
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 

สมัยประชุมวิสามัญ  สมัยท่ี  2  ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๕9 
ครั้งที่  ๑ 

วันที่  31 ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕9  เวลา  ๐๙.0๐  น. 
ณ  อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 

………………………………………. 
 

1.  ผู้มาประชุม  29  คน    2.  ผู้ขาดประชุม  -  คน  3.  ผู้ลาประชุม  ๒  คน 
4.  ผู้เข้าร่วมประชุม  ๑๓  คน      5.  ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม   -  คน 
 

1.  ผู้มาประชุม 
 1.  นายปั่น  ฝ่ายกลาง  ประธานสภา 
 2.  นางสาวพรพนารัช  พงศ์เกสรินทร์  เลขานุการสภา 
       ๓.  นายนาค  พลัดกลาง  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  1  
 ๔.  นายช้อย  หันสันเทียะ  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  1  
 ๕.  นางจวง  ฝ่ายกลาง  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  2 
 ๖.  นายสงบ  เปลื้องกลาง  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  3  
 ๗.  นายสมชาติ  เกิดกลาง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  3  
 ๘ .  นางละเอียด  ขอนบกลาง  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  5  
 ๙. นายสว่าง  กลีบกลาง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  5  
 1 ๐. นายฮิน  จงย่อกลาง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  6  
 1๑. นายเฉลิม  หวังหมู่กลาง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  6  
 1 ๒. นายแย้ม  ชอบมะลัง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  7  
 1 ๓. นายประเทือง  แจ้งโรจน์  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  7  
 1 ๔. นายถนอมศักดิ์  สมานมิตร  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ 8  
 1 ๕. นายมานพ  แสพลกรัง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ 8  
 1๖. นายสมบูรณ์  มุ่งเขตกลาง  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  9   
 1๗. นายหม่าว  อ่่ากลาง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ 9 
 1๘. นางเสงี่ยม  หวังกลุ่มกลาง  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ 10 
 ๑๙. นางหวอง  หวังกลุ่มกลาง               สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ 10  
 ๒๐. นายอนันต์  กึ่งกลาง                      สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ 11  
 2๑. นายมานะ  เอกกลาง                      สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ 11 
 2๒. นางฉลวย  หวังฟังกลาง                  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ 12  
 2๓. นางพนอ  กองเงินกลาง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ 12  
       2๔. นายส่าอาง  มุ่งเมืองกลาง       สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ 13 
 ๒๕. นายแขนง  มุ่งแฝงกลาง       สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ 13 
       2๖. นายสังคม  โทนหงส์ษา   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ 14 
 2๗. นางรุ่งนภา จังหวัดกลาง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ 14 
 2๘. นายภัย  เพียงขุนทด   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ 15  
 2๙. นายวิวัฒน ์ มุ่งร่มกลาง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ 15  
                                                                                                                 /2.ผู้ขาดประชุม... 
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2.  ผู้ขาดประชุม 
 -  ไม่มี - 
 

3.  ผู้ลาประชุม 
 1. นายสมหมาย  เวสันเทียะ   รองประธานสภา  อบต.  
 ๒.  นายพิมพ์  ดวงกลาง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  4 
4.  ผู้เข้าร่วมประชุม 
       1. นางดอกไม้  พากลาง   ต่าแหน่ง  นายก  อบต.ขามสะแกแสง 
       2. นายตุลชัย  ดังกลาง   ต่าแหน่ง  รองนายก  อบต.ขามสะแกแสง 
       ๓. นายปภพ  มุ่งแฝงกลาง   ต่าแหน่ง  รองนายก  อบต.ขามสะแกแสง 
       ๔. นางสาวนงนุช  บุกกลาง   ต่าแหน่ง  เลขานุการนายก อบต. 
 ๕. นางสาวขวัญจิต  นิฤมล  ต่าแหน่ง  ผู้อ่านวยการกองคลัง 
 ๖. นางสาววิไลวรรณ  เหล็กคงสันเทียะ  ต่าแหน่ง  รองปลัด  อบต. 
       ๗. นายชานนท์  กกสันเทียะ  ต่าแหน่ง  หัวหน้าส่านักปลัด  อบต. 
 ๘ .นายณัฐพงษ์  สุขกระโทก   ต่าแหน่ง  ผู้อ่านวยการกองช่าง 
 ๙. นางวรพร  อาชาไนย  ต่าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 ๑๐. นายนุกูล  เหลาสา  ต่าแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 ๑๑. นายประสาท  วัชระสุขโพธิ์  ต่าแหน่ง  นายกเทศมนตรีต่าบลขามสะแกแสง 
 ๑๒. นายบุริม  เหล็กคงสันเทียะ  ต่าแหน่ง  นิติกร  ทต.ขามสะแกแสง 
 ๑๓. นายอภินันท์  พินิจพงษ์  ต่าแหน่ง  ผู้อ่านวยการกองช่าง  ทต.ขามสะแกแสง 
 
5.  ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม   -  คน 
 -  ไม่มี - 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.0๐  น.    เมื่อสมาชิกสภาฯ  มาครบองค์ประชุมแล้ว  เลขานุการสภาฯ  กล่าวเชิญ  

ประธานสภาฯ  จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย  เสร็จแล้ว  ประธานสภาฯ  ด่าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ  ต่อไป 

 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ   ๑.  ขอขอบคุณท่านนายก  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนต่าบล

และเจ้าหน้าที่ของ  อบต. ขามสะแกแสง  ทุกท่าน  ที่เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 
    ๒.  ประกาศอ่าเภอขามสะแกแสง  เรื่อง  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

ต่าบลขามสะแกแสง  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  2  ประจ่าปี  พ.ศ. 2559  มีก่าหนด  15  วัน  
ตั้งแต่วันที่  25  ตุลาคม - 8  พฤศจิกา ยน  พ.ศ. 2559  ณ  อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ  องค์การบริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสง  จึงประกาศ    
ให้ทราบโดยทั่วกัน  ประกาศ  ณ  วันที่  21  ตุลาคม  พ.ศ. 2559 

    

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
 

/ระเบียบวาระที่  ๒..... 
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ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  สมัยประชุมสามัญ   
                                      สมัยท่ี 3  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๕9  ครั้งท่ี 2  เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕9 
ประธานสภาฯ    ส่าหรับรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสง         

ในคราวประชุมสมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  3  ประจ่าปี  พ.ศ. ๒๕๕9  ครั้งที่  2         
เมื่อวันที่  26  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕9  ครั้งที่แล้ว  ซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงาน     
การประชุมได้ตรวจสอบความความถูกต้อง  จึงได้เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ  ได้ตรวจสอบ
ความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งเพ่ือรับรอง  หากท่านใดที่จะขอแก้ไข  เปลี่ยนแปลง  หรือเพ่ิมเติม
ข้อความใด  ให้เสนอได้  เพ่ือให้ท่านเลขานุการสภาฯ  ได้แก้ไขให้เกิดความถูกต้องต่อไป  
หากไม่มีท่านใดเสนอต่อไปจะเป็นการขอมติที่ประชุม  “สมาชิกท่านใดเห็นสมควรรับรอง
รายงานการประชุมครั้งที่แล้ว”  ขอให้ยกมือขึ้น 

 

มติที่ประชุม  รับรอง ๒๗  เสียง  ไม่รับรอง  -  เสียง  งดออกเสียง  ๑  เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี  3 กระทู้ถาม 
 - ไม่มี     

 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว  
 - ไม่มี  

 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่อง ที่เสนอใหม่    
                            5.๑  การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560–2562)   
                                      เพิม่เติมและเปล่ียนแปลง  (ฉบับท่ี  3)  
ประธานสภาฯ    ในระเบียบวาระนี้  นายก  อบต. ขามสะแกแสง  ได้เสนอขอความเห็นชอบ    

ร่างแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.๒๕60-๒๕๖2)  เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่  3)  
เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนต่าบลพิจารณา 

       ขอให้เลขานุการสภาฯ  ได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง    
 

เลขานุการสภาฯ    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท่าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  หมวด  4  การแก้ไข  การเพิ่มเติมหรือการ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา 

    ข้อ  22  การเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี  ให้ด่าเนินการ      
ตามระเบียบ  ดังนี้ 

     (1)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท่าแผนพัฒนาท้องถิ่น  จัดท่าร่าง
แผนพัฒนาสามปีที่เพ่ิมเติม  หรือเปลี่ยนแปลง  พร้อมเหตุผลและความจ่าเป็นเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  (2)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีที่
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  
  (3)  ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลง  และประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง  

 

 
/ส่าหรับองค์การบริหารส่วนต่าบล..... 
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 ส่าหรับองค์การบริหารส่วนต่าบล  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปี
ที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต่าบล  เพ่ือให้ความเห็นชอบก่อน  
แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป 

 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญท่านนายก  อบต. น่าเสนอร่างแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560-2562)  
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่  3) 

 

นายก  อบต.   มอบหมายให้นักวิเคราะห์ฯ  ชี้แจง  แทน 
 

นักวิเคราะห์ฯ   ตามที่นายก  อบต.  เสนอ ร่างแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560-2562)  เพ่ิมเติม
และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่  3)  ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสง  
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้   

    1.  ด้วยองค์การบริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสง  ได้รับหนังสือจากอ่าเภอ    
ขามสะแกแสง  ที่  นม  1918.4/1771  ลงวันที่  19  สิงหาคม  2559             
เรื่อง  การจัดท่าโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจ่าปี
งบประมาณ  พ.ศ.  2560  โครงการจัดงานรัฐพิธี  “เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร”  เพ่ือจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึง
ความจงรักภักดี  และเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพยิ่งของปวงชนชาวไทย  
โดยโครงการดังกล่าว  ไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560-2562)  จึงต้องมี
การแก้ไขเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560-2562)   

 

    2.  ด้วยองค์การบริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสง  ได้รับหนังสือจากอ่าเภอ    
ขามสะแกแสง  ด่วนที่สุด  ที่  นม  0023.9/2721  ลงวันที่  24  สิงหาคม  2559             
เรื่อง  การด่าเนินงาน  “โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ   เทิดไท้องค์ราชัน  ราชินี”  
วัตถุประสงค์ของการจัดท่าโครงการเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ  ด้วยการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  
ก่อสร้าง  ซ่อมแซม  ปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ด้อยโอกาส  ผู้ยากไร้  ผู้พิการ  
หรือยากจน  ให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง  สามารถด่ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข  โดยโครงการ
ดังกล่าว  ไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560-2562)  จึงต้องมีการแก้ไข
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560-2562)  

   3.  ด้วยองค์การบริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสง  ได้รับหนังสือแจ้งจาก       
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว 2196  ลงวันที่      
25  ตุลาคม  2559  เรื่อง  แนวทางการจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแสดงความอาลัย  
หรือจัดกิจกรรมเป็นพระบรมราชานุสรณ์หรือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ  ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสง   
จึงขอเพ่ิมเติมโครงการในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560-2562)  เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่  3)  ได้แก่  โครงการเทิดทูนพระมหากษัตริย์ของปวงชนชาวไทย  
เสด็จสู่สวรรคาลัย  และ  โครงการเพื่อแสดงความอาลัยและส่านึกในพระมหากรุณาธิคุณ  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ 

 
 

/4.  ด้วยองค์การบริหารส่วนต่าบล..... 
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    4.  ด้วยองค์การบริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสง  ได้รับหนังสือประชาคมหมู่บ้าน  

บ้านหนุก  หมู่ที่  4  เสนอโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสาย        
อบจ.นม.  11201  สุขาภิบาลขามสะแกแสง-บ้านห้วย  (บริเวณบ้านหนุก  หมู่ที่  4)        
ต่าบลขามสะแกแสง  เชื่อมบ้านห้วย  หมู่ที่  5  ต่าบลเมืองนาท  อ่าเภอขามสะแกแสง      
จังหวัดนครราชสีมา  เนื่องจากถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ  การสัญจรไปมายากล่าบาก      
และการขนผลผลิตทางการเกษตรไม่สะดวก         

ดังนั้น  เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน      
จึงจ่าเป็นต้องแก้ไขเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560-2562)   
 (รายละเอียดตามร่างแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560–2562)  เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง  (ฉบับท่ี  3)  ) 

 

ประธานสภาฯ               ตามที่นักวิเคราะห์ฯ  ได้ชี้แจงรายละเอียด ร่างแผนพัฒนา  สามปี  (พ.ศ. 2560-
2562)  เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่ 3)  ให้ที่ประชุมทราบแล้วนั้น  มีสมาชิกสภา  
อบต. ท่านใดจะเสนอ  หรือแสดงความคิดเห็น   หรืออภิปราย  อีกหรือไม่  ถ้ามีขอให้ยก
มือขึ้น 

    หากไม่มี  ต่อไปจะเป็นการขอมติที่ประชุม  “สมาชิกสภา  อบต. ท่านใดเห็นชอบ
ร่างแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2560–2562  เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่  3)  
ตามท่ีเสนอต่อที่ประชุม  ขอให้ยกมือขึ้น” 

   

มติที่ประชุม       เห็นชอบ  ๒๗  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง  ๑  เสียง  
 
 

ประธานสภาฯ    สืบเนื่องจากการประชุมในวันนี้  มีเรื่องการพิจารณาการท่ากิจการนอกเขต
เทศบาลขามสะแกแสง  และมีเจ้าหน้าที่จากเทศบาลขามสะแกแสง  มาเข้าร่วมประชุม
ด้วย  จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้น่าระเบียบวาระของเทศบาลต่าบลขามสะแกแสงมา
พิจารณาก่อน     

 

มติที่ประชุม       เห็นชอบให้น่าระเบียบวาระ  ที่  ๕.๓  และ  ๕.๔  มาพิจารณาก่อน ระเบียบวาระท่ี  ๕.๒ 
 
  ๕.3  เรื่อง  พิจารณาให้ความเห็นชอบท าการกิจการนอกเขตเทศบาล  โครงการ

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก  ของเทศบาลต าบล       
ขามสะแกแสงในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  

 

ประธานสภาฯ    ในระเบียบวาระนี้  นายก  อบต. ขามสะแกแสง  ได้เสนอการพิจารณาเห็นชอบ
ท าการกิจการนอกเขตเทศบาล    โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  แบบผิวดินขนาด
ใหญ่มาก  ของเทศบาลต าบลขามสะแกแสงในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  
เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณา 

       ขอให้เลขานุการสภาฯ  ได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง   
 

เลขานุการสภาฯ    ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  ๑๓)     
พ.ศ.  ๒๕๕๒  มาตรา ๕๗  ทวิ เทศบาลอาจท ากิจการนอกเขต เมื่อ 

/๑ การนั้นจ าเป็นต้องท า..... 



6 
 

  (๑)   การนั้นจ าเป็นต้องท าและเป็นการที่เก่ียวเนื่องกับกิจการที่ด าเนินตาม
อ านาจหน้าที่อยู่ภายในเขตของตน                                                                                                                                      
  (๒)   ได้รับความยินยอมจากสภาเทศบาล คณะกรรมการสุขาภิบาล สภาจังหวัด
หรือสภาต าบลแห่งท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้อง และ                                                                                                                     
  (๓)  ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

    ดังนั้น   เมื่อเทศบาลต่าบลขามสะแกแสงจะด่าเนินกิจการนอกเขตของตน       
จึงจ่าเป็นที่จะต้องขอความยินยอมจากสภาท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้อง  ในการนี้  เทศบาลต่าบล
ขามสะแกแสงจะด่าเนินกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสง  จะต้อง
ได้รับความยินยอมจากสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสงก่อน   

 

ประธานสภา  การพิจารณาจะพิจารณา โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก    
ขอให้นายก  อบต.  หรือผู้ได้รับมอบหมาย  ได้ชี้แจง 

 

นายก อบต.  มอบหมายให้ผู้แทนจากเทศบาลต่าบลขามสะแกแสงชี้แจง  
 

นายก ทต.ขามฯ   เรียนประธานสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผมนายประสาท                  
วัชระสุขโพธิ์    ต่าแหน่ง  นายกเทศมนตรีต่าบลขามสะแกแสง  ขอชี้แจงการด่าเนินงาน
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก  งบประมาณ  
๔,๙๓๐,๘๐๐  บาท  สถานที่ก่อสร้างบริเวณสระตะคุ  หมู่ที่  ๑๓  บ้านหนองมะค่า  หมู่ที่  
๑๓  ต่าบลขามสะแกแสง  อ่าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา  ซึ่งตั้งอยู่ในเขต
องค์การบริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสง โดยเทศบาลฯ  ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก
ส่านักงบประมาณ  ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่จะใช้ประโยชน์ร่วมกัน  อาทิเช่น  
โรงพยาบาลขามสะแกแสง  โรงเรียนขามสะแกแสง  สหกรณ์การเกษตรขามสะแกแสง  
และประชาชนนอกเขตเทศบาลต่าบลขามสะแกแสง  รายละเอียดจะปรากฏตามเอกสารที่
ได้แจกให้ผู้เข้าร่วมประชุมแล้ว 

 

ประธานสภาฯ     ตามที่ผู้แทนจากเทศบาลต่าบลขามสะแกแสงชี้แจง   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอ  
หรือแสดงความคิดเห็น  หรือสอบถาม  ขอให้ยกมือขึ้น   

 

ผอ.กองช่าง  เรียนประธานสภาและ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผมนายณัฐพงษ์  สุขกระโทก     
อบต.ขามฯ  ต่าแหน่ง  ผู้อ่านวยการกองช่าง อบต.ขามสะแกแสง  ขอสอบถามว่าจุดตั้งโครงการมีขนาด  

๒๘  เมตร x  ๒๕  เมตร  อยากให้ระบุจุดที่ตั้งที่แน่นอน  และการขุดฝังท่อความลึกกระผม
รู้สึกว่าจะน้อยเกินไป 

 

ประธานสภาฯ    เชิญผู้แทนจากเทศบาลขามสะแกแสง  ชี้แจง  
 

ผอ.กองช่าง    เรียนประธานสภาและ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผมนายอภินันท์  พินิจพงษ์     
ทต.ขามฯ  ต่าแหน่ง  ผู้อ่านวยการกองช่าง ทต.ขามสะแกแสง  ขอชี้แจงว่าจุดตั้งโครงการมีขนาด   

๒๘  เมตร x  ๒๕  เมตร  จริง  และขนาดพ้ืนที่ก่อสร้างของเรามีขนาด                                
๒๐๐  เมตร x  ๒๐๐  เมตร  โดยจะก่อสร้างติดกับด้านสระน้่า  และการขุดฝังท่อประปา
ลึกเฉลี่ย  ๐.๕๐  เมตร  หากฝังลึกมากจะมีปัญหาเวลาประชาชนขอต่อท่อประปาเข้าบ้าน
ของตน 

 

/รองนายก  อบต.  เรียนประธานสภา..... 
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รองนายก    เรียนประธานสภาและ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผมนายปภพ  มุ่งแฝงกลาง     
อบต.ขามฯ  ต่าแหน่ง  รองนายก อบต.ขามสะแกแสง  ขอสอบถามกรณีทาง  อบต.จะท่าถนนหากเกิด

ความเสียหายกับท่อประปาเทศบาลฯ  กระผมอยากเสนอว่าให้ทางเทศบาลฯ  เป็นผู้
ซ่อมแซมเอง  โดยท่าเป็นบันทึกข้อตกลงกันไว้   

 

ประธานสภาฯ    เชิญผู้แทนจากเทศบาลขามสะแกแสง  ชี้แจง  
 

นายก    กระผมขอเสนอว่าในกรณีเกิดความเสียในการก่อสร้างเห็นควรอยู่ในความ  
ทต.ขามฯ  รับผิดชอบของผู้รับจ้าง  โดยระบุไว้ในสัญญาจ้าง 
 

ประธานสภาฯ     ตามที่ผู้แทนจากเทศบาลต่าบลขามสะแกแสงชี้แจง   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอ  
หรือแสดงความคิดเห็น  หรือสอบถาม  ขอให้ยกมือขึ้น   

 

ส.อบต.  หมู่ที ่๙    กระผมนายหม่าว  อ่่ากลาง  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  ๙  
  ขอแสดงความคิดเห็นในกรณีท่ีตั้งโครงการยังมีปัญหาเรื่องแนวเขต  เห็นควรยื่นเรื่องขอ

สอบเขตท่ีดินก่อนการด่าเนินการ 
 

ประธานสภาฯ    เชิญผู้แทนจากเทศบาลขามสะแกแสง  ชี้แจง  
 

นายก    ในกรณีนี้การด่าเนินการยื่นเรื่องอาจจะไม่ทันการเนื่องจากงบประมาณได้ก่าหนด  
ทต.ขามฯ  ระยะเวลาให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนนี้  และอีกประการหนึ่งแนวเขตอยู่ระหว่าง

ที่ดินของนางสาวฐานิดาฯ  อยู่ระหว่างพิพาทในชั้นศาล  ซึ่งศาลจะอ่านค่าตัดสินในวันที่  
๑๐  พฤศจิกายนนี้  ผลเป็นประการก็ต้องรออีกครั้งหนึ่ง 

 

ประธานสภาฯ     ตามที่ผู้แทนจากเทศบาลต่าบลขามสะแกแสงชี้แจง   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอ  
หรือแสดงความคิดเห็น  หรือสอบถาม  ขอให้ยกมือขึ้น   

 

นายก    ขอสอบถามทางเทศบาลต่าบลขามสะแกแสง  ว่าทาง  อบต.ขามสะแกแสง  
อบต.ขามฯ  ได้ท่าหนังสือขอความเห็นชอบให้สภาเทศบาลฯ  พิจารณาเชื่อมต่อท่อเมนต์ประปาหมู่ท่ี  

๒  ผลเป็นประการใด 
 

ประธานสภาฯ    เชิญผู้แทนจากเทศบาลขามสะแกแสง  ชี้แจง  
 

นายก    ในกรณีนี้เนื่องจากทางคณะผู้บริหารและฝ่ายสภาเทศบาลฯ  ได้หารือกันนอก  
ทต.ขามฯ  รอบ  ว่าจะด่าเนินการอย่างไร  ผลปรากฏว่าในขณะนี้ทางประชาชนในเขตเทศบาล              

ก็มีน้่าประปาไม่เพียงพอที่จะใช้  หากให้นอกเขตเทศบาลขอเชื่อมต่อท่อเมนต์  เกรงว่าจะ
เกิดปัญหาขาดแคลนน้่ายิ่งกว่าเดิม  จึงเห็นควรรอให้มีปริมาณน้่าเพียงก่อนจึงอนุญาตให้
เชื่อมต่อได้  และได้เป็นโอกาสดีที่มีโครงการนี้ขึ้นมาทางเทศบาลฯ  เมื่อโครงการเสร็จทาง
เทศบาลก็คงจะพิจารณาอนุญาตเชื่อมต่อท่อเมนต์ประปาได้ต่อไป   

 

นิติกร    เรียนประธานสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผมนายบุริม เหล็กคงสันเทียะ     
ทต.ขามฯ  ในฐานะรักษาการ ผู้อ่านวยการกองประปา ทต.ขามสะแกแสง  ทางเทศบาลได้รับหนังสือ

ประมาณเดือนเมษายนที่ผ่านมา  ในขณะนั้นทางเทศบาลก็ขาดแคลนน้่าและมีน้่าไม่
เพียงพอแก่การใช้เช่นกัน   

/ประธานสภาฯ  ตามที่ผู้แทนจากเทศบาล..... 
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ประธานสภาฯ     ตามที่ผู้แทนจากเทศบาลต่าบลขามสะแกแสงชี้แจง   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอ  

หรือแสดงความคิดเห็น  หรือสอบถาม  ขอให้ยกมือขึ้น   
 

หัวหน้าส านักปลัด    เรียนประธานสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายชานนท์ กกสันเทียะ     
อบต.ขามฯ  ต่าแหน่ง  หัวหน้าส่านักปลัด  อบต.ขามสะแกแสง  อยากให้ทางเทศบาลต่าบล                

ขามสะแกแสง  ได้ยื่นเอกสารเพ่ิมเติมว่าจุดที่ตั้งโครงการ  ๒๘  เมตร x  ๒๕  เมตร  อยู่ใน
ต่าแหน่งไหนของที่ดิน  ตามเอกสารของโฉนด 

 

ประธานสภาฯ    เชิญผู้แทนจากเทศบาลขามสะแกแสง  ชี้แจง  
 

ผอ.กองช่าง    ทางกองช่างเทศบาลฯ  จะมาประสานกับ  กองช่างของ  อบต.  อีกครั้งหนึ่ง     
ทต.ขามฯ  ในการจัดท่าเอกสารเพ่ิมเติมดังกล่าว    
 

ประธานสภาฯ    มีสมาชิกท่านใดจะเสนอ  หรือแสดงความคิดเห็น  หรืออภิปราย  อีกหรือไม่  ถ้า
มีขอให้ยกมือขึ้น   

    หากไม่มีจะเป็นการขอมติที่ประชุม  “สมาชิกท่านใดเห็นสมควร ยินยอม ให้
เทศบาลต าบลขามสะแกแสง ด าเนิน โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  แบบผิวดิน
ขนาดใหญ่มาก  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง   ตามท่ีเสนอที่ประชุม   
ขอให้ยกมือขึ้น” 

 

มติที่ประชุม   ให้ความยินยอม  ๒๗  เสียง  ไม่ให้ความยินยอม  -  เสียง  งดออกเสียง  ๑  เสียง  
 

๕.4  เรื่อง  พิจารณา ให้ความเห็นชอบ ท าการกิจการนอกเขตเทศบาล    
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ/ไฟฟ้าแรงสูงและติดตั้งหม้อแปลงโรงสูบน้ าทุ่งตะคุ  
ของเทศบาลต าบลขามสะแกแสง  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 

 

ประธานสภาฯ    ในระเบียบวาระนี้  นายก  อบต. ขามสะแกแสง  ได้เสนอการพิจารณาเห็นชอบ
ท าการกิจการนอกเขตเทศบาล    โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ/ไฟฟ้าแรงสูงและ
ติดตั้งหม้อแปลงโรงสูบน้ าทุ่งตะคุ  ของเทศบาลต าบลขามสะแกแสง  ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณา 

       ขอให้ผู้แทนเทศบาลต่าบลขามสะแกแสง  ชี้แจง   
 

ผู้แทน ทต.ขามฯ    เรียนประธานสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผมนายประสาท                  
วัชระสุขโพธิ์    ต่าแหน่ง  นายกเทศมนตรีต่าบลขามสะแกแสง  ขอชี้แจงการด่าเนินงาน
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ/ไฟฟ้าแรงสูงและติดตั้งหม้อแปลงโรงสูบน้ าทุ่งตะคุ           
บ้านหนองมะค่า  หมู่ที่  ๑๓  ต่าบลขามสะแกแสง  อ่าเภอขามสะแกแสง  จังหวัด
นครราชสีมา  ซึ่งตั้งอยู่ในเขต  อบต.ขามสะแกแสง  โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะต้องการน่า
ไฟฟ้ามาใช้กับโครงการระบบประปาที่ประชุมในระเบียบวาระท่ีแล้ว  ซึ่งมีรายละเอียด  
ดังนี้  ขยายเขตไฟฟ้าติดตั้งหม้อแปลงโรงสูบน้่าทุ่งตะคุ 
-  แผนกแรงสูงภายนอก 
  ปักเสา คอร.ขนาด  12.00  เมตร  จ่านวน  73 ต้น  พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 
  พาดสาย SAC ขนาด  50  ต.มม  จ่านวน  3  เส้น  ระยะทาง  2,640  เมตร 
  ติดตั้งอุปกรณ์ยึดโรงแรงสูง จ่านวน 17  ชุด 
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  ติดตั้งอุปกรณ์ดรอพ – เอาท์แรงสูง  จ่านวน  3  ชุด  พร้อมล่อฟ้าแรงสูง  20 - 21 เควี 
  5 เคเอ  จ่านวน  3  ชุด 
- แผนกแรงสูงภายใน 

ปักเสา ครอ.ขนาด  12.00 เมตร  จ่านวน  1  ต้น 
พาดสาย SAC ขนาด  50  ต.มม  จ่านวน  3  เส้น  ระยะทาง  40  เมตร 
ติดตั้งอุปกรณ์ยึดโรงแรงสูง  จ่านวน  1  ชุด 

-  แผนกหม้อแปลงภายใน 
  ติดตั้งหม้อแปลง  ระบบ  3  เฟส  22,000 – 400/230  โวลท์  ขนาด  100  เควีเอ 
  จ่านวน   ๑  เครื่อง   
-  แผนกมิเตอร์ 
  ติดตั้งมิเตอร์แรงต่่าประกอบซีที  ขนาด  150/5  แอมป์  ระบบ  3  เฟส  4  สาย 
  จ่านวน  1  เครื่อง 

   ค่าใช้จ่ายในการขยายเขตฯ  เป็นเงิน  1,475,334.00 บาท 
   ค่าธรรมเนียมในการติดตั้งมิเตอร์ เป็นเงิน       10,500.00 บาท 
   ค่าบริการด้านแรงสูง (ฮอทไลน์) เป็นเงิน       14,326.25 บาท 
    ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%    เป็นเงิน      105,011.92 บาท  
    รวมเป็นเงินทั้งสิ้น     1,605,182.17 บาท 
   (หนึ่งล้านหกแสนห้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบสองบาทสิบเจ็ดสตางค์) 

 โดยจุดเริ่มต้นโครงการแยกตรงข้ามตลาดนัดโค-กระบือ  ไปตามเส้นทางจนถึงจุด
โครงการก่อสร้างระบบประปาดังกล่าว 

 

ประธานสภาฯ     ตามที่ผู้แทนจากเทศบาลต่าบลขามสะแกแสงชี้แจง   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอ  
หรือแสดงความคิดเห็น  หรือสอบถาม  ขอให้ยกมือขึ้น   

 

ผอ.กองช่าง    เรียนประธานสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายณัฐพงษ์ สุขกระโทก     
อบต.ขามฯ  ต่าแหน่ง   ผู้อ่านวยการกองช่าง อบต.ขามสะแกแสง  ขอสอบถามว่าเป็นไฟฟ้าแรงสูง             

ใช่หรือไม ่
 

นายก    เป็นระบบไฟฟ้าแรงสูงครับ  
ทต.ขามฯ   
 

ประธานสภาฯ    มีสมาชิกท่านใดจะเสนอ  หรือแสดงความคิดเห็น  หรืออภิปราย  อีกหรือไม่          
ถ้ามีขอให้ยกมือขึ้น   

    หากไม่มีจะเป็นการขอมติที่ประชุม  “สมาชิกท่านใดเห็นสมควรยินยอมให้
เทศบาลต าบลขามสะแกแสงด าเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ/ไฟฟ้าแรงสูงและ
ติดตั้งหม้อแปลงโรงสูบน้ าทุ่งตะคุ  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  ตามท่ี
เสนอที่ประชุม  ขอให้ยกมือขึ้น” 

 

มติที่ประชุม   ให้ความยินยอม  ๒๗  เสียง  ไม่ให้ความยินยอม  -  เสียง  งดออกเสียง  ๑  เสียง  
 

ในขณะนั้นเวลา  ๑๑.๕๗  น. 
ประธานสภาฯ    ขณะนี้เวลาใกล้จะเที่ยงแล้ว  ก่อนที่จะพิจารณาในระเบียบวาระอ่ืน  ขอพักการ

ประชุม  ๑  ชั่วโมง  และกลับมาประชุมใหม่ในเวลา  ๑๓.๐๐  น. 
/เวลา  ๑๓.๐๐  น.  เริ่มการประชุมในช่วงบ่าย..... 
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เวลา  ๑๓.๐๐  น.  เริ่มการประชุมในช่วงบ่าย 
 
 

  5. 2  การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564) 
ประธานสภาฯ    ในระเบียบวาระนี้  นายก  อบต. ขามสะแกแสง  ได้เสนอขอความเห็นชอบ    

ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕61-๒๕๖4)  เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนต่าบล
พิจารณา 

   ขอให้เลขานุการสภาฯ  ได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
 

เลขานุการสภาฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท่าแผนพัฒนาขององค์กร       
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๘  (แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่  2)  พ.ศ.  25๕9  หมวด  3  
การจัดท่าแผนพัฒนา  ข้อ  17  การจัดท่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ให้ด่าเนินการตาม
ขั้นตอน  ดังนี้ 

 1.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการ   
และรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวข้อง  เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  รับทราบปัญหา      
ความต้องการ  ประเด็น  การพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจนความช่วยเหลือ 
ทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่  เพ่ือน่ามาก่าหนดแนว
ทางการจัดท่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  โดยให้น่าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงาน
ต่างๆ  และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท่า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
 2.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท่าแผนพัฒนาท้องถิ่น  รวบรวมแนวทางและ
ข้อมูลน่ามาวิเคราะห์  เพื่อจัดท่าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   แล้วเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 

 3.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  เพ่ือเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น 
 4.  ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปี  และประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
 เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาต่าบลและองค์การบริหารส่วนต่าบล  
ส่าหรับองค์การบริหารส่วนต่าบล  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนต่าบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อน  แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณา
อนุมัติ  และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อไป 

   และ  ข้อ  18  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  กรณีเทศบาล  องค์การบริหารส่วนต่าบล  
เมืองพัทยา  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง  ให้จัดท่าหรือทบทวน
ให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมก่อนปีงบประมาณถัดไป 

   ในกรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ให้จัดท่าหรือทบทวนให้แล้วเสร็จภายใน
เดือนพฤศจิกายนก่อนปีงบประมาณถัดไป 

   ให้นายอ่าเภอมีอ่านาจขยายเวลาการจัดท่าหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ขององค์การบริหารส่วนต่าบล 

   นอกจากวรรคสามให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ่านาจขยายเวลาการจัดท่าหรือ
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

   ในกรณีเทศบาลต่าบลผู้ว่าราชการจังหวัดอาจมอบอ่านาจให้นายอ่าเภอก็ได้ 
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   ในกรณีมีการขยายเวลาการจัดท่าหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี           
ตามวรรคสาม  วรรคสี่  และวรรคห้าแล้ว  ให้จังหวัดแจ้งให้กระทรวงมหาดไทยทราบ 

   ซึ่งกระบวนการต่างๆ  องค์การบริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสง  ได้ด่าเนินการ
เรียบร้อยแล้วจึงเสนอต่อสภาฯ  เพ่ือพิจารณาต่อไป 

 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญท่านนายก  อบต. น่าเสนอร่าง แผนพัฒนาท้องถิ่นปี  (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4) 
  

นายก  อบต.   มอบหมายให้รองปลัด  อบต.  ชี้แจง  แทน 
 

รองปลัด  อบต.  ตามท่ี เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)  ต่อที่ประชุมสภา     
องค์การบริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสง  เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ                 
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้   

 

         แผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปี  ประกอบด้วย 
  ส่วนที่  1  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน  ประกอบด้วย 

1. ด้านกายภาพ 
2.  ด้านการเมือง/การปกครอง 
3.  ประชากร 
4.  สภาพทางสังคม 
5.  ระบบบริการพ้ืนฐาน 
6.  ระบบเศรษฐกิจ 
7.  เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น  (ด้านการเกษตรและแหล่งน้่า) 
8.  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
9.  ทรัพยากรธรรมชาติ 
10.  อ่ืนๆ  (ถ้ามีระบุด้วย) 
  

ในขณะนั้นเวลา  ๑๓.๓๐  น.  สมาชิกสภา อบต.  ได้ขออนุญาตออกจากห้องประชุม  จ านวน  ๓  คน  ได้แก่            
๑.  นายแย้ม  ชอบมะลัง  ส.อบต.  หมู่ที่  ๗   
๒.  นายมานพ  แสพลกรัง  ส.อบต.  หมู่ที่  ๘                                           
๓.  นายสมบูรณ์  มุ่งเขตกลาง  ส.อบต.  หมู่ที่  ๙ 

 
  ส่วนที่  2  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
                        (พ.ศ. 2557-2560) 

1.  สรุปผลการด่าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ  และการเบิกจ่าย  
     งบประมาณ  ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557-2560 

   2.   ผลที่ได้รับจากการด่าเนินงานในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557-2560
   3.  สรุปปัญหาอุปสรรคการด่าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข   
                          ปงีบประมาณ  พ.ศ. 2557-2560 
 

  ส่วนที่  3  ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   1 .  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
   2 .  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   3.  การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

/ส่วนท่ี  4  การน่าแผนพัฒนา..... 
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  ส่วนที่  4  การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ 
   1 .  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
   2 .  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น      
    - แบบ  ผ  01   รายละเอียดโครงการพัฒนา 
                                  (ส่าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด่าเนินการ) 
    - แบบ  ผ  02  รายละเอียดโครงการพัฒนา 

  (ส่าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนราชการ  
รัฐวิสาหกิจ  องค์กรประชาชน) 

    - แบบ  ผ  0 3  รายละเอียดโครงการพัฒนา 
  (ส่าหรับประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 

    - แบบ  ผ  0 5  รายละเอียดโครงการพัฒนา 
  (ส่าหรับประสานโครงการพัฒนาจังหวัด) 

    - แบบ  ผ  0 6  รายละเอียดโครงการพัฒนา 
  (ส่าหรับโครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด่าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ) 

    - แบบ  ผ  0 7  บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
    - แบบ  ผ  0 8  บัญชีครุภัณฑ ์

   ส่วนที่  5  การติดตามและประเมินผล 
    1 .  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
    2 .  การติดตามและประเมินผลโครงการ 
    3 .  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
    4.  ข้อเสนอแนะในการจัดท่าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 

   ภาคผนวก 
   แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล   

 (รายละเอียดปรากฏตามร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)  ) 
 

ประธานสภาฯ               มีสมาชิกสภา  อบต. ท่านใดจะเสนอ  หรือแสดงความคิดเห็น  หรืออภิปราย   
อีกหรือไม่  ถ้ามีขอให้ยกมือขึ้น 

    หากไม่มี  ต่อไปจะเป็นการขอมติที่ประชุม  “สมาชิกสภา  อบต. ท่านใดเห็นชอบ
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61-๒๕๖4) ตามที่เสนอต่อที่ประชุม  ขอให้ยกมือขึ้น” 

   

มติที่ประชุม เห็นชอบ   ๒๔  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง  ๑  เสียง 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  6       เรื่องอ่ืน ๆ 
   6.1  เรื่อง  รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 

ประธานสภาฯ            ในระเบียบวาระนี้  นายก  อบต.ขามสะแกแสง  (นางดอกไม้  พากลาง)           
ได้เสนอรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจ่าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕9                
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต่าบล  เพ่ือทราบ 

                   ขอให้เลขานุการสภาฯ  ไดช้ี้แจงเก่ียวกับระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง     
 

/เลขานุการสภาฯ  ตามพระราชบัญญัต.ิ.... 
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เลขานุการสภาฯ            ตามพระราชบัญญัติสภาต่าบลและองค์การบริหารส่วนต่าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗    

และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  มาตรา  ๕๘/๕  วรรค  ๕  ให้นายกองค์การบริหารส่วน
ต่าบลจัดท่ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนต่าบลเป็นประจ่าทุกปี 

      

ประธานสภาฯ           ขอเชิญท่านนายก  อบต.  น่าเสนอรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจ่าปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕9                 

 

นายก  อบต.            ดฉัิน  นางดอกไม้  พากลาง  นายก  อบต. ขามสะแกแสง  ขอเสนอรายงาน
แสดงผลการปฏิบัติงานตามท่ีได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต่าบล         
ขามสะแกแสง  ก่อนที่จะได้เข้ามาบริหารงานในองค์การบริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสง 
 ส่าหรับการบริหารงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  
2558   ถึงวันที่  30  กันยายน  2559  ขอสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตามที่ได้
แถลงนโยบายไว้  ดังนี้  (รายละเอียดตามรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2559  ) 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ  
 

 6.2  เรื่อง  ประกาศใช้แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560 
              ลงวันท่ี  2๗ ตุลาคม  พ.ศ. 2559 
 

ประธานสภาฯ            ในระเบียบวาระนี้  ขอแจ้งประกาศใช้แผนการด่าเนินงานประจ่าปีงบประมาณ  
พ.ศ.  2560  ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต่าบล  เพ่ือทราบ 

                   ขอให้เลขานุการสภาฯ  ไดช้ี้แจงเก่ียวกับระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง     
 

เลขานุการสภาฯ   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท่าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๘  หมวด  5  การน่าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ 

   ข้อ  26   การจัดท่าแผนการด่าเนินงานให้ด่าเนินการ  ดังนี้ 
   1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท่าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  

โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  
รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ  ที่ด่าเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
แล้วจัดท่าร่างแผนการด่าเนินงาน  เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

   ทั้งนี้คณะกรรมการของ  อบต.ขามสะแกแสง  ได้ด่าเนินการประชุมแล้วตั้งแต่
วันที่  ๒๖  ตุลาคม  ๒๕๕๙  ในช่วงเช้าค่ะ 

   2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด่าเนินงาน  แล้วเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น  ประกาศเป็นแผนการด่าเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการ
ด่าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ      
โดยทั่วกัน  และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

   ทั้งนี้คณะกรรมการของ  อบต.ขามสะแกแสง  ได้ด่าเนินการประชุมแล้วตั้งแต่
วันที่  ๒๖  ตุลาคม  ๒๕๕๙  ในช่วงบ่ายค่ะ 

   และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท่าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  ๒๕59 

/ข้อ  27  แผนการด่าเนินงาน..... 
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   ข้อ  27  แผนการด่าเนินงานให้จัดท่า ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่

ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ่าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจาก
เงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ  ที่ต้องด่าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณนั้น 

   การขยายเวลาการจัดท่าและการแก้ไขแผนการด่าเนินงานเป็นอ่านาจของ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

 ซึ่งแผนด่าเนินงานเป็นการก่าหนดระยะเวลาที่จะด่าเนินการแผนงานและ
โครงการทั้งหมดในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสงของทุกหน่วยงาน              
แต่ฉบับนี้มีเฉพาะตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ่าปี พ.ศ.  ๒๕๖๐  หากมี
งบประมาณเพียงพอแก่การด่าเนินงานทุกแผนงานแต่และโครงการจะด่าเนินการตาม
แผนการด่าเนินงาน  ประจ่าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  

 

ประธานสภาฯ     ตามท่ีคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสง              
ได้มีมติเห็นชอบร่างแผนการด่าเนินงาน  ประจ่าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  ในคราว
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ  ครั้งที่  4/2559  เมื่อวันที่  26  ตุลาคม  พ.ศ. 2559  
และเสนอให้นายก  อบต.  นั้น 

     บัดนี้  นายก  อบต. ขามสะแกแสง  ได้ประกาศใช้แผนการด่าเนินงาน  ประจ่าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2560  แล้ว  เมื่อวันที่  2๗  ตุลาคม  พ.ศ. 2559  และได้ส่งแผนการ
ด่าเนินงาน  ประจ่าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  ให้แก่ส่วนราชการ  และหน่วยงานต่างๆ  
ที่เก่ียวข้อง  เพ่ือปิดประกาศ  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ที่สนใจทราบโดยทั่วกัน  
จึงขอแจ้งให้สภา  อบต. ขามสะแกแสง  ทราบต่อไป  (รายละเอียดตามแผนการ
ด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  ) 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ปิดประชุมเวลา  ๑๕.๐๐  น.   
 

        ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม  
 

          (ลงชื่อ)  พรพนารัช  พงศ์เกสรินทร์  
      (นางสาวพรพนารัช  พงศ์เกสรินทร์) 
             เลขานุการสภา  อบต. ขามสะแกแสง  
 
      คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

     1) (ลงชื่อ)  ถนอมศักดิ์  สมานมิตร     ประธานกรรมการ  
               (นายถนอมศักดิ์  สมานมิตร)  
                สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  8 
 

     2)    (ลงชื่อ)  หม่าว อ่่ากลาง กรรมการ  
                                               (นายหม่าว  อ่่ากลาง)  
               สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  9 
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     3)   (ลงชื่อ)  วิวัฒน์  มุ่งร่มกลาง กรรมการและเลขานุการ  
                                                                         (นายวิวัฒน์  มุ่งร่มกลาง) 
       สมาชิกสภา  อบต.หมู่ที่  15 
 
  
             ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                  (ลงชื่อ)      ปั่น  ฝ่ายกลาง 
          (นายปั่น  ฝ่ายกลาง) 
                     ประธานสภาองค์การบริหารสว่นตา่บลขามสะแกแสง 
 
 
 
 ส าเนาถูกต้อง  
 
 
                   (นายปั่น  ฝ่ายกลาง)  
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสง 
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