
-ส ำเนำ- 
รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขำมสะแกแสง 

สมัยสำมัญ สมัยท่ี 4 ประจ ำปี  ๒๕๖1 
ครั้งที่  1 

วันที่ 31 เดือน ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖1 เวลำ 09.00 น. 
ณ อำคำรศูนย์พัฒนำคุณภำพชีวิตและส่งเสริมอำชีพผู้สูงอำยุ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขำมสะแกแสง  

-------------------------------------------------- 
1.  ผู้มำประชุม  28  คน (รวมเลขำฯ) 2.  ผู้ขำดประชุม  -  คน  3.  ผู้ลำประชุม  2  คน 
4.  ผู้เข้ำร่วมประชุม  12  คน     5.  ผู้เข้ำร่วมรับฟังกำรประชุม   -  คน 
 

1.  ผู้มำประชุม 
 1.  นายปั่น  ฝ่ายกลาง  ประธานสภาฯ 
 ๒.  นางสาวพรพนารัช  พงศ์เกสรินทร์  เลขานุการสภาฯ 
       3.  นายนาค  พลัดกลาง  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  1 
 4.  นายช้อย  หันสันเทียะ  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  1 
 5.  นางจวง  ฝ่ายกลาง   สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  ๒   
 6.  นายสงบ  เปลื้องกลาง  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  3 
 7.  นายสมชาติ  เกิดกลาง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  3 
 8.  นายพิมพ์  ดวงกลาง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  4 
 9.  นายสว่าง  กลีบกลาง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  5 
 ๑0.  นายฮิน  จงย่อกลาง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  ๖ 
 ๑1.  นายเฉลิม  หวังหมู่กลาง  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  6 
 ๑2.  นายแย้ม  ชอบมะลัง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  7 
 13.  นายประเทือง แจ้งโรจน์   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  7 
 14.  นายถนอมศักดิ์  สมานมิตร  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  8 
 15.  นายมานพ  แสพลกรัง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  8 
 ๑6.  นายสมบูรณ์  มุ่งเขตกลาง  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  9 
 ๑7.  นายหม่าว  อ่่ากลาง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  9 
 18.  นางหวอง  หวังกลุ่มกลาง               สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  10 
 19.  นายอนันต์  กึ่งกลาง                      สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  11 
 20. นายมานะ  เอกกลาง                      สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  11 
 ๒1. นางฉลวย  หวังฟังกลาง                  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  12 
 22. นางพนอ  กองเงินกลาง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  12 
       ๒3. นายส่าอาง  มุ่งเมืองกลาง       สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  13 
 ๒4. นายแขนง  มุ่งแฝงกลาง       สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  13 
       25. นายสังคม  โทนหงส์ษา   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  14 
 26. นางรุ่งนภา จังหวัดกลาง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  14 
 27. นายวิวัฒน ์ มุ่งร่มกลาง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  15 
 28. นายภัย  เพียงขุนทด   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  15 

/2.  ผู้ขำดประชุม..... 
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2.  ผู้ขำดประชุม 
 -  ไม่มี - 
 

3.  ผู้ลำประชุม 
 1.  นายสมหมาย  เวสันเทียะ  รองประธานสภาฯ  ลา..... 
 2.  นางเสงี่ยม  หวังกลุ่มกลาง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 ลา..... 
 

4.  ผู้เข้ำร่วมประชุม 
       1.  นางดอกไม้  พากลาง   ต่าแหน่ง  นายก  อบต.ขามสะแกแสง 
       2.  นายตุลชัย  ดังกลาง   ต่าแหน่ง  รองนายก  อบต.ขามสะแกแสง 
       3.  นายปภพ  มุ่งแฝงกลาง   ต่าแหน่ง  รองนายก  อบต.ขามสะแกแสง 
       4.  นางสายใย  วชัรเมฆขลา   ต่าแหน่ง  เลขานุการนายก อบต. 
 ๕.  นางสาววิไลวรรณ  เหล็กคงสันเทียะ  ต่าแหน่ง  รองปลัด  อบต. 
       ๖.  นางสาวขวัญจิต  นฤิมล  ต่าแหน่ง  ผู้อ่านวยการกองคลัง 
 ๗.  นายณัฐพงษ์  สุขกระโทก  ต่าแหน่ง  ผู้อ่านวยการกองช่าง 
 8.  นางปราณี  เฉลิมชาติ  ต่าแหน่ง  หัวหน้าส่านักปลัด 
 9.  นางวรพร  อาชาไนย  ต่าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช่านาญการ 
 10. นายธนะพงศ์  เกิดผล  ต่าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
       11.  นายนุกูล  เหลาสา   ต่าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 
       12.  นางสาวนิด  ดังกลาง   ต่าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
 

 
เริ่มประชุมเวลำ  ๐๙.0๐  น.    เมื่อสมาชิกสภาฯ  มาครบองค์ประชุมแล้ว  เลขานุการสภาฯ  กล่าวเชิญ  

 ประธานสภาฯ  จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย  เสร็จแล้ว  ประธานสภาฯ  ด่าเนินการ
 ประชุมตามระเบียบวาระ  ต่อไป 

 

ระเบียบวำระท่ี  1  เรื่องท่ีประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 
ประธำนสภำฯ   ๑.  ขอขอบคุณท่านนายก  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนต่าบล

และเจ้าหน้าที่ของ  อบต. ขามสะแกแสง  ทุกท่าน  ที่เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 
    ๒.  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสง  เรื่อง  เรียกประชุม

 สภาองค์การบริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสง  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  4  ประจ่าปี      
 พ.ศ. 2561  เริ่มตั้งแต่วันที่  ๑7 - 31  ตุลาคม  พ.ศ. 2561  มีก่าหนด  15  วัน       
 ณ  อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนต่าบล
 ขามสะแกแสง  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน   ประกาศ  ณ  วันที่  5  ตุลาคม  พ.ศ. 
 2561 

    

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวำระท่ี  ๒ เรื่อง  รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  สมัยประชุมสำมัญ   
                              สมัยท่ี 3  ประจ ำปี  พ.ศ. ๒๕61 ครั้งที่ 2  เมื่อวันที่  28  สิงหำคม  พ.ศ. ๒๕61 
ประธำนสภำฯ    ส่าหรับรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสง         

ในคราวประชุมสมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  3  ประจ่าปี  พ.ศ. ๒๕61  ครั้งที่  2         
เมื่อวันที่  28  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕61  ครั้งที่แล้ว  ซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงาน     
การประชุมได้ตรวจสอบความถูกต้อง  จึงได้เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ  ได้ตรวจสอบความ
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ถูกต้องอีกครั้งหนึ่งเพ่ือรับรอง  หากท่านใดที่จะขอแก้ไข  เปลี่ยนแปลง  หรือเพ่ิมเติม
ข้อความใด  ให้เสนอได้  เพ่ือให้ท่านเลขานุการสภาฯ  ได้แก้ไขให้เกิดความถูกต้องต่อไป  
  หากไม่มีท่านใดเสนอต่อไปจะเป็นการขอมติที่ประชุม  “สมาชิกท่านใด
เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว”  ขอให้ยกมือขึ้น 

 

มติที่ประชุม  รับรอง 25 เสียง  ไม่รับรอง - เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 
 

ระเบียบวำระท่ี  3 กระทู้ถำม 
 - ไม่มี     

 

ระเบียบวำระท่ี  4 เรื่องท่ีคณะกรรมกำรที่สภำท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจำรณำเสร็จแล้ว 
 - ไม่มี  

 

ระเบียบวำระท่ี  5  เรื่องท่ีเสนอใหม่    
                             5.๑  เรื่อง  กำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี                      
                             (พ.ศ. 2561-2564)  เปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่ 1/2561)   
ประธำนสภำฯ    ในระเบียบวาระนี้  นายก  อบต. ขามสะแกแสง  ได้เสนอขอความเห็นชอบ    

ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)  เปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่  1/2561)  
เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนต่าบลพิจารณา 

       ขอให้เลขานุการสภาฯ  ได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง   
 

เลขำนุกำรสภำฯ   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท่าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2561    
หมวด  4  การแก้ไข  การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา 

    ข้อ  22/1  เพ่ือประโยชน์ของประชาชน  การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ให้เป็นอ่านาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ส่าหรับองค์การบริหารส่วนต่าบล        
ให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต่าบลพิจารณา   
ตามมาตรา  46  แห่งพระราชบัญญัติสภาต่าบลและองค์การบริหารส่วนต่าบล  พ.ศ. 
2537  ด้วย 
 เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้ส่งแผนพัฒนา
ท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบ
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 

   ในกรณีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมีระยะเวลาการใช้บังคับเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปด
สิบวันไม่ให้ด่าเนินการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง 

   

ประธำนสภำฯ  ขอเชิญท่านนายก อบต. น่าเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  
เปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่  1/2561)  

 

นำยก  อบต.  ขอเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)  เปลี่ยนแปลง    
(ฉบับที่  1/2561)  ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสง          
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้   

  ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสง  ได้ให้ความ
เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)  ในการประชุมสมัยประชุมวิสามัญ  
สมัยที่  2  ประจ่าปี  พ.ศ. 2559  ครั้งที่  1  เมื่อวันที่  31  ตุลาคม  2559         
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และนายกองค์การบริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสง  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
(พ.ศ. 2561-2564)  เมื่อวันที่  31  ตุลาคม  2559  ไปแล้วนั้น 

 

  องค์การบริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสง  ได้รับหนังสือแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านริมบึง  
หมู่ที่  14  ต่าบลขามสะแกแสง  อ่าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา  ลงวันที่  
11  ตุลาคม  2561  เรื่อง  ขอรับการสนับสนุนโครงการจากองค์การบริหารส่วนต่าบล
ขามสะแกแสง  โครงการวางท่อระบายน้่า  คสล.  บ้านริมบึง  หมู่ที่  14  (เข้าบึงหนอง
โป่ง)  โดยโครงการดังกล่าวได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)  
ประจ่าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  หน้าที่  164  ล่าดับที่  4  (ส่าหรับประสาน
โครงการพัฒนาจังหวัด) 
 แต่เนื่องจากปีงบประมาณท่ีผ่านมา  โครงการดังกล่าวยังไม่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณจากจังหวัด  และโครงการยังมีความจ่าเป็นส่าหรับประชาชนที่ได้รับความ
เดือดร้อน  และต้องการงบประมาณมาเพ่ือแก้ไขปัญหา  ดังนั้น  เพื่อเป็นการบรรเทา
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  บ้านริมบึง  หมู่ที่  14  จึงจัดเวทีประชุมประชาคม
หมู่บ้านขึ้น  เพ่ือเสนอโครงการให้  องค์การบริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสง  พิจารณา
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)  จากเดิมโครงการบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. 2561-2564)  ประจ่าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561       
ไปบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. (2561-2564)  ประจ่าปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2562 
    

    องค์การบริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสง  ได้ด่าเนินการประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสง  เมื่อวันที่  18  ตุลาคม  พ.ศ. 2561  
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)  
เปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่  1/2561)  ขององค์การบริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสง        
เพ่ือส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต่าบลพิจารณา         
ตามมาตรา  46  แห่งพระราชบัญญัติสภาต่าบลและองค์การบริหารส่วนต่าบล  พ.ศ. 
2537  และเม่ือสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสง  เห็นชอบแล้ว  ให้ส่งร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)  เปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่  1/2561)        
ให้นายกองค์การบริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสง  ประกาศใช้  พร้อมทั้งปิดประกาศให้
ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่นายกองค์การบริหารส่วน
ต่าบลขามสะแกแสง  ประกาศใช้   
  

 ดังนั้น  เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบฯ  และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง  
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง  อีกทั้งแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ยังใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ่าปี           
จึงมีความจ่าเป็นต้องขอเสนอเปลี่ยนแปลงร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-
2564)  เปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่  1/2561)  ขององค์การบริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสง  
ต่อไป   
 (รำยละเอียดตำมร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)  
เปลี่ยนแปลง  (ฉบับท่ี  1/2561)  ที่แนบท้ำย) 
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ประธำนสภำฯ               มีสมาชิกสภา  อบต. ท่านใดจะเสนอ  หรือแสดงความคิดเห็น  หรืออภิปราย   

อีกหรือไม่  ถ้ามีขอให้ยกมือขึ้น 
 

สมำชิกสภำ  อบต.     กระผม/ดิฉัน  ชื่อ....................................................สมาชิกสภา  อบต. หมู่ที่......... 
  ขอเสนอ/แสดงความคิดเห็น/อภิปราย..................................................................................  
  ..............................................................................................................................................  
  ............................................................................................................................. ................. 
สมำชิกสภำ  อบต.     กระผม/ดิฉัน  ชื่อ....................................................สมาชิกสภา  อบต. หมู่ที่......... 
  ขอเสนอ/แสดงความคิดเห็น/อภิปราย..................................................................................  
  .................................................................................................................................. ............ 
  .................................................................................................................... .......................... 
 

ประธำนสภำฯ    หากไม่มี  ต่อไปจะเป็นการขอมติที่ประชุม  “สมาชิกสภา  อบต. ท่านใดเห็นชอบ
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)  เปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่  1/2561)  
ตามท่ีเสนอต่อที่ประชุม  ขอให้ยกมือขึ้น” 

   

มติที่ประชุม       เห็นชอบ 25 เสียง  ไม่เห็นชอบ - เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง  
 

ระเบียบวำระท่ี  6       เรื่องอ่ืน ๆ 
           6.1  เรื่อง  รำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี 
                              (พ.ศ.2561-2564)  (เดือนตุลำคม  2561)  ครั้งที่  2 ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 
   ๒๕61 
ประธำนสภำฯ     ในระเบียบวาระนี้  นายก  อบต. ขามสะแกแสง  (นางดอกไม้  พากลาง)        

ได้เสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-
2564)  (เดือนตุลาคม  2561)  ครั้งที่  2  ประจ่าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561          
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต่าบล  เพ่ือทราบ 

     ซึ่งการด่าเนินงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ 
บริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสง  ได้มีการพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว  ในการประชุม
คณะกรรมการติดตามฯ  ครั้งที่  2/2561  เมื่อวันที่  18  ตุลาคม  พ.ศ. 2561       

       ขอให้เลขานุการสภาฯ  ได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง   
   

เลขำนุกำรสภำฯ     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท่าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.  2561  
หมวด  ๖  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

       ข้อ  ๒๙  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีอ่านาจ
หน้าที่  ดังนี้ 

       (1)  ก่าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
       (2)  ด่าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
       (3)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ  
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน    
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี    
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   (๔)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท่างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่
เห็นสมควร 

         

ประธำนสภำฯ   ขอเชิญท่านนายก  อบต. น่าเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕61-๒๕64)  ครั้งที่  2  (เดือนตุลาคม  2561)  
ประจ่าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

 

นำยก  อบต.    จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)       
ครั้งที่  1  (เดือนตุลาคม  2561)  ประจ่าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕61  ของ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสง  
ปรากฏว่า  จ่านวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)  (เฉพาะปี  
2561)  เปรียบเทียบกับจ่านวนโครงการที่ด่าเนินการแล้วเสร็จตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  คิดเป็นร้อยละ  28.32     

    (รำยละเอียดตำมรำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ป ี 
(พ.ศ. 2561-2564)  ครั้งที่  2  (เดือนตุลำคม  2561)  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 
๒๕61  ที่แนบท้ำย) 

 

ที่ประชุม     รับทรำบ 
 

 6.2  เรื่อง  รำยงำนแสดงผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2561 
ประธำนสภำฯ            ในระเบียบวาระนี้  นายก  อบต.ขามสะแกแสง  (นางดอกไม้  พากลาง)           

ได้เสนอรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจ่าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕61                
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต่าบล  เพ่ือทราบ 

                   ขอให้เลขานุการสภาฯ  ได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง     
 

เลขำนุกำรสภำฯ            ตามพระราชบัญญัติสภาต่าบลและองค์การบริหารส่วนต่าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗     
และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  6)  พ.ศ. 2552  มาตรา  ๕๘/๕  วรรค  ๕  ให้นายก
องค์การบริหารส่วนต่าบลจัดท่ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนต่าบลเป็นประจ่าทุกปี 

      

ประธำนสภำฯ           ขอเชิญท่านนายก  อบต.  น่าเสนอรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจ่าปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕61                 

 

นำยก  อบต.            ดิฉัน  นางดอกไม้  พากลาง  นายก  อบต. ขามสะแกแสง  ขอเสนอรายงาน
แสดงผลการปฏิบัติงานตามที่ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต่าบล         
ขามสะแกแสง  ก่อนที่จะได้เข้ามาบริหารงานในองค์การบริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสง 

 

 ส่าหรับการบริหารงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ต้ังแต่วันที่  1  ตุลาคม  
2560  ถึงวันที่  30  กันยายน  2561  ขอสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตามที่ได้แถลง
นโยบายไว้  ดังนี้  (รำยละเอียดตำมรำยงำนแสดงผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปี
งบประมำณ  พ.ศ. 2561  ที่แนบท้ำย) 

 

ที่ประชุม  รับทรำบ 
 

 6.3  เรื่อง  ประกำศใช้แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2562 
 ลงวันที่  22  ตุลำคม  พ.ศ. 2561 
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ประธำนสภำฯ            ในระเบียบวาระนี้  ขอแจ้งประกาศใช้แผนการด่าเนินงานประจ่าปีงบประมาณ  

พ.ศ.  2562  ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต่าบล  เพ่ือทราบ 
                   ขอให้เลขานุการสภาฯ  ได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง     

 

เลขำนุกำรสภำฯ   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท่าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. ๒๕59  
หมวด  5  การน่าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ 

   ข้อ  26  การจัดท่าแผนการด่าเนินงานให้ด่าเนินการ  ดังนี้ 
   1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท่าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  

โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  
รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ  ที่ด่าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
แล้วจัดท่าร่างแผนการด่าเนินงาน  เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

   2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด่าเนินงาน  แล้วเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น  ประกาศเป็นแผนการด่าเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการ
ด่าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ  เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ      
โดยทั่วกัน  และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

    

   ข้อ  27  แผนการด่าเนินงานให้จัดท่าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ่าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจาก
เงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ  ที่ต้องด่าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณนั้น 

   การขยายเวลาการจัดท่าและการแก้ไขแผนการด่าเนินงานเป็นอ่านาจของ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

  

ประธำนสภำฯ     ตามท่ีคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสง              
ได้มีมติเห็นชอบร่างแผนการด่าเนินงาน  ประจ่าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  ในคราว
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ  ครั้งที่  3/2561  เมื่อวันที่  18  ตุลาคม  พ.ศ. 2561  
และเสนอให้นายก  อบต.  นั้น 

 

     บัดนี้  นายก  อบต. ขามสะแกแสง  ได้พิจารณาและอนุมัติประกาศใช้แผนการ
ด่าเนินงาน  ประจ่าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  แล้ว  เมื่อวันที่  22  ตุลาคม  พ.ศ. 
2561  และได้ส่งแผนการด่าเนินงาน  ประจ่าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  ให้แก่ส่วน
ราชการ  และหน่วยงานต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้อง  เพื่อปิดประกาศ  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
และผู้ที่สนใจทราบโดยทั่วกัน  จึงขอแจ้งให้สภา  อบต. ขามสะแกแสง  ทราบต่อไป  
(รำยละเอียดตำมแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2562  ที่แนบท้ำย) 

 

มติที่ประชุม  รับทรำบ  
 

6.4  เรื่อง  รำยงำนรำยรับ-รำยจ่ำย  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2561 
และสถำนะกำรเงิน  ของ  อบต. ขำมสะแกแสง   

  

ประธำนสภำฯ            ในระเบียบวาระนี้  นายก  อบต. ขามสะแกแสง  ขอรายงานรายรับ-รายจ่าย
ประจ่าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  และสถานะการเงิน  ของ  อบต. ขามสะแกแสง    
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต่าบล  เพ่ือทราบ  ขอให้นายก  อบต.  ได้ชี้แจงรายละเอียด 
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นำยก  อบต.     ขอมอบหมายให้……………………………………………………………ชี้แจง 
 

.......................     ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับงบรายรับ-รายจ่าย  ประจ่าปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2561  ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2560  ถึงวันที่  30  กันยายน  พ.ศ. 2561   
ของ  อบต. ขามสะแกแสง 

     (รำยละเอียดตำมรำยงำนรำยรับ-รำยจ่ำยฯ  ที่แนบท้ำย) 
  

ที่ประชุม     .......................................................................  
 

ปิดประชุมเวลำ...............น.   


