
 
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลง้ิวราย 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 1 
วันท่ี  25  ตุลาคม  2561 

ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลง้ิวราย 
************************************* 

ผูเขาประชุม 
 

ลําดับท่ี ช่ือ  -  สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
1 นายมณเฑียร   นามขาน สมาชิกสภา อบต.ง้ิวราย มณเฑียร   นามขาน  
2 นายวรวิทย  พลชัย สมาชิกสภา อบต.ง้ิวราย วรวิทย  พลชัย  
3 นายอําพล เนตรลือชา ประธานสภา อบต.ง้ิวราย อําพล เนตรลือชา  
4 นายสุรศักดิ์   พรหมสมบัติ สมาชิกสภา อบต.ง้ิวราย สุรศักดิ์   พรหมสมบัติ  
5 นางณัฐณิชา   อนุกูลเวช           เลขานุการสภา อบต.ง้ิวราย ณัฐณิชา   อนุกูลเวช  
6 นายประสูตร   พัลภานุสร สมาชิกสภา อบต.ง้ิวราย ประสูตร   พัลภานุสร  
7 นายเทพรัตน   รอดเหตุภัย สมาชิกสภา อบต.ง้ิวราย เทพรัตน   รอดเหตุภัย  
8 นายมานะ  สมัครกิจ รองประธานสภา อบต.ง้ิวราย มานะ  สมัครกิจ  
 
ผูไมมาประชุม 
 - ไมมี - 
 
ผูเขารวมประชุม 
 

ลําดับท่ี ช่ือ  -  สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
1 นายสมัชชา  ทองสิมา นายก อบต.ง้ิวราย สมัชชา  ทองสิมา  
2 นายสุรพล  ทองสิมา ท่ีปรึกษานายก อบต.ง้ิวราย สุรพล  ทองสิมา  
3 นางวรนุช  ทองสิมา เลขานุการนายก อบต.ง้ิวราย วรนุช  ทองสิมา  
4 นางเสวย  เกษลาม รองนายก อบต.ง้ิวราย เสวย  เกษลาม  
5 นางสาวสิริมา  คุมสืบสาย หัวหนาสํานักปลัด สิริมา  คุมสืบสาย  
6 นางสาวสุรวดี สวัสดิพงษ นักวิเคราะหนโยบายและแผน สุรวดี  สวสัดิพงษ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลง้ิวราย 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 4/2561 

วันท่ี 25  ตุลาคม  พ.ศ. 2561  เวลา 11.00 น. 

ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลง้ิวราย 

……………………………………………… 

Uเริ่มประชุมU  เวลา 11.00 น. 
 

   เม่ือไดเวลาประชุม นางณัฐณิชา   อนุกูลเวช ปลัดองคการบริหารสวนตําบลง้ิวราย             

ไดเชิญสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลง้ิวราย เขาหองประชุม และนับจํานวนสมาชิกสภาฯ ท่ีเขาประชุม            

Uผล U มีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลง้ิวรายเขาประชุมจํานวน  6 คน ครบจํานวนสมาชิกท้ังหมด             

ตามระเบียบกระทรวงมาหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 ขอ 25 จึงไดเชิญนายอําพล เนตรลือชา  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล       

ง้ิวราย บูชาพระรัตนตรัยและทําความเคารพพระบรมฉายาลักษณสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ 

บดินทรเทพยวรางกูร และไดกลาวเปดประชุม  ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไป             

Uระเบียบวาระท่ี 1U เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
1.1 การประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ.2562    

U (นางณัฐณิชา อนุกูลเวช)U      อาศัยอํานาจตามความในขอ 39 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 แกไขเพ่ิมเติม
ถึงฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2553 ในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลง้ิวราย สมัยท่ี 
3 ประจําป 2560 ครั้งท่ี 2 เม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 2561 นายอําเภอนครชัยศรี ได
อนุมัติขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เม่ือวันท่ี 27  
กันยายน 2561 และองคการบริหารสวนตําบลง้ิวราย ไดประกาศใชเม่ือวันท่ี 27 
กันยายน 2561 โดยมีผลบังคับใช ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 เปนตนไป 

Uท่ีประชุมU  รับทราบ 
 
Uระเบียบวาระท่ี 2U เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลง้ิวราย ครั้งท่ีผานมา  
UประธานสภาU ขอใหท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี 2 เม่ือวันท่ี
(นายอําพล เนตรลือชา) 15 สิงหาคม 2561 ไดแจกใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลง้ิวรายทุกทาน  
  ไดอานและทบทวน หากมีขอแกไขใหเสนอในท่ีประชุม และขอมติในท่ีประชุมแกไข  
Uท่ีประชุมU ไดรวมกันตรวจสอบรายงานการประชมุ 
UประธานสภาฯU หากไมมีขอแกไขขอใหสมาชิกสภารับรองรายงานการประชุมดวย  
Uมติท่ีประชุมU รับรองรายงานการประชุม 6 เสียง 
  
Uระเบียบวาระท่ี U3  เรื่องเพ่ือทราบ 
   3.1 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตําบล ประจําป 2561  

(รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 (ระหวางเดือนเมษายน – กันยายน 2561)  
เลขานุการสภาฯ   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร 



ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2561 ขอ 30 
(5) ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน และ
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแต
วันท่ีผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาว และตองปด
ประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกป   
 โดยนําขอมูลในระบบสาระสนเทศเพ่ือการวางแผนขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน (e-plan) มาใชในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวน
ตําบลง้ิวราย ซ่ึงรายละเอียดการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินไดรายงานผลและเสนอความเห็นใหนายกองคการ
บริหารสวนตําบลง้ิวรายทราบ เพ่ือนําเสนอตอสภาทองถ่ิน ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน จํานวน 8 โครงการ   
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและการ

ทองเท่ียว จํานวน 5 โครงการ 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจใหยั่งยืน จํานวน 2 โครงการ 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต จํานวน 30 โครงการ 
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม จํานวน 10 

โครงการ  
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีดี จํานวน 8 โครงการ 

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทาย ลําดับท่ี 1) 
ประธานสภาฯ  มีทานใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม.....เม่ือไมมีถือวาท่ีประชุมรับทราบ 
ท่ีประชุม  รับทราบ 
 
   3.2 รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายตอสภาองคการบริหารสวนตําบล 

     ง้ิวราย 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญปลัด อบต.ง้ิวราย 
เลขานุการสภาฯ  อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 

พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 58/5 ใหนายก
องคการบริหารสวนตําบลจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีได
แถลงไวตอสภาองคการบริหารสวนตําบลทุกป คําแถลงนโยบายของนายกองคการ
บริหารสวนตําบล และรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ใหประกาศไว
โดยเปดเผย ณ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบล 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญนายกองคการบริหารสวนตําบลง้ิวรายครับ  
นายก อบต.  เรียน ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลง้ิวรายและสมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนตําบลท่ีเคารพ ตามท่ีไดมีประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งใหกระผม
ไดรับการเลือกต้ังเปนนายกองคการบริหารสวนตําบลง้ิวราย และกระผมไดกําหนด
นโยบายการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลง้ิวราย ตามอํานาจหนาท่ี
ขององคการบริหารสวนตําบลท่ีไดบัญญัติไวในพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 รวมถึงฉบับแกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน และ
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ราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2542 เรียนตอสภาองคการบริหารสวนตําบลง้ิวราย เม่ือวันท่ี 29 
พฤศจิกายน 2556 และทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลง้ิวรายผูทรง
เกียรติไดรับทราบถึงนโยบายการบริหารงานดังกลาวไปแลว นั้น 

เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 รวมถึงฉบับแกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน มาตรา 58/5 วรรค 4 ซ่ึง
กําหนดใหนายกองคการบริหารสวนตําบลจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบายท่ีไดแถลงไวตอสภาองคการบริหารสวนตําบลเปนประจําทุกป กระผมจึงใคร
ขอเรียนรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายในชวงปงบประมาณ 2561 โดยสรุป
ดังนี้ 

1. นโยบายดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 การพัฒนาดานโครงการสรางพ้ืนฐาน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจและการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของประชาชน เปนการวางรากฐานการพัฒนาอยางยั่งยืน ในปงบประมาณ 2561 องคการบริหารสวน
ตําบลง้ิวราย ไดตั้งงบประมาณเพ่ือดําเนินการดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ดังนี้ 

 
ลําดับ รายการ งบประมาณ หมายเหตุ 

1 โครงการลงหินคลุกซอมแซมถนน หมูท่ี 2 24,285.00  

2 โครงการลงหินคลุกซอมแซมถนน หมูท่ี 3 34,000.00  
3 โครงการลงหินคลุกซอมแซมถนน หมูท่ี 4 26,715.00  
4 โครงการปรับปรุงตอเติมอาคารอเนกประสงคหลังเวทีและหลังคา 

ทางทิศตะวันตกพรอมทาสีอาคารอเนกประสงคพรอมติดตั้งพัดลม 
หมูท่ี 3 

725,305.02 
 

5 โครงการสรางคันดินริมคลองลัดง้ิวราย บานสะพานดํา-บานนาย
สงา ชางวัลย หมูท่ี 4 

450,000.00 
 

6 คาบํารุงรักษาหรือซอมแซม 53,005.50  
7 โครงการปรับปรุงยกระดับถนนเลียบแมน้ํา (ชวงตรงขามวัดกก

ตาล) พรอมปรับปรุงทอระบายน้ําท่ีชํารุด  
1,795,000.00 

เงินสะสม 

8 โครงการรื้อพรอมกอสรางอาคารหองน้ําสาธารณะ หมูท่ี 2 631,600.00 เงินสะสม 
 
2. นโยบายดานเศรษฐกิจ 
 องคการบริหารสวนตําบลง้ิวรายไดดําเนินการสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือใหเกิดการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจในระดับชุมชน มุงแกไขปญหาความยากจนและปญหาหนี้สินในระดับรากหญา ประสาน
ความรวมมือทุกฝายเพ่ือเสริมสรางการพัฒนาท่ีสมดุลและยั่งยืน โดยไดดําเนินการโครงการท่ีสําคัญดังนี้ 
ลําดับ รายการ งบประมาณ หมายเหตุ 

1 โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพกลุมสตรีตําบล
ง้ิวราย 

188,582.00  

2 โครงการฝกอาชีพเพ่ิมพูนทักษะเด็กและเยาวชน 10,882.00  
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3. นโยบายดานสังคม 
 องคการบริหารสวนตําบลง้ิวราย ไดดําเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ใหมีความ

เปนอยู ท่ีดี มีความสุข สรางโอกาสใหทุกคน ทุกวัยมีโอกาสอยางเทาเทียมกัน สงเคราะหและสงเสริม
ผูดอยโอกาสใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน โดยไดดําเนินโครงการดังนี้ 

 
ลําดับ รายการ งบประมาณ หมายเหตุ 

1 โครงการรณรงคฉีดพนยุงลายควบคุมปองกันโรคไขเลือดออก 159,780.00  

2 โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 28,167.00  

3 โครงการรณรงคปองกันโรคพิษสุนัขบา 39,232.00  

4 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ง้ิวราย 50,000.00  

5 เงินสํารองจาย 257,366.00  

6 สนับสนุนเบี้ยยังชีพผูสูงอาย ุ 4,563,800.00  

7 สนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการหรือทุพพลภาพ 615,200.00  

8 สนับสนุนเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 19,500.00  

9 โครงการชิงสุขกอนหาง 99,432.00  

10 โครงการใสใจวัยเกากับเราองคการบริหารสวนตําบลง้ิวราย 143,733.00  

11 โครงการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณการเลนกีฬา 33,495.00  

12 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุในวันหยุดเทศกาลวันปใหม/
สงกรานต 

19,300.59 
 

13 โครงการเสริมสรางศักยภาพชุมชนดานปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

33,132.00 
 

14 โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบล 100,000.00  

15 โครงการเยาวชนจิตอาสาพัฒนาตําบล 1,152.00  

16 โครงการคายเยาวชนเรียนรู 99,982.00  

17 โครงการโรงเรียนวัยเกาง้ิวราย 52,392.00  

18 โครงการจิตอาสาดูและใสใจผูพิการในชุมชน ประจําปงบประมาณ 
2561 

11,532.00 
 

19 โครงการหมอหมูบาน หมูท่ี 1 9,000.00  

20 โครงการรวมพลังตานภัยมะเร็งเตานม หมูท่ี 1 6,600.00  

21 โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็ก หมูท่ี 1 4,400.00  

22 โครงการหมอหมูบาน หมูท่ี 2 9,000.00  

23 โครงการรวมพลังตานภัยมะเร็งเตานม หมูท่ี 2 6,600.00  

24 โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็ก หมูท่ี 2 4,400.00  

25 โครงการหมอหมูบาน หมูท่ี 3 9,000.00  

26 โครงการรวมพลังตานภัยมะเร็งเตานม หมูท่ี 3 6,600.00  

27 โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็ก หมูท่ี 3 4,400.00  

28 โครงการหมอหมูบาน หมูท่ี 4 9,000.00  

29 โครงการรวมพลังตานภัยมะเร็งเตานม หมูท่ี 4 6,600.00  
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30 โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็ก หมูท่ี 4 4,400.00  

 
 

4. นโยบายดานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 
 การสงเสริมใหประชาชนมีสุขภาพอนามัยท่ีดี ไดจัดทําโครงการตาง ๆ ตั้งแตปองกันการเกิด

โรคจนถึงการรักษาอยางครอบคลุมและท่ัวถึง รวมท้ังการใหความรูในการดูและรักษาตนเองของประชาชน 
เพ่ือใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีสุขภาพกายและใจท่ีสมบูรณ ประกอบกับการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม 
ปรับปรุงพัฒนา ดูแลและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยมีโครงการดังนี้ 

 
ลําดับ รายการ งบประมาณ หมายเหตุ 

1 โครงการคัดแยกขยะดวยมือเรา 94,200.00  

2 โครงการจางเหมากําจัดวัชพืช คูคลอง บริเวณคลองบานสวนกลวย 
หมูท่ี 1 

35,000.00 
 

3 วัสดุการเกษตร 105,786.61  

4 โครงการจางเหมาคาท้ิงขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 617,164.45  

5 โครงการครัวเรือนตนแบบคัดแยกขยะ 32,632.00  

 
5. นโยบายดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา 
 สงเสริมและสนับสนุนกีฬาทุกประเภทและทุกระดับใหมีมาตรฐานตลอดจนใหมีการแขงขัน

เพ่ือปลูกฝงคานิยมท่ีดีตอกีฬา มุงเนนการสรางรากฐานทางคุณธรรมจริยธรรม ซ่ึงนับวาเปนปจจัยสําคัญตอการ
พัฒนาบานเมือง โดยเฉพาะอยางยิ่งการวางรากฐานตั้งแตเด็ก และเยาวชนท่ีจะกาวข้ึนมาเปนผูใหญในอนาคต 
โดยมีโครงการดังนี้ 

 
ลําดับ รายการ งบประมาณ หมายเหตุ 

1 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาต ิ 53,013.00  
2 โครงการสนับสนุนคาอาหารเสริม (นม) 308,302.90  
3 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานตรดน้ําขอพรผูสูงอายุตําบลง้ิวราย 26,024.00  
4 โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา

พระบรมราชินีนาถ 
30,510.00  

5 โครงการแหเทียนเขาพรรษา 3,607.00  
6 โครงการประชุมประชาคมทองถ่ิน 13,614.00  
7 โครงการคายคุณธรรมและติวธรรมศึกษา 60,000.00 อุดหนุน ง.บ.ร. 
8 โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนและคานิยมท่ีพึง

ประสงควิถีพุทธ 
60,000.00 อุดหุนน ง.ร. 

9 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน 722,420.00  
10 โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว 
15,425.00  
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6. นโยบายดานการเมืองและการบริหาร 
 การเสริมสรางความเปนทองถ่ินม่ันคง ชุมชนเขมแข็งดวยการสนับสนุนใหประชาชนเขามามี

สวนรวมในการบริหาร ตลอดจนรับรูขอมูลขาวสารการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลอยางตอเนื่อง 
รวมท้ังการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ความพรอมของสถานท่ีและเครื่องมือเครื่องใช เพ่ือ
ใหบริการประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีโครงการดังนี้ 

 
ลําดับ รายการ งบประมาณ หมายเหตุ 

1 โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักกยภาพชุมชน
และการบริหารจัดการท่ีดีของผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวน
ตําบล พนักงานจางและผูนําชุมชน 

173,932.00 

 

2 รายจาย อ่ืนๆคาจางองคกรหรือสถาบันท่ี เปนกลางเพ่ือเปน
ผูดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผูมารับริการปฏิบัติงานของ
อบต.ง้ิวราย 

20,000.00 
 

3 โครงการจัดทําเอกสารคูมือประชาชน ปายประชาสัมพันธและสื่อ
ตางๆภายในตําบลง้ิวราย 

164,892.00 
 

4 โครงการสมทบกองทุนประกันสังคม 128,659.00  
5 โครงการสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน 

(กบท.) 
189,136.00 

 

6 คาบํารุงรักษาหรือซอมแซม 156,114.00  
7 โครงการอุดหนุนคณะกรรมการบริหารกิจการประปา หมูท่ี 1 20,000.00  

 
ท่ีประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 

4.1 เรื่องการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 
ประธานสภาฯ ขอเชิญปลัด อบต.ง้ิวราย ชี้แจงระเบียบท่ีเก่ียวของ 
ปลัด อบต.  อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 
2561 ขอ 8 (3) สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน 

 กรรมการตาม (3) (4) (5) และ (6) ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ป และอาจ
ไดรับการคัดเลือกอีกก็ได 

 ขอ 10 คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินมีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 
 (1) กําหนดแนวทางการพัฒนาทองถ่ิน โดยพิจารณาจาก 

    (ก) อํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยเฉพาะอํานาจหนาท่ีท่ีมี
ผลกระทบตอประโยชนสุขของประชาชน เชน การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
การผังเมือง 
    (ข) ภารกิจถายโอนตามกฎหมายกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ 
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    (ค) ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ กลุมจังหวัด และจังหวัด โดยใหเนน
ดําเนินการในยุทธศาสตรท่ีสําคัญและมีผลตอประชาชนโดยตรง เชน การแกไขปญหา
ความยากจน การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
    (ง) กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใน
เขตจังหวัด 
    (จ) นโยบายของผูบริหารทองถ่ินท่ีแถลงตอสภาทองถ่ิน 
    (ฉ) แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน 
ในการนําประเด็นขางตนมาจัดทําแผนพัฒนา ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินคํานึงถึง
สถานะทางการคลังของทองถ่ิน และความจําเปนเรงดวนท่ีตองดําเนินการ มา
ประกอบการพิจารณาดวย  
(2) รวมจัดทํารางแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และการแกไขปญหา
เก่ียวกับการจัดทํารางแผนพัฒนา 

ในการจัดทํารางแผนพัฒนา ใหองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล 
องคการบริหารสวนตําบล เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนท่ีมี
กฎหมายจัดตั้ง นําปญหาความตองการจากแผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน ท่ีเกิน
ศักยภาพของหมูบานหรือชุมชน ท่ีจะดําเนินการเองไดมาพิจารณาบรรจุไวใน
แผนพัฒนา แตหากเกินศักยภาพของเทศบาล องคการบริหารสวนตําบลเมืองพัทยา 
และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดตั้งใหเสนอปญหา ความตองการ
ไปยังองคการบริหารสวนจังหวัด และใหองคการบริหารสวนจังหวัดนํามาพิจารณา
บรรจุไวในแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดตามอํานาจหนาท่ี 

ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.2/ว 
3324 ลงวันท่ี 10 ตุลาคม 2548 เรื่องซักซอมแนวทางการเตรียมการเพ่ือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 

3.1 คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 
      3.1.1 กรณีท่ีใหสภาทองถ่ินคัดเลือก 
- สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือก จํานวน 3 คน 

 ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดําเนินการประชุมสมาชิกสภาทองถ่ิน โดย
อาจดําเนินการในสมัยประชุมสามัญหรือสมัยประชุมวิสามัญหรือเชิญประชุมเปน
กรณีพิเศษตามความเหมาะสม โดยมีหนังสือเชิญประชุมพรอมแจงวัตถุประสงคของ
การประชุมใหชัดเจน 

    การประชุมตองมีสมาชิกสภาทองถ่ินเขารวมประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่ง 
 การเสนอชื่อสมาชิกสภาทองถ่ินตอท่ีประชุม ตองมีผูรับรอบจํานวนอยาง
นอย 2 คน และผูซ่ึงไดรับการเสนอชื่อตองอยูในท่ีประชุมและตองใหความยินยอม 

ในการเสนอชื่อ หากมีการเสนอชื่อครบพอดีตามจํานวน ใหถือวาบุคคลท่ี
ไดรับการเสนอชื่อนั้นไดรับการคัดเลือก หากมีการเสนอชื่อเกินกวาจํานวนท่ีกําหนด 
ใหประธานในท่ีประชุมแจงใหผูเขารวมประชุมคัดเลือกผูไดรับการเสนอชื่อโดยการ
ลงคะแนนลับ ใหวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลผูท่ีไดรับการเสนอชื่อลงในบัตรคะแนนท่ี
ประธานท่ีประชุมมอบใหไดไมเกินตามจํานวนท่ีกําหนด 
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 ใหประธานในท่ีประชุมตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินท่ีอยูในท่ีประชุมและมิไดเปนผู
ไดรับการเสนอชื่อจํานวนไมเกินสามคน เปนกรรมการตรวจนับคะแนน 

เม่ือตรวจนับคะแนนแลว ใหผูท่ีไดรับคะแนนสูงสุดตามลําดับเปนผูซ่ึงไดรับ
การคัดเลือกจนครบจํานวนท่ีกําหนด ในกรณีท่ีมีผูไดรับคะแนนในลําดับเดียวกัน
หลายคน ทําใหไมสามารถคัดเลือกได ใหท่ีประชุมจัดใหมีการลงคะแนนใหมเฉพาะผู
ซ่ึงไดรับคะแนนเทากัน ถาลงคะแนนครั้งท่ีสองแลวปรากฏวาไดคะแนนเทากันอีก ให
ใชวิธีการจับสลากตามท่ีประธานในท่ีประชุมกําหนด 

ใหประธานสภาทองถ่ิน มีหนังสือแจงผลการคัดเลือกใหผูบริหารทองถ่ิน
ทราบเพ่ือออกคําสั่งแตงตั้งตอไป 

ประธานสภา  ขอเชิญท่ีประชุมรวมกันเสนอชื่อเพ่ือคัดเลือกเปนคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินตอไป 
นายวรวิทย  พลชัย กระผมขอเสนอ นายสุรศักดิ์ พรหมสมบัติ  
ประธานสภา  นายสุรศักดิ์ พรหมสมบัติ ใหความยินยอมหรือไม 
นายสุรศักดิ์ พรหมสมบัติ  กระผมยินยอมครับ 
นายประสูตร พัลภานุสร กระผมขอรับรองครับ 
นายเทพรัตน รอดเหตุภัย กระผมรอรับรองครับ 
นายประสูตร พัลภานุสร กระผมขอเสนอ นายมณเฑียร นามขาน  
ประธานสภา  นายมณเฑียร นามขาน ใหความยินยอมหรือไม 
นายมณเฑียร นามขาน กระผมใหความยินยอมครับ 
นายวรวิทย พลชัย กระผมขอรับรองครับ 
นายมานะ สมัครกิจ กระผมขอรับรองครับ 
นายเทพรัตน รอดเหตุภัย กระผมขอเสนอ นายมานะ สมัครกิจ 
ประธานสภา  นายมานะ สมัครกิจ ใหความยินยอมหรือไม 
นายมานะ สมัครกิจ กระผมใหความยินยอมครับ 
นายวรวิทย พลชัย กระผมขอรับรองครับ 
นายมณเฑียร นามขาน กระผมขอรับรองครับ 
ประธานสภา  มีใครจะเสนอชื่อผูอ่ืนอีกหรือไม ถาไมมีถือวาท่ีประชุมมีมติคัดเลือก นายสุรศักดิ์  

พรหมสมบัติ นายมณเฑียร นามขาน และนายมานะ สมัครกิจ 
 

4.2 เรื่องการคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 
ประธานสภาฯ ขอเชิญปลัด อบต.ง้ิวราย ชี้แจงระเบียบท่ีเก่ียวของ 
ปลัด อบต.  อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 
2561 ขอ 28 (1) สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน 

 กรรมการตาม (1) (2) (3) (4) และ (5) ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ป และ
อาจไดรับการคัดเลือกอีกก็ได 

 ขอ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน มีอํานาจหนาท่ี 
ดังนี้ 

 (1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 (2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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 (3) รายงานและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถ่ินตอผูบริหารทองถ่ินเพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และ
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนในพทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแต
วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไม
นอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

 
ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.2/ว 

3324 ลงวันท่ี 10 ตุลาคม 2548 เรื่องซักซอมแนวทางการเตรียมการเพ่ือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 

3.3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
      3.1.1 กรณีท่ีใหสภาทองถ่ินคัดเลือก 
- สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือก จํานวน 3 คน 

 ใหดําเนินการในคราวเดียวกับการประชุมคัดเลือกผูแทนประชาคมใน
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน โดยใหนําวิธีการตามความในขอ 3.1.1 มาใชบังคับ
โดยอนุโลม (เหมือนข้ันตอนการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน)  

ประธานสภา  ขอเชิญท่ีประชุมรวมกันเสนอชื่อเพ่ือคัดเลือกเปนคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอไป 

นายสุรศักดิ์ พรหมสมบัติ กระผมขอเสนอ นายวรวิทย พลชัย  
ประธานสภา  นายวรวิทย พลชัย ใหความยินยอมหรือไม 
นายวรวิทย  พลชัย  กระผมยินยอมครับ 
นายประสูตร พัลภานุสร กระผมขอรับรองครับ 
นายเทพรัตน รอดเหตุภัย กระผมรอรับรองครับ 
นายมณเฑียร นามขาน กระผมขอเสนอ นายประสูตร พัลภานุสร 
ประธานสภา  นายประสูตร พัลภานุสร ใหความยินยอมหรือไม 
นายประสูตร พัลภานุสร กระผมใหความยินยอมครับ 
นายมานะ สมัครกิจ กระผมขอเสนอ นายเทพรัตน รอดเหตุภัย 
ประธานสภา  นายเทพรัตน รอดเหตุภัย ใหความยินยอมหรือไม 
นายเทพรัตน รอดเหตุภัย กระผมใหความยินยอมครับ 
นายวรวิทย พลชัย กระผมขอรับรองครับ 
นายมณเฑียร นามขาน กระผมขอรับรองครับ 
ประธานสภา  มีใครจะเสนอชื่อผูอ่ืนอีกหรือไม ถาไมมีถือวาท่ีประชุมมีมติคัดเลือก นายวรวิทย  

พลชัย นายประสูตร พัลภานุสร และนายเทพรัตน รอดเหตุภัย  
 

   4.3 การพิจารณาอนุมัตใิชจายเงินสะสม 
(นายอําพล เนตรลือชา) ขอใหเลขานุการสภาฯ ไดนําเรียนรายละเอียดตามระเบียบขอกฎหมายใหท่ี 

ประชุมทราบตอไป 
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UเลขานุการสภาฯU  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การรับเงิน การเบิกจายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2547 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2558 ขอ 89 

  ขอ 89 องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจใชจายเงินสะสมได โดยไดรับอนุมัติ
จากสภาทองถ่ิน ภายใตเง่ือนไขดังตอไปนี้ 

  (1) ใหกระทําไดเฉพาะกิจการซ่ึงอยูในอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินซ่ึงเก่ียวกับดานการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ีเปนการเพ่ิมพูน
รายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือกิจการท่ีจัดทําเพ่ือบําบัดความเดือดรอน
ของประชาชน ท้ังนี้ ตองเปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือ
ตามท่ีกฎหมายกําหนด 

  (2) ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
แตละประเภทตามระเบียบแลว 

  (3) เม่ือไดรับอนุมัติใหใชจายเงินสะสมแลว องคกรปกครองสวนทองถ่ินตอง
ดําเนินการกอหนี้ผูกพันและเบิกจายใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไมเกินหนึ่งปถัดไป 
หากไมดําเนินการรายในระยะเวลาท่ีกําหนดใหการใชจายเงินสะสมนั้นเปนอันพับไป 

  ท้ังนี้ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอท่ีจะ
จายคาใชจายประจําและกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน โดยการใชจายเงินสะสม
ใหคํานึงถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพในระยะยาว 

  ประกอบกับหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 
0810.6/ว 3064 ลงวันท่ี 28 กันยายน 2561 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนท่ัวไปเพ่ือเปนคาใชจาย
โครงการสนับสนุน การเสริมสรางสววัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการ หรือทุพพลภาพ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพ่ิมเติม 

ขอใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลง้ิวรายโดยการพิจารณาให
เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการดังกลาวโดยถือปฏิบัติอยางเครงครัด และเปนไป
ตามแนวทางท่ีราชการกําหนด เพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนอยาง
แทจริง จึงเห็นควรใหสภาองคการบริหารสวนตําบลง้ิวรายพิจารณาอยางละเอียด 
รอบคอบตอไป  

มีเงินสะสมคงเหลือปจจุบันรวมท้ังสิ้น 10,946,795.24 บาท  
 

UประธานสภาฯU  ขอเรียนเชิญ นายกองคการบริหารสวนตําบลง้ิวราย ไดนําเสนอรายละเอียด
การจายขาดเงินสะสม ใหท่ีประชุมพิจารณาตอไป 

Uนายก อบต.ง้ิวรายU        ดวยขาพเจานายสมัชชา ทองสิมา นายกองคการบริหารสวนตําบลง้ิวราย  
 ไดเสนอญัตติการใชจายเงินสะสม เพ่ือจายตามโครงการสนับนุน การเสริมสราง
สวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการ หรือทุพพลภาพ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
       ซ่ึงไดรับแจงการโอนจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 เงินอุดหนุนท่ัวไป โครงการสนับสนุนการเสริมสรางสวัสดิการทางสังคมใหแก
ผูพิการหรือทุพพลภาพ เพ่ือเปนคาใชจายในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพ่ิมเติม ครั้ง
ท่ี 2 เม่ือวันท่ี 24 กันยายน 2561 แตไมสามารถเบิกจายงบประมาณไดทัน 
เนื่องจากไมไดประมาณการรายรับไวและไมสามารถตราขอบัญญัติงบประมาณ
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รายจายเพ่ิมเติมไดทันเม่ือสิ้นปงบประมาณ เงินท่ีไดรับจัดสรรจะตกเปนเงินสะสมของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และเพ่ือเปนการบรรเทาความเดือดรอนของผูมีสิทธิ
ไดรับเบี้ยความพิการ จึงขอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการใชจายเงินสะสมดังกลาว 
  จํ านวน  14 ราย   เป น เ งิน   92 ,000 บาท ( ร ายละ เ อียดตาม
เอกสารแนบทาย) 

UประธานสภาฯU  ขอเชิญท่ีประชุมรวมกันพิจารณา 
Uท่ีประชุมU  ไดพิจารณารวมกัน 
UประธานสภาฯU  เม่ือท่ีประชุมไดรวมกันพิจารณาแลว ขอมติท่ีประชุมอนุมัติการใชจายเงินสะสม 
Uท่ีประชุมU  มีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสม ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 
 
Uระเบียบวาระท่ี U5 เรื่องอ่ืนๆ (ถามี) 
 -ไมมี- 

 
UประธานสภาฯU ถาไมมีเรื่องอ่ืนใดอีก  ผมขอขอบคุณทุกทานท่ีเขาประชุมในวันนี้ และไดรวมแสดง

ความคิดเห็นท่ีเปนประโยชนตอการดําเนินการของสภาองคการบริหารสวนตําบล   
ง้ิวราย  เม่ือไมมีเรื่องอ่ืนใด  ขอปดประชุม 

 
UปดประชุมU เวลา  12.00  น. 
 
 
   ลงชื่อ                                   เลขานุการสภา/จดบันทึก 
            (นางณัฐณิชา    อนุกูลเวช) 
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 บันทึกรายงานการประชุมนี้ ไดผานการตรวจจากคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมแลว เห็นควร
แจงสมาชิกทุกทานทราบ เพ่ือรับรองรายงานการประชุมครั้งตอไป 
 

 
   

 
 

 รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลง้ิวราย สมัยสามัญ สมัยท่ี 4/2561 ครั้งท่ี 1 นี้ ได
ผานการรับรองจากสมาชิกสภาฯ ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 1/2562 เม่ือวันท่ี 15 กุมภาพันธ 
2562 แลว จึงประกาศใหประชาชนทราบโดยท่ัวกัน 
 

 
   (ลงชื่อ)       ประธานสภา อบต.ง้ิวราย 

           (นายอําพล  เนตรลือชา) 
       วันท่ี  15  กุมภาพันธ  2562 

 

 
 
 
 
 


