
บันทึกรายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1) ประจ าปี ๒๕61 

วันจันทร์ที่  23  เมษายน  2561 
ณ  อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น. 
*************************************** 

รายนามผู้เข้าประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายทวีศักดิ์        สุระศร ประธานสภาฯ ทวีศักดิ์        สุระศร  
๒ นายสามารถ       เษมฉัตร รองประธานสภาฯ สามารถ       เษมฉัตร  
๓ นางเขมานันท์     วรทรัพย์ เลขานุการสภาฯ เขมานันท์     วรทรัพย์  
๔ นางเยียด           ศุภผล ส.อบต.ม.๑ เยียด           ศุภผล  
๕ นางชุติมันต์        วิชาเฟ่ือง ส.อบต.ม.๒ ชุติมันต์        วิชาเฟ่ือง  
๖ นายนอน           พะงาตุนัด ส.อบต.ม.๓ นอน           พะงาตุนัด  
๗ นางบุปผา          ภาสดา ส.อบต.ม.๓ บุปผา ภาสดา  
๘ นายอ านวย        สุขทวี ส.อบต.ม.๔ อ านวย        สุขทวี  
๙ นายลอยทอง      ศุภผล ส.อบต.ม.๔ ลอยทอง ศุภผล  

๑๐ นางเสาวภา        ส าราญกาย ส.อบต.ม.๕ เสาวภา        ส าราญกาย  
๑๑ นายซื่อ             โชเมืองดี ส.อบต.ม.๖ ซื่อ             โชเมืองดี  
๑๒ นายสมศักดิ์        เสือมาก ส.อบต.ม.๗ สมศักดิ์ เสือมาก  
๑๓ นางสาวจินดา      นาคเขียว ส.อบต.ม.๗ จินดา          นาคเขียว  
๑๔ นางสาวรินดา      แสวงสุข ส.อบต.ม.๘   ขาด 
๑๕ นายมุยหลี       มานุมูลัด ส.อบต.ม.๘ มุยหลี       มานุมูลัด  
๑๖ นายเชิญ            ปลายด่วน ส.อบต.ม.๙ เชิญ           ปลายด่วน  
๑๗ นายจงคิด          เชนุยาว ส.อบต.ม.๙ จงคิด          เชนุยาว  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
/รายนาม... 



รายนามผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมาย
เหตุ 

1 นายพิเชฐ                 บุญประสิทธิ์ รองปลัด อบต. พิเชฐ            บุญประสิทธิ์  
2 นางสาวภูรีรัตน์ สดมสุข ผอ.กองคลัง ภูรีรัตน์ สดมสุข  
3 นายสุพรรณ พรหมสวัสดิ์ ผอ.กองช่าง สุพรรณ พรหมสวัสดิ์  
4 นายไพบูรณ์ พรมชาติ ผอ.กองการศึกษา ไพบูรณ์ พรมชาติ  
5 นางสาวยุภาวรรณ วรรณูปถัมภ์ นักพัฒนาชุมชน ยุภาวรรณ วรรณูปถัมภ์  
6 นายพิเชษฐ์ บุญเกิด นายช่างโยธา พิเชษฐ์ บุญเกิด  
7 นางสาวพรรณวรัท   ชาญเจริญ นักทรัพยากรบุคคล พรรณวรัท ชาญเจริญ  
8 นางสาวจิตรา สุระศร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จิตรา สุระศร  
9 จ่าเอกถิรพุทธิ์ ผกาทอง เจ้าพนักงานป้องกันฯ ถิรพุทธิ์ ผกาทอง  

10 นางสาววลัยลักษณ์ จารุธาดา เจ้าพนักงานธุรการ วลัยลักษณ์ จารุธาดา  
11 นายนราศักดิ์ พะงาตุนัด ผช.จนท.ธุรการฯ นราศักดิ์ พะงาตุนัด  

       



บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
สมัยสามัญ  สมัยที่  2 (ครั้งที่ 1) ประจ าปี พ.ศ. ๒๕61 

วันจันทร์ที่  23  เดือน  เมษายน  พ.ศ. ๒๕61  
ณ  อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  

เปิดประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น. 
----------------------------------------- 

นางเขมานันท์  วรทรัพย์ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ อ่านประกาศสภาฯ
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕๓  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.  ๒๕๓๗ (และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง  พ.ศ.  
๒๕๔๖)   ตามความนัย หมวด ๒  ข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 
๒ พ.ศ. ๒๕๕๔)  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  จึงประกาศ
ก าหนดเรียกสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  สมัย
สามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.  ๒๕61  ระหว่างวันที่  16 – 30 เมษายน  
๒๕61  ทั้งนี้  ให้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  (แก้ไขเพ่ิมเติม  ฉบับที่ ๒ 
พ.ศ. ๒๕๕๔)  รวมทั้งกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้การประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงประกาศ
ให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ  ณ  วันที่  11  เมษายน  พ.ศ. ๒๕61  บัดนี้
ได้ตรวจสอบองค์ประชุมปรากฏว่า ขณะนี้องค์ประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลประทัดบุครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่านประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย เปิด
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุและด าเนินการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุสมัยสามัญ สมัยที่  2(ครั้ งที่  1)  
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕61 ขอเรียนเชิญคะ  

ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายทวีศักดิ์  สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวเปิดการประชุมและ
แจ้งให้ที่ประชุมทราบ  วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ประทัดบุ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕61 สาระส าคัญของ
วาระนี้ คือเรื่องรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา(พ.ศ.
2561–2564) รอบที่ 1 และแจ้งขอความร่วมมือ งานในวันพรุ่งนี้การท า
หมันสุนัขและแมว ตามโควตา 100 ตัว หมู่บ้านละ 10 ตัว ขอให้
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้น าสุนัขและแมวมาท าหมัน รวมถึงสุนัขและ
แมวที่ยังไม่ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ด้วย จะ
ด าเนินการฉีดให้ อายุของสุนัขและแมว ต้องมีอายุ ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป 
สุนัขและแมวที่จะท าหมันต้องให้งดอาหารมาด้วย เรื่องนี้เป็นการแก้ไข
ปัญหาและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าซ่ึงเป็นเรื่องส าคัญ 

/ในวันนี้... 
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 ในวันนี้มีสมาชิกฯ ขาดการประชุม 1 ท่าน คือ นางสาว  รินดา แสวงสุข 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่ที่ 8 บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว  
กระผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ สมัย
สามัญ สมัยที่ 2  ประจ าปี พ.ศ.๒๕61 ณ บัดนี้    

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2561 เมื่อวันที่  15 กุมภาพันธ์ 2561 

นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
 ในวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 

ต าบลประทัดบุ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 15 
กุมภาพันธ์ 2561  ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ประทัดบุ ครับ 

นางเขมานันท์  วรทรัพย์ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า   
 เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ท่านสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
 ส าหรับรายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 

2561 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561  ได้จัดท าและส่งให้ท่านสมาชิก
สภา อบต. เรียบร้อยแล้ว ท่านสมาชิกสภาฯ มีข้อความใดที่ต้องการเพ่ิมเติม 
ขอเรียนเชิญค่ะ 

นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
มีท่านที่ต้องการเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ผมจะขอมติรับรองรายงานการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ สมัยสามัญ สมัยแรก 
ประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ครับ 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2561 
เมื่อวันที่ 15  กุมภาพันธ์ 2561 ด้วยคะแนนเสียง   14  เสียง   

 ไม่รับรอง –  เสียง   
 งดออกเสียง  1  เสียง  

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
    3.1 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
    (พ.ศ.2561-2564) รอบที่ 1 

นายทวีศักดิ์ สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
ล าดับต่อไป เป็นระเบียบวาระที่ 3.1 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณารายงานการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา(พ.ศ.2561–2564) รอบที่ 1 ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  ขอเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลประทัดบุ ได้แจ้งระเบียบที่เก่ียวข้อง ครับ 

/นางเขมานันท์... 
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นางเขมานันท์  วรทรัพย์ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 
    เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ สมาชิกสภา 
    องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบ 
    กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
    ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ และ  ข้อ ๑๔  ได้ก าหนดให้มี
    การด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
    ท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ 
    ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
    ท้องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการ ฯ จะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการใน
    การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการติดตามและประเมินผล
    แผนพัฒนารายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ 
    ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ
    สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการ
    ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
    ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้อง
    ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสอง
    ครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปีมอบหมายให้ 
    นางสาวจิตรา สุระศร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นผู้ชี้แจง ค่ะ 
นางสาวจิตรา สุระศร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กล่าวว่า  
 เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ท่านสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน    
 ดิฉัน นางสาวจิตรา สุระศร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
 เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมี

ประสิทธิภาพ  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต าบล
ประทัดบุ  จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต าบลประทัด
บุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1 
(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕60  ถึง  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖1) ขึ้น เพ่ือ
รายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลประทัดบุทราบ  คณะกรรมการ ฯ หวังว่ารายงานผลการติดตามฉบับ
นี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่ งในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
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1.  ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผน   
เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี  

และการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  การ
จ่ายขาดเงินสะสม  งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอ่ืนๆ  เมื่อมีการใช้
จ่ายงบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าด าเนินการไปอย่างไรบ้า ง  บรรลุ
วัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

การน าแผนไปจัดท างบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็น
แนวทางในการจัดท างบประมาณ  ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดท างบประมาณการรายรับ  และประมาณการ
รายจ่าย และให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพ่ือใช้
ประกอบการค านวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์  
ดังนี้ 

๑)  ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย  
และต้องไมม่ีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน 

๒)  ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะ
ให้เงินอุดหนุน 

๓)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีจะต้องด าเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน 

๔)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้น า
โครงการขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวด
เงินอุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุน
ส ารองเงินสะสม หรือเงินกู ้

ระเบียบกระทรวงมหาไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
ข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
และงบประมารรายจ่ายเพ่ิมเติม  รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่
ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี   

กล่าวอีกนัยหนึ่งความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบ
การด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  
ท าให้ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ท าให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา  
โครงการ  กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร  บุคลากร  สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การ
ปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของ 
ประชาชนและน าไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะ 
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มากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการด าเนินการ  ขยาย
โครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้อง
เร่งรีบด าเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอย
สิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป  เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้  ด าเนินการปรับปรุงให้
ดีขึ้น  ตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการ
ขยายแผนงาน  โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้ เกิด
การพัฒนาท้องถิ่น  โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและ
มีความยั่งยืน  เป็นไปตามเป้าประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง   
 2.  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผน 

๑)  เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
๒)  เพ่ือการปรับปรุงแผนงาน   
๓)  เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับโครงการ 
๔)  เพ่ือระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะน าไปใช้ให้เหมาะสม 
๕)  เพ่ือความกระจ่างชัดของแผนงาน 
๖)  เพ่ือการพัฒนาแผนงาน 
๗)  เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน 
๘)  เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
๙)  เพ่ือการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 
 
3.  ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผน 
ขั้นตอนที่ ๑   

แต่ งตั้ งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๘  ดังนี้   

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย  

๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน     
๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๓)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       
๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการ

อีกหนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้   
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ขั้นตอนที่ ๒    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)   

 
ขั้นตอนที่ ๓    

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการติดตามและประเมนผล
แผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๙ (๒)   

 
  ขั้นตอนที่ ๔    

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ง
ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม
ของทุกปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ (๓)    

 
ขั้นตอนที่ ๕    

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือน
ตุลาคมของทุกปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘  ข้อ ๑๔ (๕)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ผังขั้นตอน... 
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ผงัขั้นตอนการด าเนินการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นคณะกรรมการ
พฒันาท้องถิ่น 

       ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองคร้ัง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

คณะกรรมการ
ตดิตามและ
ประเมนิผล

แผนพฒันาท้องถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงได้จากการตดิตามและ
ประเมนิผลแผนพฒันาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ด าเนินการตดิตามและ 
ประเมนิผลแผนพฒันา 

ก าหนดแนวทาง วธีิการในการตดิตามและประเมนิผล
แผนพฒันา 

/4.เครื่องมือ... 
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 4.  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผน 
 สิ่งที่จะท าให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการติดตาม
ประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่
ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดังนี้   

4.๑  การประเมินผลในเชิงปริมาณ 
(๑)  แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท

๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
   (๒)  แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 

แบบท่ี  ๑  แบบการก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน 
    ท้องถิ่น 

แบบท่ี  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

(๓)  ข้อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th)  
4.๒  การประเมินผลในเชิงคุณภาพ   

เครื่องมือที่ใช้  คือแบบส ารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม 
โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ด าเนินงาน โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
  -  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ภาพรวม   -  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
ประทัดบุในแต่ละโครงการ 
  -  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์การบริหารส่วนต าบล
ประทัดบุ 
 5.  ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผน 

๑)  ท าให้รู้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีประสิทธิภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 
๒)  เห็นจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน  ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน  ขั้นตอนการ

ปฏิบัติ  ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้เสร็จ  ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการ
น าไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๓)  ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลงมาก
น้อยแค่ไหน  การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง  อาทิ  เช่น  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์
บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการน าโครงการไปปฏิบัติ 
เป็นต้น 

๔)  ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิดจาก
สาเหตุอะไร  เพ่ือน ามาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการน าไป
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

 
/5) ท าให้ทราบ... 

http://www.dla.go.th/
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๕)  ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร  
เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด  การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท างานของแผนงาน
ให้มีความกระจ่างชัด  เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแต่ละข้ันตอนให้หมดไป 

๖)  ท าให้ทราบว่าแผนงานที่น าไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses)  อะไรบ้าง 
และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร  เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผล
การวิเคราะห์จะน าไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๗)  ท าให้ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการ
น านโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่   
(ผู้สนับสนุนทางการเงินมี  ๒ ส่วน  คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพ่ือให้การน าโครงการไป
ปฏิบัติประสบผลส าเร็จ  และส่วนที่สอง  คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อท าการประเมินผลโครงการ  ทั้ง
ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน  เพื่อท าการประเมินผลต่างๆ)      

๘)  การประเมินจะชี้ ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบ
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง และ
ปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด  และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง       

๙)  การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยาย
โครงการให้ครอบคลุมกว้างขาวยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะ
แข่งขันกันการประเมินผลจะท าให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชน
สมควรสนับสนุนให้ด าเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความส าเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก  

ส่วนที่  2 
การติดตามและประเมินผล 
2.1  สรุปผลการติดตามและประเมินผลในปีที่ผ่านมา 
2.2  สรุปผลการติดตามและประเมินผลในช่วงสามปีที่ผ่านมา 
2.3  การประเมินสภาพทั่วไป 
2.4  การประเมินผลยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
ส่วนที่  3 
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
3.1  การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
3.2  วิเคราะห์เชิงคุณภาพ 
3.3  สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
ส่วนที่  4  สรุปผล  ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
4.1  สรุปผลการติดตามและประเมินผล 
4.2  ข้อสังเกตการติดตามและประเมินผล 
4.3  ข้อจ ากัดในการติดตามและประเมินผล 
4.4  ข้อเสนอแนะการติดตามและประเมินผล 
 
 

/รายงานโครงการ... 



  
รายงานโครงการที่ด าเนินการ  รอบเดือน  เมษายน  2561  (ห้วง ต.ค. 2560 - เม.ย. 2561) 

  อบต.ประทัดบุ ปราสาท จ.สรุินทร ์

  ชื่อโครงการ  เบิกจ่าย (บาท)  

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1 
โครงการก่อสร้างทางเดินเช่ือมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเก่าถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใหม่และเทลาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก                        30,000  

                           30,000  

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมการศึกษาและการพัฒนาคน 

1 โครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรูพ้ันธุ์พืชและพันธุ์สัตว ์                        42,675  

2 โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ                        34,500  

3 โครงการอาหารเสรมินม (ศพด.,ป.จ.ว., พนม)                      514,556  

4 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาส าหรับอาหารกลางวัน (ศพด.)                      492,800  

5 
โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าจดัการเรียนการสอนรายหัวส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก                      132,600  

6 
เงินอุดหนุนกิจการการศึกษาให้แกโ่รงเรียนเจรญิราษฎร์วิทยา 

                     678,000  

7 เงินอุดหนุนกิจการการศึกษาให้แกโ่รงเรียนบ้านพนม                        10,800  

                       1,905,931  

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสังคมอย่างย่ังยืน 

1 โครงการมอบบา้นท้องถิ่นประชารฐั                        15,200  

2 โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหาอบุัติเหตุทางถนน                        47,220  

3 โครงการกิจกรรมวันผู้สูงอาย ุ                        30,000  

4 โครงการวันลอยกระทง                        40,000  

5 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง                        26,515  

  รวม                      158,935  
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/ยุทธศาสตร์... 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านส่งเสริมสุขภาพและการสาธารณสุขมูลฐาน 

1 โครงการอบรมส่งเสรมิความรู้ด้านกีฬาแก่เยาวชนและประชาชน                        25,000  

2 โครงการส่งเสริมการออกก าลังกาย                        20,000  

3 โครงการจดัซื้อเสาประตูฟุตบอล 11  คน                        22,000  

4 โครงการจดัซื้อเสาประตูฟุตบอล 7  คน                        17,000  

                           84,000  

  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารและการบรกิาร 

1 ค่าจ้างเหมาบริการ จนท.ปฏิบัติงานหน่วยกู้ชีพ อบต.ประทัดบ ุ                      162,000  

2 วัสดุวิทยาศาสตร ์- วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า                        39,997  

                         162,000  
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/สรุปรายงาน... 



สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบรหิารส่วนต าบลประทัดบุ  (พ.ศ. 2561 - 2564)  รอบเมษายน  2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรนิทร์ 

          

ยุทธศาสตร ์ ด้าน จ านวนโครงการ
ในแผนพัฒนาฯ 

(2561) 

 งบประมาณ 
(บาท)  

จ านวนโครงการที่
อนุมัติเข้า

งบประมาณ
รายจ่าย 

 งบประมาณ 
(บาท)  

จ านวน
โครงการที่

ด าเนินการได้ 

 เบิกจ่าย (บาท)  คิดเป็นร้อยละ 
(เทียบต่อ

แผน) 

 หมายเหตุ 
(เทียบต่อ

ข้อบัญญัติ)  

1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 39 15,284,000.00 7     2,452,000  1      
857,000.00  

2.56       14.29  

2 ด้านการศึกษาและการพัฒนา
คน 

12 3,608,000.00 7     3,475,023  7   
2,062,561.00  

58.33      
100.00  

3 ด้านส่งเสริมอาชีพและพัฒนา
สังคมอย่างยั่งยืน 

25 444,400.00 9         90,000  5       16,360.00  20.00       55.56  

4 ด้านส่งเสริมสุขภาพและการ
สาธารณสุขมูลฐาน 

14 3,608,000.00 5       702,000  4      
204,000.00  

28.57       80.00  

5 ด้านการบริหารและการบริการ 16 300,000.00 14       281,900  2       55,600.00  12.50       14.29  

  รวม 106 
 

  23,244,400  42     7,000,923             19        
3,195,521  

17.92   

/นายทวัศักดิ์... 
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นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
 มีท่านใดต้องการสอบถาม เพ่ิมเติม รายงานการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา(พ.ศ.2561–2564) รอบที่ 1 หรือไม่ ถ้าไม่มีถือว่าทุกท่านได้
รับทราบ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา(พ.ศ.2561–
2564) รอบท่ี 1  

มติที่ประชุม รับทราบ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา(พ.ศ.2561–
2564) รอบที่ 1 

นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
 ขณะนี้ได้ด าเนินการประชุมมาจนถึง 12.00 น. ผมขอพักการประชุม 

เพ่ือให้ทุกท่านรับประทานอาหารกลางวัน แล้วจะเริ่มการประชุมอีกครั้งใน
เวลา 13.00 น. 

 

    -พักการประชุม- 
    ภาคบ่าย เวลา 13.00 น. 

 

นางเขมานันท์  วรทรัพย์          เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 
 บัดนี้ได้ตรวจสอบองค์ประชุมแล้วปรากฏว่า องค์ประชุมสภาองค์การบริหาร    

ส่วนต าบลประทัดบุครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่านประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ด าเนินการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลประทัดบุ ต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี  4    เรื่องอ่ืนๆ 
นายทวีศักดิ์ สุระศร  ประธานสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 
    มีท่านใด มีเรื่องที่น าเสนอในวาระอ่ืนๆ นี้ ขอเชิญครับ  
นางเขมานันท์  วรทรัพย์ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ สมาชิกสภา 
  องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

  ขอสอบถามกรณีตั้งงบประมาณเป็นโครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ 
 บ้านพนม หมู่ที่  7 งบประมาณ ตั้งไว้ ในข้อบัญญัติประจ าปี  2561 
 132,000 บาท  ทราบว่าทางหมู่บ้านมีงบประมาณด าเนินการแล้วใช่ 
 หรือไม่  หากมีงบประมาณแล้ว งบประมาณของโครงการที่มีอยู่ ใน
 ข้อบัญญัติจะด าเนินการอย่างไร 

 
 
 /นายสมศักดิ์... 
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นายสมศักดิ์  เสือมาก  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ หมู่ที ่7 กล่าวว่า 
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ สมาชิกสภา 

  องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม  
    นายสมศักดิ์  เสือมาก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 7 
    ในส่วนนี้จะขอโอนไปด าเนินการโครงการก่อสร้างรั้ว คสล. กั้นที่สาธารณะ
    ครับ 

นายทวีศักดิ์ สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 
ท่านใดมีเรื่องท่ีต้องการน าเสนอในวาระอ่ืนๆ นี้ ขอเชิญครับ 

นายนอน พะงาตุนัด  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ หมู่ที ่3 กล่าวว่า 
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ สมาชิกสภา 

  องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
กระผม นายนอน พะงาตุนัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่ที่ 3 

  มีสอบถามว่าโครงการการซ่อมแซมถนนจะเริ่มด าเนินการเมื่อใด และขอ
  สอบถามโครงการก่อสร้างในข้อบัญญัติ ซอย นางจันออม บัวสิน หมู่ที่ 3 
  ไม่มีในข้อบัญญัติ และขอสอบถามความคืบหน้าเรื่องการขอสูบน้ าใน 
  สระน้ าสาธารณะข้างองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 

นางสาวพรรณวรัท ชาญเจริญ นักทรัพยากรบุคคล กล่าวว่า 
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ สมาชิกสภา 

  องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
ดิฉัน นางสาวพรรณวรัท  ชาญเจริญ นักทรัพยากรบุคคล การขอใช้น้ าจาก

  แหล่งน้ าสาธารณให้มายื่นค าร้องที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชน  
  ในเรื่องการขอใช้น้ าจากแหล่งน้ าสาธารณให้มายื่นค าร้องที่ศูนย์ยุติธรรม
  ชุมชนต าบลประทัดบุ เพ่ือจักได้น าเสนอคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน
  เพ่ือด าเนินการหาแนวทางต่อไป คะ 

นายซื่อ  โชเมืองดี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ หมู่ที ่6 กล่าวว่า 
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ สมาชิกสภา 

  องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
กระผม นายซื่อ โชเมืองดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่ที่ 6 
ขอสอบถามเรื่องการลงหินคลุกถนนดินซอยบ้านนางบัวเรียว ครับ 

นางเยียด  ศุภผล   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ หมู่ที ่1 กล่าวว่า 
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ สมาชิกสภา

 องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
ดิฉัน นางเยียด  ศุภผล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่ที่ 1  
ขอสอบถาม ในเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการออก

  หนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง “ป่าเสมาะเกรียล ป่าประเลียน ป่าปวงตึก”  
   

/นายจงคิด... 
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สามารถเสนอเพ่ิมเติมได้หรือไม่ คะ เรื่องที่ 2 ขอสอบถามการขยายเขต
  ประปา จะด าเนินการเมื่อใด เรื่องท่ี 3 เรื่องการก่อสร้างรั้วรอบสนามกีฬา 

นายจงคิด  เชนุยาว  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ หมู่ที ่9 กล่าวว่า 
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ สมาชิกสภา 

  องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
    กระผม นายจงคิด  เชนุยาว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่ที่ 9
    ขอสอบถาม ในเรื่องแรก การซ่อมแซมถนน ม.๕ ม.๔ ม. ๙  จะด าเนินการ
    ซ่อมแซมเม่ือใด ครับ เรื่องที่ 2 สอบถามเรื่องการวางท่อ ม.๕ 
นางเขมานันท์  วรทรัพย์ ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.ประทัดบุ กล่าวว่า 

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ สมาชิกสภา 
  องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

เนื่องจากตอนนี้องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุไม่มีคณะผู้บริหารฯ  จึง
  แบ่งการรับผิดชอบดูแล ถ้าเป็นงานโครงสร้างพื้นฐาน ขอมอบหมายให้  

นายสุพรรณ พรหมสวัสดิ์ ผู้อ านวยการกองช่าง 
นายสุพรรณ  พรหมสวัสดิ์ ผู้อ านวยการกองช่าง กล่าวว่า 

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ สมาชิกสภา 
  องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

    กระผม นายสุพรรณ พรหมสวัสดิ์ ผู้อ านวยการกองช่าง ในเรื่องการก่อสร้าง
    รั้ว  เนื่องจากติดภาระด้านพัสดุและท่านปลัด อบต. ติดอบรมเลยท าให้ 
    กระบวนการชะลอ ส่วนในเรื่องวางท่อ จากการลงตรวจสอบพื้นท่ีพบว่า มี 
    ๔ จุด ครับ 
นางเขมานันท์  วรทรัพย์ ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.ประทัดบุ กล่าวว่า 

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ สมาชิกสภา 
  องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

    ชี้แจงงานรั้วจะท าโครงการถนนคอนกรีตให้เรียบร้อยแล้วก่อนแล้วจึง 
    ด าเนินการโครงการรั้ว ส่วนงานซ่อมแซมถนนลงลูกรัง งานปรับเกรด  
    งบประมาณของเรามีจ านวนจ ากัด คะ ส่วนในเรื่องการแต่งตั้ง  
    คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง 
    “ป่าเสมาะเกรียล ป่าประเลียน ป่าปวงตึก” ตั้งได้ ๕ คนแต่ไม่เกิน ๗ คน 
    หากจะตั้งเพ่ิมเติมก็อยู่ในดุลพินิจของสภา อบต. คะ 

การแต่งตั้งคณะกรรมการฯ เมื่อคราวประชุมที่แล้ว มี ๕ ท่าน   
  ประกอบด้วย 

     1. นางสาวจินดา นาคเขียว สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 
     2. นายมุยหลี  มานุมูลัด  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 
     3. นางชุติมันต์  วิชาเฟ่ือง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 
     4. นางเยียด  ศุภผล สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 
     5. นายนอน พะงาตุนัด สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 

/ตามระเบียบ... 
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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม พ.ศ.2547  
  ข้อ ๑๐๓ ข้อ ๑๐๙  หากมีสมาชิกเสนอเพ่ิมต้องมีผู้รับรอง ถ้าคณะ 
  ผู้บริหารฯ เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง 

นางชุติมันต์  วิชาเฟ่ือง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ หมู่ที ่2 กล่าวว่า 
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ สมาชิกสภา 

  องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
ดิฉัน นางชุติมันต์  วิชาเฟ่ือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่ที่ 

  2 ขอเสนอ นายสมศักดิ์  เสือมาก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 คะ 
นายทวีศักดิ์ สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 

ผมขอผู้รับรองครับ 
ผู้รับรอง   1. นางบุปผา  ภาสดา สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 

       2. นายเชิญ ปลายด่วน  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9 
นางเยียด  ศุภผล   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ หมู่ที ่1 กล่าวว่า 

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ สมาชิกสภา 
  องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

ดิฉัน นางเยียด  ศุภผล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่ที่  
  1 ขอเสนอ นายสามารถ  เษมฉัตร รองประธานสภา อบต. คะ  

นายทวีศักดิ์ สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
ผมขอผู้รับรองครับ 
ผู้รับรอง   1. นายซื่อ โชเมืองดี สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 

       2. นายอ านวย สุขทวี  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 
นายทวีศักดิ์ สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 

ผมขอมติเห็นชอบ ครับ 
มติที่ประชุม   เห็นชอบให ้1. นายสมศักดิ์  เสือมาก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 
     2. นายสามารถ เษมฉัตร  รองประธานสภา อบต.  
 เป็น คณะกรรมการพิจารณา กลั่นกรอง การออกหนังสือส าคัญส าหรับที่

หลวง ป่าเสมาะเกรียล ป่าประเลียน ป่าปวงตึก เพิ่มเติม 
 ด้วยคะแนนเสียง 14  เสียง   
 ไม่เห็นชอบ -  เสียง   
 งดออกเสียง  1  เสียง  

นายสมศักดิ์  เสือมาก  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ หมู่ที ่7 กล่าวว่า 
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ สมาชิกสภา 

  องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
    กระผม นายสมศักดิ์  เสือมาก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
    หมู่ที่ 7 ขอสอบถามเรื่องประปาบ้านพนม ม. ๗ ลูกลอยอาจจะเสีย จะให้
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    ทางผู้รับเหมาเป็นผู้ซ่อมหรือ อบต. จะต้องซ่อมเอง ลูกลอยมีการติดตั้งที่หอ
    สูง ครับ  
นายทวีศักดิ์ สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 

ในเรื่องของประปาหมู่ที่ 7 ลูกลอย ๒ ตัว เป็นคนละประเภท  ข้อเสียของ
  ลูกลอยหากมีไฟตก  ลูกลอยจะไหม้  การปิดลูกลอยให้ตัดน้ าเราสามารถปิด
  เองได้ มีท่านใดจะน าเสนอเรื่องอ่ืนเพิ่มเติมหรือไม่ครับ  

นายมุยหลี มานุมูลัด  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ หมู่ที ่8 กล่าวว่า 
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ สมาชิกสภา 

  องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
    กระผม นายมุยหลี มานุมูลัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่ที่ 8
    ขอน าเสนอปัญหาถนนสายตาปาง – เชื้อเพลิง  เป็นหลุมเป็นบ่อเกิดจาก
    การรั่วของท่อน้ าประปา ซึ่งหากหลุมมีขนาดใหญ่ขึ้นและเกิดบริเวณกลาง
    ถนนท าให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ในเรื่องนี้จะด าเนินการแก้ไขอย่างไร ครับ    
นางเขมานันท์  วรทรัพย์ ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.ประทัดบุ กล่าวว่า 

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ สมาชิกสภา 
  องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

ขอชี้แจง ถนนสายตาปาง – เชื้อเพลิง  เป็นถนนในความรับผิดชอบของ
  ต าบลสมุด ที่รับโอนมาเพียงต าบลเดียว  ในการซ่อมแซมถนนจะต้องท า
  หนังสือแจ้งต าบลสมุดและแจ้งทางหลวงชนบท  ขอมอบหมายให้  

นางสาวพรรณวรัท ชาญเจริญ นักทรัพยากรบุคคล รักษาราชการแทน 
  หัวหน้าส านักงานปลัด ประสานต าบลสมุด และ นายสุพรรณ พรหมสวัสดิ์
  ผู้อ านวยการกองช่างประสานทางหลวงชนบท ส่วนงบประมาณในการ 
  ซ่อมแซมเราก็จะมาดูงบประมาณกันอีกที คะ 

นายทวีศักดิ์ สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 
แจ้งให้สมาชิกสภา อบต. ท าหนังสือมายัง อบต. เพ่ือให้ทางอบต.จะได้ 

  ประสานต่อ ครับ 
นายมุยหลี มานุมูลัด  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ หมู่ที ่8 กล่าวว่า 

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ สมาชิกสภา 
  องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

กระผม นายมุยหลี มานุมูลัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่ที่ 8 
หลุมที่เกิดขึ้นกว้างประมาณ ๑ ฟุต แต่ลึก ขอเสนอแนวทางในการแก้ไข

  ปัญหาเบื้องต้นคือ จะขออนุญาตชาวบ้านตัดอุดท่อ 
นางเขมานันท์  วรทรัพย์ ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.ประทัดบุ กล่าวว่า 

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ สมาชิกสภา 
  องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

ขอให้ทางหมู่บ้านท าหนังสือมาเพ่ือเราจะได้น าไปประสานแจ้งและขอ 
  อนุญาต ต าบลสมุด 
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นางสาวจิตรา สุระศร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กล่าวว่า  
 เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ท่านสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน    
 ดิฉัน นางสาวจิตรา สุระศร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
 ขอความอนุเคราะห์สมาชิกสภา อบต. ทุกหมู่บ้านที่มีน้ าประปา  ให้น า

น้ าประปามาเพ่ือตรวจสอบคุณภาพของน้ าแห่งละ ๑ ลิตร คะ 
นางเยียด  ศุภผล   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ หมู่ที ่1 กล่าวว่า 

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ สมาชิกสภา 
  องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

ดิฉนั นางเยียด  ศุภผล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่ที่ 1 
ขอสอบถาม เรื่องการขุดเจาะบาดาล ข้างที่ท าการ อบต.เก่า ว่าจะมีการ

  ด าเนินการได้หรือไม ่
นางเขมานันท์  วรทรัพย์ ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.ประทัดบุ กล่าวว่า 

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ สมาชิกสภา 
  องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

ที่ดินของ อบต. เป็นทรัพย์สินของ อบต. ให้หมู่บ้านท าหนังสือขอใช้พ้ืนที่
  ว่าจะใช้ขนาดเท่าใด  แนบบันทึกการประชุมประชาคม  แต่การขอเจาะ
  บาดาลต้องขออนุญาตกรมทรัพยากรบาดาลด้วย คะ 

นายจงคิด เชนุยาว  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ หมู่ที ่9 กล่าวว่า 
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ สมาชิกสภา 

  องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
กระผม นายจงคิด เชนุยาว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่ที่ 9 
ชาวบ้านขอน าเสนอโครงการติดตั้งไฟฟ้าโซลาเซล แต่คณะกรรมการประชา

  รัฐ แจ้งว่า ยังไม่มีการประเมินราคา จากที่ได้ขอใช้น้ าหมู่ที่ 4 มีการเก็บค่า
  น้ า 5 บาท ซึ่งถ้าหากได้ไฟฟ้าโซลาเซลจะท าให้ค่าน้ าในแต่ละครัวเรือนถูก
  ลง ครับ ขอน าเสนอเรื่องนี้ ครับ 

นายทวีศักดิ์   สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
ผมขอรับไปด าเนินการสอบถามช่างรางวัดต่อไปครับ 

              มีท่านอื่นมีเรื่องเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ ตอนนี้เวลาก็   
    ล่วงเลยมาพอสมควร  ส าหรับวันนี้เราได้พิจารณา รายงานการติดตามและ
    ประเมินผลแผนพัฒนา (พ.ศ.2561-2564) รอบท่ี 1 และเรื่องต่างๆ 
    ขอบคุณท่านสมาชิกฯ ที่ได้เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ขอบคุณหัวหน้า
    ส่วนทุกส่วน ที่ได้ร่วมประชุมชี้แจงตอบข้อซักถามต่างๆ ผมขอ ปิดประชุมสภา
    องคก์ารบริหารส่วนต าบลประทัดบุ สมัย สามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1) 
    ประจ าปี 2561  

ปิดประชุม  ๑4.0๐  น. 
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  (นายลอยทอง  ศุภผล)    (นายมุยหลี  มานุมูลัด)           (นางบุปผา ภาสดา)   
คณะกรรมการตรวจบันทึก     คณะกรรมการตรวจบันทึก      คณะกรรมการตรวจบันทึก 

 
 

 
(นางเขมานันท์  วรทรัพย์) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
 

 
 

(นายทวีศักดิ์  สุระศร) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 

 
 


