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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า 
สมัยสามัญ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2560 
วันจันทร ์ที่ 10 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า 

 
ผู้เข้าประชุม 
ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ
1 นายกิตติ  จิลศรี ประธานสภาฯ นายกิตติ  จิลศรี  
2 นายทองใบ  อินจันทร์ รองประธานสภาฯ นายทองใบ  อินจันทร์  
3 นายทุม  ปานพุ่ม สมาชิก  อบต.หมู่ที่ 1 นายทุม  ปานพุ่ม  
4 นายขวัญ  อินโพ สมาชิก  อบต.หมู่ที่ 2 นายขวัญ  อินโพ  
5 นายทองชุบ  ปิ่นจุไร สมาชิก  อบต.หมู่ที่ 3 นายทองชุบ  ปิ่นจุไร  
6 นายไสว  โนร ี สมาชิก  อบต.หมู่ที่ 3 นายไสว  โนร ี  
7 นายอร  ค าบุญ สมาชิก  อบต.หมู่ที่ 4 นายอร  ค าบุญ  
8 นายประศาสน์   ปิ่นวงษ์ สมาชิก  อบต.หมู่ที่ 5 นายประศาสน์   ปิ่นวงษ์  
9 นายหน่อย  เงินอาจ สมาชิก  อบต.หมู่ที่ 5 นายหน่อย  เงินอาจ  

10 นายสมัย  มาดวง สมาชิก  อบต.หมู่ที่ 6 นายสมัย  มาดวง  
11 นายบูชา  ขวัญตา สมาชิก  อบต.หมู่ที่ 7 นายบูชา  ขวัญตา  
12 นายปัญญา  ช่างทอง สมาชิก  อบต.หมู่ที่ 7 นายปัญญา  ช่างทอง  
13 นายสมชาย  นัยวุฒ ิ สมาชิก  อบต.หมู่ที่ 8 นายสมชาย  นัยวุฒ ิ  
14 นางอัญชุลี  บัวบุญ สมาชิก  อบต.หมู่ที่ 8 นางอัญชุลี  บัวบุญ  
15 นายสง่า  ใจเอ้ือ เลขานุการสภาฯ นายสง่า  ใจเอ้ือ  
 
ผู้ร่วมประชุม 
ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ
1 นายรังสรรค์  ศิริพันธ์ นายก อบต.หนองคล้า นายรังสรรค์  ศิริพันธ์  
2 นายกุหลาบ  ตุ้ยโชติ รองนายก อบต.หนองคล้า นายกุหลาบ  ตุ้ยโชติ  
3 นายธัญญาวัฒน์  ศรกองแดง รองนายก อบต.หนองคล้า นายธัญญาวัฒน์  ศรกองแดง  
4 นายสมนึก  มีสกุล เลขานุการนายก อบต. นายสมนึก  มีสกุล  
5 นางสาวเบญจวรรณ  แวววงศ์ หัวหน้าส านักปลัด นางสาวเบญจวรรณ  แวววงศ์  
6 นายเฉลิม  ขอนดอก ผอ.กองช่าง นายเฉลิม  ขอนดอก  
7 นางสาวธินวัฒน์  สายสด ผอ.กองคลัง -  
8 นางสาวอรสา  มุทธิกา นักวิเคราะห์ฯ นางสาวอรสา  มุทธิกา  
9 นายภาคภูมิ  จ าปีทอง นักพัฒนาชุมชน -  

10 นางสมลักษณ์  รอดภัย นักจัดการงานทั่วไป นางสมลักษณ์  รอดภัย  
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เข้าประชุม              15      คน 
ผู้ไม่เข้าประชุม           -       คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม         8      คน 
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
 เมื่อถึงเวลา 09.00 น. นายกิตติ  จิลศรี ต าแหน่ง ประธานสภาฯ ด าเนินการประชุมสภา อบต. 
หนองคล้า  
 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
                       1.1 ขอขอบคุณผู้บริหาร สมาชิก อบต.หนองคล้าและพนักงานทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรม
วันท้องถิ่นไทย ประจ าปี 2560  
 
ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
นายกิตติ  จิลศรี    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า สมัยสามัญ สมัยที่ 1  
  ประธานสภาฯ    ประจ าปี 2560 เมื่อวันพุธ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 
                       ขอให้สมาชิก อบต. ทุกท่านตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ดังกล่าว ตามส าเนาเอกสารที่   
                       แจกให้ มีสมาชิก อบต.หนองคล้า ท่านใดจะขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมหรือไม่     
                       ถ้าไม่มีข้อแก้ไข ขอมติในการประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน  
                       ต าบลหนองคล้า สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2560 เมื่อวันพุธ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 
                       โดยการยกมือ 
ที่ประชุม             มีมติรับรองรายงานการประชุม โดยการยกมือ จ านวน 14 เสียง และงดออกเสียง  
                        จ านวน 1 เสียง  
 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
นายกิตติ  จิลศรี    3.1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
  ประธานสภาฯ          หนองคล้า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1 (งวดระหว่างเดือนตุลาคม  
                            2559 – มีนาคม 2560)           
นายรังสรรค์  ศิริพันธ์    รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
        นายกฯ             หนองคล้า ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1 (งวดระหว่างเดือนตุลาคม  
                              2559 – มีนาคม 2560) (รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้พร้อมนี้) 
  ข้อระเบียบ/กฎหมายและหนังสือสั่งการ 
                              ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน  
                              ท้องถ่ิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 13  
                            ข้อ ๑๓ ให้ยกเลิกความใน (๓) ของข้อ ๒๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
                            การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และให้ใช้ความ 
                            ต่อไปนี้แทน “(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล 
                            แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ 
                            คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผล การติดตามและประเมินผล 
                            แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงาน 
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                            ผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบ 
                            วัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของ 
                            ทุกปี” 
                            ข้อ ๑๔ ให้ยกเลิกความใน (๕) ของข้อ ๓๐ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
                            การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ใช้ความ 
                            ต่อไปนี้แทน 
                              “(๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และ 
                              คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล 
                              แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ 
                              ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดย 
                              เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และ 
                              ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี” ข้อ ๑๕ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี  
                              แผนการด าเนินงาน การติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา ที่มีอยู่เดิมหรือ 
                              ด าเนินการก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ ให้มีผลใช้บังคับได้ ต่อไปจนกว่าจะมี 
                              แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
 
ที่ประชุม  รับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
นายกิตติ  จิลศรี     4.1 การจ่ายขาดเงินสะสมโครงการขุดลอกคลองไส้ไก่ หมู่ 3 ( สายหมู่ 3 – หมู่ 4) 
 ประธานสภาฯ        
นายรังสรรค์  ศิริพันธ์     การจ่ายขาดเงินสะสมโครงการขุดลอกคลองไส้ไก่ หมู่ 3 ( สายหมู่ 3 – หมู่ 4) 
     นายกฯ                 บ้านแม่บัว ต.หนองคล้า อ.ไทรงาม จ.ก าแพงเพชร  
                               คลองเดิม ปากคลองกว้าง เฉลี่ย 4.00 เมตร ก้นคลองกว้าง เฉลี่ย 1.50 เมตร  
                               ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร  
        ขุดลอกคลองใหม่ ปากคลองกว้าง 5.00 เมตร ก้นคลองกว้าง 2.00 เมตร ลึกเฉลี่ย  
                               3.00 เมตร ระยะทาง 950 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 7,750 ลบ.ม.  
                               วางท่อระบายน้ า คสล.Ø 1.00×1.00 เมตร 2 จุด จ านวนรวม 32 ท่อน  
        งบประมาณตั้งไว้ 362,000 บาท  
                               ข้อระเบียบ/กฎหมายและหนังสือสั่งการ 

          1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ 
          เก็บรักษาเงนิและการตรวจเงินขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน พ.ศ.2547 และท่ี 
          แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบบัท่ี 2 พ.ศ.2548 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่าย 
          ขาดเงินสะสมไดไ้ม่เกินร้อยละสีส่ิบของงบประมาณรายจ่ายเพ่ือการลงทุนของปีนัน้ 
          โดยไดร้ับอนมัุติจากสภาท้องถ่ิน  
          2.หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว6222 ลว 31 ตุลาคม 2559 เรื่องการ 
          ก าหนดหลักเกณฑ์การใช้จา่ยเงินสะสมขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ตาม 
          มาตรฐานการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเศรษฐกิจและสังคมภายใน 
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          ท้องถ่ิน ตามมตคิณะรัฐมนตรี เมือ่วันท่ี 13 กันยายน 2559  
          3.หนังสือด่วนที่สุด ที่ กพ 0023.5/ว1572 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2559 เรื่อง 
          หลักเกณฑ์การใช้จา่ยเงินสะสมขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  
 4. แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการจัดวางผังเมือง 
          และพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน หนา้ 42 ข้อ 4 (รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้ 
          พร้อมนี้) 

นายกิตติ  จิลศรี   ขอมติที่ประชุมสภา อบต.หนองคล้า จ่ายขาดเงินสะสมโครงการขุดลอกคลองไส้ไก่  
   ประธานฯ         หมู่ 3 ( สายหมู่ 3 – หมู่ 4)  
    ที่ประชุม     มีมติอนุมัติ การจ่ายขาดเงินสะสมโครงการขุดลอกคลองไส้ไก่ หมู่ 3 ( สายหมู่ 3 –  
                         หมู่ 4)  บ้านแม่บัว ต.หนองคล้า อ.ไทรงาม จ.ก าแพงเพชร โดยการยกมือ จ านวน 14 
                         เสียง และงดออกเสียงจ านวน 1 เสียง  

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องอื่นๆ 
นายปัญญา  ช่างทอง 5.1 เกรดเดอร ์
   ส.อบต.ม.7         ขอสอบถามเกรดเดอร์ของ อบจ.ก าแพงเพชรจะเข้ามาด าเนินงานที่ต าบลหนองคล้า  
                         เม่ือไร? 
นายรังสรรค์  ศิริพันธ์ ต้องสอบถามไปที่หัวหน้าชุดเกรดเดอร์ ของ อบจ.ก าแพงเพชร  
       นายกฯ                                          
นายรังสรรค์  ศิริพันธ์ 5.2 ปลัด อบต.หนองคล้า 
       นายกฯ           ต้นเดือนพฤษภาคม 2560 อบต.เราได้รับโอนย้ายรองปลัด 1 ต าแหน่ง 
                          5.3 การจ่ายขาดเงินสะสม 
                          การจ่ายขาดเงินสะสมมีการด าเนินการตามระเบียบ เพ่ือเสนอให้สภา อบต.หนองคล้า      
                          อนมัุติทุกครัง้ และให้พนกังานส่วนต าบลท าตามค าสัง่ตามนโยบายของนายกฯ หาก 
                          ขัดค าสัง่ให้ท าบนัทึกแยง้ข้ึนมา และให้ ส.อบต.ทุกหมู่ ท าโครงการเข้ามา ตรวจสอบว่า 
                          อยู่ในแผนพัฒนาฯ ป ีพ.ศ.2560 พร้อมทั้งเขียนค าร้อง ลายมือชื่อประชาชนที่มีความ 
                          เดือดรอ้นและส าเนาบัตรประชาชน ส่งมาท่ี อบต.หนองคล้า  
ที่ประชุม               รับทราบ 
 
นายทุม  ปานพุ่ม      5.4 เสียงตามสาย 
   ส.อบต.ม.1          อยากทราบว่าอยู่ในแผนฯ หรือไม่  
นายสง่า  ใจเอ้ือ       5.5 ท่อแตก 
   ส.อบต.ม.2          กรณีท่อแตกจะซ่อมแซมได้หรือไม่ 
นายรังสรรค์  ศิริพันธ์ หากมีงบประมาณน้อย อบต.มีงบกลางในการซ่อมแซมท่อ โดยต้องเขียนค าร้อง ลายมือ  
    นายกฯ              ชื่อประชาชนที่มีความเดือดร้อนและส าเนาบัตรประชาชน ส่งมาที่ อบต.หนองคล้า  
                           กองชา่งจะไดอ้อกส ารวจ 
นายขวัญ  อินโพ       5.6 ท่อช ารุด 
   ส.อบต.ม.2          ส่งค าร้องท่อช ารุด บริเวณคลองไส้ไก่ นานางสมพิศ  มีสกุล มาที่ อบต.หนองคล้าแล้ว  
                           อยากทราบว่าด าเนนิการถึงไหนแล้ว 
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นายรังสรรค์  ศิริพันธ์  ให้กองช่างติดตามและเช๊คเอกสารดังกล่าว 
      นายกฯ 
 
นายไสว  โนรี            ขอขอบคุณทุกท่านที่อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการขุดลอกคลองไส้ไก่ หมู่ 3 
  ส.อบต.ม.3 
นายทองใบ  อินจันทร์  5.7 การเสริมท่อ 
     ส.อบต.ม.4          ขอเสริมท่อถนนหน้าโรงเรียนบ้านหัวยาง ถนนแคบ ชาวบ้านใช้รถข้ามไม่ได้ ซึ่งเป็น 
                            โครงการประชารฐัของอ าเภอไทรงามด าเนนิการ ท่อเดิม 8 ท่อน 1 เมตร ต้องการเพิ่ม 
                            ท่อใหม่และสร้างใหม่ 2 จุด จะด าเนินการได้หรือไม่ 
นายรังสรรค์  ศิริพันธ์   เนื่องจากเป็นโครงการประชารัฐของอ าเภอ ต้องตรวจสอบว่ามีการประกันงานหรือไม่  
       นายกฯ             ถ้าอยู่ในช่วงประกันยังท าอะไรไม่ได้ 
 
นายทองใบ  อินจันทร์  5.8 การส ารวจอาคารอเนกประสงค์ หมู่ 4 
    ส.อบต.ม.4           ผู้ใหญ่บ้านฝากถามเก่ียวกับโครงการประชารัฐ อาคารอเนกประสงค์ ม.4 เนื่องจาก 
                            กระเบือ้งและซิ้งค์ไม่พอ 
นายรังสรรค์  ศิริพันธ์   เนื่องจากเป็นการประมาณการ ซึ่งได้ประมาณการตามจ านวนงบประมาณที่จัดสรรให้  
       นายกฯ 
นายทองใบ  อินจันทร์  5.9 แก้มลิง 
     ส.อบต.ม.4          ด าเนินการถึงไหนแล้ว 
นายรังสรรค์  ศิริพันธ์   ได้ส่งเรื่องไปที่อ าเภอไทรงามเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการตอบรับกลับ  
       นายกฯ 
นายประศาสน์  ปิ่นวงษ์ 5.10 ถนนลาดยาง 
      ส.อบต.ม.5         ต้องการถนนลาดยาง ม.5 ถนนสายหน้าวัด 
นายรังสรรค์  ศิริพันธ์   ต้องตรวจสอบว่ามีอยู่ในแผนฯ หรือไม่  
       นายกฯ 
นายสมัย  มาดวง        5.11 ถนนลาดยาง 
   ส.อบต.ม.6            ต้องการถนนลาดยาง ม.6 เส้นบ้านใหม่ท้ายวัง ต.หนองคล้า – บ้านไทรงามใต้  
                            ต.ไทรงาม จ.ก าแพงเพชร จะมีงบประมาณด าเนินการให้หรือไม่ 
นายรังสรรค์  ศิริพันธ์   ต้องตรวจสอบว่ามีอยู่ในแผนฯ หรือไม่  
       นายกฯ 
นายสมัย  มาดวง        5.12 สวัสดิการชุมชน 
     ส.อบต.ม.6          หลังสงกรานต์จะเชิญคณะผู้บริการ อบต.หนองคล้าเข้าร่วมประชุมสวัสดิการชุมชน 
                             5.13 อปพร. 
                             การด าเนินกิจกรรม 7 วัน อันตราย ในช่วงเทศกาล 
นายรังสรรค์  ศิริพันธ์   ทาง อบต.หนองคล้า ยังคงดูแล อปพร.เหมือนเช่นทุกปี 
     นายกฯ 
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นายบูชา  ขวัญตา        5.14 ถนนลาดยาง หมู่ 7 
    ส.อบต.ม.7            ต้องการถนนลาดยางสายถนนพูนดินบ้านหนองคล้าถึงถนนลาดยาง  
                             5.15 ฝากหมู่ 1 เคลียร์พื้นที่เพื่อจะขุดลอกคลอง 
                             ฝากหมู ่1 เคลียร์พื้นที่และเอกสารเพื่อจะขุดลอกคลองจากหมู่ 1 – หมู่ 7  
นายสมชาย  นัยวุฒิ     5.16 ต้องการรางน้ าพร้อมถนนลาดยาง 
   ส.อบต.ม.8             
นายรังสรรค์  ศิริพันธ์   ให้ทุกหมู่ด าเนินการส่งโครงการเพื่อจ่ายขาดเงินสะสม ตรวจสอบว่าอยู่ในแผนพัฒนาฯ  
   นายก อบต.           หรือไม่ เขียนค าร้องลายมือชื่อประชาชนที่มีความเดือดร้อนและส าเนาบัตรประชาชน 
                             ส่งมาท่ี อบต.หนองคล้า ภายในวันที่ 24 เมษายน 2560 
ที่ประชุม                  รับทราบ 
  
นายกิตติ  จิลศรี มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดต้องการจะแจ้งเรื่องอ่ืนๆ ให้ที่ประชุมทราบอีกหรือไม่   
 ประธานสภาฯ ถ้าไม่มี ผมขอปิดประชุม  
ปิดประชุมเวลา 12.00 น. 

ลงชื่อ                                                             นายสง่า  ใจเอื้อ ผู้จดรายงานการประชุมสภาฯ 
 (นายสง่า  ใจเอื้อ)  
       เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า 
 
ลงชื่อ                                                             นายกิตติ  จิลศรี ผู้ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ 
 (นายกิตติ  จิลศรี)  
       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า 
 
ลงชื่อ                                                              นายไสว  โนรี ผู้ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ 
 (นายไสว  โนรี)  
      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า 
 
ลงชื่อ                                                          นายทองชุบ  ปิ่นจุไร ผู้ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ 
 (นายทองชุบ  ปิ่นจุไร)  
      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า 
 
ลงชื่อ                นางอัญชุลี  บัวบุญ                ผู้ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ 

  (นางอัญชุลี  บัวบุญ)  
      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า 
 
ลงชื่อ                                                            นายทุม  ปานพุ่ม ผู้ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ 
 (นายทุม  ปานพุ่ม)  
      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า 
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