
 
 

ส าเนาบนัทึกรายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก 
ประชุมสมยัวสิามญั  สมยัท่ี 1   ประจ าปี  พ.ศ.  2561 

วนัที  30  เมษายน   2561 
เวลา  09.00  น. 

ณ  หอ้งประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก 
............................................................................................................ 

    ผูม้าประชุม 
ล าดบัท่ี ช่ือ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
1 นายโสภณ  ดีแป้น ประธานสภาฯ โสภณ  ดีแป้น  
2 นายนิวตัน์  ชยัดี รองประธานสภาฯ นิวตัน์   ชยัดี  
3 นายส าอาง   ตุมา สมาชิก อบต. ม.1 ส าอาง    ตุมา  
4 นายชู   สียางนอก สมาชิก อบต.ม.2 ชู สียางนอก  
5 นายบวัเรียน  สุภาษิต สมาชิก อบต.ม.2  บวัเรียน  สุภาษิต  
6 นายพรมมา  เพียรทะนี สมาชิก อบต.ม.3 พรมมา   เพียรทะนี  
7 นายวโิรจน์  ขาวพา สมาชิก อบต.ม.4 วโิรจน์  ขาวพา  
8 นายสุรัตน์   บุส าโรง สมาชิก อบต.ม.5 สุรัตน์ บุส าโรง    
9 นางค าจนัทร์  แสนสุข สมาชิก อบต.ม.6 ค าจนัทร์   แสนสุข  
10 นายจิรวฒัน์  ข่าขนัมาลี สมาชิก อบต.ม.7 จิรวฒัน์  ข่าขนัมาลี  
11 นายอดุลย ์  ศรีษะนาราช สมาชิก อบต.ม.8 อดุลย ์  ศรีษะนาราช  
12 นายอุดม   ข่าขนัมาลี สมาชิก อบต.ม.8 อุดม   ข่าขนัมาลี          
13 นายบรรจง  ศรียางนอก สมาชิก อบต.ม.9 บรรจง  ศรียางนอก   
14 นายล้ินจ่ี     บรรเทา สมาชิก อบต.ม.9 ล้ินจ่ี  บรรเทา  
15 นายชยัเดช  สาระภี สมาชิก อบต.ม.10 ชยัเดช  สาระภี  
16 นายมีชยั   สิทธิดา สมาชิก อบต.ม.10   มีชยั  สิทธิดา             
17 นายประสาท   นนัต้ิว สมาชิก อบต.ม.11 ประสาท  นนัต้ิว  
18 นายประยงค ์ สุขประเสริฐ สมาชิก อบต.ม.12 ประยงค ์ สุขประเสริฐ  
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ล าดบัท่ี ช่ือ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
19 นางวภิา   ค  าอินทร์ สมาชิกสภาฯ ม.12 วภิา     ค  าอินทร์  
20 นายพิชิต  ภูมิทศัน์ สมาชิก อบต.ม.13 พิชิต  ภูมิทศัน์  
21 นายชาย  ศรีวชิา สมาชิก อบต.ม.13 ชาย   ศรีวชิา  
22 นายปุ่น    มะธิปิไข สมาชิกสภาฯ ม.14 ปุ่น    มะธิปิไข  
23 นายสมบติั   ชยัดี สมาชิกสภาฯ ม.14 สมบติั     ชยัดี  
24  นายเกษม ศรีล าดวน  เลขานุการสภาฯ เกษม  ศรีล าดวน   
 
ผูเ้ขา้ร่วมประชุม 
ล าดบัท่ี ช่ือ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
1 ร.ต.ต.วฒันชยั ประไกรวนั นายก อบต. วฒันชยั ประไกรวนั  
2 นายไฉน  ศิริวชัรศิลป์ รองนายก อบต. ไฉน  ศิริวชัรศิปล ์  
3 นายบวั  กา้นค า รองนายก อบต. บวั   กา้นค า  
4 น.ส.ปัณฑิตาพร  สุดนอ้ย เลขาฯนายก อบต. ปัณฑิตาพร สุดนอ้ย  
5 นางสุภาพร  อิสระกลู รองปลดัอบต. สุภาพร  อิสระกลู  
6 นายนกัลพ  ส่งกล่ิน นายช่างโยธา นกัลพ  ส่งกล่ิน  
7 นายไพฑูรย ์ ศรีลาดหา หน.ส านกัปลดั ไพฑูรย ์ศรีลาดหา  
8 น.ส.สิรินนัท ์ นนัต้ือ จพง.ธุรการ สิรินนัท ์นนัต้ือ  
9 จ.อ.ยงกิจ พุทธศานตบ์ณัฑิต นกัวเิคราะห์ฯ ยงกิจ พุทธศานต์

บณัฑิต 
 

10 น.ส.นวพร  ศรีกุดเรือ ผอ.กองการศึกษา นวพร  ศรีกุดเรือ  
 
เร่ิมประชุมเวลา   09.00 น. 
  เม่ือถึงก าหนดเวลาประชุมแลว้  เลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลไดเ้ชิญสมาชิกองคก์าร
บริหารส่วนต าบลเขา้ประจ าท่ีประชุม  และประธานสภาฯไดน้ าจุด เทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย 
ระเบียบวาระที ่ 1 เร่ือง  ประธานแจ้งให้ทราบ 
ประธานสภาฯ - ไม่มี 
 
ท่ีประชุม  -  รับทราบ 
 
 
 
 
 



-3- 
  

ระเบียบวาระที ่2   เร่ือง  รับรองบันทกึรายงานการประชุมสภา (บันทกึรายงานการประชุมสภาสมัยที ่2 
คร้ังที ่1/2561 เมื่อวนัที ่9 กุมภาพนัธ์ 2561)  

ประธานสภาฯ -  ต่อไปจะเป็นการรับรองบนัทึกรายงานการประชุมสภาฯ คร้ังท่ี 2/2560 เม่ือวนัท่ี 18 
สิงหาคม 2560 ซ่ึงเป็นวาระคา้งพิจารณาจากการประชุมเม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2560 ส่ง
ส าเนาบนัทึกรายงานการประชุมใหทุ้กท่านทราบแลว้ ก่อนจะใหส้มาชิกเราได ้
รับรองรายงานน้ี ผมขอสรุปสาระส าคญัของการประชุมสภาฯ สมยัท่ี 3 คร้ังท่ี 2/2560 
เม่ือวนัท่ี 18 สิงหาคม 2560 ตามท่ีสภาฯ ไดมี้การพิจารณาร่างขอ้บญัญติังบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 2561 ซ่ึงพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมติังบประมาณในวงเงิน 
44,217,000 บาท ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์(เห็นชอบ 21 เสียง งดออกเสียง 2) และ
มีการโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณดงัน้ี  
-โอนเปล่ียนแปลงเงินอุดหนุน บา้นวงัขอนพาด หมู่ท่ี 2 ประเภทเงินอุดหนุนให้ไฟฟ้า 
โดยน าเงินส่วนท่ีเหลือไปก่อสร้างถนน คสล. ดว้ยงบประมาณ 192,000  บาท เป็นถนน 
คสล.ท่ีมีความกวา้ง 5 เมตร ยาว 77 เมตร โดยสภา ฯ ใหค้วามเห็นชอบแลว้ 
-โอนเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงประกอบงบประมาณรายจ่ายปี 2560 หมวดค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง เป็นปรับปรุง ซ่อมแซม ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบ้านเตาเหล็ก ซ่ึงเดิมเป็น
โครงการซ่อมแซมศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย ์จึงขอโอนเปล่ียนแปลงเป็นโครงการ
ปรับปรุงซ่อมแซม ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นเตาเหล็ก โดยโอนเพิ่มเติมอีก 50,000  บาท มี
จ านวนเงินท่ีจะปรับปรุงซ่อมแซมเป็น 150,000  บาท สภาฯไดใ้หค้วามเห็นชอบแลว้ 
-โอนเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงประกอบงบประมาณรายจ่ายปี 2560 หมวดค่าครุภณัฑ์ท่ีดิน
และส่ิงก่อสร้าง ประเภทรางระบายน ้ า ของหมู่ท่ี 12 บ้านชัยพลศิลป์ ท่ีไม่สามารถ
ด าเนินการได ้จึงขอโอนเปล่ียนแปลงเป็น ก่อสร้างถนน คสล. เป็นเงิน 417,450 บาท 
สภาฯ ใหค้วามเห็นชอบแลว้ 
- การแก้ไขขอ้บญัญติัองค์การบริหารส่วนต าบล เร่ือง การลดหย่อนภาษีบ ารุงทอ้งท่ี 
ปกติจะลดหย่อนได ้3 ไร่ 4 ไร่ และ 5 ไร่ แต่ปัจจุบนัทางองค์การบริหารส่วนต าบลได้
จดัท าแผนท่ีภาษี ซ่ึงจะลดหย่อนได้ไม่เกิน 3 ไร่ โดยทางกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ินได้ด าเนินการแล้ว โดยการลดหย่อนภาษีบ ารุงท้องท่ี สามารถใช้ได้ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยสภาฯ รับทราบและเห็นชอบแลว้ 
-สาระส าคญัท่ีอยู่ในระเบียบวาระอ่ืน ๆ  เร่ืองการติดตามการซ่อมแซมถนน และถัง
ส าหรับเก็บกกัน ้า และรถวิ่งถมดินในหมู่บา้น การขอใชท่ี้ราชพสัดุ รายงานการประชุม
ไดเ้กิดขอ้ผิดพลาดทางเทคโนโลยี จึงไม่สามารถพิมพร์ายงานได ้และจะไดข้อมติในท่ี
ประชุมวนัน้ีครับ 

ท่ีประชุม -  รับทราบ 
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ประธานสภาฯ -  มีสมาชิกท่านใดตอ้งการจะเพิ่มเติม หรือ แกไ้ข ทึกรายงานการประชุมสภาฯ สามญั     

สมยัท่ี 3 คร้ังท่ี 2/2560 หรือไม่ครับ    
ท่ีประชุม  -  ไม่มี 
ประธานสภาฯ  -  ถา้ไม่มีผมขอรับรองรายงานการประชุมและขอมติดว้ยครับ โปรดยกมือครับ 
ท่ีประชุม  - มีมติรับรองดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์(เห็นชอบ 21 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง) 

ระเบียบวาระที ่ 3 เร่ือง    รับรองบันทึกรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว (บันทึกรายงานการประชุมสภา
วิสามัญ สมัยที่  3  ค ร้ังที่  1 /2560  เมื่ อวันที่  31  ตุลาคม 2560)   ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจดัท าแผนพฒันาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.  
2548  และแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ.  2559 ข้อ 13   การรายงานติดตามและ
ประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ให้ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเสนอต่อสภาฯอย่างน้อยปีละสอง
คร้ัง ภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคมของทุกปี 

ประธานสภาฯ -  ครับในการประชุมสภาวิสามญั สมยัท่ี 3 คร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2560 ผม
ขอสรุปสาระส าคญัเป็นการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาสามปี  2560 -2562  ก็
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ย การจดัท าแผนพฒันาองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.  2548  และแกไ้ขเพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ.  2559 ขอ้ 13   การรายงาน
ติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ให้ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเสนอต่อสภาฯอยา่งนอ้ย
ปีละสองคร้ัง ภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคมของทุกปีส่วนรายละเอียดให้ ผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพฒันาสามปี 2560-2562 ไปแลว้ผมจะสรุปให้ท่านอีกคร้ัง
หน่ึงว่าท าไมตอ้งมีการรายงานให้สภาเราทราบปีละ 2  คร้ัง สืบเน่ืองมาจากระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.  
2548 แกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.  2559  ก าหนดให้ทอ้งถ่ินทุกแห่งได้ปรับปรุง
แผนพฒันาสามปี เป็นแผนพฒันาส่ีปีเพื่อให้สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาของกลุ่มจงัหวดั 
และให้ผูบ้ริหารตอ้งรายงานการติดตามและประเมนผลแผนต่อสภาฯทอ้งถ่ินอยา่งนอ้ย
ปีละ 2  คร้ัง คร้ังแรกในเดือนเมษายน  และคร้ังท่ีสองภายในเดือนตุลาคม  ในการ
พิจาณาจะเป็นการแจง้ให้สภาฯทราบจะไม่มีการลงมติแต่อย่างใดครับ รายงานการ
ติดตามและประเมินผลแผนพฒันาสามปี ประจ าปีงบประมาณ 2560 วตัถุประสงคเ์พื่อ
ติดตามผลการด าเนินงานและติดตามตามการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อรับทราบ
ผลสัมฤทธ์ิ ทราบปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน น าไปสู่ยุทธศาสตร์การพฒันาของ 
องคก์ารบริหารส่วนต าบล การพิจารณาจะพิจารณาตามยทุธศาสตร์ซ่ึงมี 5 ยทุธศาสตร์    
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ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อา้งอิงตาม วิสัยทศัน์การ
พฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก พนัธกิจ (MISSION) จุดมุ่งหมายในการ
พฒันา การวางแผน การจดัท างบประมาณ ในส่วนการวางแผนตาม 5 ยุทธศาสตร์ และ
บรรจุไวใ้นขอ้บญัญติังบประมาณ จ านวน 53 โครงการ เป็นเงิน 13,950,400 บาท คิด
เป็นร้อยละ  54.08  โครงการท่ีด าเนินการแลว้เสร็จ  44  โครงการ  และ โครงการท่ียงั
ไม่ไดด้ าเนินการ  9  โครงการ และจ านวน 9 โครงการน้ีไดโ้อนจ านวนเงินไปสนบัสนุน
งานท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วนจึงเท่ากบัไดท้  าจ  านวน 53 โครงการ แลว้จ านวนเงินส่วนท่ี
เหลือก็จะเป็นเงินสะสม ส่วนรายละเอียดโครงการและคู่สัญญาจา้งก็จะมีอยู่ในเล่ม
เอกสารท่ีแนบท้ายประชุมน้ี  จากท่ีบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี   98 โครงการ   
งบประมาณทั้งหมด  26,483,600 บาท   

ส่วนที่    3    เป็นการสรุปความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพฒันาสามปี   ผลส าเร็จของจ านวนโครงการท่ีบรรจุไวใ้นแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 
2560-2562) จ  านวนโครงการท่ีบรรจุไวใ้นแผนพฒันาสามปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 จ  านวน 98 โครงการ งบประมาณ 26,483,600 บาท สามารถด าเนินโครงการได้
ดงัน้ี 

(1) โครงการท่ีด าเนินการจากเงินงบประมาณ  จ านวน  44 โครงการ   งบประมาณ 
7,641,360 บาท คิดเป็นร้อยละ  44.90  

(2) โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยไดรั้บการอนุมติั
จากการประชุมสภา เม่ือวนัท่ี  28 เมษายน 2560  จ  านวน  16  โครงการ 
งบประมาณ  2,800,000  บาท 

(3)  โครงการท่ีไดรั้บเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ – ไม่มี 

 ส่วนที ่4  เป็นขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาสามปี 
ถือว่าเป็นส่วนส าคญัท่ีทาง อบต.เราจะต้องน าไปปรับปรุงแก้ไข ท าให้สภาฯเราได้
ทราบปัญหาอุปสรรคในการท างานของ อบต.ปัญหาอุปสรรคในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพฒันาของ อบต.  
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(1) ผลการติดตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินประจ าปี 2560  

-โครงการท่ีบรรจุในแผนพฒันาสามปี        จ  านวน  98  โครงการ 

-โครงการท่ีไดรั้บอนุมติัตามขอ้บญัญติั       จ  านวน  53  โครงการ 

-คิดเป็นร้อยละ  83.02  

(2) ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ระดบัความพอใจคิดเป็นร้อยละ  
80.10  

(3) ขอ้ร้องเรียนและร้องทุกข์จากประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก 
ไม่มีข้อร้องเรียนหรือความขัดแยง้กับประชาชน แต่มีข้อร้องทุกข์ให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลโจดหนองแก แกไ้ขให้ เม่ือด าเนินการแกไ้ขเสร็จแลว้ประชาชน
เกิดความพึงพอใจ 

(4) ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก 

ผมขอความเห็นชอบดว้ยครับ ในการประชุมเพื่อติดตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 

ท่ีประชุม  - เห็นชอบ 

ระเบียบวาระที ่4 เร่ือง การก าหนดสมยัประชุมสภาสามญั ประจ าปี 2561 และการก าหนดประชุมสามญั
สมยัแรก ของปี 2562 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยขอ้บงัคบัการประชุมสภา
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2554 ขอ้ 11,21 และเป็นไปตาม 
พ.ร.บ.สภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี 6) 
พ.ศ. 2552 มาตรา 53 ในปีหน่ึงให้มีสมยัประชุมสามญัสองสมยัหรือหลายสมยัแลว้แต่
สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลก าหนด แต่ตอ้งไม่เกินส่ีสมยั วนัเร่ิมประชุมประจ าปีให้
สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลเป็นผูก้  าหนด 

ประธานสภา ขอ้มูลประกอบการพิจารณา เดิมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไดมี้การก าหนดสมยั
ประชุมสามญัเป็นสามสมยั ประกอบดว้ย สมยัท่ี 1 เร่ิม 5 กุมภาพนัธ์ สมยัท่ี 2 เร่ิม 5
มิถุนายน สมยัท่ี 3 เร่ิม 5 สิงหาคม และก าหนดให้มีการประชุมสามญัสมยัแรกของปี
ถดัไปเป็น 5 กุมภาพนัธ์ แต่เน่ืองจากปัจจุบนัไดมี้การเปล่ียนแปลงและแก้ไขระเบียบ
หลายเร่ืองท าให้การประชุมสภาไม่เป็นไปตามก าหนด ต้องด าเนินการขอเปิดสมยั
ประชุมวิสามญัเพิ่มเติมบ่อยคร้ัง โดยเฉพาะระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548 และแกไ้ขเพิ่มเติม  
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(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 29(3) และข้อ 30(5) เป็นการติดตามและประเมินผล
แผนพฒันาให้ด าเนินการอย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง คร้ังแรกภายในเดือนเมษายน คร้ังท่ี 2 
ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ดังนั้นในการก าหนดสมัยประชุมในปี 2561 จึงต้อง
ก าหนดใหค้รอบคลุมภารกิจตามระเบียบน้ี ซ่ึงควรก าหนด 4 สมยั ดงัน้ี 

   สมัยที ่1  เร่ิม 5 กุมภาพนัธ์ (รายงานผลการด าเนินงานผูบ้ริหารคร้ังท่ี 1) 

  สมัยที ่2  เร่ิม 5 เมษายน  (ติดตามแผนพฒันาคร้ังท่ี 1) 

  สมัยที ่3  เร่ิม 5 กรกฏาคม (ร่างงบประมาณ) 

สมัยที่ 4  เร่ิม 5 ตุลาคม (ติดตามแผนพฒันาคร้ังท่ี 2 และรายงานผลการด าเนินงาน
ผูบ้ริหารคร้ังท่ี 2) และก าหนดประชุมสามญัสมยัแรกของปีถดัไป เป็น 5 มกราคม 2562 
มีท่านใดอยากเสนอเพิ่มเติมไหมครับ เชิญครับ 

นางวภิา ค าอินทร์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และคณะผูบ้ริหารทุกท่าน ดิฉนัเห็นดว้ย
กบัการก าหนดสมยัประชุมท่ีกล่าวมาแลว้ค่ะ 

นายพรมมา เพียรทะนี กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และคณะผูบ้ริหารทุกท่าน ผมเห็นดว้ยกบั
การก าหนดสมยัประชุมท่ีกล่าวมาแลว้ครับ 

ประธานสภา มีท่านใดจะเสนอเพิ่มหรือเห็นสมควรอยา่งไรหรือไม่ครับ 

ท่ีประชุม - ไม่มี 

ประธานสภา - ครับ ถ้าไม่มีท่านใดเสนอเพิ่มเติมผมจะขอมติเพื่อเห็นชอบการก าหนดสมยัประชุม
สภาโดยอา้งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยขอ้บงัคบัการประชุมสภาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 
2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2554 ขอ้ 11,21 และเป็นไปตาม พ.ร.บ.สภา
ต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี 6) พ.ศ. 2552 
มาตรา 53 ตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้น่ะครับ เพื่อจะได้จดัท าประกาศก าหนดการประชุม
สภาสมยัสามญั ขอมติดว้ยครับ 

ท่ีประชุม เห็นชอบ/มติเป็นเอกฉนัท ์(เห็นชอบ 20 เสียง งดออกเสียง 2) 

ประธานสภา ครับเป็นอนัวา่เราไดก้ าหนดสมยัประชุมสภาฯ เรียบร้อยแลว้น่ะครับ 
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ระเบียบวาระที ่5 เร่ือง สรุปผลการด าเนินงานของผูบ้ริหารคร้ังท่ี 1 (ระหว่างวนัท่ี 1 ตุลาคม 2560 – 31 
มกราคม 2561 ) เป็นไปตาม พ.ร.บ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 แกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 58 วรรค 5 ใหน้ายกองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลจดัท ารายงานแสดงผลการปฏิบติังานตามนโยบายท่ีแถลงไวต่้อสภาองคก์าร
บริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี 

ประธานสภา เชิญท่านผูบ้ริหารไดช้ี้แจงและรายงานผลการปฏิบติังานไดเ้ลยครับ 

รองนายกฯ ครับ ตามท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลโจดหนองแกไดป้ระกาศใชข้อ้บญัญติังบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561 ไปแลว้ เม่ือวนัท่ี 30 สิงหาคม 2560 ตาม พ.ร.บ.สภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี 6) พ.ศ. 2552 
มาตรา 58 ก าหนดใหผู้บ้ริหารตอ้งรายงานผลการปฏิบติังานใหส้ภาองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลทราบ อยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง  รายละเอียดไดอ้ยูใ่นรายงานแนบในระเบียบวาระ
ท่ี 5 ครับ และขอให้ทุกท่านได้อ่านในรูปเล่มเอกสารท่ีแนบมาน่ะครับ หากมีปัญหา
หรือสงสัยประการใดขอใหส้อบถามไดน่้ะครับ 

ประธานสภา ครับ ในเอกสารท่ีทางผูบ้ริหารไดร้ายงานผลการปฏิบติังานใหท้ราบมีท่านใดสงสัยหรือ
มีขอ้ซกัถามหรือไม่ครับ 

ท่ีประชุม ไม่มี 

ระเบียบวาระที ่6 เร่ือง การเพิ่มเติม (ปรับปรุง) โครงการในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ฉบบัท่ี 2/2561 คร้ังท่ี 1 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2559 ขอ้ 22(3) เม่ือผูบ้ริหาร
พิจารณาร่างแผนพฒันาเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลง ให้ผูบ้ริหารเสนอต่อสภาทอ้งถ่ิน
เพื่อใหค้วามเห็นชอบก่อนพิจารณาอนุมติัและลงนามประกาศใช ้

ประธานสภา ขอให้ทุกท่านดูท่ีเอกสารแนบน่ะครับ มีทางฝ่ายบริหารได้เสนอเพิ่มเติมโครงการใน
แผนพฒันาท้องถ่ิน ฉบบัท่ี 2/2561 มีจ านวน  9 โครงการ น่ะครับ รายละเอียดตาม
เอกสารแนบทา้ยระเบียบวาระน้ี ขอให้ทุกท่านพิจารณาแผนเพิ่มเติมครับ และขอให้
เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบไดช้ี้แจงไดเ้ลยครับ 

นกัวเิคราะห์ฯ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และคณะผูบ้ริหารทุกท่านครับ ผมขอ
น าเรียนวา่ โครงการในแผนเพิ่มเติมน้ี เป็นการด าเนินงานเพื่อช่วยเหลือความเดือดร้อน
ของประชาชนและการพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก จึงไดเ้ล็งเห็น
และพิจารณาเพิ่มเติมแผนมีอยู ่9 โครงการ แบ่งออกเป็น 2 ยทุธศาสตร์  



-9- 

ยทุธศาสตร์ท่ี 1 การพฒันามนุษยแ์ละสังคมใหมี้คุณภาพ 

ยทุธศาสตร์ท่ี 2 คือการพฒันาชุมชนเมืองและชนบทใหน่้าอยู ่

โดยงบประมาณทั้งหมดทาง อบจ. จะเป็นผูส้นบัสนุน ไม่เก่ียวกบังบประมาณรายจ่าย
ของทาง อบต.โจดหนองแก ครับ โดยทางเราจะตอ้งบรรจุไวใ้นแผนก่อน เพื่อทาง อบจ.
จะเป็นผูด้  าเนินการ ในแผนเพิ่มเติมน้ีจะเป็นโครงการท่ีทางหมู่บา้นไดเ้สนอขอมานาน
แลว้ และยงับอกไม่ไดค้รับวา่ทาง อบจ. จะด าเนินการโครงการไหนก่อน แต่เราตอ้งมี
บรรจุไวใ้นแผนครับ และทาง อบจ. จะตอ้งลงพื้นท่ีก่อนด าเนินการครับ และหากเราไม่
บรรจุไวใ้นแผนก็จะไม่สามารถน าโครงการออกมาด าเนินการไดค้รับ เป็นระเบียบใหม่
ของกระทรวงมหาดไทย 

ประธานสภา  มีท่านใดมีปัญหาหรือสงสัยแผนเพิ่มเติม 9 โครงการ ไหมครับ 

นายสมบติั  ชยัดี กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯทุกท่าน ผมสงสัยวา่ถนนใน 9 
โครงการน้ี ความยาวไม่เท่ากนัแต่ท าไมงบประมาณจึงเท่ากนัครับ 

นกัวเิคราะห์ ครับ ส าหรับตวัเลขในโครงการเราจะตีงบประมาณคร่าวๆ ไวก่้อน และน ามาเพิ่มเติมไว้
ในแผนพฒันา แต่ทาง อบจ. จะเป็นผูล้งมาและก าหนดตวัเลขอีกทีครับ 

ประธานสภา มีท่านจะสอบถามเร่ืองเพิ่มเติมแผนไหมครับ ผมขอความเห็นครับ 

ท่ีประชุม - เห็นชอบ มีมติเป็นเอกฉนัท ์(เห็นดว้ย 20 เสียง งดออกเสียง 2) 

ระเบียบวาระที ่7 เร่ือง อ่ืน ๆ 

ประธานสภา ครับ ตามระเบียบวาระน้ี มีรายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบทา้ยระเบียบวาระ เชิญหวัหนา้
ส านกังานปลดัไดช้ี้แจงครับ 

หวัหนา้ส านกัปลดั ในระเบียบวาระน้ีจะมีกิจกรรมท่ีจะน าเรียนใหท้ราบดงัน้ีครับ 

 - งานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ทางอ าเภอพลไดจ้ดัข้ึนในวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ ถึง 19 
กุมภาพนัธ์ 2561 ในแต่ละวนัจะมีกิจกรรมไม่ซ ้ ากนัครับ ให้ทุกท่านดูก าหนดการท่ีแจก
ให้น่ะครับ วนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2561 จะเป็นวนัเปิดงานและผูว้่าราชการจังหวดั
ขอนแก่น ไดเ้ดินทางมาเป็นประธานในพิธีในเวลา 16.00 น. และมีการร าบวงสรวงพระ
แม่ศรีโพสพนพเกลา้ โดยทางองคก์ารบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก ไดจ้ดัเจา้หนา้ท่ี
ผูห้ญิงเขา้ร่วมร าบวงสรวงพระแม่ศรีโพสพนพเกลา้ ในวนัดงักล่าวด้วยครับ และใน
วนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ 2561 ไดมี้กิจกรรมการแข่งขนัประกวดส้มต าลีลา และประกวด
ธิดากุม้ขา้วใหญ่อ าเภอพล โดยทางองคก์ารบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก ไดจ้ดัส่ง 
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นางงามเขา้ประกวดดว้ยครับ ซ่ึงในค ่าคืนท่ีมีการประกวดธิดากุม้ขา้วใหญ่อ าเภอพล ได้
มีจดัพาแลง งานการเดินแบบการกุศลผา้ไทย เพื่อเป็นการเชียร์สาวงามท่ีร่วมประกวด
และให้ก าลงัใจสาวงามดว้ยครับ และกิจกรรมต่าง ๆ จะมีไปจนถึงวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 
2561 ครับ 

- งานเข้าค่ายเยาวชนต่อต้านยาเสพติดประจ าปี 2561 จะจดักิจกรรมภายในวนัท่ี 15-16 
กุมภาพนัธ์ 2561  ณ ค่ายพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ซ่ึงเราเคยจดั
กิจกรรมเขา้ค่ายเยาวชนต่อตา้นยาเสพติดในปี 2560 มาแลว้ โดยไดรั้บความร่วมมือจาก
โรงเรียนภายในต าบลโจดหนองแก ทั้ง 5 โรงเรียนครับ ก็ขอเชิญทุกท่านไดเ้ขา้ร่วมและ
เปิดค่ายในวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2561 เวลา 08.30 น. ณ ค่ายพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก อ.
เมือง จ.ร้อยเอด็  

-  การเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ องคก์ารบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก ไดจ้ดัโครงการ
โรงเรียนผูสู้งอายช่ืุอโรงเรียนโจดหนองแกปัจฉิมวทิย ์โดยจะเร่ิมปฐมนิเทศวนัท่ี 16 
กุมภาพนัธ์ 2561  และเร่ิมเรียนวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2561 โดยเรียนสัปดาห์ละ 1 วนั คือ
วนัศุกร์ โดยรุ่นแรกจะรับ 60 คน คือตอ้งมีอาย ุ60 ปี ข้ึนไป ซ่ึงทางองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลโจดหนองแก ไดไ้ปดูงานมาแลว้ท่ีเทศบาลต าบลเขาพระงาม จงัหวดัลพบุรี และ
เราจะน าความรู้ท่ีไดไ้ปดูมาต่อยอดเพิ่มเติมให้ดียิง่ข้ึนครับ 

- งานแข่งขันกีฬาโจดหนองแกเกมส์ คร้ังที่ 16  โดยจะจดัข้ึนในระหว่างวนัท่ี 18-22 
มีนาคม 2561 เพราะเป็นช่วงท่ีนักเรียนหรือนักศึกษาได้สอบภาคเรียนแล้ว จึงจะมี
นกักีฬามาแข่งในแต่ละหมู่บา้น แต่พิธีเปิดเราจะจดัในวนัท่ี 19 มีนาคม 2561 ครับ ส่วน
อุปกรณ์กีฬาต่างๆ หรือการแข่งขนั ขอใหผู้อ้  านวยการกองการศึกษาเป็นผูช้ี้แจงครับ 

ผอ.กองการศึกษา กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน และคณะผูบ้ริหารทุกท่านค่ะ 
ส าหรับการแข่งขนักีฬาโจดหนองแกเกมส์ คร้ังท่ี 16 น้ี เราจะจดักีฬาทั้งหมดส่ีประเภท
คือ ฟุตซอล ตะกร้อ เปตอง และวอลเล่ร์บอล ส าหรับอุปกรณ์กีฬาเราจะจดัสรรให้ทุก
หมู่บา้นๆ ละเท่าๆ กนั โดยจะจดัให้มีการแข่งขนัทุกหมู่บา้น แต่เน็ตหรือตาข่าย ไม่มี
ใหน่้ะค่ะเพราะราคาแพงมาก เราไม่มีงบมากค่ะ เราจดัเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ค่ะ 

ประธานสภา ครับ จากระเบียบวาระท่ี 7 น้ี มีหลายเร่ือง หลายกิจกรรม ผมต้องขอให้ทุกท่านได้
พิจารณาและไตร่ตรองดูวา่มีอะไรท่ีจะเพิ่มเติม หรือ สนบัสนุนเพิ่มหรือไม่ครับ 

นายจิรวฒัน์ ข่าขนัมาลี กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และคณะผูบ้ริหารทุกท่าน ผมขอออก
ความเห็นว่าการแข่งขนักีฬาควรจะจดัในช่วงเดือนเมษายน ครับ หรือจะจัดในวนั
สงกรานต ์ประชาชนซ่ึงเดินทางมาจากกรุงเทพ หรือท่ีท างานท่ีอ่ืนก็จะไดมี้โอกาสมา
ชมการแข่งขนักีฬาในปีน้ีครับ 
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รองนายกฯ ผมเห็นว่าการจดัแข่งขนักีฬาในช่วงเดือนเมษายนหรือ สงกรานต์ นั้น จะท าให้การ
เขา้เวรป้องกนัอุบติัเหตุ จะไม่มีเวลาน่ะครับเพราะวา่ทั้งการอยูเ่วร การมีงานบุญในแต่
ละหมู่บา้น และตอ้งมาจดัแข่งขนักีฬาจะท าใหก้ารจดักิจกรรมไดไ้ม่ดีเท่าท่ีควร  

ประธานสภา ครับ ผมเห็นดว้ยกบัท่านรองไฉน ครับ มีใครจะสอบถามเร่ืองอะไรอีกหรือไม่ครับ 

นางค าจนัทร์ แสนสุข กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และคณะผูบ้ริหาร ดิฉนัเห็นว่าถึงหมู่ท่ี 6 
บา้นประดู่ จะเป็นหมู่บา้นเล็ก ๆ ประชากรไม่มาก แต่การจดักิจกรรมก็ส่งนกักีฬาลง
แข่งขันทุกอย่างน่ะค่ะ และขอสอบถามเร่ืองนักกีฬาแต่ละประเภทว่าสามารถเอา
นกักีฬามาจากต าบลอ่ืนไดห้รือไม่ค่ะ 

ผอ.กองการศึกษา ดิฉนัเห็นวา่ควรจะเป็นนกักีฬาภายในหมู่บา้นของเราเท่านั้นค่ะ เพราะเป็นการส่งเสริม
ความรัก ความสามคัคีในชุมชนของเราคะ 

ประธานสภา ครับ มีท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ 

ท่ีประชุม  - ไม่มี 
ประธานสภาฯ -  วนัน้ีเราไดป้ระชุมมาพอสมควรแลว้ และขอบคุณสมาชิกทุกท่านท่ีไดท้  าหนา้ท่ีของ

ตนเองอยา่งดีท่ีสุด และถา้หากจะมีการประชุมอีกผมจะมีหนงัสือแจง้ให้สมาชิกทราบ
ต่อไปครับ 

 -ปิดประชุม  เวลา  13.00  น.  
 ................................................................................................... 
 
 
                                       (ลงช่ือ)    เกษม   ศรีล าดวน   ผูต้รวจบนัทึกรายงานการประชุม 
                                                (นายเกษม  ศรีล าดวน ) 
                                 ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก 
   
 (ลงช่ือ)       โสภณ  ดีแป้น        ผูต้รวจสอบบนัทึกรายงานการประชุม 
            ( นายโสภณ  ดีแป้น ) 
                             ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


