
 
                            รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๔  ครั้งท่ี ๑ ประจําป ๒๕๖๐ 
วันท่ี   ๑๗  ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ   จังหวัดนครราชสีมา 
ผูเขาประชุม 

ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายพงษศิลป  พุทไธสง ประธานสภา พงษศิลป  พุทไธสง  

๒ นายยงยุทธ  บุญมา รองประธานสภา ยงยุทธ  บุญมา  

๓ นายธีระพงษ  พนัสนอก สมาชิก อบต. ม.๑ ธีระพงษ  พนัสนอก  

๔ นายบุญศรี  เวินไธสง สมาชิก อบต.ม. ๑ บุญศรี  เวินไธสง  

๕ นายประสบ  ผลทวี สมาชิก อบต. ม.๒ ประสบ  ผลทวี  

๖ นายเสนห  หาญชนะ สมาชิก อบต. ม.๒ เสนห  หาญชนะ  

๗ นายวันชัย  บุญมา สมาชิก อบต. ม.๓ วันชัย  บุญมา  

๘ นายธนวัฒน  ไพรอุบล สมาชิก อบต. ม.๓ ธนวัฒน  ไพรอุบล  

๙ นายพนม  ออนเฉวียง สมาชิก อบต. ม.๔ พนม  ออนเฉวียง  

๑๐ นายทองสัย  พันธคํา สมาชิก อบต. ม.๔ ทองสัย  พันธคํา  

๑๑ นายอภิรักษ  สามนคร สมาชิก อบต. ม.๕ อภิรักษ  สามนคร  

๑๒ นายกนก  แบบขุนทด สมาชิก อบต. ม.๕ กนก  แบบขุนทด  

๑๓ นางสาววิชิต  ชมจอหอ สมาชิก อบต.,ม. ๖ วิชิต  ชมจอหอ  

๑๔ นายสมควร  ลีชา สมาชิก อบต. ม.๗ สมควร  ลีชา  

๑๕ นายประเสริฐ  จันทะเสน สมาชิก อบต. ม.๗ ประเสริฐ  จันทะเสน  

๑๖ นายลอมพงศ  นาดี สมาชิก อบต. ม.๘ ลอมพงศ  นาดี  

๑๗ นายเมฆ  แปนนอก สมาชิก อบต. ม.๙ เมฆ  แปนนอก  

๑๘ นางประคอง  แปนนอก สมาชิก อบต. ม.๑๐ ประคอง  แปนนอก  

๑๙ นายสอ้ิง  สรอยนอก สมาชิก อบต. ม.๑๐ สอ้ิง  สรอยนอก  

๒๐ นายนอย  พีเกาะ สมาชิก อบต.ม. ๑๑ นอย  พีเกาะ  

๒๑ นางวิภาดา  แปนนอก สมาชิก อบต.ม. ๑๑ วิภาดา  แปนนอก  

๒๒ นายเกรียงไกร  ไกรดงพลอง สมาชิก อบต.ม. ๑๒ เกรียงไกร  ไกรดงพลอง  

๒๓ นางบุญตุม  วงศศิริ สมาชิก อบต.ม. ๑๒ บุญตุม  วงศศิริ  

๒๔ นายสมศักดิ์  ผิวดํา สมาชิก อบต.ม. ๑๓ สมศักดิ์  ผิวดํา  

๒๕ นายสุดใจ  เพ็งโคตร สมาชิก อบต.ม. ๑๓ สุดใจ  เพ็งโคตร  

๒๖ นายสุวัฒน  บุญมา สมาชิก อบต.ม. ๑๔ สุวัฒน  บุญมา  

๒๗ นายสมศักดิ์  วิชัด สมาชิก อบต.ม. ๑๔ สมศักดิ์  วิชัด  

๒๘ - เลขานุการสภา -  

 
 
 

 



๒ 
ผูไมมาประชุม 

ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑     

๒     

๓     

๔     

๕     

๖     

 
คณะผูบริหาร 

ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายสมศักดิ์   เสาทองหลาง นายก อบต.กุดจอก สมศักดิ์   เสาทองหลาง  

๒ นายเพ็ชร  จัตุรัส รองนายก อบต.กุดจอก เพ็ชร  จัตุรัส  

๓ นายสัม  ทิพพูสังข รองนายก อบต.กุดจอก สัม  ทิพพูสังข  

๔ นางนวรัตน สิทธิผล เลขานุการนายก อบต.กุดจอก นวรัตน สิทธิผล  

 
ผูเขารวมรับฟงการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก 

ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑     

๒     

๓     

๔     

๕     

๖     

๗     

๘     

๙     

๑๐     

๑๑     

๑๒     

๑๓     

๑๔     

 
 

 

 



-๓- 
เริ่มประชุม            เวลา     ๐๙.๐๐    น.  
ประธานสภา อบต.      บัดนี้สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลกุดจอกมาครบองคประชุมแลวขอเชิญรอง

ประธานสภา องคการบริหารสวนตําบลกุดจอก ไดจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย 
ประธานสภาไดอานประกาศสภาองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก เรื่องเรียกประชุม
สภาองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก ในการประชุมครั้งนี้ไมมีเลขานุการสภา จึง
จําเปนตองเลือกเลขานุการสภาชั่วคราว ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย วาดวย

ขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน  พ.ศ.๒๕๔๗  (แกไขเพ่ิมเติมถึง( ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ.
๒๕๕๔ ขอ ๑๙  วรรคสอง  ท่ีกําหนดไววา “ในการประชุมสภาทองถ่ินครั้งใด  ถาไมมี
เลขานุการสภาทองถ่ินหรือมีแตไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีไดใหสภาทองถ่ินเลือก
สมาชิกสภาทองถ่ินหรือขาราชการหรือพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น 
คนหนึ่งเปนผูปฏิบัติหนาท่ีเลขานุการสภาทองถ่ินเฉพาะในการประชุมคราวนั้น โดยให
นําความในขอ ๑๓และขอ ๒๖ วรรคสอง  มาบังคับใชโดยอนุโลม”เวนแตการ
ลงคะแนนเลือกใหใหกระทําดวยวิธีการยกมือ”ซ่ึงจะพิจารณาในระเบียบวาระท่ี ๕ ขอ
เปดการประชุมตามระเบียบวาระตอไป 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานจะแจงตอท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  ๑.๑ ในวันท่ี ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐เวลา ๑๘.๐๐ น.ท่ีบานโคกเพ็ค หมูท่ี ๓ ขอเชิญ

สมาชิกทุกทานรวมเปนเจาภาพฟงพระสงฆสวดอภิธรรม ลูกสาวทานนายกองคการ
บริหารสวนตําบลกุดจอก ขอใหสมาชิกเขารวมทุกคน โดยพรอมเพรียงกัน 

 ๑.๒ เรื่องงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันท่ี ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ท่ี วัดประชานิมิต 
ซ่ึงมีการเขารวมเปนจิตอาสาเฉพาะกิจฯ จะมีการนัดมอบหมายงาน ซักซอม มีแผนผัง
แจงสถานท่ีจอดรถ ผูท่ีไมเปนจิตอาสาก็ไปรวมพิธีได และเพ่ือถวายเปนพระราชกุศล
แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว คงจะไปทุกคนเพราะเราเปนขาของแผนดิน 

นายก อบต.กุดจอก แจงเรื่อง อําเภอเคลื่อนท่ี วันพฤหัสบดีท่ี ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ วัด
บานโสก หมูท่ี ๔ ตําบลกุดจอก ซ่ึงทางอําเภอไดขอความอนุเคราะหจัดเตรียมคือ 
เครื่องอุโภค – บริโภค จํานวน ๕๐ ถุง ใหกับผูมีรายไดนอย ไดใหเงินเจาหนาท่ีไปซ้ือ
และบรรจุเอง เรียบรอยแลว ,นิมนตพระเพ่ือประกอบพิธีทางสงฆ เตรียมสังฆทาน
พรอมจัตตุปจจัย จึงขอเชิญชวน สมาชิกทุกทานรวมงานในครั้งนี้  

ท่ีประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๒   รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี ๓  ครั้งท่ี ๒ เม่ือวันท่ี  ๑๕  สิงหาคม 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
ประธานสภาฯ       -ตามท่ีเลขานุการสภาไดสงรายงานการประชุมสภาฯ ใหทานคระกรรมการตรวจ

รายงานการประชุมและสมาชิกสภาฯ ไดตรวจสอบนั้น มีถอยคําใด จะตองแกไข
เพ่ิมเติมประการใดหรือไม 

ท่ีประชุม ไมมี  
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเปนเสียงขางมาก  ๒๖ เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง รับรองรายงานการ

ประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๒ เม่ือวันท่ี ๑๕ สิงหาคม  ๒๕๖๐ 
ระเบียบวาระท่ี ๓     กระทูถาม 
ท่ีประชุม  -ไมมี- 
ระเบียบวาระท่ี ๔     เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาทองถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแลว(ถามี) 



-๔- 
ประชุม   -ไมมี- 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕    เรื่องท่ีเสนอใหม 
ประธานสภาฯ        ๕.๑  พิจารณาคัดเลือกเลขานุการสภาทองถ่ิน แทนตําแหนงท่ีวาง 
 ตามท่ีนางนิชาพิมญชุ นันทนิธิภูวเดช ตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก 

ซ่ึงดํารงตําแหนงเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก พนจากราชการดวย
เหตุสูงอายุ (เกษียณอายุราชการ) ตั้งแตวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ นั้น 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๗ วรรคแรก แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ 
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ขอ ๑๘ จึงตองมีการพิจารณาคัดเลือก
เลขานุการสภาทองถ่ิน แทนตําแหนงท่ีวาง ในวันนี้ข้ึนขอถามมติในท่ีประชุมวาจะ
คัดเลือกแบบเปดเผย หรือวิธีลับ ขอถามมติในท่ีประชุม 

ประชุม   มติท่ีประชุม ใหมีการคัดเลือกแบบเปดเผย 
ประธานสภาฯ           ขอใหสมาชิกเสนอชื่อ เลขานุการสภาทองถ่ิน (แทนตําแหนงท่ีวาง) พรอมท้ังขอผู

รับรอง  ๒  คน 
ประชุม    นายธนวัฒน ไพรอุบล  สมาชิก อบต. หมูท่ี  ๓  เสนอ นางประคอง แปนนอก สมาชิก 

อบต. หมูท่ี ๑๐ โดยมีผูรับรอง ๒ คน คือ 
ผูรับรองคนท่ี ๑ นายวิชิต ชมจอหอ    สมาชิก อบต. หมูท่ี ๖ 

                           ผูรับรองคนท่ี ๒ นายประสบ ผลทวี    สมาชิก อบต. หมูท่ี ๒ 
ประธานสภาฯ           ท่ีประชุมจะเสนอสมาชิกทานอ่ืนอีกหรือไม 
ท่ีประชุม            ไมมี 
ประธานสภาฯ เม่ือมีการเสนอชื่อเพียงคนเดียว ขอมติในท่ีประชุม โปรดยกมือ ประชุมมีมติเปนเสียง

ขางมาก  ๒๖ เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง ดังนั้น นางประคอง แปนนอก สมาชิก 
อบต.หมูท่ี ๑๐  คือผูไดรับเลือกเปนเลขานุการสภาทองถ่ิน  
หนาท่ีของเลขานุการสภาทองถ่ิน (ขอ ๑๙) มีหนาท่ีดังตอไปนี้  

(๑) แจงนัดประชุมสภาทองถ่ินตามคําสั่งของประธานสภาทองถ่ิน 
(๒) ชี้แจงกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หนังสือสั่งการหรือ
แนวทางปฏิบัติซ่ึง เกียวของกับ กิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตอท่ี
ประชุมสภาทองถ่ิน 

  (๓) ชวยเหลือประธานสภาทองถ่ินจัดทําระเบียบวาระการประชุมสภาทองถ่ิน 
  (๔) เชิญประธานสภาทองถ่ินชั่วคราวปฏิบัติหนาท่ี 
  (๕) จัดทํารายงานการประชุมสภาทองถ่ิน 

 (๖) เก็บรักษาขอมูลขาวสาร หรือเอกสารของสภาทองถ่ิน แตจะเปดเผยได
ตอเม่ือไดรับอนุญาตจาก ประธานสภาทองถ่ิน  
(๗) ชวยเหลือประธานสภาทองถ่ินในการควบคุมการนับคะแนนเสียง 
(๘) ชวยเหลือประธานสภาทองถ่ินในการรักษาความสงบเรียบรอยในสภา
ทองถ่ิน  
(๙) หนาท่ีอ่ืนตามท่ีกําหนดไวในระเบียบนี้หรือกระทํากิจการอ่ืนตามท่ี
ประธานสภาทองถ่ินมอบหมาย 



-๕- 
 

ประธานสภาฯ           คัดเลือกคณะกรรมการรายงานการประชุม เนื่องจากนางประคอง แปนนอก ไดรับการ
แตงตั้งใหเปนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   จึงตองทําการคัดเลือก ขอถาม
มติในท่ีประชุมวาจะคัดเลือกแบบเปดเผย หรือวิธีลับ ขอถามมติในท่ีประชุม 

ประชุม   มติท่ีประชุม ใหมีการคัดเลือกแบบเปดเผย 
ประธานสภาฯ           ขอใหสมาชิกเสนอชื่อ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม แทนนางประคอง   

แปนนอก พรอมท้ังขอผูรับรอง  ๒  คน 
ประชุม    นาย.ธีรพงษ พนัสนอก.  สมาชิก อบต. หมูท่ี ๑ เสนอ นายพนม ออนเฉวียง สมาชิก 

อบต.หมูท่ี ๑๐  โดยมีผูรับรอง ๒ คน คือ 
ผูรับรองคนท่ี ๑ นายสะอ้ิง สรอยนอก   สมาชิก อบต. หมูท่ี ๑๐ 

                           ผูรับรองคนท่ี ๒ นายอภิรักษ สามนคร   สมาชิก อบต. หมูท่ี ๕ 
ประธานสภาฯ           ท่ีประชุมจะเสนอสมาชิกทานอ่ืนอีกหรือไม 
ท่ีประชุม            ไมมี 
ประธานสภาฯ เม่ือมีการเสนอชื่อเพียงคนเดียว ขอมติในท่ีประชุม โปรดยกมือ ประชุมมีมติเปนเสียง

ขางมาก  ๒๖ เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง ดังนั้น นายพนม ออนเฉวียง สมาชิก อบต.
หมูท่ี ๑๐  คือผูไดรับเลือกเปนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
๕.๒  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ 

        รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ (ระหวางเดือนเมษายน-กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐) 
ประธานสภาฯ           ขอเชิญนายก อบต.รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําปงบป 

๒๕๖๐ 1 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ (ระหวางเดือนเมษายน-กันยายน พ.ศ.1๒๕๖๐) 
นายก อบต.กุดจอก เรียน  ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก บัดนี้ถึงเวลา

ท่ีผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลกุดจอกจะรายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 
(ระหวางเดือนเมษายน-กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐) ตอสภาองคการบริหารสวนตําบล    
กุดจอก ดังตอไปนี้ 
สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ 
– ๒๕๖๒)  เพ่ือความสอดคลองของยุทธศาสตรและโครงการ    

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐        
ลงวันท่ี  ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและ
ประสานแผนพัฒนาสามปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  สิ่งท่ีสงมาดวย ๒ หนา ๒๐  
ขอ ๔.๓  วรรค ๓  ใหใชแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถ่ินแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ  ตามเกณฑท่ี
กําหนดไว  ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยดําเนินการ
ใหแลวเสร็จภายใน ๔๕  วัน นับแตวันท่ีประกาศใชแผนพัฒนาสามป  (แนวทางการ
พิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาสามปเพ่ือความ
สอดคลองของยุทธศาสตรและโครงการ  หนา ๒๑) 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ตําบลกุดจอก  ไดดําเนินการ
ติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)  
เพ่ือความสอดคลองของยุทธศาสตรและโครงการ  ภายใน ๔๕  วัน  นับแตวัน
ประกาศใชแผนพัฒนาสามป  โดยไดดําเนินการติดตามและ ประเมินผลเม่ือวัน 
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พฤหัสบดีท่ี  ๑๖  มิถุนายน  ๒๕๕๙  (เวลา  ๐๙.๐๐ น.) ณ สํานักงานองคการบริหาร
สวนตําบล  กุดจอก  ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
สําหรับแผนพัฒนาสามปเ พ่ือความสอดคลองของยุทธศาสตรและโครงการ           
โดยสรุปผลติดตามและประเมินผลมีรายละเอียด  ดังนี้ 

 
สรุปการติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)  

เพ่ือสอดคลองของยุทธศาสตรและโครงการ 
ประเด็นการพิจารณา  คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

๑. การสรุปสถานการณการพัฒนา   ๑๐ ๑๐ 
๒. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ๑๐ ๙ 
๓. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  ๑๐ ๙ 
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตรการพัฒนา  ๑๐ ๑๐ 
๕. โครงการพัฒนาประกอบดวย  ๖๐ ๖๐ 
   ๕.๑ ความชัดเจนของช่ือโครงการ  ๕ ๕ 

   ๕.๒ กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ  ๕ ๕ 

   ๕.๓ จํานวนวัตถุประสงคมีความเหมาะสมกับโครงการ  ๓ ๓ 

   ๕.๔ เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง  ๕ ๕ 

   ๕.๕ เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลอง ตอเน่ืองกับระยะเวลาป (๓ ป)  ๓ ๓ 

    ๕.๖ งบประมาณมีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  ๔ ๔ 

   ๕.๗ มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ  ๕ ๕ 

   ๕.๘ มีงบประมาณท่ีผานมา ๓ ปยอนหลัง ตามความเปนจริง  ๓ ๓ 

   ๕.๘ โครงการแตละโครงการครอบคลุมระยะเวลา ๓ ป ทุกโครงการ  ๕ ๕ 

   ๕.๑๐ มีการกําหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลท่ีคาดวาจะไดรับ  ๕ ๕ 

   ๕.๑๑ ตัวช้ีวัด (KPI) วัดไดถูกตองตามหลักของการจดัทําโครงการ  ๔ ๔ 

   ๕.๑๒ ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับโครงการ  ๕ ๕ 

   ๕.๑๓ ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค   ๕ ๕ 

   ๕.๑๔ หนวยงานรับผิดชอบหลกัสอดคลองกับ แบบ ยท. ๐๓ และ แบบ ยท. ๐๔ ๓ ๓ 
รวม ๑๐๐ ๙๘ 

   
นายก อบต.กุดจอก ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน     พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ขอ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๑๓  
และขอ ๑๔  ประกอบกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินในฐานะหนวยงานท่ีมีอํานาจ
หนาท่ีสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีการบริหารกิจการบานเมือง  ท่ีดี ยึด
หลักธรรมาภิบาลและปรับระบบการทํางานใหมีประสิทธิภาพ ทันสมัยสามารถ
ตอบสนองความตองการประชาชน  เพ่ือใหการดําเนินงานมุงสูเปาหมายดังกลาว กรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ินไดริเริ่มโครงการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือ
การวางแผนและประเมินผลการใชจายงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(e-Plan) ซ่ึงเปนระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอรภายใตแนวคิดการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุกตใชอยางเหมาะสม  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชเปนขอมูล
ในการวางแผนและติดตามประเมินผลการบริหารงาน ท้ังนี้ ไดมีการดําเนินงานมา 
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อยางตอเนื่องถึงปจจุบัน เพ่ือใหตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการ
บริหารสวนตําบลกุดจอก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  รอบเดือน กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหวางเดือนเมษายน ๒๕60 – กันยายน ๒๕๖๐) เปนไปดวยความ
ถูกตองและบรรลุเปาหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและขอสั่งการของกรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ินดังกลาว  อบต.ตําบลกุดจอก  จึงไดดําเนินการนําเขา
ขอมูลแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
ในระบบ e-plan และไดนําขอมูลในระบบอีแพลนดังกลาวมาใชในการติดตามและ
ประเมินผลแผนครั้งนี้  รายละเอียดตามรายงานสรุปผลการดําเนินงาน  ดังนี้ 
ใหทุกทานไดดูรายละเอียดตามผมไปดวย นายกไดอภิปรายรายละเอียด  
                              ฯลฯ 

(รายละเอียดตามเอกสารท่ีแจกให) 
ประธานสภาฯ  ตามท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก ไดรายงานผลการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 
(ระหวางเดือนเมษายน-กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐) ไปแลวนั้น มีสมาชิกสภาจะซักถามหรือ
เพ่ิมเติมอะไรหรือไม  

ท่ีประชุม ท่ีประชุมไมไดอภิปรายซักถามแตอยางใด 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกทานจะเสนออะไรท่ีเก่ียวกับอํานาจหนาท่ีหรือกิจการของสภาตอท่ีประชุม 

ประชุม 
ท่ีประชุม -นายบุญศรี เวินไธสง สมาชิก อบต.หมูท่ี ๑ แจงวาพบรานคาในหมูบานและหลาย

หมูบาน บางรานท่ีขายสินคาราคาแพงและคิดวาไมไดเสียภาษีรานคา (ไมระบุชื่อ
รานคาใหทราบ) ขอใหเจาหนาท่ี อบต.ไปตรวจสอบรานคาบางรานท่ีขายสินคาราคา
แพงดวย 

ประธานสภาฯ   ตามท่ีคุณบุญศรี เวินไธสง  แจงมาจะแจงใหเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของไปตรวจสอบรานคาท่ี
ไมเสียภาษีใหไปเสียภาษีดวย 

 - นายเสนห หาญชนะ สมาชิกสภา หมูท่ี ๒ แจงเรื่อง ประตูหองน้ําชาย (ชั้น๒) ชํารุด 
ขอใหซอมแซมดวย 

ประธานสภาฯ   ตามท่ีคุณเสนห หาญชนะ แจงมาวาประตูหองน้ําชาย ชี้นบน ชํารุด ก็ขอฝากใหอบต.
ซอมแซม ดวย 

ท่ีประชุม  รับทราบ 
 -นางประคอง แปนอก สมาชิก อบต.หมูท่ี ๑๐ ขอขอบคุณ สมาชิกสภา ทุกทานท่ีให

ความไววางใจ เลือกใหเปนเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก 
ท่ีประชุม  รับทราบ 
 -นายพนม ออนเฉวียง สมาชิก หมูท่ี ๔ แจงเรื่อง มีมิจฉาชีพ เขามาในหมูบาน เพ่ือ

หลอกลวง ตมตุนชาวบาน เชนเรื่องวาเปนเจาหนาท่ีไฟฟาจะมาตรวจสอบไฟฟาภายใน
บานและไดประเมินราคาท่ีแพง หมูท่ี ๔ แตมีชาวบานพบเห็นและจะถายรูปไว แต
มิจฉาชีพไหวตัวทันกอน จึงรีบหนีไป ขอใหทุกคนชวยกันสอดสองดูแลชาวบานดวย  

ท่ีประชุม  รับทราบ 
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ประธานสภาฯ   ขอแจงเรื่องการใช fecbook หรือ Line ขอใหใชดวยความระมัดระวัง ในการโพส การ
แชร  เพราะอาจเขาขายผิด ตาม พรบ.คอมพิวเตอรฯ ขอใหลงรูปท่ีเ ก่ียวกับ          
พระราชกรณียกิจ 

ท่ีประชุม  รับทราบ 
ประธานสภาฯ    มีสมาชิกทานใดจะแจงใหทราบอีกหรือไม  
ท่ีประชุม  ไมมี 
นายก อบต.กุดจอก ผมขอขอบคุณทุกทาน ท่ีเสนอมาและจะดําเนินการตอไป 

เม่ือวันท่ี ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น.มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ไดลง
พ้ืนท่ีจัดเก็บขอมูล เพ่ือตรวจการประเมิน ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของ อบต. มีผูมารับการประเมินฯ มาประมาณ ๑๐๐ คน 
ขอขอบคุณมาก   

ท่ีประชุม  รับทราบ 
 -นายสัม ทิพพูสังข รองนายกองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก แจงขอขอเชิญรวมพิธี

การจัดงานวันปยะมหาราช ประจําป ๒๕๖๐ ในวันจันทรท่ี ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐       
ยังไมไดรับหนังสือจากทางอําเภอและทาง อบต.จะสงหนังสือเชิญใหภายหลัง 

ท่ีประชุม  รับทราบ 
ประธานสภาฯ    มีสมาชิกทานใดจะแจงใหทราบอีกหรือไม  
ท่ีประชุม  ไมมี 
ประธานสภาฯ   ถาไมมีสมาชิกสภาฯ ทานใด ตองการซักถามเรื่องอ่ืนอีก ขอขอบคุณสมาชิกทุกทาน    

ท่ีเขาประชุมโดยพรอมเพรียงกัน ขอปดการประชุม   
 
ปดประชุม เวลา   ๑๖.๐๐   น.  
 
                                                         ประคอง แปนนอก 

                                    (ลงชื่อ)                                ผูบันทึก/พิมพรายงานการประชุม                                                             
                                           ( นางประคอง  แปนนอก ) 

                                           เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๙- 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก ไดทํา
การตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก  สมัยสามัญ 
สมัยท่ี ๔  ครั้งท่ี ๑  เม่ือวันท่ี  ๑๗ ตุลาคม  ๒๕๖๐ โดยไดทําการตรวจรับรอง
ความถูกตองการจดบันทึก ในวันท่ีเม่ือวันท่ี ๑๗  ตุลาคม  ๒๕๖๐  ณ หองประชุมสภา
องคการบริหารสวนตําบลกุดจอก จํานวน  ๘ หนา พรอมนี้ไดลงลายมือชื่อไวดวย 
 
ตรวจถูกตอง 

                                          (ลงชื่อ)          เมฆ แปนนอก             ผูตรวจรายงานการประชุม 
                                                      ( นายเมฆ  แปนนอก ) 
                                           คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

                                          (ลงชื่อ)       พนม ออนเฉวียง             ผูตรวจรายงานการประชุม 
                                                    ( นายพนม  ออนเฉวียง ) 
           คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

                                          (ลงชื่อ)       ธนวัฒน ไพรอุบล            ผูตรวจรายงานการประชุม 
                                                     ( นายธนวัฒน   ไพรอุบล ) 
           คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 

สภาองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก ไดมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งนี้ 
ในคราวประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก สมัยสามัญ สมัยท่ี  ๔  ครั้งท่ี  ๑
เม่ือวันท่ี ๑๗  ตุลาคม  ๒๕๖๐ 

 
                                               (ลงชื่อ)          พงษศิลป  พุทไธสง 
                                         
                                                               (นายพงษศิลป  พุทไธสง) 
                                                  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก 
 

 
 

 


