๑

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี 2561
วันพุธที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว
*****************************************
ผู้มาประชุม
1.นายดารงค์ เทพชมพู ประธานสภาฯ
2.นายจารัส แสงฟู รองประธานสภาฯ
3.นายสุพล ไชยถา
ส.อบต.ม 1
4.นายบุญมี กาแพงแก้ว
ส.อบต.ม 2
5.นายพุธ จินะคา
ส.อบต.ม 2
6.นายสุเทพ กิติคุณ
ส.อบต.ม 3
7..นายดวงจันทร์ ไทยตัน
ส.อบต.ม 3
8.นายวีรชัย กัลยาวุฒิ
ส.อบต.ม.4
9.นายถนอม แสงถา ส.อบต.ม 4
10.นางเรือนคา จิโน
ส.อบต.ม 5
11.นายนพพร อินทร์ไชย
ส.อบต.ม 5
12.นางสาวชลธิชา ธรรมปัญโญ ส.อบต.ม 6
13.นายอินทร ดาวแวดวงค์ ส.อบต.ม 7
14.นายเฉลิม ม่านตัน ส.อบต.ม 7
15.นายสายัณห์ ทานสีลา ส.อบต.ม 8
16.นายอัครเดช ศรีพวง เลขานุการสภาฯ
ผู้ไม่มาประชุม

ดารงค์ เทพชมพู
จารัส แสงฟู
สุพล ไชยถา
บุญมี กาแพงแก้ว
พุธ จินะคา
สุเทพ กิติคุณ
ดวงจันทร์ ไทยตัน
วีรชัย กัลยาวุฒิ
ถนอม แสงถา
เรือนคา จิโน
นพพร อินทร์ไชย
ชลธิชา ธรรมปัญโญ
อินทร ดาวแวดงค์
เฉลิม ม่านตัน
สายัณห์ ทานสีลา
อัครเดช ศรีพวง

ไม่มี

ผู้เข้าร่วมประชุม
1.นายอาคม สมณะ นายก อบต.ห้วยแก้ว
2.นางสาวกรรณิการ์ มหาไม้ รอง นายก อบต.ห้วยแก้ว
เปิดประชุม
เลขานุการสภาฯ

เวลา ๐๙.10 น.
วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว สมัยสามัญ
สมัยที่
2 ประจาปี ๒๕61 ซึ่งตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๕๖ การประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลต้องมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลมาประชุม
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ทั้งหมดเท่า ที่มี
อยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม
บัดนี้ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว ได้มาประชุมมีจานวน
ทั้งสิ้น 15 ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอเรียนเชิญท่านประธานสภาองค์ การ

๒

บริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว จุดธูป เทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดประชุม และ
ดาเนินการประชุมสภาฯ ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป
ประธานสภาฯ

สวัสดีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตา บลห้วยแก้ว คณะผู้บริหาร หัวหน้า
ส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ผมขอเปิดการประชุมสภา องค์การบริหาร
ส่วนตาบล ห้วยแก้ว ซึ่งเป็นการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี ๒๕ 61 วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 ณ ห้อง
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว

ระเบียบวาระที่ ๑
ประธานสภาฯ

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ขอแจ้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว เพื่อทราบว่าทางองค์การ
บริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว ได้บรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนตาบล เมื่อวันที่ 2 เมษายน
2561 ที่ผ่านมา จานวน 2 ราย ได้แก่
1.นายณัฎฐ์ ศิริเทพ
ตาแหน่ง นิติกร ระดับปฏิบัติการ
2.นางสาวสุภาวดี แก้วกงพาน ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย

ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2
ประธานสภาฯ

เลขานุการสภาฯ

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว ในการ
ประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจาปี 2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 29 เดือน
มกราคม พ.ศ.2561
ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว ได้มีการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจาปี 25 61 เมื่อ วัน
จันทร์ที่ 29 มกราคม ๒๕61 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว
ที่ผ่านมานั้น ขอเชิญเลขานุการสภาอ่านรายงานการประชุมให้ท่านสมาชิกสภาทราบ
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว ท่านคณะผู้บริหาร
ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน การประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่
2 ประจาปี 2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มกราคม ๒๕61 ณ ห้องประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว ซึ่งทางฝ่ายเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
ห้วยแก้ว ได้จัดพิมพ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้วและ
ได้แจกให้กับท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้วแล้วนั้น
อาศัยอานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕4๗ ข้อ ๓๓ วรรคสอง กล่าวว่าการแก้ไขถ้อยคาในรายงานการ
ประชุมให้กระทาโดยมติของที่ประชุมสภาท้องถิ่น
ดังนั้น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้วท่านใด จะแก้ไขเพิ่มเติม
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว ก็เป็นอานาจของมติ
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้วแห่งนี้ เป็นผู้แก้ไขเพิ่มเติม
ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้วทุกท่านได้ตรวจรายงาน
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้วด้วยครับ

๓

หากมีข้อความใดที่ยังไม่สมบูรณ์หรือจะแก้ไขเพิ่มเติมก็ขอเรียนเชิญนาเสนอต่อ
ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว เพื่อขอมติที่ประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว ให้แก้ไขเพิ่มเติม
ประธานสภาฯ

ผมจะให้เวลาท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว ตรวจสอบ
รายงานการประชุม 20 นาที หากมีข้อขาดตกบกพร่องในส่วนใดที่เป็นสาระสาคัญ
หรือยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ประการใด ขอให้เสนอเพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง สมบูรณ์ได้
ตามที่ทุกท่านได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
ห้วยแก้ว แล้วมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้วท่านใดจะเสนอให้
แก้ไขรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว หรือไม่

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอแก้ไขรายงานการประชุม
ประธานสภาฯ

ในเมื่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว ไม่มีสมาชิกสภาฯ
ขอเสนอแก้ไขบันทึกรายงานการประชุมสภาครั้งที่ผ่านมา ผมจึงอาศัยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๗๔
ขอมติที่ประชุมสภาฯ ออกเสียงลงคะแนนเปิดเผย โดยการยกมือขึ้นพ้นศีรษะ
ว่า เห็นควร รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจาปี 2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มกราคม ๒๕61
หรือไม่

มติที่ประชุม

มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว สมัย
สามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจาปี 25 61 เมื่อ วัน จันทร์ ที่ 29 มกราคม ๒๕61
ดังนี้
รับรองรายงานการประชุม จานวน 1
4 เสียง
ไม่รับรอง จานวน - เสียง
งดออกเสียง จานวน ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อ

งเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.
๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนเมษายน พ.ศ.
2561

ประธานสภาฯ

ด้วยท่านนายกองค์การบริหาร ส่วนตาบลห้วยแก้ว ได้ยื่นญัตติ เสนอรายงานผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือน
เมษายน พ.ศ.2561 เพื่อเสนอให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหาร ส่วนตาบลห้วยแก้ว
ได้ทราบ โดยลาดับต่อไปจะขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียดให้ท่านสมาชิก
สภาฯ ทราบ

๔

เลขานุการสภาฯ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 29 (3)
ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายใน
เดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

ประธานสภาฯ

เพื่อให้ เป็นไปตามระเบียบดังกล่าวข้างต้น จึงขอเรียนเชิญ ท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว เสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนเมษายน พ.ศ.2561 ต่อที่ประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว ต่อไป

นายอาคม สมณะ
นายก อบต.ห้วยแก้ว

ตามที่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ดาเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนเมษายน พ.ศ.2561 เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
นั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง จึงขอเสนอผลการติดตามและประเมินผล
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว ซึ่งมีรายละเอียดต่างๆ (รายละเอียดต่างๆ
ได้สาเนาแจกให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว ทุกท่านแล้ว) ดังนี้

๕

ส่วนที่ 3

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว ได้จัดทาแผนพัฒนา ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ตาม
กระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวที
ประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อน
นามาจัดทาโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่โดยได้กาหนดโครงการที่จะดาเนินการตามแผนพัฒนา 4 ปี ไว้ดังนี้
ยุทธศาสตร์

2561
จานวน

งบประมาณ

2562

2563

2564

จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

44

10,597,300 44

11,162,000 35

7,825,000 38

8,525,000

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสู่ความยั่งยืน

22

1,182,000 22

927,000 22

927,000 22

927,000

3.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและ
ระบบนิเวศอย่างยั่งยืน

18

1,572,000 18

1,322,000 18

1,322,000 18

1,322,000

4.ยุทธศาสตร์ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

9

266,000 10

276,000 10

276,000 10

276,000

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

31

4,299,000 31

4,329,000 31

4,334,000 31

4,334,000

6.ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการักษาความสงบ
เรียบร้อย

13

912,000 13

912,000 13

912,000 13

912,000

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

18

684,000 18

824,000 18

824,000 18

824,000

รวม

155

19,512,300 156 19,752,000 147 16,420,000 150 17,120,000

การจัดทางบประมาณ
ผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตาบล ห้วยแก้ว ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 29
กันยายน 2560 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จานวน 83 โครงการ งบประมาณ
17,900,929.00 บาท สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
งบประมาณ
ยุทธศาสตร์
โครงการ
ตามข้อบัญญัติ
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
20
7,341,300.00
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญา
9
174,500.00
เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน
3.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
6
152,645.00
สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
4.ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสาน
5
74,000.00
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
22
8,537,384.00
6.ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชนสังคม และการักษา
7
70,000.00
ความสงบเรียบร้อย
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
14
1,551,100.00
รวม
83
17,900,929.00

๖

การใช้จ่ายงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนตาบล ห้วยแก้ว มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดาเนินโครงการตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 36 โครงการ จานวนเงิน 6,186,249 บาท
มีการเบิกจ่ายงบประมาณจานวน 36 โครงการ จานวนเงิน 4,020,549 ล้านบาท สามารถจาแนกตาม
ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
การก่อหนี้ผูกพัน/
การเบิกจ่าย
ยุทธศาสตร์
โครงการ
โครงการ
ลงนามในสัญญา
งบประมาณ
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
5
2,005,000.00
5
2,005,000.00
โครงสร้างพื้นฐาน
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
4
81,600.00
4
81,600.00
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสู่ความยั่งยืน
3.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
และระบบนิเวศอย่างยั่งยืน

4

83,820.00

4

83,820.00

4.ยุทธศาสตร์ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู
และสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

1

33,000.00

1

33,000.00

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน

12

3,868,949.08

12

1,703,249.08

6.ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบ
ชุมชน สังคมและการักษาความ
สงบเรียบร้อย

1

9,550.00

1

9,550.00

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

9

104,330.40

9

104,330.40

36

6,186,249.48

36

4,020,549.48

รวม

๗

ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561
รอบที่ 1 ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 - เดือนมีนาคม 2561
จานวนโครงการ
ที่เสร็จ
ยุทธศาสตร์
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสู่ความยั่งยืน
3.ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและระบบ
นิเวศอย่างยั่งยืน
4.ยุทธศาสตร์ การ
อนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบ
สานศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
5.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน
6.ยุทธศาสตร์การจัด
ระเบียบชุมชน สังคมและ
การักษาความสงบ
เรียบร้อย
7.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี
รวม

จานวนโครงการที่
อยู่ในระหว่าง
ดาเนินการ
ร้อย
จานวน
ละ
-

จานวนโครงการ
ที่ยังไม่ได้ดาเนินการ

จานวนโครงการ
ที่มีการยกเลิก

จานวน

ร้อยละ

จานวน

39

25.16

-

ร้อย
ละ
-

จานวน

ร้อยละ

5

3.23

5

3.23

-

-

17

10.97

-

5

3.23

-

-

13

8.39

1

0.65

-

-

8

13

8.39

-

-

1

0.65

-

11

7.10

41

26.45

จานวนโครงการ
ที่มีการเพิ่มเติม

จานวนโครงการ
ทั้งหมด

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

8

5.16

44

28.39

-

-

-

22

14.19

-

-

-

-

18

11.61

5.16

-

-

-

-

9

5.81

18

11.61

-

-

1

0.65

31

20.00

-

12

7.74

-

-

-

-

13

8.39

-

-

7

4.52

-

-

1

0.65

18

11.61

-

-

114

73.55

-

-

10

6.45

155

100

๘

รายงานสรุปผลการดาเนินงาน ปี 2561

ยุทธศาสตร์
1.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
2.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเศรษฐกิจ
ตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสู่ความ
ยั่งยืน
3.ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติสิ่งแวดล้อมและ
ระบบนิเวศอย่าง
ยั่งยืน
4.ยุทธศาสตร์ การ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู และ
สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
5.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน
6.ยุทธศาสตร์การ
จัดระเบียบชุมชน
สังคม และการักษา
ความสงบเรียบร้อย
7.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี

แผนการดาเนินการ
ทั้งหมด
งบ
จานวน
ประมาณ
44 10,597,300.00

อนุมัติงบประมาณ

20

งบ
ประมาณ
7,341,300.00

จานวน

เบิกจ่าย

5

งบ
ประมาณ
2,005,000.00

จานวน

100%

5

งบ
ประมาณ
2,005,000.00

จานวน

22

1,182,000.00

9

174,500.00

4

81,600.00

4

81,600.00

18

1,572,000.00

6

152,645.00

4

83,820.00

4

83,820.00

9

266,000.00

5

74,000.00

1

33,000.00

1

33,000.00

31

4,299,000.00

22

8,537,384.00

12

1,703,249.08

11

1,257,549.08

13

912,000.00

7

70,000.00

1

9,550.00

1

9,550.00

18

684,000.00

14

1,551,100.00

9

104,330.40

9

104,330.40

๙

ส่วนที่ 4
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
1.จานวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดาเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากบางโครงการต้องใช้
เงินงบประมาณจานวนมากในการดาเนินโครงการ
2.การจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางมีความล่าช้า การดาเนินโครงการจึงล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน
3.โครงการบางโครงการจาเป็นต้องใช้งบประมาณสูง จึงไม่สามารถจัดทาโครงการได้ ต้องรอการ
สนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น
4.ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทาให้การดาเนินการบางโครงการเป็นไปด้วย
ความล่าช้า
5.มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณ ทาให้บางกิจกรรมไม่สามารถดาเนินการได้
6.มีโครงการซึ่งเป็นรายจ่ายค้างจ่ายจากปี พ.ศ.25 60หลายโครงการ จึงทาให้โครงการที่ต้อง
ดาเนินการในปี พ.ศ.2561 มีความล่าช้า
7.ได้รับงบประมาณล่าช้า
8.โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจานวนมาก ไม่สามารถดาเนินการได้ทุกโครงการ
ข้อเสนอแนะ
1.นาโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตาบลไปประสานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ขอกรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไป
2.ควรดาเนินการซักซ้อมและทาความเข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้
3.ควรจัดทาแผนตามสภาพปัญหาของพื้นที่และตามความจาเป็น
4.ควรมีการสรุปติดตามแผนเป็นรายไตรมาส เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดาเนินงาน
5.ควรมีการติดตามประเมินผลตามแผนการดาเนินงานที่มีงบประมาณอยู่แล้ว
ประธานสภาฯ

ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว ได้ เสนอเสนอรายงานผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ของ
องค์การ บริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือน
เมษายน พ.ศ.2561 ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตา บลห้วยแก้ว มีสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้วท่านใด มีข้อซักถามเกี่ยวกับ รายงานผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือน
เมษายน พ.ศ.2561 ที่ท่านนายกฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ทราบหรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้วท่านใดมีข้อซักถาม

ประธานสภาฯ

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อซักถามรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนั้น ผมจึงถือว่า
ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว รับทราบรายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์การบริหาร

๑๐

ส่วนตาบลห้วยแก้ว ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนเมษายน พ.ศ.
2561 ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง

พิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2561 หมวด
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ประธานสภาฯ

ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้วได้เสนอญัตติขอ อนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบล
ห้วยแก้วพิจารณา อนุมัติ ดังนั้น จึงขอเชิญเลขานุการ ได้ชี้แจงข้อกฎ ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง และเรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว ได้ชี้แจง
รายละเอียดดังกล่าว ให้สมาชิกทุกท่านได้ทราบตามลาดับ

เลขานุการสภาฯ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

นายอาคม สมณะ เดิมตาม
แผนงา นเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและ
นายก อบต.ห้วยแก้ว สิง่ ก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
1.เสียงตามสาย หมู่ที่ 1 บ้านป๊อก
จานวน 107,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งเสียงตามสาย หมู่ที่ 1
บ้านป๊อก จานวน 2 ชุด ซึ่งมีวัสดุ อุปกรณ์อย่างน้อย ดังนี้
1) เครื่องขยายเสียง 1,200 วัตต์ จานวน 2 เครื่อง
2) ลาโพงกรวยโลหะ 15 นิ้ว 150 วัตต์ จานวน 12 ตัว
3) สายดรอปวาย ขนาดไม่น้อยกว่า 9.00 มิลลิเมตร ยาว
200.00 เมตร จานวน 9 ม้วน
4) ไมโครโฟนพร้อมขาตั้ง จานวน 4 ตัว
5) เครื่องเล่น
DVD MP3 จานวน 2 เครื่อง ฯลฯ
2.เสียงตามสาย หมู่ที่ 3 บ้านแม่กาปอง
จานวน 107,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งเสียงตามสาย หมู่ที่ 3
บ้านแม่กาปอง จานวน 2 ชุด ซึ่งมีวัสดุ อุปกรณ์อย่างน้อย ดังนี้
1) เครื่องขยายเสียง 1,200 วัตต์ จานวน 2 เครื่อง
2) ลาโพงกรวยโลหะ 15 นิ้ว 150 วัตต์ จานวน 12 ตัว
3) สายดรอปวาย ขนาดไม่น้อยกว่า 9.00 มิลลิเมตร ยาว
200.00 เมตร จานวน 9 ม้วน

๑๑

4) ไมโครโฟนพร้อมขาตั้ง จานวน 4 ตัว
5) เครื่องเล่น
DVD MP3 จานวน 2 เครื่อง ฯลฯ
ซึ่งกองช่างได้พิจารณาแล้วว่าเพื่อให้เกิดความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชนในพื้นที่ จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ใน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
- เสียงตามสาย หมู่ที่ 1 บ้านป๊อก
จานวน 107,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งเสียงตามสาย หมู่ที่ 1
บ้านป๊อก จานวน 2 ชุด ซึ่งมีวัสดุ อุปกรณ์อย่างน้อย ดังนี้
1) เครื่องขยายเสียง 1,200 วัตต์ จานวน 2 เครื่อง
2) ลาโพงกรวยโลหะ 15 นิ้ว 150 วัตต์ จานวน 12 ตัว
3) สายดรอปวาย ขนาดไม่น้อยกว่า 9.00 มิลลิเมตร ยาว
200.00 เมตร จานวน 9 ม้วน
4) ไมโครโฟนพร้อมขาตั้ง จานวน 4 ตัว
5) เครื่องเล่น
DVD MP3 จานวน 2 เครื่อง ฯลฯ
รายละเอียดรูปแบบและรายการตามแบบ อบต. กาหนด
2. แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
- เสียงตามสาย หมู่ที่ 3 บ้านแม่กาปอง
จานวน 107,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งเสียงตามสาย หมู่ที่ 3
บ้านแม่กาปอง จานวน 2 ชุด ซึ่งมีวัสดุ อุปกรณ์อย่างน้อย ดังนี้
1) เครื่องขยายเสียง 1,200 วัตต์ จานวน 2 เครื่อง
2) ลาโพงกรวยโลหะ 15 นิ้ว 150 วัตต์ จานวน 12 ตัว
3) สายดรอปวาย ขนาดไม่น้อยกว่า 9.00 มิลลิเมตร ยาว
200.00 เมตร จานวน 9 ม้วน
4) ไมโครโฟนพร้อมขาตั้ง จานวน 4 ตัว
5) เครื่องเล่น
DVD MP3 จานวน 2 เครื่อง ฯลฯ
รายละเอียดรูปแบบและรายการตามแบบ อบต. กาหนด
แต่เนื่องจากการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ใน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ดังกล่าว เป็นเป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ดังนั้น จึงขอนาเรียนต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลห้วยแก้วเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ต่อไป
ประธานสภาฯ

ตามที่ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว ได้ชี้แจงถึงรายละเอียดต่างๆ
เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนออภิปราย หรือมีข้อซักถามใน
ประเด็นดังกล่าวข้างต้นหรือไม่

๑๒

ที่ประชุม

ไม่

มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว ท่านใดเสนออภิปราย หรือมี
ข้อซักถามเป็นอย่างอื่น

ประธานสภาฯ

ถ้าไม่ มีสมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว ท่านใด เสนออภิปราย
หรือมีข้อซักถามเป็นอย่างอื่น ผมจึง จะขอมติที่ประชุม สภาฯ ออกเสียงลงคะแนน
เปิดเผย โดยการยกมือขึ้นพ้นศีรษะ ว่าเห็นควรอนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามรายละเอียดที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว
เสนอมาหรือไม่

มติที่ประชุม

มีมติ เห็นควรอนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ใน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ตามรายละเอียดที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้วเสนอ ดังนี้
เห็นควรอนุมัติ
จานวน 14 เสียง
ไม่เห็นควรอนุมัติ
จานวน - เสียง
งดออกเสียง
จานวน ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ
--ไม่มี--

ประธานสภาฯ

เมื่อไม่มีเรื่องใดจะเสนอเป็นการอื่นอีก กระผม ต้องขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน
คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการดาเนินการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และหวัง
เป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านอีกในครั้งต่อไป ขอการปิดประชุม

ที่ประชุม รับทราบ
ปิดประชุม เวลา

10.30 น.

(ลงชื่อ)

ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

(นายอัครเดช ศรีพวง)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว

๑๓

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
1. .............................................
(................................................)
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่................
2. .............................................
(................................................)
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่................
3. .............................................
(................................................)
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่................

(ลงชื่อ)

ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นายดารงค์ เทพชมภู)
ประธานสภาฯองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว

