
-ส าเนา- 
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลโนนสูง 

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม  2562เวลา 14.00 น. 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลโนนสูง 
ผู้มาประชุม 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นางรดา    พรจุติภัทร์ ประธานกรรมการ รดา    พรจุติภัทร์ 

2 นายเฉลิม  กลึงกลาง กรรมการ เฉลิม  กลึงกลาง 
3 ด.ต.ถวัลย์  คล่องใจ กรรมการ ถวัลย์  คล่องใจ 

4 นางสวั่น  โตปะค า กรรมการ สวั่น  โตปะค า 
5 นางชนิตา  เป้ากลาง กรรมการ ชนิตา  เป้ากลาง 
6 นายวีระ   กลิ่นกลาง กรรมการ วีระ   กลิ่นกลาง 
7 นางประภาพรรณ  โพธิ์มีศิริ กรรมการ ประภาพรรณ  โพธิ์มีศิริ 

8 นายณัฐพล  ตะเภาน้อย กรรมการ/เลขานุการ ณัฐพล  ตะเภาน้อย 
 

ผู้ไม่มาประชุม 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นางสาวชัชฎา  เต็มปิติกุล กรรมการ ชัชฎา  เต็มปิติกุล 

2 นายคมสัน  เณรชู กรรมการ คมสัน  เณรชู 
3 นางชุติประภา  ปรีชาตระกูล กรรมการ ชนิดา  ปรีชาตระกูล 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นางสาวนัฐวดี  จงกลกลาง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นัฐวดี  จงกลกลาง 
2 นางสาวสุภัสสร  ปางจูม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สุภัสสร  ปางจูม 

3 นางฉวีวรรณ  วณิชวรากิจ เจ้าพนักงานธุรการ ฉวีวรรณ  วณิชวรากิจ 

4 นายศักดิ์ชาย  ขุนนิล เจ้าพนักงานป้องกันฯ ศักดิ์ชาย  ขุนนิล 

5 นายประภากร  ปานกลาง หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่ ประภากร  ปานกลาง 
6 นายอรรถวุฒิ  ปานกลาง พนักงานจ้างทั่วไป อรรถวุฒิ  ปานกลาง 
7 นายกฤษณะ  โพธิ์มีศิริ นิติกร กฤษณะ  โพธิ์มีศิริ 

8 นายชานนท์  กกสันเทียะ นิติกร ชานนท์  กกสันเทียะ 

เร่ิมประชุม เวลา 14.00 น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อม  นางรดา  พรจุติภัทร์ ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล      
ต าบลโนนสูง จึงเปิดการประชุม โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังน้ี 

/ระเบียบวาระ.... 
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ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

นางรดา  พรจุติภัทร                 เรียน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบล 
ประธานคณะกรรมการติดตามฯโนนสูงทุกท่านค่ะ การประชุมในวันน้ีเป็นการประชุมเพ่ือติดตาม               
                                             ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล จากการท่ีทางคณะกรรมการไดต้กลงกัน 
                                             ในครัง้ท่ีผ่านมา ซ่ึงไดด้ าเนนิการมาครบรอบของการประชุมตดิตาม      
                                             ครัง้ท่ี 1 รอบเดือน เมษายน ซึงทางคณะกรรมการได้มีการตกลงกันว่า  
                                             จะตดิตามอยา่งนอ้ยปลีะ 2 คร้ัง ในเดือน เมษายน และเดือน ธันวาคม  
                                             แตด่ว้ยซึ่งคณะกรรมการหลายท่านก็ว่างไม่ตรงกันตอ้งมีภารกิจหลาย 
                                             อยา่งในช่วงเดือนเมษายนจงึไดเ้ลื่อนก าหนดวันประชุมมาเปน็เดอืน 
                                             พฤษภาคม เพ่ือตดิตามการประชุมรอบท่ี 1 /2562 บัดน้ี ที่ประชุม 
                                             พร้อมแล้ว ดฉัินขอเปิดการประชุมในวันนีค่้ะ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา  
นางรดา  พรจุติภัทร                  - ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมเมื่อวันที่  28  มีนาคม 
ประธานคณะกรรมการติดตามฯพ.ศ. ๒๕๖2 ที่ได้ประชุมไปแล้วตามรายละเอียดที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ 
ส าเนารายงานการประชุมส่งให้กับคณะกรรมการทุกท่านได้ตรวจสอบก่อน   เข้าประชุม  
ดิฉันขอให้คณะกรรมการทุกท่านได้ตรวจสอบอีกคร้ังหนึ่ง 

ก่อนที่จะรับรองรายงานการประชุมว่ามีข้อความที่จะเสนอขอแก้ไขหรือไม่   
ไม่ว่าข้อความตกหล่นหรือผิดพลาด ขอให้คณะกรรมการฯ ทุกท่านได้ 
ตรวจสอบรายละเอียดเอกสารที่ถืออยู่ในมือของทุกท่าน มีท่านใดจะขอ 

แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความรายละเอียดหรือไม่ เชิญค่ะ 
 

นางประภาพรรณ  โพธิ์มีศิริ            ดิฉันขอแก้ไขข้อความในหน้าที่ 6 ขอเปลี่ยนจากนายเฉลิม เสมา เป็นนาย
ผู้อ านวยการกองวิชาการฯ              เฉลิม กลึงกลาง และต าแหน่งท่านณัฐพล ตะเภาน้อยขาดหายขอให้ใส่  
(คณะกรรมการติดตามฯ)               ต าแหน่งให้เรียบร้อยค่ะ และในหน้าที่ 7 ต าแหน่งท่านประธานคณะ 

กรรมการฯขาดหาย ขอให้เพ่ิมให้เรียบร้อย ในหน้าที่ 9 ให้เพ่ิมต าแหน่ง 

นางสาวนัฐวดี จงกลกลาง ให้ข้อความสมบูรณ์ ขอบคุณค่ะ  
 

นางรดา  พรจุติภัทร์                     มีคณะกรรมการท่านใดจะขอแก้ไขเพ่ิมเติมอีก ขอเชิญค่ะ  

ประธานคณะกรรมการติดตามฯหากไม่มี ดิฉันขอมติที่ประชุมในคร้ังที่ผ่านมา  

 

ที่ประชุม  - มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ผ่านมาเมื่อวัน  

                                              ที ่28  มีนาคม  2562 

 

 

/ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระท่ี 3เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา  
นางรดา  พรจุติภัทร                 - ระเบียบวาระท่ี 3การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ประธานคณะกรรมการติดตามฯ (พ.ศ.2561-2564) รอบเดือนเมษายน ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ซึ่งข้อมูลรายละเอียดขอเชิญท่านเลขานุการได้ด าเนินการตามเอกสารต่อไป 
 
นายณัฐพล  ตะเภาน้อย         ครับในระเบียบวาระท่ี 3 ผมขอมอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายแผนงานและ
ปลัดเทศบาล                        งบประมาณ กองวิชาการและแผนงานแจงรายละเอียดต่อคณะกรรมการที่
(กรรมการ/เลขานุการ)               ประชุมเพ่ือให้คณะกรรมการได้พิจารณาต่อไป  
 
นางสาวนัฐวดี  จงกลกลาง       เพ่ือให้การปฏิบัติตามระเบียบการจัดท าแผนฯ งานวิเคราะห์นโยบาย 
หัวหน้าฝ่ายแผนงานฯ                และแผนจึงน าข้อมูลรายละเอียดตามร่างรายงานการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลโนนสูงห้วงวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 
                                          31 มีนาคม 2562 คร้ังที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2562 ที่แจกให ้
คณะกรรมการทุกท่าน ขอให้ท่านพิจารณา  ตามเอกสารที่แจกให้พร้อมน้ี 
                                          และขอให้พิจารณาในเนื้อหาต้ังแตห่นา้ท่ี 1 – 10  
 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
ค าช้ีแจง  :  แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 2  คร้ัง  หลังจาก
สิ้นปีงบประมาณ    
ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป 
  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลต าบลโนนสูง 
ส่วนที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 
                 สรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ ี(พ.ศ.25๖1 - 25๖4) รอบเดือนเมษายน 
ได้ดังน้ี 
 ๑. โครงการ ที่น ามาตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖2 จ านวน 162  
โครงการ จ านวน 33,740,398 บาท   
 จ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ ตั้งแต่เดือน 1 ตุลาคม 2561 -  31  มีนาคม 2562  มีทั้งหมด 
31  โครงการที่ได้ด าเนินแล้วเสร็จ  
งบประมาณตามเทศบัญญัติ  31 โครงการเป็นเงิน 7,169,296  บาท   
งบประมาณท่ีเบิกจ่ายงบประมาณ  31  โครงการเป็นเงิน  5,620,064.32  บาท ของโครงการทั้งหมดดังมี
รายละเอียดต่อไปน้ี 
 

 

 

 

/1.ยุทธศาสตร์... 
 



1. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองให้มีประสิทธิภาพ 

 

ล าดับ
ท่ี 

โครงการ งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ภาพโครงการ หมายเหตุ 

1 โครงการวันส าคัญของชาติ
และพระมหากษัตริย์ “การ
จัดพิธีบ าเพ็ญกุศลและ
กิจกรรม น้อมร าลึกเน่ืองใน
วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช บรมนาถบพิตร วันเสาร์
ที่ 13 ตุลาคม 2561” 

50,000.- 36,571.-  ส านักปลัด 

2 การจัดพิธีบ าเพ็ญกุศลและ
กิจกรรมน้อมล าลึกเน่ืองใน
วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวัน
อังคารที่ 23 ตุลาคม 
2561 
 
 

5,000.- 1,000.-  
 

 

 

 

  

ส านักปลัด 

3 โครงการวันส าคัญของชาติ
และพระมหากษัตริย์ “การ
จัด กิจกรรม เน่ืองในโอกาส
วันคล้ายวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช บรมนาถบพิตร วัน
ชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 
พุทธศักราช 2561” ในวัน
พุธที่  5  ธันวาคม  2561 

50,000.- 39,517.-  ส านักปลัด 

4 โครงการจัดงานวันท้องถิ่น
ไทย ประจ าปี 2562 วัน
จันทร์ที่ 18 มีนาคม ๒๕62 
 
 

20,000.- 4,300.-  ส านักปลัด 



 

5 โครงการประชาสัมพันธ์การ
จัดเก็บภาษี 
 
 
 
 
 

  20,000.-      4,272.-  กองคลัง 

รวม 5 โครงการ 145,000.- 85,660.-  

 
2.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ งบประมาณ งบประมาณที่
ใช้ไป 

ภาพโครงการ หมายเหตุ 

๑ โครงการอาหารกลางวัน 

 

 

 

๖๓๕,๘๙๖               ๕๔๕,๗๒๐  

   

 

 

กองการศึกษา 

ร.ร.ท.2 

๒ โครงการเข้าค่ายพักแรม
ลูกเสือ-เนตรนารี     
(ระดับประถมศึกษา) 

 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  

 

 

กองการศึกษา 

ร.ร.ท.2 

๓ โครงการเข้าค่ายพักแรม
ลูกเสือ-เนตรนารี(ระดับ
มัธยมศึกษา) 

 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐  

 

 

กองการศึกษา 

ร.ร.ท.2 

4 โครงการส่งเสริมกิจกรรม
ทางวิชาการ(กิจกรรมวัน
คริสต์มาส) 

๒5,๐๐๐ ๒5,๐๐๐  กองการศึกษา 

ร.ร.ท.2 



 

 

 

(กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่) 

 

5 โครงการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

 

 

 

 

 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐  กองการศึกษา 

ร.ร.ท.2 

6 โครงการจัดนิทรรศการ
และแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ 

 

 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  กองการศึกษา 
 

ร.ร.ท.2 

7 โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

 

๕,๐๐๐ ๔,๖๖๐  กองการศึกษา 
 

ร.ร.ท.2 



8 โครงการวัดผลประเมินผล
(ระดับก่อนประถมวัย) 

 

 

 

๑๕,๐๐๐ ๑๔,๙๖๐  กองการศึกษา 
 

ร.ร.ท.2 

9 โครงการวัดผลประเมินผล
(ระดับมัธยมศึกษา) 

 

 

 

 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐  กองการศึกษา 
 

ร.ร.ท.2 

10 
 
 
 
 

โครงการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตร 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐  กองการศึกษา 
 

ร.ร.ท.2 

รวม  10  โครงการ 850,896 760,340  

 
5. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข 

 

ล าดับ
ท่ี 

โครงการ งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ภาพโครงการ หมายเหตุ 

1 โครงการเฝ้าระวังและป้องกัน
โรคเอดส์ 

 

 

60,000 ๕๙,๙๒๐  กองสาธารณสุขฯ 

2 โครงการเฝ้าระวังและป้องกัน 80,000.- 42,250.-  กองสาธารณสุขฯ 



โรคพิษสุนัขบ้า 

 

 

3 โครงการจ้างเหมาผู้น าออก
ก าลังกายโดยเต้นแอโรบิค 

 

 

86,400 43,200.-  กองสาธารณสุขฯ 
เบิกไป 6 งวด 

รวม  3  โครงการ 226,400.- 145,370.-  

 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 

ล าดับ
ท่ี 

โครงการ งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ภาพโครงการ หมายเหตุ 

1 โครงการแข่งขันคนเก่งใน
โรงเรียนท้องถิ่น 

 

 

 

 

100,000.- 

 

-  กองการศึกษา 

2 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
แห่งประเทศไทย  รอบ
คัดเลือกระดับภาคตะวันอก
เฉียงเหนือ  และชิงชนะเลิศ
ระดับประเทศ 

 

312,000.- 302,615.32  กองการศึกษา 

3 โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน
และประชาชน 

300,000.- 291,534.-  กองการศึกษา 



 

 

4 โครงการจัดงานประเพณี
ลอยกระทง 

 

 

400,000.- 166,210.-  กองการศึกษา 

5 โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ 15,000.- 14,375.-  กองการศึกษา 

6 โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

100,000.- 78,650.-  กองการศึกษา 

รวม  6  โครงการ 1,227,000.- 853,384.32.-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 



ล าดับ
ท่ี 

โครงการ งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ภาพโครงการ หมายเหตุ 

1 โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุ อุบัติภัยทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม“่ จัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลด
อุบัติทางถนนช่วงเทศกาลปี
ใหม่ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันที่  
27  ธันวาคม 2561 - 2 

มกราคม 2562” 

200,000.- 108,105.50.-  งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน 

รวม  1  โครงการ 200,000.- 108,105.50.-  

 

8. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 

ล าดับ
ท่ี 

โครงการ งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ภาพโครงการ หมายเหตุ 

1 โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน ้า
ล้าเชียงไกร 

 

 

10,000 ๔,๕๐๐  กองสาธารณสุขฯ 
ด าเนินการไปแล้ว 
2 งวด เหลือ  
2 งวด   

2 โครงการจ้างเหมาทดสอบ
คุณภาพน ้าบ่อบ้าบัดน ้าเสีย 

 

30,000 ๖,๒๒๕  กองสาธารณสุขฯ 
ด าเนินการไปแล้ว 
2 งวด เหลือ  
4 งวด   

3 โครงการอบรมสร้างจิตส้านึก
ในการอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 

50,000 ๔๑,๙๕๐  กองสาธารณสุขฯ 
 

รวม  3  โครงการ 90,000.- 52,675.-  

 

 

 

/9.ยุทธศาสตร์... 
9. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน 



 

ล าดับ
ท่ี 

โครงการ งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ภาพโครงการ หมายเหตุ 

1 โครงการปรับปรุงถนน คสล. 
เป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตถนนมิตรภาพซอย 
1 ถึงถนนโนนนา (ชุมชน
ดอนแต้ว-โนนนา- โนน
สมบูรณ์) 
 

 

1,500,000.- 1,170,000.-  กองช่าง 
กันเงิน 

ปี 2560 
อยู่ในเทศ
บัญญัต ิ
2560 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

18-ก.พ.-62 

2 โครงการปรับปรุงถนน คสล.

เป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตถนนส าราญราษฎร์
ซอย 14 ถึงถนนส าราญ
ราษฎร์ซอย 16(ชุมชนโนน
สูง) 

1,000,000.- 699,000.-  กองช่าง 
กันเงิน 

ปี 2560 
อยู่ในเทศ
บัญญัต ิ
2560 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

16-ม.ค.-62 

3 โครงการวางท่อ คสล. ลอด
ถนนโนนสูง – มิตรภาพช่วง
แยกเลี่ยงเมือง 

200,000.- 189,424.-  กองช่าง 
กันเงิน ปี 
2560 
อยู่ใน

แผนพัฒนา 
ท้องถิ่นสี่ป ี

 เพ่ิมเติมครั้งที ่
 2/2561 
ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

25-มี.ค.-62 

รวม  3  โครงการ 2,700,000.- 2,058,424.-  

รวมทั้งสิ้น 31  โครงการ 5,439,296 4,063,958.82  

 

 

/ติดตามและ... 
 

ติดตามและประเมินผลบัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564)  



ประจ าปีงบประมาณ 2562 

จัดซื้อครุภัณฑ์ จ านวน 4  รายการ งบประมาณที่ต้ังไว้ 40,400  บาท งบประมาณที่ใช้ไป 35,090  บาท 

 

ที ่ โครงการ งบประมาณ 
ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ไป 

ภาพโครงการ หมายเหตุ 

1. ตู้ชั้นวางหนังสือ จ านวน 4ตู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,000 8,000  
 
 
 

กองวิชาการฯ 

2. ตู้ลิ้นชักวางเอกสาร จ านวน 1 ตู ้
 
 
 
 
 
 

4,000 2,490 
 

กองวิชาการฯ 

3. ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จ านวน 2ตู้ 

 

 

 

 

11,000 10,800 
 

กองวิชาการฯ 



4. คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จ านวน 2 เคร่ือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15,400 13,800  
 
 

กองวิชาการฯ 

รวม  4  รายการ 40,400 35,090   

 

นางสาวนัฐวดี  จงกลกลาง          ตามท่ีได้ชี้แจงรายละเอียดให้กับคณะกรรมการเพื่อที่คณะกรรมการทุกท่านได้
หัวหน้าฝ่ายแผนงานฯ                พิจารณา ดิฉันก็ได้ชี้แจงรายละเอียดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอบคุณค่ะ  

นางรดา  พรจุติภัทร์              ตามท่ีเจ้าหน้าที่กองวิชาการและแผนงานได้อ่านรายละเอียดตามเอกสารที่ 
ประธานคณะกรรมการติดตามฯ    แจกให้คณะกรรมการทุกท่านไปแล้วน้ัน ดิฉันขอให้คณะกรรมการทุกท่านได้                                                             
                                           ตรวจสอบดูเอกสารความเรยีบร้อย หากท่านใดมีข้อสงสยัประการใดก็ขอให้ 
                                           สอบถามได ้ หากไม่มีคณะกรรมการท่านใดสอบถามดฉัินขอมตเิหน็ชอบจาก 

                                           ทีป่ระชุม 
 

มติที่ประชุม        :                    ที่ประชุมเห็นชอบตามเสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืนๆ 

นางรดา  พรจุติภัทร์ 

ประธานกรรมการติดตามฯ 

 

ดาบต ารวจถวัลย์  คล่องใจ                    
กรรมการติดตามฯ                

- คณะกรรมการท่านใดมีข้อเสนอ หรือข้อซักถามไหมคะ   
หากมีข้อเสนอ ขอเชิญค่ะ 
 
กราบเรียนท่านประธานคณะกรรมการ และคณะกรรมการทุกท่าน  

ผมขอสอบถามครับที่แฟลตต ารวจมีพ้ืนที่บริเวณว่างเปล่าอยู่ครับถ้าทาง 
หน่วยงานต ารวจของบประมาณเพ่ือที่จะสร้างลานกีฬาจะได้ไหมครับ  

/นายณัฐพล... 



นายณัฐพล  ตะเภาน้อย 

ปลัดเทศบาล 
กรรมการ/เลขานุการ 

 

 

 

 

นายณัฐพล  ตะเภาน้อย 
ปลัดเทศบาล 
กรรมการ/เลขานุการ 
 

 

 

 

นางรดา  พรจุติภัทร์ 

ประธานกรรมการติดตามฯ 

- ตามท่ีดาบต ารวจถวัลย์ได้เสนอมาน้ัน ถ้าเป็นพ้ืนที่ของหน่วยงานสถานีต ารวจ 

ทางเทศบาลไม่สามารถจัดสรรงบประมาณเพ่ือน าไปสร้างลานกีฬาได้ซึ่งขัดต่อ  

ระเบียบกฎหมาย และภาระหน้าที่ของเทศบาล แต่ถ้าเป็นการร่วมด้วยช่วยกัน 

ในการร่วมกิจกรรมที่ทางหน่วยงานต ารวจจัดขึ้นถือว่าเป็นความร่วมมือกัน 

ระหว่างสองหน่วยงานก็สามารถร่วมกิจกรรมกันได้ 
 

กระผมขอชี้แจงเร่ืองถนนสี่เลนตอนน้ีถึงขั้นตอนการยื่นเสนอราคาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายนที่ผ่านมา แต่ในขณะน้ีอยู่ในช่วงวินิจฉัยข้อกฎหมายกับ 

กองคลังอยู่ ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาผลว่าใครเป็นผู้รับจ้างจบแล้ว หจก.ที่คาดว่า 

เสนอราคาต่ ากว่า 19 ล้าน อยู่ที่ 15 ล้าน ถ้าเป็นตามที่ว่ามีการท าสัญญาจ้าง 

กับ หจก. ช.มิตรยนต์ ทางเทศบาลจะมีงบประมาณเหลือประมาณ 4 ล้านเพ่ือ 

ที่จะไปบริหารงบประมาณในส่วนอื่นๆต่อไปได้อีกครับ  

 
หากไม่มีท่านใดเสนอ ดิฉันต้องขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน  

ที่สละเวลามาประชุม ขอปิดการประชุม  
 
 

เลิกประชุมเวลา 14.40 น. 
 

 

     ณัฐพล  ตะเภาน้อยผู้จดบันทึกการประชุม 

      (นายณัฐพล  ตะเภาน้อย)  

             กรรมการ/เลขานุการ 

 

     นางรดา  พรจุติภัทร์ผู้ตรวจรายงานการประชุม  

     (นางรดา  พรจุติภัทร์)  

  ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลโนนสูง  

 
 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


