
 
ส ำเนำ 

บันทึกรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพลสงครำม 
สมัยประชุม สมัยสำมัญ สมัยท่ี 4 ประจ ำปี 2560 

วันศุกร์ที่ 27 ตุลำคม 2560 เวลำ 09.30 น. 
ณ ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพลสงครำม 

*********************************** 
ผู้มำประชุม 

1.นายท้อน ขอจรกลาง   รองประธานสภา อบต.พลสงคราม 
2.นายสรรเพชญ์ นิ่มกัน   สมาชิก อบต.พลสงคราม  
3.นางลมหวล ปัญญาวงษ์   สมาชิก อบต.พลสงคราม 
4.นายอัศนัย ขอรสกลาง   สมาชิก อบต.พลสงคราม 
5.นางนิ่ม  สุดนอก   สมาชิก อบต.พลสงคราม  
6.นายวิโรจน์ ไพราม   สมาชิก อบต.พลสงคราม  
7.นายสมบัติ คลาดสูงเนิน   สมาชิก อบต.พลสงคราม 
8.นายสามารถ ปัญญารัตนรักษ์  สมาชิก อบต.พลสงคราม  
9.นายอาทิตย์ พบด่าน   สมาชิก อบต.พลสงคราม  
10.นายสมบูรณ์ กองตรวจกลาง  สมาชิก อบต.พลสงคราม  
11.นายสด ขออบกลาง   สมาชิก อบต.พลสงคราม  
12.นายสุภาพ ศอกกลาง   สมาชิก อบต.พลสงคราม   
13.นายฉลอง แก้วกลาง   สมาชิก อบต.พลสงคราม  
14.นายประจักษ์ ขอเหนี่ยวกลาง  สมาชิก อบต.พลสงคราม  
15.นางสาวรัตนากร ขอรวมกลาง  สมาชิก อบต.พลสงคราม  
16.นายกุหลาบ ขอเจริญกลาง  สมาชิก อบต.พลสงคราม  
17.นายประทม ขอใหญ่กลาง  สมาชิก อบต.พลสงคราม  
18.นายสมเกียรติ ถัดพิมาย  สมาชิก อบต.พลสงคราม 
19.นางสาวละมุล ขอมีกลาง  สมาชิก อบต.พลสงคราม  
20.นายจรัส แก้วกลาง   สมาชิก อบต.พลสงคราม  
21.นายสมชัย ขอเหนี่ยวกลาง  สมาชิก อบต.พลสงคราม  
22.นายทองหล่อ นกสามเมือง  สมาชิก อบต.พลสงคราม  
23.นายสะหัส รอรักกลาง   สมาชิก อบต.พลสงคราม  
24.นายเริ่ม โนนเปือย   สมาชิก อบต.พลสงคราม 
25.นายสมบูรณ์  จงแยกกลาง  สมาชิก อบต.พลสงคราม 
26.นายจิตร  ขอเหล็กกลาง  สมาชิก อบต.พลสงคราม  
 
 

/ผู้ไม่มา..... 
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27.นายบุญส่ง โอ่งกลาง   สมาชิก อบต.พลสงคราม  
28.นายเฉลียว ขอเมี้ยนกลาง  สมาชิก อบต.พลสงคราม 
29.นายถิระรุจ  วิระชัยกูล   เลขานุการสภาฯ 

ผู้ไม่มำประชมุ 
1.นายกิตติศักดิ์  โกสันเทียะ ประธานสภา อบต.พลสงคราม 
2.นายแสน  ขอชิดกลาง  สมาชิก อบต.พลสงคราม 

ผู้เข้ำร่วมประชุม 

1.นายพงษ์ศักดิ์ ไทรพิพัฒน์พานิช นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพลสงคราม 
2.นายนิด  ลักถูกลาง  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลพลสงคราม 
3.นางสาวรัตนากร ขอยึดกลาง หัวหน้าส านักปลัด 
4.นางสาวอรพรรณ เอ้ือมศศิธร ผอ.กองคลัง 
5.นางสาวภัคศุดา  สวัสดีลาภา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

เริ่มประชุม   เวลา 09.30 น. 

นำยถิระรุจ วิระชัยกูล เรียนรองประธานสภาฯ  ท่านรองประธานสภา นายกอบต. รองนายกอบต.  
เลขำนุกำรสภำฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพลสงครามที่เคารพทุกท่านในการ

ประชุมวันนี้ เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 บัดนี้ทีป่ระชุมได้มา
ครบองค์ประชุมแล้ว เรียนเชิญรองประธานสภาฯ ท าหน้าที่ประธานที่
ประชุม จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย และก็สวดมนต์ไหว้พระพร้อมกัน 

ระเบียบวำระท่ี 1 เรื่อง ประธำนแจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ 
ประธำน -ประธานสภาไม่สบาย ผมในฐานะรองประธานสภาก็ท าหน้าที่ประธานที่

ประชุม 
 - ขอขอบคุณทุกท่านที่พาชาวบ้านต าบลพลสงครามของเราไปร่วมงานถวาย

ดอกไม้จันทน์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร โดยพร้อมเพรียงกัน 

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวำระท่ี 2 เรื่อง รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำครั้งที่ผ่ำนมำ 
 (การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560) 

ประธำนสภำฯ ครับกข็อให้ท่านได้พิจารณาดูว่ามีเนื้อหาขาดตกบกพร่องตรงไหนบ้างก็ยก
มือชี้แจงได้นะครับ 

 เมื่อท่านได้พิจารณาแล้ว ขอให้ท่านยกมือเพ่ือรับรองรายงานการประชุม
ครับ   

 
         /ระเบียบ... 
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มติที่ประชุม รับรอง 27 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

ระเบียบวำระท่ี 3 เรื่องกระทู้ถำม 
 - ไม่มี 

ระเบียบวำระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมกำรที่สภำฯตั้งขึ้นและพิจำรณำแล้วเสร็จ 
 - ไม่มี        

ระเบียบวำระท่ี 5 เรื่องเสนอใหม่ 
 5.1 รำยงำนกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำครั้งที่ 2 ตั้งแต่ 

(เมษำยน – กันยำยน 2560) 

ประธำน เชิญเจ้าหน้าที่ครับ 

นำงสำวรัตนำกร ขอยึดกลำง เรียนท่านประธาน คณะผู้บริหาร และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
หัวหน้ำส ำนักปลัด นะคะ ในเรื่องการติดตามการประเมินผลแผนเป็นระเบียบตัวใหม่ ต้องให้มี

การติดตามหนึ่งปี 2 ครั้งค่ะ องค์การบริหารส่วนต าบลพลสงครามจึงได้
ก าหนดการติดตาม คือรอบแรกในเดือนตุลาคม 2559 – เดือนมีนาคม 
2560 รอบสองเริ่มเดือนเมษายน 2560 – เดือนกันยายน 2560 ในรอบแรก
เราได้มีการรายงานสภาไปแล้วนะคะ ในช่วงที่ผ่านมาค่ะ ส่วนครั้งนี้จะเป็น
รายงานครั้งที่สองค่ะ และก็สรุปผลการติดตามการประเมินผลทั้ง
ปีงบประมาณ คือปี 2560 นะคะ ขอเชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผนค่ะ 

นำงสำวภัคศุดำ สวัสดีลำภำ เรียนท่านประธาน และผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะคะ ในส่วนของการ 
นักวิเครำะห์นโยบำยฯ ติดตามครั้งที่สอง นะคะ เริ่มตั้งแต่เดือน เมษายน 2560 – เดือนกันยายน 

2560 นะคะ โดยตามแผนยุทธศาสตร์ทั้งหมด 5 แผนยุทธศาสตร์นะคะ  
 แผนยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน มีการด าเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด 

18 โครงการ อยู่ระหว่างด าเนินการ 2 โครงการ และยังไม่ได้ด าเนินการ 6 
โครงการ 

 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด าเนินการ
แล้วเสร็จทั้งหมด 4 โครงการ 

 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและบริหารการจัดการ ด าเนินการแล้วเสร็จ
ทั้งหมด 7 โครงการ ยังไม่ได้ด าเนิน 6 โครงการ 
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 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม ด าเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด 23 
โครงการ ยังไม่ได้ด าเนินการ 11 โครงการ 

 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ด าเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด 3 
โครงการค่ะ ในช่วงที่สอง ด าเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด  55 โครงการ คิด
เป็นร้อยละ 50 ค่ะ 

 ในส่วนของแบบสรุปทั้งปีนะคะ โดยเริ่มตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2559 – เดือน
กันยายน 2560 ค่ะ 

 ทางด้านยุทธศาสตร์ที่ 1 ด าเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด 26 โครงการ อยู่
ระหว่างด าเนินการ 2 โครงการ และยังไม่ได้ด าเนินการ 6 โครงการ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด าเนินการ
แล้วเสร็จทั้งหมด 4 โครงการ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและบริหารจัดการ ด าเนินการแล้วเสร็จ
ทั้งหมด 22 โครงการ และยังไม่ได้ด าเนินการ 6 โครงการ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคนและสังคม ด าเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด 30 
โครงการ ยังไม่ได้ด าเนินการ 11 โครงการ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ด าเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด 3 
โครงการ รวมตลอดท้ังปีด าเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด 85 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 77.27 โครงการค่ะ รายละเอียดตามเอกสารที่แจกค่ะ 

ประธำน ก็ขอให้ท่านพิจารณาดูครับ สงสัยตรงไหนก็ซักถามได้นะครับ 

 เชิญท่านวิโรจน์ครับ 

นำยวิโรจน์ ไพรำม เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ผมนาย 
สมำชิก อบต.หมู่ 3 วิโรจน์ ไพราม สมาชิก อบต.หมู่ 3 บ้านโคกเปราะหอม ก็ขออนุญาตตั้ง

ข้อสังเกตนิดหน่อยครับว่าในยุทธศาสตร์ที่ 3  ในเรื่องที่เราตั้งงบประมาณไว้ 
แต่ในส่วนของการเบิกจ่ายมีบางหมวด บางรายการมันสูงกว่าโครงการที่ตั้ง
ไว้นะครับ ช่วยอธิบายนิดนึงครับ 

ประธำน เชิญเจ้าหน้าที่ครับ 

นำงสำวรัตนำกร ขอยึดกลำง ขออนุญาตชี้แจงอย่างนี้นะคะว่า บางโครงการเบิกจ่ายเกินกว่าที่ตั้งไว้ใน 
หัวหน้ำส ำนักปลัด  ข้อบัญญัติ เนื่องจากบางงานมีเหตุจ าเป็นว่างบประมาณที่จะต้องใช้มันเกิน

กว่าข้อบัญญัติ เลยต้องมีการโอนค่ะ ถ้าเป็นการโอนโดยที่ไม่ใช่ครุภัณฑ์ นี่
เป็นสิ่งก่อสร้าง อันนี้จะเป็นอ านาจการโอนของท่านนายกได้เลยค่ะ 
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ประธำน ในระเบียบวาระการประชุมวาระนี้ เป็นการรายงานติดตามผลแผนพัฒนา
ต าบลครั้งที่ 2 ตั้งแต่ (เมษายน – กันยายน 2560) เพ่ือให้สภาอบต.ได้
รับทราบ รายละเอียดตามเอกสารที่แจกจ่ายให้สภาฯแล้วครับ 

ที่ประชุม รับทราบ 
 5.2 รำยงำนกำรเงินปี 2560 

 เชิญเจ้าหน้าที่ครับ 

นำงสำวอรพรรณ เอ้ือมศศิธร เรียนท่านประธาน และผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะ ส าหรับรายงาน  
ผอ.กองคลัง การรับ – จ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2560 รายรับทั้งปีนะคะจ านวน 

54,055,273.87.-บาท ส าหรับรายจ่ายทั้งหมด 43,470,576.80.-บาท 
 ซึ่งรายรับจะมากกว่ารายจ่ายอยู่ 10,584,697.07.-บาท จะตกเป็นเงินสะสม 
 เงินสะสมทั้งปีจ านวน 31,097,628.37.-บาทค่ะ 
 เงินทุนส ารองเงินสะสมนะคะ 26,884,070.87.-บาทค่ะ 

ประธำน มีท่านใดสงสัยไหมครับ ถ้ามีก็เชิญยกมือถามได้ครับ 

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวำระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
 - ไม่มี         
 
ประธำนสภำฯ ถ้าไม่มีอะไรแล้ว ผมขอปิดการประชุม 

เลิกประชุม เวลา 11.00 น. 

 

 

……………………………………………………………………… 

 


