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     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที ่4 ประจำปี ๒๕62 

คร้ังที่ 1/๒๕62 
วันจันทร์ที่  ๒5 พฤศจิกายน  ๒๕62  เวลา  ๑๐.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว  

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว อำเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
---------------------------- 

ผู้มาประชุม 
ลำดับที ่    ชื่อ – สกุล    ตำแหน่ง 
   1    นายสมชาย   จิตรแจ่ม  รองประธานสภา อบต. 
   2    นายสุเทพ   สร้างการนอก  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 
   3    นายจำนงค ์   อุดมดัน  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 
   4    นางสาววิราวรรณ  แก้วก้อน  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 
   5    นายอาจ    จิตตนุมาต  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 
   6    นางสาวกำไร   วงษ์โคคุ้ม  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 
   7    นายคำนวน         ทองประสงค ์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 
   8    นายชาตรี   จาบกัน  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 
   9    นายเกษม   สุวรรณชาติ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 
   10    นายมงคล   ทองเอียง  เลขานุการสภา อบต. 
 
 ผู้ไม่มาประชุม 
    1    นางสาวสุภาภรณ์  เอ้ือเฟ้ือ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 
           
    
 ผู้เข้าร่วมประชุม 
ลำดับที ่    ชื่อ – สกุล    ตำแหน่ง 
   1    นายประยงค ์   สุวรรณชาติ  นายก อบต. 
   2    นางสาวนันท์หทัย  พุทธรักษี  รองนายก อบต. 
   3    นายเฉลิมไชย   แก้วกระจ่าง  รองนายก อบต. 
   4    นายชิษณุ   คำสังข ์  ปลัดอำเภอ 
   4    นายสมหมาย   ทองคำ  ผู้อำนวยการกองช่าง 
   6    นายณัฐภัทร   สินสมบัติ  เจ้าพนักงานธุรการฯ 
   7    นายสมบัติ   ทับทิมแดง  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 
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เริ่มประชุม  เวลา  ๑๐.๐๐ น. 
  เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว  นายสมชาย  จิตรแจ่ม รองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเขาจ้าว เป็นประธานที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
รองประธานสภา อบต. :  ผมมีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

๑. นายอาจ  จิตตนุมาต ลาออกจากตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหาร        
ส่วนตำบลเขาจ้าว 

๒. การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 

มติที่ประชุม  :  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว สมัยประชุมสามัญ   

สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕62 ครั้งที่ 2/๒๕62 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม ๒๕62 
รองประธานสภา อบต. :  ขอให้สมาชิกทุกท่านพิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งที่แล้วว่าถูกต้อง    
.   หรือมีสิ่งใดแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมหรือไม่ 
มติที่ประชุม :  พิจารณาโดยละเอียดรอบคอบแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงรับรองรายงานการประชุม

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕62 
ครั้งที่ 2/๒๕62 เมื่อวันที่  27 สิงหาคม ๒๕62 
-มีมติ ดังนี้ 

  (1)  เห็นชอบรับรองรายงานการประชุม  จำนวน    10 เสียง 
  (2)  ไม่เห็นชอบ     จำนวน    -    เสียง 
  (3)  งดออกเสียง     จำนวน    -    เสียง 
ระเบียบวาระท่ี ๓  กระทู้ถาม 
รองประธานสภาอบต. :  สำหรับวันนี้ไม่มีกระทู้ถามจากท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว

จึงขอผ่านไปวาระต่อไป 
มติที่ประชุม  :  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 

- ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

๕.๑ การเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 
รองประธานสภา อบต. : ด้วยนายอาจ  จิตตนุมาต ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว ได้ยื่น

หนังสือลาออกจากตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว           
ต่อนายอำเภอ มีผลตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 นั้น 
นายอำเภอปราณบุรี ได้รับทราบการลาออกแล้ว จึงมีผลให้ นายอาจ  จิตตนุมาต   
พ้นจากตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว ตามมาตรา 50(1) 
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แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน โดยมีผลตั้งแต่ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป 
ขอเชิญเลขานุการสภา อบต. ชี้แจงระเบียบการเลือกประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเขาจ้าว 

เลขานุการสภา อบต.  : ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 51 เมื่อตำแหน่งประธานหรือรองประธานสภาองค์การ
ส่วนตำบลว่างลง เพราะเหตุอ่ืนใดนอกจากครบวาระ ให้มีการเลือกประธานหรือรอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแทนตำแหน่งที่ว่างภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ตำแหน่งนั้นว่างลง และให้ผู้ซึ่งได้รับเลือกแทนนั้นอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่
เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2554 ข้อ 8 วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น 
ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่า
สมควรให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาท้องถิ่น การเสนอนั้น ต้องมีสมาชิกสภา
ท้องถิ่น รับรองไม่น้อยกว่าสองคนโดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้
เพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่จำกัดจำนวนและให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือก
จากชื่อเหล่านั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ เมื่อ
ตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ได้
คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ใดคะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคน ให้เลือกใหม่
เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเท่านั้น โดยใช้วิธีเดิมถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ได้
คะแนนสูงสุดเท่ากันอีกให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน 

 วิธีการเสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่ง ให้นำความในข้อ 39 มาใช้บังคับโดย
อนุโลม  

 ให้ประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคนช่วยตรวจนับคะแนน 
 วิธีจับสลากตามวรรคหนึ่งให้ประธานที่ประชุมดำเนินการให้ผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน

ตกลงกันเสียก่อน ว่าจะให้ผู้ใดเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง หากตกลงกันไม่ได้ให้ประธาน
ที่ประชุมจับสลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง แล้วให้จัดทำบัตรสลาก ชนิดสี
และขนาดอย่างเดียวกันตามจำนวนเท่ากับจำนวนผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน โดย
เขียนข้อความว่า “ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่นเพียงบัตรเดียว” นอกนั้นเขียน
ข้อความว่า “ไม่ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” 

รองประธานสภา อบต. : ขอเชิญสมาชิกสภา อบต. เสนอชื่อสมาชิกสภา อบต. ที่เห็นสมควรให้เป็นผู้ดำรง
ตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 

น.ส.วิราวรรณ แก้วก้อน : เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ดิฉันนางสาววิราวรรณ  แก้วกัอน  
ส ม า ชิ ก ส ภ า อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ต ำ บ ล เข า จ้ า ว  ห มู่ ที่  5  ข อ เส น อ                     
นายสุเทพ  สร้างการนอก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว หมู่ที่ 1    
ให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 

 ผู้รับรอง   ๑. นายมงคล   ทองเอียง       
     2. นางสาววิราวรรณ  แก้วก้อน 
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รองประธานสภา อบต. : มีสมาชิกสภา อบต. ท่ านใด จะเสนอชื่อ อีกหรือไม่  ถ้าไม่มี  ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 14 ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น      
รองประธานสภาท้องถิ่นหรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับ
การแต่งตั้งเพียงตำแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 

 ดังนั้น ในการนี้มีผู้ถูกเสนอชื่อเพียงผู้เดียวให้ถือว่าผู้ได้รับเลือกให้เป็นประธานสภา 
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว ได้แก่ นายสุเทพ  สร้างการนอก 

 ดังนั้น ในการนี้ จะรายงานผลการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล     
เขาจ้าว ให้นายอำเภอทราบและพิจารณาดำเนินการแต่งตั้งประธานสภาท้องถิ่น 
ต่อไป 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
 5.2 การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การ

บริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 
รองประธานสภา อบต. : ขอเชิญคณะผู้บริหารชี้แจงครับ 
นายเฉลิมไชย แก้วกระจ่าง : เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว ผมนายนายเฉลิมไชย 

แก้วกระจ่าง  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว ในนามคณะผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว ขอรายงานการติดตามและประเมินผลโครงการ
และกิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)  ในปีงบประมาณ  
2562  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่3) พ.ศ.
2561  ได้กำหนดไว้ว่าเมื่อดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเสร็จ
เรียบร้อยแล้วให้รายงานและเสนอความเห็น  ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่นเพ่ือทราบ นั้น  

  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่
ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน 
โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องนั้นว่ามี
ปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน 
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจาก
เรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 

  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้ง
ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและ
เป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการ
พัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้ 
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  3. เพ่ือเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการ
ดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่นปลัด/รองปลัด
ผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องผลักดัน
ให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุ
วัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนใน
ตำบล..../ชุมชน.....หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 

 6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของ
ปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 

 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล  
1. การติดตามและประเมินผลและการรายงานการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่นกำหนดแนวทางให้ อปท. ดำเนินการให้แล้วเสร็จอย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง ในเดือนธันวาคมของทุกปี 

2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องกำหนดกรอบ
แนวทางการติดตามและประเมินผลพร้อมติดตามประเมินผล และเมื่อ
ดำเนินการแล้วเสร็จให้เสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

3. เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้รับรายงานผลการติดตามและประเมินผลฯ จาก
คณะกรรมการติดตามฯ ตามข้อ 2 ให้เสนอต่อสภาท้องถิ่นเพ่ือทราบ 

4. เมื่อสภาท้องถิ่น(ประธานสภา) ได้รับรายงานผลการติดตามฯจากผู้บริหาร
ท้องถิ่น ให้บรรจุวาระการประชุมในสมัยสามัญที่กำหนดไว้แล้ว หรือขอเปิด
ประชุมสภาสมัยวิสามัญพร้อมบรรจุเรื่องดังกล่าวไว้ในวาระการประชุม 

5. เมื่อถึงวาระการประชุมเรื่องรายงานการติดตามปละประเมินผลแผนฯให้
ผู้บริหารท้องถิ่นชี้แจงหรือแถลงต่อสภา เพ่ือให้สภาทราบ ในการนี้อาจให้
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ร่วมชี้แจงก็ได้ เมื่อชี้แจงหรือแถลงเสร็จ
แล้ว ประธานสภาต้องเปิดโอกาสให้สภาให้สภาท้องถิ่นได้สอบถาม ซักถาม 
อภิปราย เพ่ือตั้งข้อสังเกตและเสนอแนะ  

6. เมื่อดำเนินการตามข้อ 5 แล้ว ให้ประธานสภาส่งผลข้อซักถาม อภิปราย การตั้ง
ข้อสังเกตและเสนอแนะให้ผู้บริหารท้องถิ่น และให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำเสนอ 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ได้รับทราบว่ามีความสอดคล้องความก้าวหน้าใน
การพัฒนาท้องถิ่น  ฯลฯ ตามมติ  หรือแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นของ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นประกาศให้ประชาชนทราบ
และติดประกาศ แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว   
ขอสรุปรายงานให้ทราบดังนี้   
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 
การพัฒนาเมือง 6 4,163,400.00 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 3 110,000.00 
การพัฒนาด้านสังคม 20 4,118,410.00 
การเมืองการบริหาร 4 655,000.00 
การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 60,000.00 

รวม 36 9,106,810.00 
 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

    มีโครงการ ในข้อบัญญัติ จำนวน  6 โครงการ ดังนี้ 
1. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอย 2 หมู่ที่ 1  งบประมาณ  497,000.00 
บาท 
2. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 8 หมู่ที่ 3 งบประมาณ 496,000.00 บาท 
3. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท่าวังปลา -ร.ร.ท่าวังปลา  งบประมาณ 
490,400.00 บาท 
4. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหลักตำบล(ช่วงสะพานกระทุ่น-บริเวณบ้านนาง
สมหมาย กิมเฮง) หมู่ที่ 5 งบประมาณ 1,685,000.00  บาท 
5 . โครงการก่อสร้ างถนน  คสล .ซอย 1  คุ้ มวัฒ นา หมู่ ที่  4  งบประมาณ 
496,000.00 บาท 
6. โครงการก่อสร้างฝายท่อลอด คสล.สายน้ำโจน-แพรกแห้ง หมู่ที่ 6  งบประมาณ 
499,000.00 บาท 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง มีจำนวน โครงการในข้อบัญญัติทั้งหมด 6 โครงการ 
งบประมาณในข้อบัญญัติ  4,163,400.00.-  บาท  (สี่ล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสาม
พันสี่ร้อยบาทถ้วน) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ยังไม่สามารถดำเนินการได้ 
เนื่องจากมีข้อจำกัดโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ในแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่
ต้องผ่านการรับรองจากผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และจำเป็นต้องมีการ
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการดำเนินการด้วย ซึ่งต้องปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 ที่ต้องให้ผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ระดับวิศวกรเป็น ผู้รับรองแบบ แต่
ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว มีข้าราชการที่จบเพียงวุฒิ ปวช. ปวส. ไม่
สามารถ รับรองแบบได้ จึงทำให้ต้องชะลอและรอฟังแนวทางในการปฏิบัติ ทำให้การ
ดำเนินการล่าช้า อบต.เขาจ้าวกำลังรีบดำเนินการในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 

    ๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
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มีจำนวนโครงการในข้อบัญญัติ จำนวน 3 โครงการ งบประมาณ 110,000.00.-  
บาท  (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) มีโครงการดังนี ้
1. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ตำบลเขาจ้าว และอำเภอ      ปราณบุรี
งบประมาณ 50,000 บาท 
2. สนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล เขาจ้าว 
งบประมาณ20,000 บาท 
3. โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ  การฝึกอาชีพระยะสั้น งบประมาณ  
20,000  บาท 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สามารถดำเนินการได้ครบทั้งสามโครงการ ใช้
งบประมาณท้ังสิ้น  90,000.- บาท 
 
๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม   
มีโครงการในข้อบัญญัติจำนวน  20  โครงการ  งบประมาณ 4,118,410.00.-
บาท   (สี่ล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยสิบบาทถ้วน) มีโครงการดังนี้ 
1. สนับสนุนค่าอาหารเสริม (นม) ในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพ้ืนที่  
งบประมาณ 108,160.00บาท 
2.สนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพ้ืนที่ 
งบประมาณ 80,000.00  บาท 
3. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ งบประมาณ 30,000.00บาท 
4. ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง  งบประมาณ 100,000.00 บาท 
5. โครงการสนับสนุนศูนย์เฉลิมพระเกียรติช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์และผู้ติดเชื้อ 
H.I.V. อำเภอปราณบุรี งบประมาณ 10,000.00บาท 
6. โครงการปลูกจิตสำนึกให้ราษฎรมีความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ เพ่ือความ
มั่นคงของชาติ งบประมาณ 50,000.00บาท 
7. โครงการ ฝึกอบรม ทบทวน เพ่ิมศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
งบประมาณ 100,000.00บาท 
8. โครงการเยาวชนวัยใน ไม่ท้องก่อนวัย ห่ างไกลยาเสพติด  งบประมาณ 
30,000.00บาท 
9. สนับสนุนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด งบประมาณ 30,000.00บาท 
10. สนับสนุนการจัดกิจกรรมของกลุ่มสตรีตำบลงบประมาณ 20,000.00บาท 
11.โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม งบประมาณ 20,000.00บาท 
12. การจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ตำบลเขาจ้าว งบประมาณ 90,000.00
บาท 
13. สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุงบประมาณ 2,410,800.00บาท 
14. สนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการหรือทุพพลภาพงบประมาณ  480,000.00บาท 
15. สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งบประมาณ 50,000.00บาท 
16. อุดหนุนกองทุน สปสช. งบประมาณ 50,000.00บาท 
17. โครงการประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ งบประมาณ 50,000.00บาท 
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18. โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตำบลเขาจ้าวงบประมาณ 
50,000.00บาท 
19 . โครงการสนั บสนุ นค่ า ใช้ จ่ ายการบ ริห ารสถานศึ กษา งบประมาณ 
239,450.00บาท 
20. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข 6 
หมู่บ้าน งบประมาณ 120,000.00 บาท 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  มีทั้งหมด 20 โครงการ ดำเนินการแล้วทั้งสิ้น  
14 โครงการ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 3,386,937.90 .- บาท ดังนี้ 
1. สนับสนุนค่าอาหารเสริม (นม) ในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพ้ืนที่  
งบประมาณ 108,160.00บาท 
2.สนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพ้ืนที่ 
งบประมาณ 80,000.00  บาท 
3. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ งบประมาณ 30,000.00บาท 
4. ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง  งบประมาณ 100,000.00 บาท 
5. โครงการเยาวชนวัยใน ไม่ท้องก่อนวัย ห่ างไกลยาเสพติด  งบประมาณ 
30,000.00บาท 
6.โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม งบประมาณ 20,000.00บาท 
7. การจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ตำบลเขาจ้าว งบประมาณ 90,000.00
บาท 
8. สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุงบประมาณ 2,410,800.00บาท 
9. สนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการหรือทุพพลภาพงบประมาณ  480,000.00บาท 
10. สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งบประมาณ 50,000.00บาท 
11. โครงการประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ งบประมาณ 50,000.00บาท 
12. โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตำบลเขาจ้าวงบประมาณ 
50,000.00บาท 
13. โค รงการสนั บ สนุ น ค่ า ใช้ จ่ ายการบ ริห ารสถานศึ กษ า งบป ระมาณ 
239,450.00บาท 
14. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข 6 
หมู่บ้าน งบประมาณ 120,000.00 บาท 
๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร     
มีโครงการในข้อบัญญัติ จำนวน  4  โครงการ   งบประมาณ 655,000.00.-บาท  
(หกแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
1. ส่งเสริมสนับสนุนรัฐพิธี ราชพิธีวันสำคัญของชาติ และงานศาสนา ประเพณีและ
วัฒนธรรม เช่นโครงการวันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติฯลฯก่อสร้างฝายท่อลอด 
คสล.บ้าน นายบรรเทา แช่มเทศ  งบประมาณ 35,000.00.- บาท 
2. ส่งเสริมการเรียนรู้ระบอบประชาธิปไตยให้กับประชาชนในตำบล งบประมาณ  
20,000.- บาท 
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3. ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง หรือการทำประชาพิจารณ์  ประชามติต่างๆ
งบประมาณ 400,000.00บาท 
4. โครงการฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงานและทัศนศึกษาดูงานนอก
สถานที่ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้นำ
หมู่บ้านงบประมาณ 200,800.- บาท 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  สามารถดำเนินการไปได้ 1 
โครงการ งบประมาณ6,900.-บาท คือโครงการส่งเสริมสนับสนุนรัฐพิธี ราชพิธีวัน
สำคัญของชาติ และงานศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม เช่นโครงการวันพ่อแห่งชาติ 
วันแม่แห่งชาติฯลฯ  
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     
มีโครงการในข้อบัญญัติจำนวน  2  โครงการ งบประมาณ  40,000.-บาท  (สี่หมื่น
บาทถ้วน)มีโครงการดังนี ้
1.โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ งบประมาณ 20,000.-บาท 
2. โครงการพัฒนาน้ำตกแพรกตะลุย(สวนทุเรียน) งบประมาณ 20,000.-บาท  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถ
ดำเนินงานได้ทั้ง 2 โครงการ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น  25,550.00.- บาท   
  
รวมตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติทั้งสิ้น ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ จำนวน 36 โครงการ 
เป็นเงิน  9,106,810.00.-บาท 
ดำเนินการทั้งปีงบประมาณจำนวน 20 โครงการ งบประมาณใช้ไปทั้งสิ้น
3,509,387.90.-บาท  
ไม่ได้ดำเนินการ 17 โครงการ 
 

    ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ปัญหาและอุปสรรค  
1) จำนวนของโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมากเกินศักยภาพที่องค์การ
บริหารส่วนตำบล   เขาจ้าวจะสามารถดำเนินการได้ทุกโครงการ ทำให้ร้อยละขอ
โครงการที่ทำได้น้อยมากเม่ือเปรียบเทียบกับจำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
2) เนื่องจากระเบียบข้อบังคับของกฎหมายทำให้การทำงานมีข้ันตอนที่ต้องใช้ความ
ละเอียดรอบครอบในการดำเนินงาน เพ่ือป้องกันความผิดพลาดทำให้มีการกันเงิน
เพ่ือไปทำในปีงบประมาณถัดไป จำนวนหลายโครงการ  
ข้อเสนอแนะ 

   1. ผลกระทบนำไปสู่อนาคต 
ในการพัฒนาท้องถิ่นปัจจุบันเกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการดำเนินงานต่างๆ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอนสลับซับซ้อน ทำให้
ประชาชนเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพราะ
ส่วนใหญ่เกิดความรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมากข้ึน และปัญหาที่เสนอไปไม่ค่อยได้รับ
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การแก้ไขตามความต้องการของประชาชน สาเหตุเกิดจาก ข้อจำกัดของงบประมาณ 
รวมถึงข้อจำกัดของระเบียบกฎหมายที่ทำได้ยากและบางเรื่องอาจทำไม่ได้เลย 
2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
(1) การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ยังมาเป็นปัญหาความต้องการของคนในพ้ืนที่ 
ดังนั้น นโยบายการบริหารด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีอยู่ยังคงมีความสำคัญ 
และจำเป็นของตำบลเขาจ้าว ที่ควรให้ความสำคัญและควรพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป  
(2) การนำโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรนำลำดับที่มีความสำคัญจากการ
ประชาคมมาพิจารณาประกอบด้วย เพ่ือให้สอดคล้องกับความจำเป็นเร่งด่วนตาม
ความต้องการของประชาชน โดยคำนึงถึงสถานะทางการคลังด้วย  
(3) ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ในปี งบประมาณนั้น  และควรพิจารณาตั้ ง
งบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะ
ช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม/ โอนลดงบประมาณ หรือโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
กระผมขอจบการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2562  

มติที่ประชุม  : รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ 
รองประธานสภา อบต. : มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาหรือไม่ หากไม่มีผมขอบคุณ

ท่านสมาชิกทุกท่านและขอปิดประชุม   
ปิดประชุมเวลา  ๑๒.๐๐ น. 
 
   

  ลงชื่อ         ผู้ตรวจสอบ 
    (นายสุเทพ  สร้างการนอก) 

 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว หมู่ที่ 1 
 

 
    ลงชื่อ         ผู้ตรวจสอบ     

     (นายเกษม  สุวรรณชาติ) 
           สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว หมู่ที่ 6 

 
 

    ลงชื่อ              ผู้ตรวจสอบ 
     (นายประทีป  กลิ่นเล็ก) 

 เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 
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    ลงชื่อ      ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
  (นายมงคล  ทองเอียง) 

 เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 
 
 
 

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว ในคราว
ประชุมสภาองค์การบริหารส่ วนตำบลเขาจ้ าว สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ครั้ งที่  1  ประจำปี  2563                   
เมื่อวันที่   24  กุมภาพันธ์ 2563  

 
  
  ลงชื่อ          

    (นายสุเทพ  สร้างการนอก) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว  
 
 
     

 


