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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2560 

วันที่ 30 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 

  ********************************************************************************* 
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
 

นางสาวจารุณี  หนูเส็ง 
เลขานุการสภาฯ 

         บัดนี้สมาชิกสภาฯ จ านวนทั้งหมด 24 ท่าน ลากิจ 4 ท่าน คือ 
1. นายสมหมาย  คงเพียรธรรม  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 
2. นายธีระพงษ์  แสวงจิตร        สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 
3. นายสุเทพ  ทองเสนา            สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10 
4. นางขันเทียง  แสงรัตน์          สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10 
          เข้าร่วมประชุมในวันนี้ทั้งหมด 20 ท่าน ครบองค์ประชุมแล้ว เรียนเชิญท่าน
ประธานสภาฯ กล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการประชุมต่อไปค่ะ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายเกษม  โมราบุตร 
ประธานสภาฯ 

          เรียนท่านนายก อบต., รองนายก อบต., ปลัด อบต., และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน ก่อนอ่ืนผมขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติเลือกผมเป็นประธานสภาฯ แทนท่าน
ประธานสภาฯ คนเก่าที่ได้เสียชีวิตลง ผมจะพยายามท าหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุด ส าหรับวันนี้
เป็นการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2560  วันที่ 30 ตุลาคม 
2560  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลองเพ่ือปรึกษาหารือข้อราชการ
ต่างๆ ในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง ดังนั้นผมขอถือโอกาสนี้    
เปิดการประชุมครับ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี 2560 เมื่อวันที่ 
17 ตุลาคม 2560  

นายเกษม  โมราบุตร 
ประธานสภาฯ 

          เรื่องรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2560 เมื่อ
วันที่ 17 ตุลาคม 2560  ขอให้ทุกท่านได้ตรวจทานรายงานการประชุมครั้งที่แล้วเพ่ือความ
ถูกต้อง หากเห็นว่าข้อความใดไม่ถูกต้อง ต้องการแก้ไขเพ่ิมเติมก็ให้เสนอขอแก้ไขเพ่ิมเติม 
เพ่ือที่จะได้น าไปแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป  มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอขอแก้ไขเพ่ิมเติมเชิญ
ครับ  หากไม่มีท่านใดเสนอแก้ไขเพ่ิมเติม ขอมติที่ ประชุมรับรองรายงานการประชุม        
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2560 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560  ด้วยครับ         

มติที่ประชุม เห็นชอบรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี 2560     
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 
เห็นชอบ  20 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง – เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
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นายเกษม  โมราบุตร 
ประธานสภาฯ 

          3.1  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลโป่งตาลอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งท่ี 2 ) 
          เรียนเชิญ นายณวัชร์   นิลพฤกษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ           
ได้รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2 ) ให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้รับทราบ เรียนเชิญ
ครับ 

นายณวัชร์  นิลพฤกษ์ 
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนปฏิบัติการ 

          เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯทุกท่าน   ผมนายณวัชร์  นิลพฤกษ์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ขอน าเรียนชี้แจงเกี่ยวกับการรายงานผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 (ครั้งที่ 2 ) ผมขออนุญาตสรุปผลการติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ ดังนี้ครับ 
          แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2560-2562 ) ขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 
ประกอบด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนา 8 ด้าน ได้แก่ 
1.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
2.  ยุทศาสตร์ด้านการบริหารการจัดการน้ าตามแนวทางพระราชด าริ 
3.  ยุทศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
4.  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจ

เพ่ือบรรเทาปัญหาความยากจน 
5.  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความ

สมดุลอย่างยั่งยืน 
6.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 
7.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา – วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 
8.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
          ส่งผลให้การปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง สามารถตอบสนอง
ภารกิจในด้านต่างๆ และเกิดการพัฒนาท้องถิ่นในระดับหนึ่ง โดยสามารถให้บริการประชาชน
ในพ้ืนที่ได้เป็นอย่างดี การน ายุทธศาสตร์การพัฒนาที่ระบุในแผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ.
2560-2562 ) ขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลองไปสู่การปฏิบัติ พบว่าสามารถน า
โครงการ / กิจกรรมไปปฏิบัติได้สรุป ดังนี้ 
          เปรียบเทียบจ านวนโครงการในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562 ) ทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา 

(1) 
โครงการใน
แผนฯพ.ศ.

2560-2562 

(2) 
โครงกา

รใน
แผนฯ
พ.ศ.

2560 

(3) 
ข้อบัญญัติ

60 

(4) 
จ่ายขาด
เงินสะสม 

(5) 
เงินอุดหนุน
เฉพาะกจิ 

(6) 
โครงการที่
ปฏิบัติจริง

(3)+(4)+(5
) 

(7) 
คิดเป็นร้อย

ละของ
โครงการใน
แผนพัฒนา
สามปี พ.ศ.

2560 

(8) 
คิดเป็นร้อย

ละของ
โครงการใน
แผนพัฒนา
สามปี พ.ศ.

2560-
2562 

615 165 44 12 - 56 33.94 9.11 
เปรียบเทียบ จ านวนงบประมาณในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)ทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา 
งบประมาณในแผนปี 2560( บาท) งบประมาณในแผนปี 2560-2562 (บาท) 
66,084,300 235,526,900 
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(1) 

งบประมาณ
จ่ายจริงใน

ข้อบัญญัติ60(
บาท) 

(2) 
จ่ายขาดเงิน
สะสม(บาท) 

(3) 
เงินอุดหนุน
เฉพาะกจิ

(บาท) 

(4) 
โครงการที่จ่าย

จริง(บาท) 

(6) 
คิดเป็นร้อย

ละของ
งบประมาณ

ใน
แผนพัฒนา
สามปี พ.ศ.

2560 
(เฉพาะเงิน 
ข้อ( 1)) 

(7) 
คิดเป็นร้อยละ

ของ
งบประมาณใน
แผนพัฒนา
สามปี พ.ศ.

2560 
(รวม

(1)+(2)+(3)) 

(8) 
คิดเป็นร้อย

ละของ
งบประมาณ

ใน
แผนพัฒนา
สามปี พ.ศ.

2560-
2562 
(รวม

(1)+(2)+(3)
) 

30,122,960 5,980,430 - 36,103,390 45.58 54.63 15.33 

          ซึ่งรายละเอียดต่างๆมีอยู่ในเอกสารที่ได้แจกให้กับทุกท่านแล้ว หากมีข้อสงสัยในส่วน
ไหนขอให้สอบถามได้ ผมขอน าเรียนแต่เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณครับ 

นายทองหล่อ  ช้างสีทา 
นายก  อบต. 
 

          เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯทุกท่าน ผมนายทองหล่อ ช้างสีทา นายก  
อบต. ขออนุญาตเพ่ิมเติมจากที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการได้รายงานผลการ
ติดตามและประเมินแผนองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560  โดยเรามีการอนุมัติงบประมาณจ านวน 9,504,000 บาท มีการใช้จ่ายงบประมาณ
จ่ายจริง จ านวน 5,575,530 บาท เพราะว่ามีการเปิดซองประมูลราคาที่ต่ ากว่าราคาที่เรา
ตั้งงบประมาณไว้ ที่เหลือก็เป็นเงินจ่ายขาดเงินสะสมที่จะน ามาพัฒนาภายในต าบลโป่งตาลอง
ของเราได้อีก ตรงส่วนไหนที่มีความเดือดร้อน มีความจ าเป็นที่ต้องได้รับการช่วยเหลือแก้ไข 
ก็ขอให้ทางผู้น าทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็น ก านัน, ผู้ใหญ่บ้าน, สมาชิกสภาฯ ก็ขอให้ช่วยกันดูแล 
และคิดหาทางช่วยกันแก้ไขปัญหา ยกตัวอย่างเช่น ถนนเส้นหมู่ที่ 4 บ้านปอหู ผ่านโป่งไทร 
ไปจนถึงหนองคุ้ม และอีกเส้นหนึ่งก็คือ เส้นหนองจอก ไปสระน้ าใส ถนนทั้งสองเส้นนี้
ค่อนข้างมีปัญหา ซ่อมแล้วซ่อมอีก แก้ปัญหาไม่ได้ซักที เพราะที่ผ่านมาเราต้องเข้าใจว่า
งบประมาณของเรานั้นค่อนข้างน้อย แต่ว่าต่อไปเราต้องหาวิธีที่ท าแล้วต้องให้ดีไปเลย 
เพราะว่าอนาคตต่อไปข้างหน้าบ้านเมือง ต าบลของเราต้องมีความเจ ริญขึ้นเรื่อยๆ 
เพราะฉะนั้นผมก็ขอฝากให้ทุกท่านช่วยกันคิดหาวิธีแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น ไม่เฉพาะ
ภายในหมู่บ้านของตนเองเท่านั้น แต่ต้องคิดรวมไปถึงต าบลของเราด้วย เพ่ือที่ต าบล        
โป่งตาลอง ของเราจะได้มีการพัฒนายิ่งๆ ขึ้นไป ส าหรับผมขอเพ่ิมเติมเพียงเท่านี้ ขอขอบคุณ
ครับ 

นายเกษม  โมราบุตร 
ประธานสภาฯ 

        ขอขอบคุณ นายณวัชร์  นิลพฤกษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนาย
ทองหล่อ ช้างสีทา นายก อบต. ที่ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการรายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2 
) ให้สมาชิกสภาฯทุกท่านได้รับทราบ มีสมาชิกสภาฯท่านใด มีข้อสงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติม
หรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติรับทราบรายงานผลการติดตามและประเมินแผนองค์การบริหาร  
ส่วนต าบลโป่งตาลอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2 ) ครับ 
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มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล   
โป่งตาลอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2 ) 

นายเกษม  โมราบุตร 
ประธานสภาฯ 

          3.2 รายงานแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
             เรียนเชิญ นายณวัชร์   นิลพฤกษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ         
ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการรายงานแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561ครับ 

นายณวัชร์  นิลพฤกษ์ 
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนปฏิบัติการ 

             เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯทุกท่าน ผมนายณวัชร์  นิลพฤกษ์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  ขอชี้แจงเกี่ยวกับการรายงานแผนการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้ครับ ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง     
ได้จัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปี  พ.ศ.2561 ขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 
เพ่ือเป็นการเตรียมการพัฒนา โดยได้ด าเนินการจัดท าแผนให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา ตามนโยบายของรัฐบาล และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัด และยุทธศาสตร์อ าเภอทั้งในด้านเนื้อหาสาระ กระบวนการขั้นตอน และ
ระยะเวลาด าเนินการ ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง ได้ด าเนินการจัดท าแผนการ
ด าเนินงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 
            เพ่ือให้การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาที่ก าหนดไว้ส าเร็จ
ลุล่วงตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายการพัฒนา ตลอดจนได้รับการสนับสนุนในด้านต่างๆ
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กับองค์การบริหารส่วนต าบล จึงได้จัดท าแผนการด าเนินงาน 
ประจ าปี พ.ศ.2561ขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง ขึ้นนั้น 
            ส าหรับแผนการด าเนินงานนั้น มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน / 
โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจ าปีงบประมาณนั้น แผนการด าเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน / โครงการ / 
กิจกรรม ทั้งหมดท่ีจะด าเนินงานในปีงบประมาณนั้น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความ
ชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการ การท างานกับหน่วยงานและการ
จ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน / โครงการ ในแผนการด าเนินงานจะท าให้การ
ติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย เพ่ือให้กระบวนการจัดท า
งบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบ และผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
            ผมขอสรุปแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์/แนวทาง จ านวนโครงการที่
ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวนงบประมาณ ร้อยละของ
งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

8 11.11 4,346,000 9.89 

2.ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารการ
จัดการน้ าตาม
แนวทางพระราชด าริ 

2 2.78 999,000 2.27 

3.ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

21 29.17 25,327,132 57.64 

4.ยุทธศาสตร์ด้าน
การสร้างสังคมให้มี

18 25.00 7,465,100 16.99 
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คุณภาพชีวิตที่ดีและ
สร้างความสามารถ
ทางเศรษฐกิจเพื่อ
บรรเทาปัญหาความ
ยากจน 
5.ยุทธศาสตร์ด้าน
การอนุรักษแ์ละ
พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้
เกิดความสมดุลอย่าง
ยั่งยืน 

3 4.17 375,000 0.85 

6.ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาการศึกษา 

11 15.28 4,820,388 10.97 

7.ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณี
และกีฬา 

7 9.72 530,000 1.21 

8.ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา เกษตร
อินทรีย์ 

2 2.78 80,000 0.18 

รวมทั้งสิ้น 72 100 43,942,620 100 

          ส่วนโครงการที่บรรจุในแต่ละยุทธศาสตร์นั้น รายละเอียดต่างๆมีอยู่ในเอกสารทั้งหมด
ที่ได้แจกให้กับสมาชิกสภาฯ ทุกท่านแล้ว หากมีข้อสงสัยในส่วนไหนขอให้สอบถามได้ ถ้าไม่มี
ผมขอน าเรียนชี้แจงแต่เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณครับ 

นายเกษม  โมราบุตร 
ประธานสภาฯ 

          ขอขอบคุณ นายณวัชร์  นิลพฤกษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ที่ได้
รายงานแผนการด าเนินงาน ประจ าปี พ.ศ.2561 มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถาม
เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติรับทราบ  รายงานแผนการด าเนินงาน ประจ าปี พ.ศ.
2561 ด้วยครับ 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานแผนการด าเนินงาน ประจ าปี พ.ศ.2561 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

นายเกษม  โมราบุตร 
ประธานสภาฯ 

       4.1 พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม(ฉบับท่ี 1 )       
             เรียนเชิญ นายณวัชร์  นิลพฤกษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ได้
ชี้แจงเกี่ยวกับการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
1) เชิญครับ 

นายณวัชร์  นิลพฤกษ์ 
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนปฏิบัติการ 

           เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯทุกท่าน  ผมนายณวัชร์  นิลพฤกษ์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  ขอชี้แจงเกี่ยวกับการ พิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ด้วยทางองค์การบริหารส่วนต าบล     
โป่งตาลอง ได้จัดเวทีประชาคมระดับต าบลเพ่ือจัดท าและทบทวนแผนพัฒนาสี่ปี (2561 -
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2564)เพ่ิมเติม(ฉบับที่ 1) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 โดยก าหนดให้ประชาชนและหน่วยงาน
ต่างๆ ในพ้ืนที่ต าบลโป่งตาลองมีส่วนร่วมในการจัดท าและทบทวนแผนพัฒนา และเพ่ือให้
โครงการ/ งาน/ กิจกรรม ถูกก าหนดขึ้นโดยประชาชนในต าบลโป่งตาลอง เพ่ือแก้ไขปัญหา
และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง องค์การบริหารส่วนต าบล        
โป่งตาลองจึงได้จัดท าเวทีประชาคมระดับต าบลขึ้น ในวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2560 เมื่อได้
ผ่านการกลั่นกรองและจัดล าดับความส าคัญพร้อมแจกแจงรายละเอียดของโครงการจากการ
ประชุมประชาชนระดับต าบลแล้วคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา ได้จัด
รวบรวมข้อมูลและจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) ขึ้นและเสนอให้
ประธานคณะกรรมการแผน เพ่ือพิจารณาต่อไป 
          และบัดนี้ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)ได้ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลองแล้ว จึงน าเสนอแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลองพิจารณาต่อไป 
          ในส่วนของโครงการพัฒนาที่ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากการประชุมประชาคม
หมู่บ้าน และจากการประชุมประชาคมระดับต าบล ซึ่งเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นและ
ส าคัญอยู่ในล าดับที่ 1 ของแต่ละหมู่บ้านและบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
มีดังนี้ 

1. หมู่ที่ 1 บ้านโป่งตาลอง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านโป่งตาลอง หมู่ที่ 1 
เชื่อม บ้านหนองคุ้ม หมู่ที่ 2 

2. หมู่ที่ 2 บ้านหนองคุ้ม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต จากบ้านหนองคุ้ม หมู่ที่
2 เชื่อมต่อ บ้านโป่งไทร หมู่ที่ 3 

3. หมู่ที่ 3 บ้านโป่งไทร โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านโป่งไทร หมู่ที่ 3 
เชื่อม บ้านหนองคุ้ม หมู่ที่ 2 

4. หมู่ที่ 4 บ้านปอหู โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านปอหู หมู่
ที่ 4 (บริเวณต าหนักทิพย์พิมาน ) พร้อมวางรางระบายน้ า 

5. หมู่ที่ 5 บ้านหนองซ่อม โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน  
6. หมู่ที่ 6 บ้านหนองจอก โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางบ้านหนองจอก หมู่ที่ 6 

เชื่อม หมู่ที่ 7 บ้านสระน้ าใส (โดยวิธี pavement in-place recycling ) 
7. หมู่ที่ 7 บ้านสระน้ าใส โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางหมู่ที่ 7 บ้านสระน้ าใส 

เชื่อม บ้านหนองจอก หมู่ที่ 6(โดยวิธี pavement in-place recycling ) 
8. หมู่ที่ 8 บ้านตะเคียมงาม โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง ภายในหมู่บ้าน 
9. หมู่ที่ 9 บ้านมอตะเคียน โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง (บ้านมอตะเคียน     

หมู่ที่ 9 เชื่อมบ้านโป่งไทร หมู่ที่ 3) 
10.  หมู่ที่ 10 บ้านหนองกรวด โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง (บริเวณสี่แยกบ้าน

หนองกรวด ถึงบ้านนายประยูร  วรรณแก้ว) 
11. หมู่ที่ 11 บ้านเนินทอง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (ต่อจากจุดเดิม) 
12. หมู่ที่ 12 บ้านเทพนิมิต โครงการก่อสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน(เส้นทาง

เข้าส านักสงฆ์สีชมชื่น) 
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13. หมู่ที่ 13 บ้านโป่งฉนวน โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (ซอย 3 หน้าสหกรณ์-
ทางโค้งหน้าบ้านนายจ านอง  มีพวงผล) 

           ซึ่งรายละเอียดต่างๆ มีอยู่ในเอกสารทั้งหมดท่ีได้แจกให้กับสมาชิกสภาฯทุกท่านแล้ว 
ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้ตรวจสอบโครงการว่าตรงตามที่ได้เสนอหรือไม่ ถ้าเห็นว่าส่วนไหน     
ไม่ถูกต้องหรือโครงการตกหล่น ขอให้เสนอเพ่ิมเติมและสอบถามได้ ส าหรับผมขอน าเรียน
ชี้แจงแต่เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณครับ 

นายเกษม  โมราบุตร 
ประธานสภาฯ 

         ขอขอบคุณ นายณวัชร์  นิลพฤกษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ           
ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564 )มีสมาชิก    
สภาฯท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติรับรองร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564) และให้น าไปประกาศใช้ต่อไป 

มติที่ประชุม เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) และให้น าไปประกาศใช้ต่อไป 
เห็นชอบ 19 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง(ประธานงดออกเสียง) 
        เมื่อเราได้ทราบเกี่ยวกับการพิจารณาร่างแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) แล้ว 
ต่อไปขอท าการพักการประชุมเพ่ือรับประทานอาหารกลางวันครับ 

 
เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 

นายเกษม  โมราบุตร 
ประธานสภาฯ 

          ระเบียบวาระนี้เป็นวาระเก่ียวกับเรื่องอ่ืนๆ มีท่านใดจะน าปรึกษา หารือหรือ
เสนอแนะเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้ามีขอให้น าเสนอและน าเรียนปรึกษาได้ เรียนเชิญครับ 

นางภัทราพร  ก่อเกิด 
ปลัด อบต. 

         เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯทุกท่าน ดิฉัน นางภัทราพร ก่อเกิด ปลัด 
อบต. ขออนุญาตแจ้งเรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
อัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถ
บพิตร ขึ้นประดิษฐาน ณ ต าหนักทิพย์พิมาน ในวันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560 จะมีจุดที่เฝ้า
รับเสด็จ จ านวน 2 จุด คือบริเวณค่ายฝึกรบพิเศษหนองตะกู และบริเวณต าหนักทิพย์พิมาน 
จึงขอเรียนเชิญท่านที่มีชุดปกติขาวเข้าร่วมรับเสด็จ ส าหรับต าบลโป่งตาลองของเรารับเสด็จ 
บริเวณต าหนักทิพย์พิมาน ขอให้ไปพร้อมกันเวลาประมาณ 18.00 น. ส าหรับดิฉันขอแจ้ง
เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณค่ะ  

นายเกษม  โมราบุตร 
ประธานสภาฯ 

        ขอขอบคุณ นางภัทราพร  ก่อเกิด ปลัด อบต.ที่ได้แจ้งเกี่ยวกับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี อัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิ พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ขึ้นประดิษฐาน ณ ต าหนักทิพย์พิมาน ในวัน
จันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560 จึงขอให้ท่านที่มีชุดปกติขาวไปพร้อมกันตามวันและเวลา
ดังกล่าวด้วยครับ และต่อไปมีท่านใดมีเรื่องปรึกษาหารือ หรือสอบถามเพ่ิมเติม อีกหรือไม่ ถ้า
มีเรียนเชิญครับ 

นางสุทธิ์นัชชา  ชวาร์ซ        เรียนทา่นประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯทุกท่าน   ดิฉันนางสุทธิ์นัชชา  ชวาร์ซ 
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ผู้อ านวยการกองช่าง ผู้อ านวยการกองช่าง มีเรื่องแจ้งให้แก่สมาชิกสภาฯทราบ จ านวน 2 เรื่อง คือ  
          1.  เรื่องแจ้งให้เสนอโครงการไฟสาธารณะ ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบล     
โป่งตาลอง ได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หมวดเงินอุดหนุน
ส่วนราชการ ข้อ 1.1 อุดหนุนการด าเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าหรือติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 
ภายในต าบลโป่งตาลองนั้น ทางกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง จึงขอให้ทาง
หมู่บ้านส ารวจสถานที่ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมแนบวาระการประชุมของหมู่บ้านมาพร้อม
กับหนังสือขอโครงการ จัดส่งให้องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง ภายในวันที่ 15 เดือน
พฤศจิกายน 2560 เพ่ือทางเจ้าหน้าที่จะได้ด าเนินการส ารวจ เก็บรวบรวมข้อมูล เสนอทาง
คณะผู้บริหารพิจารณา และโครงการที่ผ่านการคัดเลือกจะได้ด าเนินการก่อสร้างเสร็จทัน
ปีงบประมาณ 2561 ต่อไป 
          2.  แจ้งเรื่องเกี่ยวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส าหรับโครงการก่อสร้างรั้วพร้อมประตูเข้า 
–ออก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตอนนี้แบบของโครงการเราได้ประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์แล้วค่ะ 
โดยในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ทางท่าน นายก อบต.จะได้เดินทางไปดูพ้ืนที่ ก็ขอเรียน
เชิญท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯทุกท่าน โดยเฉพาะท่านสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2      
ที่เป็นเจ้าของพ้ืนที่ ไปช่วยกันดู ทั้งในเรื่องของแนวเขตแดน ว่าจะด าเนินการตรงไหน อย่างไร 
และอยากให้ช่วยกันออกความคิดเห็นในส่วนต่างๆ ถ้ามีตรงไหนที่ไม่เหมาะสม จะได้น าไป
แก้ไขให้เหมาะสมต่อไป ท่านใดมีข้อสงสัยประการใด ขอให้สอบถามเพ่ิมเติมได้ ถ้าไม่มีดิฉัน
ขอน าเรียนแต่เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณค่ะ 

นายเกษม  โมราบุตร 
ประธานสภาฯ 

          ขอขอบคุณนางสุทธิ์นัชชา  ชวาร์ซ ผู้อ านวยการกองช่าง ที่ได้ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องการ
เสนอไฟสาธารณะ และเรื่องของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้สมาชิกสภาฯทุกท่านได้รับทราบ และ
ต่อไปมีท่านใด มีเรื่องปรึกษาหารือหรือสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้ามีเรียนเชิญครับ 

นายไพรฑูรณ์  ชัยยา 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 

          เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯทุกท่าน ผมนายไพรฑูรณ์  ชัยยา สมาชิก
สภาฯ หมู่ที่ 6 ขออนุญาตเรียนถามเกี่ยวกับเรื่องการจัดงานประเพณีลอยกระทง ว่าในปีนี้
ทางองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลองของเราได้มีการจัดงานหรือไม่ ส าหรับผมขออนุญาต
เรียนถามแต่เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณครับ 

นางภัทราพร  ก่อเกิด 
ปลัด อบต. 

         เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯทุกท่าน  ดิฉัน นางภัทราพร  ก่อเกิด ปลัด 
อบต. ขออนุญาตสอบค าถามตามที่ นายไพรฑูรณ์  ชัยยา สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 ที่เรียนถาม
มาเกี่ยวกับเรื่องการจัดงานประเพณีลอยกระทงขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 
ส าหรับปีนี้ไม่มีการจัดงานค่ะ เพราะว่าในการจัดงานประเพณีลอยกระทงนั้น จะต้องมีการ
ประชุมเพ่ือปรึกษาหารือกับทุกหน่วยงานล่วงหน้าก่อน ในการวางแผนการจัดงาน และ
ระยะเวลาค่อนข้างกระชั้นชิด ท าให้จัดงานไม่ทันค่ะ ส าหรับดิฉันขอชี้แจงเพียงเท่านี้ 
ขอขอบคุณค่ะ 

นายไพรฑูรณ์  ชัยยา 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 

         เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯทุกท่าน ผมนายไพรฑูรณ์  ชัยยา  สมาชิก
สภาฯ หมู่ที่ 6 ผมขออนุญาตแจ้งเพ่ิมเติมเกี่ยวเรื่องงานประเพณีลอยกระทงครับ พอดีถ้าทาง
องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง ไม่มีการจัดงานประเพณีลอยกระทง ส าหรับท่านใดที่  
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ไม่มีที่ส าหรับลอยกระทง ก็ขอเชิญที่วัดหนองจอกนะครับ พอดีทางวัดได้มีการจัดสถานที่ไว้
ส าหรับผู้ที่จะมาลอยกระทงไว้เรียบร้อยแล้ว ขอเชิญลอยกระทงร่วมกันที่วัดหนองจอกนะ
ครับ ส าหรับผมขอน าเรียนแต่เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณครับ 

นายเกษม  โมราบุตร 
ประธานสภาฯ 

          ขอขอบคุณ นายไพรฑูรณ์  ชัยยา สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 และนางภัทราพร  ก่อเกิด 
ปลัด อบต. ที่ได้ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องการจัดงานประเพณีลอยกระทง ให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน 
ได้รับทราบ และต่อไปมีท่านใด มีเรื่องปรึกษาหารือหรือสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี
ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และขอถือโอกาสนี้    
ปิดการประชุมครับ 

 
ปิดประชุมเวลา 14.00 น. 

 

                                                    ลงชื่อ............................................................ผูบ้ันทึกการประชุม  
                                                                (นางสาวจารุณี  หนูเส็ง) 
                                                    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง   
 
 
 
 

                                                    ลงชื่อ...................................................... 
                                                                 (นายบุญมี  แสนพงค์) 
                                                    ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 

ลงชื่อ...................................................... 
                                                               (นายสุวรรณ์  ประดิษฐ์ภูมิ) 
                                                       คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
                            ลงชื่อ...................................................... 
                                                                  (นายสมพงษ์  ชุพยัศ) 
                                                      คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
                      ลงชื่อ...................................................... 
                                                                (นางขันเทียง  แสงรัตน์) 
                                              คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
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                     ลงชื่อ...................................................... 
                                                          (นางสุรัสวดี  เรืองจาบ) 
                                             เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
   
                                            ลงชื่อ..................................................... 
                                                              (นายเกษม  โมราบุตร) 
                                                 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง  
      
 

 


