
 

รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ ์
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2561  

วันที่ 15 พฤศจิกายน  2561  
ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายชื่อผูเขาประชุม 

1. นายสมัย  บัวจันทร     สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสดิ์ หมูที่ 4 บานหนองอิไทย  ประธานสภาฯ 
2. นายสุนทร โกฎิทอง           สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสดิ์ หมูที่ 6 บานสลักได   รองประธานสภาฯ 
3. นายถวิล  สีฟา สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสดิ์ หมูที่ 1 บานโพนปลัด 
4. นายณรงค อรามเรือง สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสดิ์ หมูที่ 2 บานเขวา 
5. นางออย  ยอยอด    สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสดิ์ หมูที่ 3 บานจังเอิญ 
6. นายประหยัด นาคนาคา สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสดิ์ หมูที่ 3 บานจังเอิญ 
7. นายนิกร  ทองยอย    สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสดิ์ หมูที่ 4 บานหนองอิไทย 
8. นายสมพิศ  พูลแกว สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสดิ์ หมูที่ 5 บานหวย 
9. นายศรีนวล  ภาษ ี  สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสดิ์ หมูที่ 5 บานหวย 
10. นายบุญเลื่อน สายแกว  สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสดิ์ หมูที่ 6 บานสลักได 
11. นายพิสรรณ จันเทพา สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสดิ์ หมูที่ 7 บานอาลัย 
12. นายสังเวียน ประถมภาส  สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสดิ์ หมูที่ 8 บานพะแวะใต 
13. นายชู ศรีมะณี  สมาชิกสภา อบต.สุขสวสัดิ์ หมูที่ 8 บานพะแวะใต 
14. นายสมุทร  คุมครอง สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสดิ์ หมูที่ 9 บานหนองยาว 
15. นางอุไรวรรณ เที่ยงธรรม สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสดิ์ หมูที่ 9 บานหนองยาว 
16. นายไพบูลย  ขันทอง สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสดิ์ หมูที่ 10 บานระหาร 
17. นางสาวนัฐทอง  ภาษี สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสดิ์ หมูที่ 10 บานระหาร 
18. นายประหยัด โยธี สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสดิ์ หมูที่ 11 บานสุขสวัสดิ์ 
19. นายเสถียร  เกษี  สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสดิ์ หมูที่ 11 บานสุขสวัสดิ์ 
20. นายบุญมี  ไกแกว สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสดิ์ หมูที่ 12 บานพะแวะเหนือ 
21. นายสวาง ศรีพูน  สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสดิ์ หมูที่ 12 บานพะแวะเหนือ 
22. นายเฉลียว แกวหิน เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ ์
 

รายชื่อผูไมมาประชุม 
1. นายทวี   โยธ ี            สมาชิกสภา อบต.สขุสวัสดิ์ หมูที่ 1 บานโพนปลัด 
2. นายแนน  พรมจันทร สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสดิ์ หมูที่ 7 บานอาลัย 

 
รายชื่อผูรวมประชุม 

1. นายภูริต  อภิรักษวรการ  นายกองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ ์
2. นายชานนท  พรมโลก  รองนายกองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ 
3. นายตุม  บุทธนา   รองนายกองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ 
4. นายสมภาร  บัวจันทร  เลขานายกฯ 
5. นางสุกัญญา  รัตนรัก  ผูอํานวยการกองคลัง  
6. นายวิจิตร  นรสิงห  ผูอํานวยการกองชาง 
7. นายสุทิน  วิจิรัมย  หัวหนาสํานักปลัด 
8. นางราตรี  เงินดี   นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ 



 

9.  นางเกศชฎาพร สุทธาบุญ  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
10.  นายมาโนช ทองเทพ  เจาพนักงานปองกนัและบรรเทาสาธารณภัยชํานาญงาน 
11.  นางเมติยา  รักโสภา  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
12.  นางสาวขนิษฐา เฉวี่ยงหงษ         เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
13.  สิบเอกณัฐพล  คุมครอง  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
14.  นางสาวสุดารัตน บัวจันทร ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 

เปดประชุมเวลา  09.30 น.  

ระเบียบวาระการประชุมที่ 1 เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ สําหรับเรื่องที่จะประชุมในวันนี้ มีอยู 3 เรื่องดวยกันคือ  

1.1  รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหวางเดือนเมษายน – กันยายน 2561 

1.2  รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะผูบริหาร อบต.สุขสวัสดิ์ ประจําป

งบประมาณ  พ.ศ. 2561   

1.3  การกําหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจําป พ.ศ. 2562 

ระเบียบวาระการประชุมที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว 

 - รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 3  ประจําป 2561           

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 

ประธานสภา ฯ มีสมาชิกสภาทานใดจะอภิปรายหรือแกไขรายงานการประชุมหรือไมครับ หากไม

มีผมขอมตินะครับ 

มติที่ประชุมสภาฯ รับรองรายงานการประชุมเปนเอกฉันท 

ระเบียบวาระการประชุมที่ 3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

1.1  รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหวางเดือนเมษายน – กันยายน 2561 

ประธานสภาฯ เชิญทานนายกฯ ไดชี้แจงตอสภาฯ เชิญครับ 

นายก อบต. กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพอยางสูง ทานรองนายก ทานสมาชิก                       
ผูทรงเกียรติ และผูเขารวมประชุมทุกทาน ผมนายภูริต อภิรักษวรการ ขอ
อนุญาตเสนอญัตติตอที่ประชุมสภาฯ เรื่อง รายงานติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ระหวางเดือนเมษายน – กันยายน 2561 จัดทําโดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ ซึ่งองคกรปกครองสวน
ทองถิ ่นตองรายงานผลการดําเนินงานตอประชาชนในเรื ่องการจัดทํา
งบประมาณการใชจายและผลการดําเนินงานในรอบป เพื่อใหประชาชนมีสวน
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รวมในการตรวจสอบและกํากับ การบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา แผนพัฒนาองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559  ขอ 29 คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น มีอํานาจหนาที่ ดังนี้ (1) กําหนด
แนวทางวิธ ีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ดําเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหาร
ทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนา ทองถิ่นและประกาศ  ผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกัน
อยาง นอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุก
ป  ทั ้งนี ้ให ป ดประกาศโดยเป ด เผยไม น อยกว าสามส ิบว ัน  ( 4)  แตงตั้ ง
คณะอนุ กรรมการหรือคณะทํ า งาน เพื่ อช วยปฏิบั ติ ง านตามที่ เ ห็นสมควร 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสุข
สวัสดิ์ ไดรับการแตงตั้งตามระเบียบฯ ไดดําเนินการกําหนดแนวทาง วิธีการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล  โดยใหมีการ
ประชุมกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล และออกพื้นที่สุม 
ตรวจติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินงาน  เพื่อการติดตามและ
ประเมินผลการใชจายงบประมาณ ขององคการบริหารสวนตําบลและใชแบบ
ประเมินความพึงพอใจตอการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล ดังนั้น 
เพื่อใหสอดคลองกับระเบียบฯ และการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปใหสอดคลอง
กับปญหาความตองการและแนวทางการพัฒนาที ่เหมาะสมกับพื ้นที ่และ
สถานการณภายนอก จึงมีการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ปงบประมาณ พ.ศ. 2561  ขึ้น และสรุปรายงานผล
เสนอตอนายกองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์  เพื่อนายกองคการบริหาร
ส วนตํ าบลสุ ขสวัสดิ์ เสนอตอสภาองคการบร ิหารส วนตํ าบลส ุขสว ัสดิ์ 
คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์  และประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบล
สุขสวัสดิ์โดยทั่วกันตามลําดับ ตอไป ซึ่งแนวทางการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564)องคการบริหารสวนตําบล
สุขสวัสดิ์  ไดกําหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลการ ดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) โดยพิจารณาความสอดคลอง
ของโครงการพัฒนากับนโยบายของผู บริหารองคการบริหารสวนตําบลสุข
สวัสดิ์ วิสัยทัศน และยุทธศาสตรการพัฒนาในชวงสี่ป (พ.ศ.2561-2564) และ
การจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปสําหรับโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร
ตางๆ เพื่อจัดทําเปนรายงานการติดตามและประเมินผลภาพรวมของความสําเร็จ
ในการดําเนินงานตามโครงการพัฒนา ในยุทธศาสตรตาง ๆ  ที่ไดรับการจัดสรร
งบประมาณ สวนนี้ จึงเปนการสรุปนโยบายของผูบริหารองคการบริหารสวน
ตําบลสุขสวัสดิ ์ วิสัยทัศน   และยุทธศาสตรการพัฒนาในชวงสี ่ป (พ.ศ. 
2561-2564) และการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 เพื่อใหเห็นภาพรวมของทิศทางการพัฒนาที่องคการบริหารสวนตําบล  
สุขสวัสดิ์ ไดกําหนดไวและไดนํามาใชเปนกรอบในการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตอไป 
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    ประโยชนของการติดตามและประเมินผล 

ผู บร ิหารองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ ์ใช การติดตามและ
ประเมินผลเปนประโยชนตอการบริหารงานไดหลายแนวทาง ดังนี้ 

  2.1 จ ัดสรรทร ัพยากรขององค การบร ิหารส วนตําบลสุขสว ัสดิ์ 
สามารถพิจารณาจากการติดตามและประเมินผลวากิจกรรมใดไดทรัพยากร
เพียงพอที่จะปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและเพียงพอตอ ความตองการ
ของประชาชนหรือไม 

2.2 ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน การประเมินผล
จะแสดงใหเห็นถึงการปฏิบัติงานของสวนตางๆ วาเปนไปตามเปาหมายตัวชี้วัด
ที่ผูบริหารกําหนดไวหรือไม 

2.3 เปนหลักเกณฑพิจารณาความดีความชอบและประเมินผลการ
ทํางานของเจาหนาที่ ซึ่งเปนผลตอเนื่องจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน                  
ถาผูบริหารหนวยงานสามารถบริหารงานใหไดตามเปาหมายและตัวชี้วัดที่
กําหนดก็สมควรไดรับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ 

การตดิตามและประเมนิผลดวยระบบ  e- plan 
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ไดริเริ่มโครงการระบบสารสนเทศการ

บริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใชจายงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (e-Plan) ซึ่งเปนระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร
ภายใตแนวคิดการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชอยางเหมาะสม ให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใชเปนขอมูลในการวางแผนและติดตามประเมินผล
การบริหารงาน โดยองคกรปกครองครองสวนทองถิ่น จะตองทําการบันทึก
ขอมูลในระบบ e- plan ที่เว็บไซตของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
www.dla.go.th ตามเมนูดังนี้ เมนูขอมูล  อปท. เมนูขอมูลประชากร เมนู
วิสัยทัศน เมนูยุทธศาสตร อปท. เมนูจัดทําแผน เมนูเปลี่ยนแปลงแผน เมนู
ขออนุมัติงบประมาณ เมนูระบุพิกัดโครงการ เมนูรายงาน GIS เมนูหาจุดพิกัด 
เมนูนโยบายเรงดวน “เอาชนะยาเสพติดอยางยั่งยืน” เมนูเงินอุดหนุน เมนูเงิน
อุดหนุนยาเสพติด เมนูลงนามสัญญาโครงการ เมนูเบิกจายเมนูสถานการณ
ดําเนินการ เมนูรายรับ เมนูรายจาย และเมนูรายงาน 

ทั้งนี้ องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ไดใหเจาหนาที่ผู รับผิดชอบ
บันทึกขอมูลที่ไดรับ มอบหมายทําการบันทึกขอมูลดังกลาวเปนที่เรียบรอย
แลว  เมื่อขอมูลถูกบันทึกตามเมนูดังกลาว  ผลการดําเนินงานก็จะปรากฏที่
เมนูรายงาน ซึ่งเปนการติดตามประเมินผลแผนดวยระบบ e-plan นั่นเอง 
และประชาชนทั่วไปสามารถขอดูขอมูลตางๆ เหลานี้ ไดที่ศูนยขอมูลขาวสาร
องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ 
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แบบที่ 1 แบบชวยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรของทองถ ิ่น 
คําชี้แจง : แบบที่ 1 เปนการประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น โดยจะทําการประเมินและรายงานทุกๆครั้งหลังจากที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นได
ประกาศใชแผนยุทธศาสตรแลว 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ 

ดําเนินงาน 

ไมมีการ 
ดําเนินงาน 

 สวนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น    

1. มีการจัดตัง้คณะกรรมการพฒันาทองถิ่นเพื่อจัดทาํแผนพฒันาทองถิ่น   

2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น   

3. มีการจัดประชุมอยางตอเนื่องสม่าํเสมอ   

4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนบัสนนุการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น   

5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนบัสนนุการจัดทาํแผนพัฒนาทองถิ่น   

6. มีคณะกรรมการพฒันาทองถิน่และประชาคมทองถิน่พิจารณารางแผนยทุธศาสตรการพฒันา   

 สวนที ่2 การจัด ทําแผนการพัฒนาทองถิ่น    

7. มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสาํคญัของทองถิน่มาจัดทาํฐานขอมูล   

8. มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจดัทาํแผน   

9. มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถิน่ (SWOT)เพื่อประเมนิสถานภาพการพฒันาทองถิ่น   

10. มีการกําหนดวสิัยทศันและภารกจิหลักการพฒันาทองถิน่ทีส่อดคลองกับ
ศักยภาพของทองถิ่น 

  

11. มีการกําหนดวิสยัทัศนและภารกจิหลักการพฒันาทองถิน่ทีส่อดคลองกับยุทธศาสตรจงัหวัด   

12. มีการกําหนดจดุมุงหมายเพือ่การพฒันาทีย่ั่งยนื   

13. มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น   

14.   มีการกาํหนดยทุธศาสตรการพฒันาและแนวทางการพฒันา   

15. มีการกําหนดยทุธศาสตรทีส่อดคลองกับยุทธศาสตรของจงัหวัด   

16. มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยทุธศาสตรการพฒันา   

17. มีการจัดทําบัญชีกลุมโครงการในแผนยทุธศาสตร   

18. มีการกําหนดรปูแบบการตดิตามประเมนิผลแผนยทุธศาสตร   

19. มีการทบทวนแผนยทุธศาสตรหรือไม   
 

 ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการ ฯ  

มีการดําเนินการครบทั้ง 19 ขอ 

แบบที่ 2  แบบติดตามผลการดํา เนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นรายไตรมาส 
คําชี้แจง :    แบบที่ 2  เปนแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อติดตามผลการ
ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นภายใตแผนพัฒนาทองถิ่นสี่
ป โดยมีการกําหนดระยะเวลาในการติดตาม และรายงานผลการดําเนินงานทุก ๆ 6 เดือน 
เริ่มตั้งแตสิ้นสุดการดําเนินงาน ภายในเดือนเมษายน และภายในเดือน ตุลาคม 
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สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 
ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น         องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ 

รายงานผลการดําเนินงานไตรมาสที่ 

1. ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม) 2. ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม) 
                  3. ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน) 4. ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน) 

สวนที่ 2 ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) 

ยุทธศาสตร 

ปที ่1  2561 ปที ่2   2562 ปที ่3  2563 ปที่ 4  2564 รวม 

จํานวน

โครงการ 
งบประมาณ 

จํานวน

โครงการ 
งบประมาณ 

จํานวน

โครงการ 
งบประมาณ 

จํานวน

โครงการ 
งบประมาณ 

จํานวน

โครงการ 
งบประมาณ 

1. การพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐาน 

52 24,669,900 42 7,767,960 51 12,093,154 21 4,538,400 166 49,069,414 

2. การพัฒนาเศรษฐกิจ           
ฐานราก 

7 610,000 7 610,000 8 670,000 7 610,000 29 2,590,000 

3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคม 

30 12,943,000 29 12,943,000 30 11,765,000 30 11,765,000 119 49,470,000 

4. การพัฒนาดานการ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร อ นุ รั ก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

5 190,000 3 70,000 3 70,000 3 70,000 14 400,000 

5. การพัฒนาดานการ
บริหารจัดการบานเมืองและ
บริการประชาชน 

13 1,412,000 8 1,215,000 3 65,000 3 65,000 27 2,757,000 

6. การจัดระเบียบชุมชนและ
การรักษาความสงบ 

4 480,000 4 480,000 4 480,000 4 480,000 16 1,920,000 

รวม 111 40,304,900 95 23,085,960 101 25,233,154 70 17,528,400 377 106,152,414 

 
 
ผลการดําเนินงาน 

 ผลการดําเนนิงาน  
มีจํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) รวมทั้งสิ้น 

377 โครงการ จํานวนงบประมาณ 106,152,414.- บาท (หนึ่งรอยหกลานหนึ่งแสนหาหมื่นสอง
พันสี่รอยสิบสี่บาทถวน) ซึ่งจาก ขอสังเกตจะพบวา ในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-
2564)  มีการดําเนินการครบทั้ง 6 ยุทธศาสตร แต จะใหความสำคัญในสวนของยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานโครงสรางพื้นฐาน มากเปนอันดับ 1 
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ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาป 2561 ครั้งที่ 2 รอบเดือนตุลาคม  2561 
 

 
 

ยุทธศาสตร  

โครงการ 
ตาม 

แผนพัฒ
นา ป 
2561 

โครงการ
ที่ 

ดำ เนิน 
การตาม 
ขอบญัญ ั

โครงการที่ 
ดำเนินการ 
จายขาดเงิน 

สะสม 

 
รวมโครงการที่

ดำ เนนิการ 
ทั้งสิน้ 

โครงการท ี
ไมได  

ดำ เนินการ
ตาม แผน

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1.ยุทธศาสตร การพัฒนาดาน 
โครงสรางพื้นฐาน 

52 31 - 28 90.3 21 40.4 

2. การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 7 4 - 4 100 3 42.86 

3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 30 20 - 15 75 5 29.41 

4. การพัฒนาดานการบริหารจัดการ

อนุ รั กษทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิ่งแวดลอม 

5 4 - 3 75 1 20 

5. การพัฒนาดานการบริหารจัดการ
บานเมืองและบริการประชาชน 

13 8 - 6 75 5 38.46 

6. การจัดระเบียบชุมชนและการ
รักษาความสงบ 

4 3 - 2 67 1 25 

รวม 111 70 - 58 82.9 41 36.94 

 

 ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ  

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561  

1.  โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป จํานวน 111 โครงการ 

2.  โครงการที่ดําเนินการตามขอบัญญัต ิ จํานวน 70 โครงการ 

3.  โครงการที่ดําเนินการโดยจายขาดเงินสะสม จํานวน - โครงการ 

4.  โครงการที่ดําเนินการโดยจายขาดเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน -     โครงการ 

5.  โครงการที่ดําเนินการ จํานวน 70 โครงการ (จํานวนโครงการในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

พ.ศ. 2561  จํานวน 111 โครงการ) คิดเปนรอยละ 63.06 

6.  โครงการที่ไมไดดําเนินการ จํานวน 41 โครงการ (จํานวนโครงการในแผนพัฒนา

ทองถิ่นสี่ป พ.ศ. 2561 จํานวน 111 โครงการ) คิดเปนรอยละ 36.94  

ประธานสภาฯ ขอบคุณทานนายกฯ ไดชี้แจงใหสภาฯ ทราบ มีสมาชิกทานใดสงสัยหรือจะ

สอบถามเพิ่มเติมเชิญครับ ถาไมมีจะเปนเรื่องตอไปครับ 
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1.2  รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะผูบริหาร อบต.สุขสวัสดิ์ ประจําป

งบประมาณ  พ.ศ. 2561   

ประธานสภาฯ เชิญทานนายกฯ ไดชี้แจงตอสภาฯ เชิญครับ 

นายก อบต. กราบเรียนทานประธานสภาที่ เคารพอยางสูง ทานรองนายก ทานสมาชิก                       

ผูทรงเกียรติ และผูเขารวมประชุมทุกทาน ผมนายภูริต อภิรักษวรการ ขอเสนอ

ญัตติตอสภาฯ เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะผูบริหารประจําป

งบประมาณ 2561 อาศัยอํานาจตามความ  มาตรา  ๖๖, มาตรา ๖๗,มาตรา๖๘ 

แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แกไข

เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๑๖  แหงพระราชบัญญัติกําหนด

ผลและขั้นตอนกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒               

จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ขององคการ

บริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ ดังนี ้

                     ตามที่องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์   ไดจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕61  โดยไดประมาณการรายรับขององคการบริหาร

สวนตําบลไวเปนเงิน 3 2 ,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท และประมาณการรายจายเปนเงิน 

32 ,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท                     

จากผลการดําเนินงานตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60  ถึง ๓๐ กันยายน พ.ศ. 

๒๕6 1  ที่ ผ า นมา  อ งค ก า รบริ ห า ร ส วนตํ าบลสุ ขส วั ส ดิ์  มี ร า ย รั บ จ ริ ง 

32 ,241 ,750 .54  บาท องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ไดนํามาบริหารและ

ดําเนินการในดานตาง ๆ ดังนี้ 

รายงานโครงการที่อนุมัตงิบประมาณ/วงเงินที่ลงนามสัญญา/ยอดเงินคงเหลือ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ขององคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ 

โครงการ/กิจกรรม 

งบตามขอบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 

(บาท) 

วงเงินที่ลงนาม

สัญญา 

(บาท) 

ยอดเงิน

คงเหลือ 

(บาท) 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1 . โครงการวางทอระบายน้ําผาซีกภายในหมูบาน            

โพนปลัด  จากบานนายวง  คํ ากลาง – บ าน                  

นางดอน ศรีโศรกและบานนางชง อินพันธ - สี่แยก

วัดโพนปลัด 

133 ,000 .00 133 ,000 .00 0 .00  
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โครงการ/กิจกรรม งบตามขอบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 

(บาท) 

วงเงินที่ลงนาม

สัญญา 

(บาท) 

ยอดเงิน

คงเหลือ 

(บาท) 

2 . โครงการปรับปรุงถนนดินลงลูกรังสายรองจังเอิญ

ดานทิศตะวันตกจากแยกถนนสายโพนปลัด          

/เขวา - เขตตําบลปราสาทเยอ 

117 ,000 .00 117 ,000 .00 0 .00  

3 . โครงการกอสรางถนน (คสล.) สายบานเขวา              

หมูที ่2  - บานโพนปลัด 
135 ,000 .00 135 ,000 .00 0 .00  

4 . โครงการกอสรางรองระบายน้ํา (คสล.) ภายใน

หมูบานเขวาถนนกลางหมูบาน หมูที่ 2  
114 ,000 .00 106 ,500 .00 7 ,500 .00 

5 . โครงการกอสรางถนน (คสล.) สายบานจังเอิญ - 

แ ย ก ถ น น ส า ย บ า น โ พ น ป ลั ด / บ า น เ ข ว า                            

(ตอโครงการเดิม) 

184 ,000 .00 184 ,000 .00 0 .00  

6 . โครงการปรับปรุงถนนดินลงลูกรังสายบานจังเอิญ 

หมูที่ 3  - บานโนนยาง 
67 ,000 .00 67 ,000 .00 0 .00  

7 . โครงการกอสรางถนน คสล. สายภายในหมูบาน

หนองอิไทย หมูที่ 4  (ดานทิศตะวันตก) 
153 ,000 .00 153 ,000 .00 0 .00  

8 . โครงการปรับปรุงถนนดินลงลูกรังสายบานหนอง-               

อิ ไทย/บ านหนองยาว  - แยกหลั งที่ ทํ าการ                       

อบต.สุขสวัสดิ์ 

98 ,000 .00 98 ,000 .00 0 .00  

9 . โครงการกอสรางถนน (คสล.) สายแยกบานหวย - 

สะพานขามลําหวยแฮด หมูที่ 5  
163 ,000 .00 163 ,000 .00 0 .00  

10 . โครงการกอสรางถนน (คสล.) สายบานหนองยาว 

- บานพะแวะเหนือ หมูที่ 9  
0 .00 0 .00  0 .00  

11 . โครงการกอสรางถนน (คสล.) ภายในหมูบาน

หนองยาว - แยกถนนสายหนองยาว/หนอง-                

อไิทย หมูที่ 4  

184 ,000 .00 184 ,000 .00 0 .00  

12 . โครงการปรับปรุงถนนดินลงลูกรังภายในหมูบาน

หนองยาว ซอยบานนอย จากบานนางดวน - 

บานนายวสันต หมูที่ 9  

50 ,000 .00 50 ,000 .00 0 .00  
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โครงการ/กิจกรรม 
งบตามขอบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 

(บาท) 

วงเงินที่ลงนาม

สัญญา 

(บาท) 

ยอดเงิน

คงเหลือ 

(บาท) 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

13 . โครงการกอสรางรองระบายน้ํา (คสล.) ภายใน

หมูบานหนองยาว ซอยกลางบาน หมูที่ 9  
51 ,000 .00 51 ,000 .00 0 .00  

14 . โครงการขุดลอกหนองควายจอย บานสุขสวัสดิ์ 

หมูที่ 11  
135 ,000 .00 กันงบประมาณ 

 

15 . โครงการขยายสายไฟฟาสาธารณะ(สายดับ)

ภายในบานสุขสวัสดิ์ หมูที่ 11  พรอมติดตั้ง

มิเตอรและสวิทยควบคุมอัตโนมัต ิ

47 ,800 .00 47 ,800 .00 0 .00  

16 . โครงการปรับปรุงถนนดินลงลูกรังสายบานหวย 

- บานสลักได 
87 ,000 .00 87 ,000 .00 0 .00  

17 . โครงการกอสรางถนน (คสล.) ภายในหมูบาน

สลักได จากบานนายคําผง - บานนางนอย  

บุญธรรม 

126 ,000 .00 126 ,000 .00 0 .00  

18 . โครงการกอสรางถนน (คสล.) สายภายในบาน

สลักได (หนาศาลาประชาคมดานทิศใตบาน       

สลักได) 

126 ,000 .00 126 ,000 .00 0 .00  

19 . โครงการกอสรางรองระบายน้ํา (คสล.) ภายใน

คุมหนองยาโมง 
29 ,000 .00 29 ,000 .00 0 .00  

2 0 .  โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกบาน

อาลัยสายจากหนาวัด - ถนนรอบหมูบานหนอง

ไผ 

132 ,000 .00 132 ,000 .00 0 .00  

21 . โครงการกอสรางถนน (คสล.) สายอาลัย - บาน

หนองยาโมง หมูที่ 7  
89 ,000 .00 89 ,000 .00 0 .00  

22 . โครงการกอสรางรองระบายน้ํา คสล. ภายใน

หมูบานพะแวะใตสายกลางบาน 
200 ,000 .00 200 ,000 .00 0 .00  

23 . โครงการกอสรางถนน (คสล.) ภายในหมูบาน   

พะ แ ว ะ ใ ต  ซ อ ย ทิ ศ ต ะ วั น อ อ ก จ า ก บ า น            

นายเปลี่ยน - บานนางนัด หมูที่ 8  

53 ,000 .00 53 ,000 .00 0 .00  

24 . โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก                          

สายบานระหาร - บานโคน เขต ตําบลโนนปูน 
116 ,000 .00 116 ,000 .00 0 .00  
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โครงการ/กิจกรรม 

งบตามขอบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 

(บาท) 

วงเงินที่ลงนาม

สัญญา 

(บาท) 

ยอดเงิน

คงเหลือ 

(บาท) 

25 . โครงการกอสรางรั้ วคอนกรีตสําเร็จ                       

(รั้วคาวบอย) หนาหมูบานระหาร ถนนหนอง

แคน/จันลม 

41 ,000 .00 กันงบประมาณ 

26 . โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กใน

หมูบานระหาร บานนางสา - บานนายเล็ก 
95 ,000 .00 95 ,000 .00 0 .00  

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

27 . โครงการกอสรางรองระบายน้ํา (คสล.)                          

บานหยอด ถนนโพนปลัด/หนองอิไทย 
114 ,000 .00 106 ,500 .00 7 ,500 .00 

28 . โครงการกอสรางรองระบายน้ํา (คสล.) ภายใน

หมู บ า นพะแว ะ เหนื อ  ซอยรอบหมู บ า น                    

หมูที่ 12  

124 ,000 .00 124 ,000 .00 0 .00  

29 . โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกสายบาน

พะแวะเหนือ - ถนนสายบานสลักได/หนองอิ-

ไทย 

127 ,000 .00 127 ,000 .00 0 .00  

30 . โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ(สายดับ)    

บานหนองอิไทย(ซอยหนาโรงเรียนและหนาบาน

นายนวลศรี ใจมั่น - ถนนลาดยางหนองแคน/                

จันลม พรอมติดตั้งโคม จํานวน 2  โคม 

23 ,000 .00 23 ,000 .00 0 .00  

31 . โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ(สายดับ)                 

ภายบานหนองอิไทย(ซอยคุมน้ําเย็น) พรอม

ติดตั้งโคม จํานวน 2  โคม 

24 ,200 .00 24 ,200 .00 0 .00  

32 . โครงการกอสรางถนน (คสล.) สายบานหนอง-

ยาว - แยกถนนหนองยาว/บานอาลัย (ปูตา                          

หมูที่ 9  ตอโครงการเดิม) 

158 ,000 .00 158 ,000 .00 0 .00  

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

33 . โครงการสนับสนุนกลุมอาชีพ 20 ,000 .00 20 ,000 .00 0 .00  

34 . โครงการปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

(หมูบานเศรษฐกิจพอเพียง) 
30 ,000 .00 30 ,000 .00 0 .00  

35 . โครงการสงเสริมเกษตรกรปลูกพืชปุยสดเพื่อเพิ่ม

ความอุดมสมบูรณของดิน 
40 ,000 .00 24 ,824 .00 15 ,176 .00 
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โครงการ/กิจกรรม 

งบตามขอบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 

(บาท) 

วงเงินที่ลง

นามสัญญา 

(บาท) 

ยอดเงินคงเหลือ 

(บาท) 

36 . โครงการสงเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนการ

พัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อจัด

กระบวนการเรียนรูทางการศึกษา การสงเสริม

อาชีพและการพัฒนารายไดเพื่อสนับสนุนการ

ดําเนินการอาหารกลางวันในสถานศึกษา 

 20 ,000 .00 ไมไดดําเนินการ 

ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคุณภาพชีว ิต 

37 . โครงการจัดกิจกรรมงานวันลอยกระทง 30 ,000 .00 ไมไดดําเนินการ 

38 . โครงการฝกอบรมธรรมะสําหรับประชาชน 

ตําบลสุขสวัสดิ์ 
20 ,000 .00 ไมไดดําเนินการ 

39 . โครงการจัดกิจกรรมงานผูสูงอายุและสืบสาน

ประเพณีสงกรานต 
30 ,000 .00 30 ,000 .00 0 .00 

ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคุณภาพชีว ิต 

40 . โครงการอนุรักษและสืบทอดประเพณีแหเทียน 20 ,000 .00 ไมไดดําเนินการ 

41 . โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน                

เฉลิมพระเกียรต ิ
60 ,000 .00 60 ,000 .00 0 .00 

42 . โครงการฝกอบรมทักษะกีฬาตานภัยยาเสพติด 20 ,000 .00 20 ,000 .00 0 .00 

ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคุณภาพชีว ิต 

43 . โครงการสงเสริมนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา 50 ,000 .00 43 ,000 .00 0 .00 

44 . โครงการแขงขันกีฬาสุขสวัสดิ์เกมส 250 ,000 .00 250 ,000 .00 0 .00 

46 . โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 30 ,000 .00 30 ,000 .00 0 .00 

47 . โครงการแขงขันกีฬาสําหรับนักเรียนกอนปฐมวัย 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลสุข

สวัสดิ์ 

10 ,000 .00 10 ,000 .00 0 .00 

48 . โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ 

ศูนยพัฒนาเด็ก อบต.สุขสวัสดิ์ 
5 ,000 .00 5 ,000 .00 00  

49 . โครงการสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา 888 ,200 .00 888 ,200 .00 0 .00 

50 . โครงการพัฒนาบุคลากรครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 
20 ,000 .00 ไมไดดําเนินการ 

51 . โครงการกูชีพกูภัยฉุกเฉินชวยเหลือประชาชน 20 ,000 .00 ไมไดดําเนินการ 

52 . โครงการสรางหลักประกันรายไดแกผูสูงอายุ 

(เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ) 
7 ,122 ,000 .00 3 ,475 ,000 .00 3 ,647 ,000 .00 
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โครงการ/กิจกรรม 

งบตามขอบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 

(บาท) 

วงเงินที่ลงนาม

สัญญา 

(บาท) 

ยอดเงิน

คงเหลือ 

(บาท) 

53 . การสรางเสริมสวัสดิการทางสังคมใหแกคนพิการ

หรือทุพพลภาพ (เบี้ยความพิการ) 
2 ,496 ,000 .00 1 ,131 ,200 .00 1 ,364 ,800 .00 

54 . โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพสงเคราะหผูติดเชื้อ

ภูมิคุมกันบกพรอง (HIV) 
30 ,000 .00 24 ,000 .00 0 .00 

55 . โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุมสตรี ตําบล             

สุขสวัสดิ์ 
20 ,000 .00 20 ,000 .00 0 .00 

56 . โครงการจัดกิจกรรมในวันสําคัญทาง

พระพุทธศาสนา 
20 ,000 .00 ไมไดดําเนินการ 

57 . โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ

สุนัขบา 
40 ,000 .00 39 ,900 .00 100 .00 

58 . โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูปวยดอยโอกาส

และครอบครัวผูมีรายไดนอยและผูไรที่พ่ึง 
20 ,000 .00 ไมไดดําเนินการ 

59 . โครงการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของคนชรา คนพิการ 
20 ,000 .00 20 ,000 .00 0 .00 

ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคุณภาพชีว ิต 

60 . โครงการอุดหนุนงานเทศกาลดอกลําดวนบาน 

สืบสานประเพณีสี่เผาไทยศรีสะเกษ 
15 ,000 .00 15 ,000 .00 0 .00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม 

61 . โครงการปลอยปลาปลูกปาเพื่ออนุรักษ

ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล อ ม                 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ 

20 ,000 .00 14 ,950 .00 5 ,050 .00 

62 . โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ 
30 ,000 .00 ไมไดดําเนินการ 

 

63 . โครงการ "รักษน้ํา รักษปา รักษาแผนดิน"     

เฉลิมพระเกียรติฯ 
20 ,000 .00 16 ,100 .00 3 ,900 .00 

64 . โครงการแหลงน้ําสะอาดปลอดจากผักตบชวา

และวัชพืช 
30 ,000 .00 ไมไดดําเนินการ 

 

65 . โครงการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล       

และมูลฝอย 

 

20 ,000 .00 20 ,000 .00 0 .00 
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โครงการ/กิจกรรม 

งบตามขอบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 

(บาท) 

วงเงินที่ลงนาม

สัญญา 

(บาท) 

ยอดเงิน

คงเหลือ 

(บาท) 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองและบริการประชาชน 

66 . โครงการอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพของ

คณะผูบริหารสมาชิก อบต.และพนักงานสวน

ตําบล 

200 ,000 .00 188 ,580 .00 11 ,420 .00 

67 . โครงการเลือกตั้งผูบริหาร/สมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ 
46 ,000 .00 ไมไดดําเนินการ 

68 . โครงการอุดหนุนศูนยขอมูลขาวสารอําเภอ            

ไพรบึง 
30 ,000 .00 30 ,000 .00 0 .00 

69 . โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันใหกับเด็ก

นักเรียนโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ตําบลสุขสวัสดิ์ 
1 ,092 ,000 .00 787 ,640 .00 304 ,360 .00 

70 . โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ใหกับเด็ก

นักเรียนโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ตําบลสุขสวัสดิ์ 
726 ,263 .00 226 ,130 .94 500 ,132 .06 

71 . โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและ

คุณภาพผูเรียน 5  กลุมสาระหลักของโรงเรียน

ในเขตพ้ืนที่ตําบลสุขสวัสดิ์ 6  แหง 

300 ,000 .00 300 ,000 .00 0 .00 

72 . โครงการอุดหนุนศูนยตอสู เพื่อเอาชนะ                   

ยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ 
5 ,000 .00  5 ,000 .00  0 .00  

73 . โครงการอุดหนุนการปองกันและแกไขปญหายา

เสพติด อ.ไพรบึง 
10 ,000 .00 10 ,000 .00 0 .00 

74 . โครงการลดขั้นตอนและกระบวนการทํางาน 0 .00  0 .00 0 .00 

75 . โครงการบริการประชาชนนอกเวลาราชการ 0 .00  0 .00 0 .00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองและบริการประชาชน 

76 . โครงการฝกอบรมสรางทัศนคติและจิตสํานึกที่ดี

งามในการอยูรวมกันอยางสมานฉันท 
20 ,000 .00 20 ,000 .00 0 .00 

77 . โครงการปกปองสถาบันและความสามัคคีของคน

ในชาติ 
20 ,000 .00 ไมไดดําเนินการ 

78 . โครงการอํานวยความสะดวกใหกับประชาชน

เพื่อรวมงานรัฐพิธีและพระราชพิธีตางๆ 
20 ,000 .00 ไมไดดําเนินการ 
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โครงการ/กิจกรรม 

งบตามขอบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 

(บาท) 

วงเงินที่ลงนาม

สัญญา 

(บาท) 

ยอดเงิน

คงเหลือ 

(บาท) 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองและบริการประชาชน 

79 . โครงการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถิ่น 10 ,000 .00 1 ,344 .00 8 ,656 .00 

80 . โครงการสงเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน

และการจัดประชาคมแผนชุมชน 
20 ,000 .00 ไมไดดําเนินการ 

81 . โครงการจัดทําแนวเขตการปกครองขององคการ

บริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ 
20 ,000 .00 ไมไดดําเนินการ 

82 . โครงการปองกันและบรรเทาความเดือนรอนของ

ประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยตางๆ 
0 .00  0 .00 0 .00 

83 . โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได

ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
30 ,000 .00 ไมไดดําเนินการ 

84 . โครงการสนับสนุนการดําเนินการจัดทําบัญชี

คอมพิวเตอร 
30 ,000 .00 ไมไดดําเนินการ 

85 . โครงการฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับภาษ ี 20 ,000 .00 ไมไดดําเนินการ 

86 . โครงการดําเนินการ ปองกันและลดอุบัติเหตุทาง

ถนนชวงเทศกาลปใหม 
0 .00  0 .00 0 .00 

87 . โครงการดําเนินการ ปองกันและลดอุบัติเหตุทาง

ถนนชวงเทศกาลสงกรานต 
0 .00  0 .00 0 .00 

ยุทธศาสตรการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบ 

88 . โครงการชวยเหลือผูประสบภัยธรรมชาต ิ 20 ,000 .00 ไมไดดําเนินการ 

89 . โครงการฝกอบรมและทบทวนการปองกันภัย

ใหกับ อปพร. 
20 ,000 .00 ไมไดดําเนินการ 

 

 ในสวนของการรายงานสถานะทางการเงินประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561                               

จะขอใหผูอํานวยการกองคลังรายงานตอไปครับ 

ผูอํานวยการกองคลัง กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่ เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน                          

ดิฉันนางสุกัญญา รัตนรัก ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง สําหรับสถานะทางการ

คลังปงบประมาณ พ.ศ. 2561 อบต.สุขสวัสดิ์ไดตั้งงบไวที่ 32,000,000 บาท              

มีรายรับจริงทั้งสิ้น 32,241,750.54 บาท รายจายจริงทั้งสิ้น 27,874,269.89 บาท  

ทําใหมีรายรับมากกวารายจายทั้งสิ้น 2,367,480.56 บาท  ซึ่งจะไดนําเงินจํานวนนี้

มาเขาทุนสํารองสะสม 25% ที่เหลือนํามาเขาเงินสะสม ทําใหตอนนี้เรามีเงินสะสม
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อยูท่ี 5,583,033.02 บาท และ เงินทุนสะสมอยูที่ 3,343,816.70  ซึ่งนี้ก็คือสถานะ

ทางการคลังประจําปงบประมาณ 2561 ขอนําเรียนสภาฯ เพียงเทานี้คะ 

ประธานสภาฯ  ขอบคุณผูอํานวยการกองคลังที่ไดชี้แจงสถานะทางการคลังประจําปงบประมาณ 

2561 ใหสภาฯ ไดทราบ  

1.3 การกําหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจําป พ.ศ. 2562 

ประธานสภาฯ การกําหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจําป พ.ศ. 2562 มีสมาชิกทานใดจะ

เสนอกําหนดสมัยประชุมฯ หรือไมครับ หรือจะกําหนดแบบเดิมตามป 2561 ถาไม

มีทานใดเสนอแสดงวากําหนดสมัยประชุมตามแบบเดิมของป 61 คือ  

สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 กําหนดประชุม วันที่ 1- 15  กุมภาพันธ 2562 

สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 กําหนดประชุม วันที่ 1- 15  เมษายน 2562 

สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 กําหนดประชุม วันที่ 1- 15  สิงหาคม 2562  

สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 กําหนดประชุม วันที่ 1- 15  พฤศจิกายน 2562 

มติที่ประชมุสภาฯ เห็นชอบเปนเอกฉันท 

ระเบียบวาระการประชุมที่ 4  เรื่อง  อื่นๆ (ถามี) 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกทานใดที่จะอภิปรายเพิ่มเติมระเบียบวาระการประชุมเรื่องอื่นๆ เชิญครับ 

นายณรงค อรามเรือง กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่ เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน                          

ผมนายณรงค อรามเรือง ส.อบต.ม.2 เรื่องน้ําประปาครับ มันเปนสีเหลืองเหมือน            

สีสนิมมาหลายวันแลว ฝากทานผูบริหารใหชางไปดูแลดวย และอีกเรื่องคือไฟฟา

สาธารณะเขารื้อถอนจากบานนางไพร ศรีบุญเรือง ทําใหตรงนั้นมืดมาก ชวงนี้

ชาวบานก็ตากขาวตรงถนน ฝากกองชางดูตรงนี้ใหดวย 

นายสังเวียน ประถมภาส กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่ เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน                          

ผมนายสังเวียน ประถมภาส ส.อบต. หมูที่ 8 เรื่องประปาครับ มีเจาหนาที่ไปตอทอ

ตรงทางแยกไปบานสลักไดมันยื่นออกมาทําใหรถเลี้ยวยากถามีการเกิดอุบัติเหตุ

ขึ้นมาจะมีหนวยงานไหนรับผิดชอบหรือเปลา ฝากทาน ผอ.กองชางดูแลเรื่องนี้ดวย

ครับ 

นายพิสรรณ จันเทพา กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่ เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน                          

ผมนายพิสรรณ จันเทพา ส.อบต. หมูที่ 7 มีเรื่องฝากทานผูบริหารคือโครงสราง

พื้นฐานประจําปงบประมาณ 2562 โครงการกอสรางขยายถนนดินลงลูกรังสาย

บานหนองยาโมง-นานางสมัย บัวจันทร อยากใหทานผูบริหารเรงดําเนินการในชวง

นี้ เพราะชาวบานเก็บเกี่ยวขาวเสร็จแลว  จะดําเนินงานไดสะดวก และอีกเรื่องคือ

-16- 



 

การซอมแซมถนนสายบานผมถึงบานหนองอิไทย ถนนเสนนั้นคอนขางจะเปนหลุม

เปนบอมาก ฝากทานผูบริหารซอมแซมใหดวย 

นายประหยัด โยธี กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่ เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน                          

ผมนายนายประหยัด โยธี ส.อบต. หมูที่ 11 เรื่องที่จะเสนอเปนเรื่องของไฟฟาที่จะ

มาขยายไฟฟาแรงต่ําให แตตอนนี้ยังไมมาทําใหเลย ทําใหมืดอยูหลายจุด  ซึ่งชวงนี้

เปนชวงเกี่ยวขาว ทําใหตองระวังมากขึ้น ฝากทานผูบริหารเรื่องนี้ดวย 

นายสุนทร โกฎิทอง กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่ เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน                          

ผมนายสุนทร โกฎิทอง ส.อบต. หมูที่ 6 การวางทอเมนประปา วางตามบริเวณสี่

แยกทําใหอาจเกิดอุบัติเหตุได อีกเรื่องคือไฟฟาสองสวางมันสวางทั้งวันกลางวันก็

สวาง กลางคืนก็สวาง ฝากทานผูบริหารดูแลใหดวยครับ 

นายสวาง ศรีพูน กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่ เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน                          

ผมนายนายประหยัด โยธี ส.อบต. หมูที่ 12 เรื่องโครงการกอสราง คสล. ปรับปรุง

ถนนหินลูกรัง สายบานพะแวะเหนือ/สลักไดหนองอิไทย ทําแลวทอมันแตกตรงโคง 

ถาไมแกมันก็จะขาดไปเรื่อยๆ ฝากทานผูบริหารดูแลดวยครับ 

นายประหยัด โยธี กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่ เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน                          

ผมนายประหยัด โยธี ส.อบต. หมูที่ 11 เรื่องการตอทอประปาไปบานหยอด              

ไดดําเนินการเสร็จแลว ซึ่งเปนโครงการที่ตอเติมมาจากโครงการเดิมของ                      

อบต.สุขสวัสดิ์ จึงจะขอมอบให อบต.สุขสวัสดิ์ ดูแลรับผิดชอบตอไป  และอีกเรื่อง

คือทอแตกตรงบานนอยมีน้ําไหลออกมาเยอะ ฝากใหทางกองชางไปดูแลใหดวย 

นายนายบุญมี  ไกแกว กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่ เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน                          

ผมนายนายนายบุญมี  ไกแกว ส.อบต. หมูที่ 12 เรื่องถนนจากบานพะแวะเหนือถึง

หนองอิไทย และสายพะแวะเหนือถึงสลักได  เปนหลุมเปนบอฝากทานผูบริหาร

ดําเนินการแกไขใหดวย 

ประธานสภา มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไมครับ ถาไมมีเชิญทานนายกฯ ไดตอบ

ขอซักถามของทางสมาชิก เชิญครับ 

นายก อบต. กราบเรียนทานประธานสภาที่ เคารพอยางสูง ทานรองนายก ทานสมาชิก                       

ผูทรงเกียรติ และผูเขารวมประชุมทุกทาน ผมนายภูริต อภิรักษวรการ ขอตอบขอ

ซักถามของทางสมาชิกเปนภาพรวมครับ  เรื่องของคุณภาพน้ําประปาจะขอรับไว

และจะกําชับกับทางเจาหนาที่พิจารณาแกไขให  เรื่องทอเมนประปาก็จะไดกําชับ

กับทางกองชางที่รับผิดชอบงานประปาใหปรับปรุงแกไขใหเรียบรอย  เรื่องของ

ไฟฟาจะสรุปเรื่องปญหาไฟฟาตางๆ ใหกองชางดําเนินการตอไป  หรือหากมี
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ตรงไหนที่ยังไมไดรับการแกไขก็สามารถเขียนคํารองไวเพื่อปองกันการลืม สําหรับ

เรื่องของถนน ทางคณะผูบริหารกําลังเตรียมการที่จะดําเนินการในระยะแรก                 

ของปงบประมาณ 2562 เพราะการซอมแซมถนนลงหินคลุก ชวงที่ผานมาเปนการ

ใชงบประมาณปลายป 2561 แตก็ยังเหลืออีกหลายสาย เชน สายบานหนองอิตู – 

บานหนองไผ  สายบานพะแวะเหนือ – บานหนองอิไทย สายบานสลักได –                        

บานหนองอิไทย บริเวณแยกหนองคู ซึ่งทั้งหมดนี้ทานสมาชิกสามารถเขียนคํารอง

กรณีที่ทานคิดวาจะสามารถเอาหินคลุกเพื่อใหพี่นองสัญจรไปมาไดอยางสะดวก 

และชวงนี้หนาแลงแลวและนองประชาชนเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จเกือบหมดแลว 

เพราะถาหากเราเรงซอมในชวงนี้พี่นองก็คงจะไดใชถนนไปที่ดีไปอีกนานจนกวาจะ

ชํารุดจากสภาพดินฟาอากาศ บางทานอาจจะเคยเขียนคํารองเขามาแลวแตยังไมได

ดําเนินการ ผมจะใหกองชางรวบรวมขอมูลใหกอนสิ้นเดือนนี้ เพื่อที่จะไดทราบวา

เหลือระยะทางที่จะตองดําเนินการเทาไหร แลวจะรีบหาผูรับเหมามาดําเนินการ

ตอไป  

ประธานสภาฯ ขอบคุณทานนายกฯ ที่ไดชี้แจงตอที่ประชุมสภาฯ ทราบ มีทานใดที่จะอภิปราย

เพิ่มเติมอีกหรือไมครับ ถาไมมีเราก็ไดประชุมมาจนครบทุกระเบียบวาระการ

ประชุมแลวนะครับ  วันนี้สมควรแกเวลา ขอขอบคุณทุกทานที่เขารวมการประชุม

โดยพรอมเพรียงกันสําหรับการประชุมในครั้งนี้  ขอปดการประชุมครับ  

ปดการประชุม เวลา 11.30 น.  

 

   ลงชื่อ....................................ผูบันทึกรายงานการประชุม       ลงชื่อ..................................รับรองรายงานการประชุม 
           (นายเฉลียว  แกวหิน)                                            (นายสมัย  บัวจันทร) 
     เลขานุการสภาฯ อบต.สุขสวัสดิ์                         ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ 
 
 
 
 

                           คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ไดตรวจถูกตองแลว 
 
 
 

 
 

ลงชื่อ............................................        ลงชื่อ...........................................          ลงชื่อ.......................................... 
           (นายทวี  โยธี)                            (นายสมุทร คุมครอง)                      (นางอุไรวรรณ เที่ยงธรรม) 
           ส.อบต.หมูที่ 1           ส.อบต.หมูที่ 9              ส.อบต.หมูที่ 9 
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