
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย   

สมัยวสิามัญ สมัยที่ ๑ /๒๕๖๐ 

วันท่ี  ๒๘   เดือน  เมษายน   พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

ณ   ห้องประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลยางหวาย 

 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 

เรื่องก่อนระเบียบวาระ-เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ได้รายงานจ านวนสมาชิกสภาองค์การ 

บริหารส่วนต าบลยางหวาย  จ านวน  ๑๓  ท่าน จากทั้งหมด  ๑๔  ท่านต่อ

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย   

-เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  เชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลยางหวาย  จุดธูปเทียนและน าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบูชาพระ

รัตนตรัย  

-ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย อ่านประกาศเรยีกประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย  สมัยวสิามัญ สมัยที่  ๑/๒๕๖๐    

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวายตามระเบียบวาระการประชุม 

ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ  -วันนีม้ีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย ลากิจ ๑ คน คือ  

นายธนวัฒน์  องิชัยภูมิ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย หมู่ที่ ๒  

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว     

ประธานสภาฯ -แจ้งใหท้ี่ประชุมสภาฯได้ตรวจรายงานการประชุมสภาฯครั้งที่แล้ว มีสว่นใดที่จะ

เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรอืไม่  

ที่ประชุมสภาฯ  -ไม่มี 

ประธานสภาฯ -หากไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดเสนอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ถือว่าที่ประชุมรับรอง

รายงานการประชุมสภาฯครั้งที่แลว้ตามนี้ 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง  เพื่อพิจารณา  

ประธานสภาฯ -การตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วน

ต าบลยางหวาย ชีแ้จงต่อสภาต่อไป 

นายกฯ -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกผูท้รงเกียรติทุกท่าน ล าดับต่อไปจะ

เป็นการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลยางหวาย  จึงมอบให ้ นางสาวปรียาภรณ ์ สัตย์ธรรม ต าแหนง่

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นผู้น าเสนอต่อไป 

นางสาวปรียาภรณ์ ฯ -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

  ยางหวายผูท้รงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวปรียาภรณ์  สัตย์ธรรม ต าแหน่ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   องค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย  ด้วยองค์การ
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บริหารส่วนต าบลยางหวาย ได้จัดท ารายงานผลการตดิตามประเมินผลแผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒)ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ดังนี้ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่๒) พ.ศ.๒๕๕๙ หมวด ๖     

ข้อ ๒๙ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการตดิตามและประเมินผล

แผนพัฒนาต่อผูบ้ริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาให้ประชาชน ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วัน

รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่

น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอยา่งนอ้ยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายใน

เดือนตุลาคมของทุกปี นั้น  ซึ่งส่วนประกอบของรายงานการตดิตามและ

ประเมินผลแผน  ประกอบด้วย 

   ส่วนที่  1         

  

บทที่ 1 บทน า         

 ส่วนที่  2         

 บทที ่2 กรอบแนวคิดในการตดิตามและประเมินผล     

 บทที่ 3 การตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต. ยางหวาย       

แบบที ่1 การก ากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 แบบที ่2 การประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาสามปี  

 - ส่วนที่ 1 จานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี  

(พ.ศ. 2560-2562)  

ส่วนที่ 2 จ านวนโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)    

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

- ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาสามปี              

    (พ.ศ. 2560-2562) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

- ส่วนที่ 4 ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน       

ขอให้ท่านดูในส่วน  แบบที่  2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์การบริหาร

ส่วนต าบล  ยางหวายรายไตรมาส  รายงานผลการด าเนินงานไตรมาส ประจ าปี

งบประมาณ 2560 

     -  การเบิกจ่ายปี 2560 

องค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย มีการใชจ้่ายงบประมาณในการด าเนิน

โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มกีารก่อหนีผู้กพัน/ ลงนามในสัญญา        

รวม 19 โครงการ จ านวนเงนิ 4,482,115 บาท มกีารเบิกจ่ายงบประมาณ 

จ านวน 19 โครงการ จ านวนเงิน 4,482,115 ล้านบาท สามารถจ าแนกตาม

ยุทธศาสตร ์ ได้ดังนี้ 
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1. ยุทธศาสตรด์้านงานส่งเสริมคุณภาพชวีิต  จ านวน  6  โครงการ  

ลงนามในสัญญา 4,113,040.- บาท การเบิกจ่าย 4,113,040.- บาท 

2. ยุทธศาสตรด์้านการจัดระเบียบชุมชน/และรักษาความสงบเรียบร้อย   

จ านวน 4  โครงการ ลงนามในสัญญา 78,125.- บาท  

การเบิกจ่าย 78,125.- บาท 

3. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาด้านการศกึษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม งาน

ประเพณีท้องถิ่น จ านวน 9  โครงการ ลงนามในสัญญา 290,950.- บาท  

การเบิกจ่าย 290,950.- บาท 

   - ส่วนที่  3 ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงนิอุดหนุนเฉพาะ 

   โครงการที่ได้รับเงนิอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี   2560 

1. โครงการสงเคราะหเ์บีย้ยังชีพผูสู้งอายุ  อยู่ระหว่างด าเนินการ งบประมาณ   

 3,632,100.- บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 2,833,100.-บาท 

2. โครงการสงเคราะหเ์บีย้ยังชีพผูพ้ิการ อยู่ระหว่างด าเนินการ งบประมาณ   

 1,202,400.- บาท เบิกจา่ยไปแล้ว 1,001,600.- บาท รวมทั้ง 2  โครงการ 

  เป็นเงิน 4,834,500.- บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 3,834,700.- บาท 

- ส่วนที่ 3  ผลการด าเนินงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี  

(พ.ศ. 2560-2562)  ผลส าเร็จของจ านวนโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา

สามปี (พ.ศ.2560 -2562)  จ านวนโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี 

ประจ าปีงบประมาณ 2560  จ านวน  135  โครงการ  งบประมาณ 

387,119,200 บาท  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวายสามารถด าเนิน

โครงการได้ดังต่อไปนี้ 

1) โครงการที่ด าเนินการจากเงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล       

ยางหวาย จ านวน  54  โครงการ  งบประมาณ  10,659,200 บาท 

   2) โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจ าปีงบประมาณ 2560   

จ านวน -  โครงการ  งบประมาณ   -   บาท  รวมโครงการที่ด าเนินการใน

ปีงบประมาณ 2560  จ านวน  54 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 40.00 จาก 

จ านวนโครงการตามแผนพัฒนาสามปี ประจ าปีงบประมาณ 2560  จ านวน 135 

โครงการ  คงเหลือโครงการที่ ยั งไม่ ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาสามปี           

(พ.ศ. 2560-2562) ประจ าปีงบประมาณ 2560  จ านวน  35  โครงการ   

 รวมงบประมาณที่ด าเนินการในปีงบประมาณ 2560 จ านวน 10,659,200 บาท      

  คิดเป็น ร้อยละ 2.98  จากจ านวนงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี              

 (พ.ศ. 2560-2562) ประจ าปีงบประมาณ 2560  จ านวนงบประมาณ  

 357,119,200 บาท  
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   - ส่วนที่ 4  ข้อเสนอแนะในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี 

ประจ าปี 

   งบประมาณ 2560  ปัญหาและอุปสรรค์ 

1. การด าเนินงานโครงการต่าง ๆ ควรเพิ่มการบูรณาการหรอืการประสานงานกับ

หนว่ยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้รับทราบข้อมูลและความตอ้งการที่แท้จริง 

   2. จ านวนโครงการในแผนพัฒนาสามปี มีจ านวนโครงการมากซึ่งไม่สอดคล้องกับ 

   งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

   3. ประชาชนยังไม่มสี่วนรว่มในกิจกรรมพัฒนาเท่าที่ควร  

    - ข้อเสนอแนะ 

 1. ใหแ้ตล่ะส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย ประสานความ 

 ร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมตามโครงการเพื่อลดความซ้ าซ้อนของโครงการ 

 กิจกรรมที่ด าเนินการในพื้นที่และตรวจสอบโครงการที่ด าเนนิการแล้วให้ตัดออก 

 จากแผนเพื่อให้ทราบจ านวนโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการจริง ๆ 

    2. ในการก าหนดชื่อโครงการ/กิจกรรม ในการอนุมัติงบประมาณ ให้ตรวจสอบชื่อ 

    โครงการหรอืกิจกรรมให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปี เพื่อให้งา่ยต่อการตดิตาม 

    3. ให้แต่ละส่วนราชการ ที่รับผดิชอบโครงการเมื่อด าเนินโครงการเป็นที่เรียบร้อย 

    แล้ว ให้รายงานผลการด าเนินโครงการให้ผูบ้ริหารทราบ  ขอจบการน าเสนอ 

   การตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ประจ าปี งบประมาณ 2560 ค่ะ 

ประธานสภาฯ -ตามที่ได้รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลยางหวายเรียบร้อยแล้วมสีมาชิกฯท่านใดสอบถาม

หรอืไม่ 

ที่ประชุมฯ   -ไม่มี 

ระเบียบวาระทื่ ๔ -กระทู้ถาม 

ประธานสภาฯ  -การประชุมในวันนี ้ ไม่มีสมาชิกสภาฯส่งกระทู้ถามให้ประธานสภาฯเพื่อจัดส่ง 

   กระทู้ถามไปยังผูบ้ริหารท้องถิ่นเพื่อเตรยีมตอบ กระผมขอเข้าระเบียบวาระต่อไป 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอใหม่ 

ประธานสภาฯ  -ขอเชญิสมาชิกสภาฯเสนอ เรื่องเสนอใหม่ 

ที่ประชุมฯ   -ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ ๖ -เรื่องอื่นๆ 

ประธานสภาฯ -ขอเชญิสมาชิกสภาฯเสนอ เรื่องอื่นๆ 

รองประธานสภาฯ -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน  

   นางวิไลวรรณ์  ใจเย็น รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย  

   ขอสอบถามเรื่องการซ่อมแซมถนนสายล าหว้ยยางหวาย เนื่องจากผู้รับจ้าง 

ได้น าเครื่องจักรเข้าไปด าเนินการบางช่วงแตย่ังไม่แล้วเสร็จ จงึขอฝากใหท้่านนายก

องค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย ได้เรง่รัดให้ผูร้ับจา้งเข้าไปด าเนนิการให้แลว้
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เสร็จ เนื่องจากราษฏรที่ใช้เส้นทางดังกล่าวสัญจรไป-มา ได้รับความเดือดรอ้นเป็น

อย่างมาก 

นายกฯ  -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกผูท้รงเกียรติทุกท่าน  ส าหรับการ

ซ่อมแซมถนนสายล าหว้ยยางหวาย  จะเร่งรัดให้ผู้รับจ้างเข้าไปด าเนินการให้แล้ว

เสร็จต่อไป  

ประธานสภาฯ  -มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนออีกหรอืไม่ 

ที่ประชุมฯ   -ไม่มี 

ประธานสภาฯ  -หากไม่มีท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆอีก  กระผมขอปิดประชุม 

ปิดประชุม   เวลา  1๒.๐๐ น. 

 

ลงช่ือ                                       ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม 

(นางลักษณา  หริัญวรรณ)                                                              

                      เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย 

 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   ได้ตรวจสอบการจดบันทึกรายงานการประชุมสภา 

องค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย  สมัยวสิามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๐  เมื่อวันที่  ๒๘  เมษายน  ๒๕๖๐ แล้ว

ว่าเป็นที่ถูกต้องครบถ้วน 

 

     

ลงช่ือ...............................................ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                 (นายด ารงค์    บรรลอื) 

           สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวายหมูท่ี่  6 

 

ลงช่ือ.........................................กรรมการ 

                                 (นายธนวัฒน์    อิงชัยภูม)ิ 

           สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวายหมู่ที่  2 

 

ลงช่ือ.........................................กรรมการ/เลขานุการ 

                                 (นายจ านงค ์  ฉายชัยภูมิ) 

          สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวายหมูท่ี่  ๗ 

 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย    ได้รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวสิามัญ สมัยที่  ๑/๒๕๖๐  

เมื่อวันที่  ๒๘  เมษายน  ๒๕๖๐   แล้วเมื่อวันที่................................................ 

 

                   ลงช่ือ            
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                          (นายอดิศักดิ์ คลังแก้ว) 

                        ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย 


