด
ตอไป

นางปทุมรัตน ขวัญทิพยธนสาร สําหรับการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาทองถิ่นขององคการ
บริหารสวนตําบลภูแลนคา โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ได
ทําการติดตามและประเมินผลรายละเอียดตางๆ ตามเอกสารที่ไดแจกใหทุกทานไปแลว
ซึ่งเคาโครงของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประกอบดวย
สวนที่ 1 บทนํา
สวนที่ 2 การติดตามและประเมินผล
สวนที่ 3 ผลการวิเคราะหติดตามและประเมินผล
สวนที่ 4 สรุปผล ขอสังเกตและขอเสนอแนะ ประกอบดวย สรุปผลการพัฒนาทองถิ่น
ในภาพรวม ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต
ตามเอกสารที่แจกใหทุกทานขอใหดูไปพรอมกัน
ตามรายงานฯ ผลการดําเนินงานโครงการในปงบประมาณ พ.ศ.2563 สรุปไดดังนี้
1. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปงบประมาณ
พ.ศ.2563 มี จํ า นวน 409 โครงการ งบประมาณรวมทั้ ง สิ้ น
90,089,000 บาท
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2. โครงการที่ดําเนินการจริงในปงบประมาณ พ.ศ.2563 จํานวน 56 โครงการ
คิดเปนรอยละ 13.69 ของโครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น งบประมาณที่
ดําเนินการจริงรวมทั้งสิ้น 16,983,772.62 บาท คิดเปนรอยละ 18.85 ของ
งบประมาณที่ตั้งไวในแผนพัฒนาทองถิ่น
3. โครงการที่ไมไดดําเนินการ จํานวน 353 โครงการ คิดเปนรอยละ 86.31
ของโครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น
ประธานสภา ฯ
ตามที่เจาหนาที่ไดชี้แจงงรายงานการติดตามและประเมินผลแผนฯ มีทานใดจะเสนอ
ความเห็นเพิ่มเติม เพื่อนําเสนอผูบริหารหรือไมครับ
นายธวัช ชัยบุตร
สมาชิก อบต.หมู 1 ตามที่เจาหนาที่ไดชี้แจงไปแลวนั้น คณะติดตามไดรายงาน
ครอบคลุมทั้งหมด ก็เห็นชอบตามคณะติดตาม ฯ ไดรายงานมาเพื่อใหสภาไดรับทราบ
ที่ประชุม
รับทราบ
นางปทุมรัตน ขวัญทิพยธนสาร สําหรับปญหาและอุปสรรคที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ ได
นําเสนอผูบริหาร มีดังนี้
1) จํานวนโครงการในแผนพัฒนาทองถิ่นมีจํานวนมาก เกินศักยภาพที่องคการบริหาร
สวนตําบลภูแลนคาจะสามารถดําเนินการไดทุกโครงการ ทําใหรอยละของโครงการที่ทํา
ไดนอยมากเมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนโครงการในแผนพัฒนาทองถิ่น
2) งบประมาณเงินอุดหนุนที่ไดรับจริงนอยกวาประมาณการรายรับทําใหไมสามารถ
ดําเนินโครงการพัฒนาที่มีอยูในขอบัญญัติงบประมาณรายจายไดครบทุกโครงการ
3) มีบางโครงการไมสามารถดําเนินการได ทําใหไมสามารถแกไขปญหาตอประชาชนได
4) มีถนนหลายสายไมไดรับการปรับปรุงแกไข ตามความตองการของประชาชน
5) มีระเบียบ/ขอบังคับ/ขอกฎหมาย ที่ไมเอื้อตอการพัฒนาของทองถิ่น
ขอเสนอแนะ
1) การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ตองเรียงลําดับความสําคัญของโครงการ และ
งบประมาณรวมถึ ง สถานะการคลั ง ในการกํ า หนดโครงการที่ จ ะบรรจุ ใ น
แผนพัฒนาทองถิ่นในปนั้นๆ เพื่อใหการดําเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงคและ
เปาหมายตามแผนที่ไดวางไว
2) องคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา ควรพิจารณาตั้งงบประมาณใหเพียงพอ
กระชับรัดกุมและเหมาะสมกับภารกิจแตละดานที่จะตองดําเนินการ เพื่อจะไดมี
งบประมาณเพียงพอที่จะดําเนินการพัฒนาตามขอบัญญัติใหไดครบทุกโครงการ
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3) ควรตรวจสอบความเป น ไปได ข องโครงการก อ นจะตั้ ง งบประมาณตาม
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป และควรตั้ง งบประมาณใหเพียงพอกับ

ภารกิจแตละดานซึ่งจะชวยลดปญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจายรายการ
ใหม และเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงฯ
4) ควรพิจารณาเพิ่มงบประมาณดําเนินการกอสราง ปรับปรุง ซอมแซมถนนให
สามารถสัญจรไป-มาไดสะดวก และเพียงพอตอความตองการของประชาชน
5) ควรพิ จ ารณาสนับ สนุน งบประมาณด านการสง เสริ ม อาชีพ ใหแ ก ชุม ชน
เพื่อใหผูที่วางงานหรือผูที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณการระบาดของโรคโค
วิด-19 ที่มีคนตกงานและกลับสูภูมิลําเนา ใหมีงานทําและมีรายไดมาจุนเจือ
ครอบครัว
6) ควรมีการสนับสนุน/สงเสริม พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศนแหลงทองเที่ยวใน
พื้นที่ สงเสริมใหมีการเผยแพรประชาสัมพันธ สนับสนุนการจัดกิจกรรมตาง ๆ
เพื่อใหเปนที่รูจักและเปนการกระตุนเศรษฐกิจใหประชาชนในพื้นที่สามารถสราง
รายไดเพิ่มไดอีกทางหนึ่ง
7) การบริห ารจั ด การขยะ องคก ารบริห ารสวนตําบลควรวางระบบในการ
บริหารจัดการขยะใหดี มีประสิทธิภาพ ควรจัดหาเตาเผาขยะเพิ่มเพื่อรองรับ
ปริมาณขยะที่มีเพิ่มขึ้น เนื่องจากปจจุบันมีเตาเผาขยะเพียงเครื่องเดียว หาก
เครื่องเกิด การชํารุด เสียหายการบริห ารจัด การขยะจะไดไม ส ะดุด และไม
กอใหเกิดปญหาการสะสมของขยะจนกอใหเกิดปญหาอื่น ๆ ตามมา
จึงขอชี้แจงรายละเอียดใหทราบเพียงเทานี้
ที่ประชุม
รับทราบ
3.2 เรื่อง พิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 5
ประธานสภา ฯ
การพิจารณาแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (เพิ่มเติม ครั้งที่ 5) ขอเชิญ
นักวิเคราะหนโยบายและแผน ไดชี้แจงรายละเอียดตอไป
นางปทุมรัตน ขวัญทิพยธนสาร สําหรับการเพิ่มเติมแผน อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
(นักวิเคราะหฯ) จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และแกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ขอ 22/2 ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ทองถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชดําริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายของรัฐบาล
และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ใหเปนอํานาจของผูบริหารทองถิ่น สําหรับองคการ
บริหารสวนตําบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงใหสภา

-
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องคการบริหารสวนตําบลพิจารณาตามมาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 ดวย และ ขอ 25 ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ประธานสภาฯ
นายสมบัติ คําแกว

ประธานสภาฯ
ที่ประชุม

ใชแผนพัฒนาทองถิ่นเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ
รายจายเพิ่มเติมและงบประมาณจากเงินสะสมในชวงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทาง
เพื่อใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงค ตามโครงการที่กําหนดไวในแผนพัฒนา
ทองถิ่น
โดยโครงการที่เพิ่มเติมมีทั้งหมด 2 โครงการ กับรายการครุภัณฑ 1 รายการ ดังนี้
แผนงานการเกษตร จํานวน 2 โครงการ ดังนี้
1. โครงการกอสรางกลองดักน้ํา คสล.สระน้ําสาธารณะ บานชีบน ม.6
ตั้งไวในงบประมาณ พ.ศ.2564 เปนเงินรวมทั้งสิ้น 200,000 บาท
2. โครงการวางทอระบายน้ําพรอมกลองตักน้ํา คสล.สระน้ําสาธารณะ
บานปาปอแดง ม.8 ตั้งไวในงบประมาณ พ.ศ.2564 เปนเงินรวมทั้งสิ้น
250,000 บาท
บัญชีครุภัณฑ แผนงานสาธารณสุข จํานวน 1 รายการ ดังนี้
1. หมวดครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทครุภัณฑ รายการ เตาเผาขยะไรมลพิษ
ตั้งไวในงบประมาณ พ.ศ.2564 เปนเงินรวมทั้งสิ้น 500,000 บาท
ซึ่งรายละเอียดของโครงการตามเอกสารที่ไดแจกทานสมาชิกสภา ฯ ไดพิจารณา
ไปแลวนั้น
ตามที่นักวิเคราะหนโยบายและแผนใชชี้แจงรายละเอียดตามเอกสารที่ได
ใหไปแลวนั้น ไมทราบวามีทานใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม
สมาชิก อบต.หมู 3 ในภาพรวมการเพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
(ครั้งที่ 5) นั้น เพื่อใหสอดคลองตามนโยบายและตอบสนองความตองการของพี่นอง
ประชาชนไวครบถวนพอสมควร
มีทานใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม ถาไมมี จะขอมติที่ประชุมในการเห็นชอบ
รางแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5
มีมติเห็นชอบเปนเอกฉันทในการเห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท จํานวน 11 เสียง

ระเบียบวาระที่ 4
ประธานสภาฯ
นายก อบต.
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เรื่อง อื่น ๆ
มีสมาชิกทานจะเสนอเรื่องอื่นหรือไม
1. จากที่มีการเลือกตั้งนายก อบจ.และ สมาชิก อบจ. ในวันที่ 20 ธันวาคม 2563

ที่ผานมา หวังวาทุกทานคงจะไปใชสิทธิ์กันทุกคน และตอไปก็คงตองรอดูกันวา
คณะรัฐมนตรีจะเลือกเทศบาลหรือองคการบริหารสวนตําบลกอนในการเลือกตั้งครั้ง
ตอไป ก็ขอใหทุกทานไดเตรียมพรอมไวกอน
2. จากโครงการตางๆ ที่ทางองคการบริหารสวนตําบลของเราไดรับการอุดหนุนจาก
รัฐบาล ก็จะมีดังนี้
- โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ป 2563 จํานวน 2 โครงการ ดังนี้
1. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กวัดหวาเฒา งบประมาณ 25,500 บาท ซึ่งไดดําเนินการเสร็จ
เรียบรอยแลว
2. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงทองถิ่น ชย.ถ.220
สายแกงยาว – ซับปลากั้ง (ชวงบานนาอินทรแตง – บานซับปลากั้ง) บานนา
อินทรแตง หมูที่ 4 งบประมาณ 3,600,000 บาท อยูระหวางดําเนินการ
กอสราง ไดรอยละ 40
- โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เหลือจาย) ป 2563 จํานวน 1 โครงการ
1. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซับบอน บานซับปลากั้ง
หมูที่ 5 งบประมาณ 3,640,000 บาท อยูระหวางดําเนินการกอสรางรอย
ละ 70
- โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ป 2564 จํานวน 8 โครงการ ดังนี้
1. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กวัดศิลาอาสน งบประมาณ 30,700 บาท ซึ่งไดดําเนินการ
เสร็จเรียบรอยแลว
2. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กวัดสวางวังน้ําเย็น งบประมาณ 30,700 บาท ซึ่งได
ดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว
3. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กวัดชีบน งบประมาณ 30,700 บาท ซึ่งไดดําเนินการเสร็จ
เรียบรอยแลว

