
บันทึกรายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองพล 
ประชุมสามัญ สมัยท่ี  4  ครั้งที่  ๑ / ๒๕63 
วันที่  30  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕63 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล 
ผู้เข้าประชุม 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑. นายอุทัย           ทองดี   ประธานสภา  อบต.   
๒. นายประทวน      ดาโสม   รองประธานสภา  อบต.   
๓. นายธนาคร        ค าภาเกะ สมาชิกสภา อบต.  ม.๑   
๔. นายมงคล          กองแก้ว สมาชิกสภา อบต.  ม.๒   
๕. นายประยงค์       ทองดี สมาชิกสภา อบต.  ม.๒   
๖. นายเมธี             ธรรมวิเศษ สมาชิกสภา อบต.  ม.๓   
๗. นายปรัชญา        หาญโสภา สมาชิกสภา อบต.  ม.๓   
๘. นายทองดา         กุลลาศ สมาชิกสภา อบต.  ม.๔   
๙. นายบรรพต         ขุนแก้ว สมาชิกสภา อบต.  ม.๕   

๑๐. นายธีระพงษ์       วิเชียรเลิศ สมาชิกสภา อบต.  ม.๕   
๑๑. นายคมกริช         หาญโงน สมาชิกสภา อบต.  ม.๖   
๑๒. นายปิ่น              ทีทา สมาชิกสภา อบต.  ม.๖   
๑๓. นายศุภชัย           วงบ าหราบ สมาชิกสภา อบต.  ม.๗   
๑๔. นายค าไพ            พลมาตร สมาชิกสภา อบต.  ม.๗   
๑๕. นายพิชิต             กองเกิด สมาชิกสภา อบต.  ม.๘   
๑๖. นายโกวิท            สมีพวง สมาชิกสภา อบต.  ม.๘   
๑๗. นายทนงศักดิ์        เขียวรู    สมาชิกสภา อบต.  ม.๙   
๑๘. นายโสวัต            สมอค า สมาชิกสภา อบต.  ม.๙   
๑๙. นายประมวล        สีหามาตย ์ สมาชิกสภา อบต.  ม.๑๐   
๒๐. นายสุรชัย           เหลือหลาย สมาชิกสภา อบต.  ม.๑๐   
๒๑. นายพัง              หล้าโคตร สมาชิกสภา อบต.  ม.๑๑   

  ๒๒. นายอภิรัฐ           สวุรรณค า สมาชิกสภา อบต.  ม.๑๑   
๒๓. นางสาวกาญรษา  แสนวิวัช เลขานุการสภา อบต.   

 
/ผู้เข้าร่วมประชุม 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑. นายภูผา          ผาปริญญา นายก  อบต.เมืองพล   
๒. นายธนา          โนบรรเทา รองนายก  อบต.เมืองพล   
๓. นายบุญจันทร์    นาดา รองนายก  อบต.เมืองพล   
๔. นายสังคม         ดาโสม เลขานายก อบต.เมืองพล   
๕. นางสาวสุกัลยา   จิตะพล รองปลัด  อบต.เมืองพล   
๖. นายทวนชัย       ศีลาโคตร หัวหน้าส านักงานปลัด   
๗. นางสาวอุษณา   เสริมด ารงศักดิ์ ผู้อ านวยการกองช่าง   
8. นางยุคนธ์        ค าภาเกะ ผู้อ านวยการกองคลัง   
9. นางสุมาลี       วงษ์จริยะจรรยา ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ   

10. นายวายุ         โสเขียว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   
11. นายวชิรายุ      กุลสุวรรณ์ นักทรัพยากรบุคคล/เจ้าหน้าท่ี

รับผิดชอบงานสภาฯ 
  

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

/เริ่มประชุม........ 
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เริ่มประชุม 
เลขานุการสภา ฯ 

เวลา ๐๙.3๐  น. 
ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภา อบต. เมืองพล  ที่ได้ลงชื่อไว้ จ านวน  ๒1 คน ลากิจ 1 คน คือ 
นายพิชิต  กองเกิด  ส.อบต. ม.8  ถือว่าครบองคป์ระชุม ตาม พ.ร.บ. สภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  มาตรา 56  เชิญสมาชิกสภาเข้าห้องประชุม 

 เรียนเชิญประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
ประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย น ากล่าวบูชาพระรัตนตรัย 
และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ต่อไป 
 

นายอุทัย  ทองดี 
ประธานสภาฯ 

กล่าวว่า  เรียนท่านสมาชิกสภา อบต. เมืองพล  คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบลทุกท่าน   
ส าหรับการประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 4  ครั้งที่ ๑  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62  ในวันนี้ มีระเบียบ
วาระการประชุม ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานประชุมสภาวิสามัญ สมัยที่  3  ครั้งที่ 1 /๒๕62  
                       เมื่อวันที่ 28  ตุลาคม   ๒๕62 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
                       ๓.1 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2561- 
2565 ) เฉพาะปีงบประมาณ  2562  (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
                        

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 

 เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมองพลมีกิจกรรม เชิญชวนดังนี้ 
1.การประชาสัมพันธ์การจัดโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด ประจ าปี 2563 
วันที่  25 – 27 ธันวาคม  2562 เชิญสมาชิกสภาร่วมกิจกรรมทุกวัน   
 2.ของเชิญสมาชิกสภา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมืองพล วันที่ 
20 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. จาก อบต.เขาขาว อ.ละงู จ.สตูล  และต้อนรับคณะศึกษา
ดูงานการบริหารจัดการที่ดี นวัตกรรม “การบริการดูแลด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พ่ึงพิงตามแนวประชารัฐ” วันอาทิตย์ที่  25 มกราคม 2563 เวลา09.30 น. ณ หอประชุม
เอนกประสงค์ อบต.เมืองพล จากเทศบาลเมืองสระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว  
 

ที่ประชุม รับทราบ  
 

นายอุทัย   ทองดี 
ประธานสภาฯ 
 

เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิสามัญ สมัยที่ ๓  
ครั้งที่ 1  /๒๕62    เมื่อวันที่ 28  ตุลาคม   ๒๕62 
ให้สมาชิกสภาพิจารณาไปพร้อมกัน 
 

ที่ประชุม พิจารณารายงานการประชุมสมัยที่ ๓ ครั้งที ่1  /๒๕62    เมื่อวันที่  28  ตุลาคม ๒๕62     
ตั้งแต่หน้า 1-9 
 
 

นายอุทัย   ทองดี 
ประธานสภาฯ 

มีท่านใดจะแก้ไขหรือไม่  (ไม่มี)   หากไม่มีการแก้ไข ขอมติรับรองรายงานการประชุมสภา
วิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 1 /๒๕62  เมื่อวันที่  28   ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕62    โปรดยกมือ 
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ที่ประชุม มติรับรองเป็นเอกฉันท์  (๒1 เสียง)  
 

นายอุทัย   ทองดี 
ประธานสภาฯ 
 

เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
     ๓.1 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2561- 2565 ) 
เฉพาะปีงบประมาณ  2562  (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
    ขอเชิญท่านนายก อบต. หรือผู้แทนแถลงต่อสภาฯ 
 

นายภูผา  ผาปริญญา 
นายก อบต.เมืองพล 

กล่าวว่า เรียนท่านประธานสภา ขอมอบให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเป็นผู้น าเสนอให้ที่
ประชุมรับทราบ 
 

นายวายุ  โสเขียว 
นักวิเคราะห์ฯ 

กล่าวว่า   เรียนประธาน และสมาชิกสภาทุกท่าน  รายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) เฉพาะปีงบประมาณ  2562   
ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม  2561- 30 กันยายน 2562  ตามเอกสารที่ส่งให้ท่านสมาชิกสภา
ได้พิจารณา แล้วดังนี้ 
ข้อมูลประกอบด้วย  
ส่วนที่ 1 บทน า 
ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล 
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้องสังเกตและข้อเสนอแนะ  
ส่วนที่ 1  บทน า ประกอบด้วย  
1.ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
2.วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
3.ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
4.เครื่องมือการติดตามประเมินผล 
5.ประโยชน์ของการติดตามประเมินผล 
ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล 
1.สรุปผลการติดตามและประเมิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
2.แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
1.ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
2.ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
3.การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
4.การวิเคราะห์คุณภาพ 
5.สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้องสังเกตและข้อเสนอแนะ  
1.สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
2.ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
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นายวายุ  โสเขียว 
นักวิเคราะห์ฯ 

ในส่วนผลสรุปของท้องถิ่นในภาพรวม  มีรายละเอียดตามที่เสนอให้ทราบ เป็นรูปเล่มแล้วครับ 

นายอุทัย   ทองดี 
ประธานสภาฯ 
 

 ในวาระนี้มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่ (ไม่มี)  ถ้าไม่มี เพราะตามระเบียบว่าด้วยว่าด้วยการจัดท า
แผนของ อปท. พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 13 ผู้บริหาร 
ท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้
ประชาชนท้องถิ่นทราบ ......... ถือว่าเสนอสภาเพ่ือทราบ ไม่ลงมติประชุม  
 

ที่ประชุม รับทราบ  
 

นายอุทัย   ทองดี 
ประธานสภาฯ 
 

เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องอ่ืนๆ   
ในระเบียบวาระนี้มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ  

นายโสวัติ  สมอค า 
ส.อบต. ม.9 

เรียนประธาน ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน  คณะผู้บริหาร ขอเสนอแผนงานโครงการป้องกันภัยแล้ง  
ปัญหาน้ าเพื่อการเกษตร สืบเนื่องจากปีนี้แล้งมาก ผลผลิตทางการเกษตร (ข้าว) ได้ผลน้อยมาก
อยากน าเสนอโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  และแก้ไขปัญหาไฟฟ้าส่องสว่าง   ของ ม.9 ดังนี้ 
1.โครงการสร้างฝายกักเก็บน้ าเพ่ือการเกษตรล าห้วยเสียวตอนบนเชื่อมล าห้วยเหมือง 
2.โครงการสร้างฝายกักเก็บน้ าเพ่ือการเกษตรล าห้วยแอกช่วงหนองระนาม 
3.โครงการวางท่อส่งน้ าจากล าห้วยแอกลงสู่ล าห้วยเสียวและล าห้วยเหมือง 
4.ขยายไฟฟ้าส่องสว่างทางเข้าหมู่บ้าน 
   

นายเมธี  ธรรมวิเศษ  
ส.อบต. ม.3 

เรียนประธาน ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน  คณะผู้บริหาร  ทุกท่านทราบว่าปีแล้งหนักมากส่งผล
กระทบทุกพ้ืนที่ ในนามตัวแทนหมู่บ้านขอเสนอแผนงานโครงการป้องกันภัยแล้ง ปัญหาน้ าเพื่อ
การเกษตร  ถนนเพ่ือการเกษตร และไฟส่องสว่าง ของ ม.3 ดังนี้ 
1.โครงการขุดลอกล าห้วยหนองแซงพร้อมท าฝายน้ าล้น 2 จุด จากดอนปู่ตา ถึงสะพานคลอง
ซอย  
2.โครงการสร้างร่องระบายน้ าคุ้มน้อยชุมพลบุรี จากบ้านนางพุฒ นากืก ถึงสระน้ าสาธารณะใน
หมู่บ้าน  
3.โครงการก่อสร้างถนนเพ่ือการเกษตรจากปากทางบ้านหันใหญ่ ต าแย ไปหนองแวง 
4.โครงการขยายไฟฟ้าส่องสว่างในหมู่บ้าน 4 จุด (แบบต่อไฟกับบ้าน) จุดที่ 1 หน้าบ้านนาย
แสวง ทาทอง  จุดที่ 2 หน้าบ้านนายเพลิง ศรีจันทร์โท  จุดที่ 3  หน้าบ้านนายสุพัฒน์ ปรางลือ
ราช  จุดที่ 4 หน้าบ้านนางศิริประภา ทองดี  
5.โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร ถนนไปบ้านหญ้าคา จากหมู่บ้าน-ถึงนานายสุพัฒน์ 
ปรางลือราช  
6.โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างหน้า อบต. ถึงศูนย์กู้ชีพ อบต.เมืองพล   
  

นายมงคล  กองแก้ว 
ส.อบต. ม.2  

เรียนประธาน ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน  คณะผู้บริหาร ปัญหาของหมู่บ้านผมตอนนี้คือไฟฟ้าส่อง
สว่าง ดับช่วยแก้ไขให้ด้วยครับ  
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นายโกวิท  สมีพวง 
ส.อบต. ม.8 

เรียนประธาน ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน  คณะผู้บริหาร หมู่บ้านประสบปัญหาที่ต้องการให้แก้ไข
1.โครงการซ่อมแซมคันคูหนองน้ าสาธารณะ หนองพุก  ทางทิศตะวันตก  
2.โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง  4 จุด ดังนี้   จุดที่ 1 หน้าบ้านนางสาวสุปราณี สุดงาม  
จุดที่ 2 หน้าบ้านนางอุไรวรรณ จันทร์คูณ จุดที่3 หน้าบ้านนายอภิวรร พาบุดดา จุดที่ 4 หน้า
บ้านนางวันเพ็ญ ค าภาเกะ 
 

นายปิ่น  ทีทา 
ส.อบต. ม.6 

เรียนประธาน ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน  คณะผู้บริหาร หมู่บ้านประสบปัญหาที่ต้องการให้แก้ไข
1.โครงการซ่อมแซมถนนหน้าบ้านนางเบญจวรรณ ลอยเวียงค า 
2.โครงการสร้างฝานน้ าล้นหนองระนาม   
3.โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง  1 จุด  หน้าบ้านนายอภิชาติ แสนศรี   
 

นายบรรพต  ขุนแก้ว 
ส.อบต. ม.5 

เรียนประธาน ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน  คณะผู้บริหาร หมู่บ้านประสบปัญหาที่ต้องการให้แก้ไข
1.โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากถนนสายหญ้า-ทับบา ถึง หนองยายขาว 
2.โครงการขุดลอกสระโนนหญ้าคาพร้อมท าถนนดินรอบโนนหญ้าคา  
3.โครงการก่อสร้างถนนเพ่ือการเกษตรรอบโคกหนองตะเกียต 
4.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกชลประทานจากนานายหงวน วิชัย ถึงนานายวิทยา จันทาศรี  
 

นายทนงศักดิ์ เขียวรู 
ส.อบต. ม.9 

เรียนประธาน ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน  คณะผู้บริหาร หมู่บ้านทุกหมู่บ้านก็ประสบปัญหาที่
ต้องการให้แก้ไข ในส่วนของม. 9 ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขอีก ตอนนี้รอข้อมูลอยู่  
 

นายอุทัย   ทองดี 
ประธานสภาฯ 
 

 มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ  เพ่ิมเติมอีหรือไม่  (ไม่มี)  เชิญนายก อบต.เมืองพล 

นายภูผา  ผาปริญญา 
นายก อบต.เมืองพล 

เรียนประธาน ท่านสมาชิกสภาฯ  ขอขอบคุณทุกๆ ท่าน ที่เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา  
อะไรที่เป็นโครงการเร่งด่วนจะด าเนินการแก้ไขได้จะด าเนินการทันที แต่โครงการใดยังไม่รีบด่วน
มากจะวางแผนเข้าสู่กระบวนการท าแผนพัฒนาให้กับทุกหมู่บ้าน ขอขอบคุณด้วยใจจริงครับ 
    

นายอุทัย   ทองดี 
ประธานสภาฯ 
 

ในวาระนี้ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ (ไม่มี)  ถ้าหากไม่มีท่านใดเสนออีก ที่ประชุม
ได้ประชุมครบตามระเบียบวาระแล้ว  ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ขอเลิกการประชุมในวันนี้ 
 

เลิกประชุม  
 

เวลา   11.30 น.  
 
 

                           
                                                                         ลงชื่อ                                  ผู้บันทึกการประชุม 
                                                                                (นางสาวกาญรษา  แสนวิวัช) 
                                                                                เลขานุการสภา อบต. เมืองพล 
 
 
 
                                                                           ลงชื่อ                   ผู้ตรวจทานบันทึกประชุม 
                                                                                      ( นายอุทัย      ทองดี) 
                                                                             ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล   
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล 
-ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ สามัญ สมัยที่ 4  ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่  ๒5  พฤศจิกายน   ๒๕62   จึงลงลายมือชื่อ 
ไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
                       
(นายธนาคร   ค าภาเกะ)                       (นายธีระพงษ์    วิเชียรเลิศ)             (นายบรรพต    ขุนแก้ว) 
   ประธานกรรมการ                                    กรรมการ                                   กรรมการ  
วันที่      เดือน               พ.ศ.           วันที่      เดือน               พ.ศ.          วันที่      เดือน               พ.ศ.   
 
 
 
 
 
-ได้รับการรับรองจากสภาฯ      เมื่อวันที่               เดือน                            พ.ศ.    
 
 
 
 
 
                                                (ลงชื่อ)                     ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                                               ( นายอุทัย      ทองดี) 
                                                       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล   
                                                       วันที่              เดือน                   พ.ศ.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


