
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองคอง 
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2563 

วันที่  11  กุมภาพันธ์  2563  เวลา  09.30  น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองคอง 

******************************* 

ผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นางวาสนา  รินประเสริฐ ประธานสภา อบต. เมืองคอง วาสนา รินประเสริฐ 
2 นายอนันต์ เก๊ะนิลา รองประธานสภา อบต. เมืองคอง  อนันต์ เก๊ะนิลา 
3 นายเจริญ ใจเย็น สมาชิกสภา อบต. เมืองคอง หมู่  1 เจริญ ใจเย็น 
4 นางสาวเรียม พุธศรีลา สมาชิกสภา อบต. เมืองคอง หมู่  2 เรียม พุธศรีลา 
5 นางมัณฑนา โพจ่า สมาชิกสภา อบต. เมืองคอง หมู่  3 มัณฑนา โพจ่า 
6 นายส าราญ ปันทะนัน สมาชิกสภา อบต. เมืองคอง หมู่  4 ส าราญ ปันทะนัน 
7 นางศิริลักษณ์ ก้อนแก้ว สมาชิกสภา อบต. เมืองคอง หมู่  4 ศิริลักษณ์ ก้อนแก้ว 
8 นายอธิพงศ์ แก้วมัศยาวงศ์ สมาชิกสภา อบต. เมืองคอง หมู่  5 อธิพงศ์ แก้วมัศยาวงศ์ 
9 นายวิโรจน์ ลี่ยาง สมาชิกสภา อบต. เมืองคอง หมู่  5 วิโรจน์ ลี่ยาง 

10 นายเอกวุฒิ เลาย้าง สมาชิกสภา อบต. เมืองคอง หมู่  6 เอกวุฒิ เลาย้าง 
11 นายชินวัตร นิลบรรพต เลขานุการสภา อบต.เมืองคอง ชินวัตร นิลบรรพต 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายสัมพันธ์ ลี่ยาง เลขานุการนายก อบต. เมืองคอง สัมพันธ์ ลี่ยาง 
2 นายอนุชา หมื่นแก้ว หัวหน้าส านักปลัด อนุชา หมื่นแก้ว 
3 นายจักรพันธ์ บุตรเต ผู้อ านวยการกองช่าง จักรพันธ์ บุตรเต 
4 นางประกายดาว ท่อนค า เจ้าหน้าที่กิจการสภา ประกายดาว  ท่อนค า 

 

เริ่มประชุม เวลา  09.30  น. 

    -  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นางวาสนา รินประเสริฐ ประธานสภา อบต. ขอเปิดการประชุม ณ บัดนี้ 
 

วาระท่ี  1      เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
   -  ไม่มี 

วาระท่ี  2    เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2562 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 
กันยายน 2562  

มติที่ประชุม 1. เห็นชอบ  จ านวน 9 เสียง 
 2. ไม่เห็นชอบ จ านวน – เสียง 
 3. งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง 

 

วาระท่ี  3     กระทู้ถาม 
  -  ไม่มี 
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วาระท่ี  4     เรื่องท่ีคณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว 

-  ไม่มี 
 

วาระท่ี  5     เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
5.1 ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี 2563 

ประธานสภา ฯ   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 2 
การประชุม การก าหนดสมัยประชุม ตามข้อ 11 และข้อ 12 ก าหนดว่า “การก าหนดจ านวนสมัย
ประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น 
และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไปให้สภาท้องถิ่นก าหนด” 

   ดังนั้นการก าหนดสมัยประชุมจ านวนสมัยและระยะเวลาจ าต้องเป็นไปตามมติของสภา
ท้องถิ่น โดยแต่ละสมัยให้ระบุวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดหรือเวลาให้ชัดเจน ตามระเบียบฯ ก าหนดให้
สมัยสามัญประจ าปีมี 4 สมัย และต้องก าหนดสมัยสามัญ ที่ 1 ของปีถัดไปในคราวนี้ด้วย ซึ่งแต่ละ
สมัยต้องมีระยะเวลา 15 วัน 

ที่ประชุม  มีมติก าหนดสมัยการประชุมสามัญประจ าปี 2562 จ านวน 4 สมัย ดังนี้ 
1. สมัยสามัญประจ าปี 2563 

สมัยประชุมที่ 1 วันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕63 
สมัยประชุมที่ 2 วันที่ 12 – 26 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕63 
สมัยประชุมที่ 3 วันที่ 12 – 26 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕63 
สมัยประชุมที ่4 วันที่ 28 กันยายน ถึงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕63 
 

5.2 ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี 2564 
ประธานสภา ฯ  ก าหนดสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2564 ขอความเห็น 
ที่ประชุม  เห็นควรก าหนด สมัยที่ 1 ประจ าปี 2564 วันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕64  
ประธานสภา ฯ  เมื่อสภาเห็นชอบแล้ว จะได้จัดท าประกาศติดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปทราบ 
ทีป่ระชุม  เห็นชอบตามที่น าเสนอ 
     

    5.3 แผนการด าเนินงานประจ าปี 2563 
ประธานสภา ฯ   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              

พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 27 แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 
งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง                 
ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณนั้น วาระนี้เป็นการรับทราบแผนการด าเนินงาน 2563 ให้เจ้าหน้าที่สรุป บัญชีโครงการ 
/ กิจกรรม แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองคอง                  
อ าเภอ เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ และชี้แจงรายละเอียด 

นายอนุชา หมื่นแก้ว  แผนการด าเนินงานการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองคอง พ.ศ. 2563 
หัวหน้าส านักปลัด    รายละเอียดตามเอกสารที่แจกจ่ายให้แก่ทุกท่าน ดังนี้ 
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ส่วนที่ 2 
บัญชีโครงการ / กิจกรรม 

แผนการด าเนินงานการประจ าปี พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองคอง  อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ยุทธศาสตร์ / แนวทาง จ านวนโครงการที่
ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวนงบประมาณ ร้อยละของ   
งบประมาณ  

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางก่อสรา้ง  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา 
ถนน สะพาน ท่อระบายน้ า ระบบประปา 

จ านวน ๔๔ 
โครงการ 

๔๐ ๑๓,๙๑๓,๘๔๐ ๕๒.๐๖ กองช่าง 

รวม ๔๔ ๔๐ ๑๓,๙๑๓,๘๔๐ ๕๒.๐๖ - 
ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
แนวทาง   การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 

จ านวน 3 
โครงการ 

๒.๗๒ ๔๐,๐๐๐ 0.๑๔ ส านักปลัด 

รวม 3 ๒.๗๒ ๔๐,๐๐๐ 0.๑๔ - 
ยทุธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาด้านสังคม 
แนวทางป้องกันโรคติดต่อ  ส่งเสริมให้ประชาชนมี
สุขภาพด ีมีการศึกษา มอีาชีพ 

จ านวน ๓๓ 
โครงการ 

๓๐ 7,๙๔๗,๗๕๐ 2๙.๗๓ ส านักปลัด/       
กองการศึกษาฯ 

 
รวม ๓๓ ๓๐ 7,๙๔๗,๗๕๐ 2๙.๗๓ - 

ยุทธศาสตร์ / แนวทาง จ านวนโครงการที่
ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวนงบประมาณ ร้อยละของ   
งบประมาณ  

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาแหล่งน้ า 
แนวทาง  ก่อสร้างฝายน้ าล้นผนังคลองส่งน้ า              
รางระบายน้ า  ขุดสระ  การขุดเจาะน้ าบาดาล 

จ านวน ๔ 
โครงการ 

๓.๖๓ ๔๑๖,๒๖๐ ๑.๕๕ กองช่าง 

รวม ๔ ๓.๖๓ ๔๑๖,๒๖๐ ๑.๕๕ - 
ยุทธศาสตร์ / แนวทาง จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวนงบประมาณ ร้อยละของ   
งบประมาณ  

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาดา้นการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 
แนวทาง  การอนุรักษ์ฟื้นฟ ูสืบสานศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมปิัญญาท้องถิ่น 

จ านวน  ๗  
โครงการ 

๖.๓๖ ๔๓๒,๕๐๐ ๑.๖๑ กองการศึกษา ฯ 

รวม ๗ ๖.๓๖ ๔๓๒,๕๐๐ ๑.๖๑ - 
ยุทธศาสตร์ / แนวทาง จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวนงบประมาณ ร้อยละของ   
งบประมาณ  

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม 
แนวทาง  ประชาชนอยู่ดีมีสุขบนพื้นฐาน              
องค์ความรู้และคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จ านวน  6  
โครงการ 

๕.๔๕ ๑๕๕,๐๐๐ ๐.๕๗ ส านักปลัด/ 
กองช่าง/ 

กองการศึกษาฯ 

รวม 6 ๕.๔๕ ๑๕๕,๐๐๐ ๐.๕๗ - 
ยุทธศาสตร์ / แนวทาง จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวนงบประมาณ ร้อยละของ   
งบประมาณ  

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาบริหารจัดการบ้านเมือง
ที่ดีหลักธรรมาภบิาล 
แนวทาง  ประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนาตามหลัก           
ธรรมาภิบาล บุคลากรขององค์กรท้องถิ่นมีศักยภาพ 
ความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรภายใน
การบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
โดยประชาชนได้รับความพึงพอใจ 

จ านวน  ๑๓  
โครงการ 

๑๑.๘๑ ๓,๘๑๙,๐๐๐ ๑๔.๒๙ ส านักปลัด/            
กองคลัง/ 
กองช่าง 

รวม ๑๓ ๑๑.๘๑ ๓,๘๑๙,๐๐๐ ๑๔.๒๙ - 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
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  5.4 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 2562 
ประธานสภา ฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             

พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที ่3 พ.ศ. 2561 ข้อ 29 (3) รายงานผลและเสนอแนะความเห็น
ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น   
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพัฒนา
ท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีนั้น ให้เจ้าหน้าที่ชี้แจงในรายละเอียดรายงานการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาปี 2562 เปรียบเทียบกับงบประมาณ เปรียบเทียบกับข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 มีรายละเอียดดังนี้ 

นายอนุชา หมื่นแก้ว รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 2562 รายละเอียดตามเอกสาร 
หัวหน้าส านักปลัด ที่แจกจ่ายให้แก่ทุกท่าน ดังนี้ 

 ในช่วงที่ผ่านมาเน้นการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานโดยเฉพาะถนน ไฟฟ้า และประปา
หมู่บ้าน ควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านพัฒนาสังคม เช่น การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย
เอดส์ ผู้ด้อยโอกาส เด็กขาดสารอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กอนุบาลและปฐมวัย การอุดหนุนอาหารเสริม 
(นม) อุดหนุนอาหารกลางวันกลุ่มโรงเรียนในพ้ืนที่ต าบลเมืองคอง เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชนควบคู่ไปกับพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้คนในชุมชนมีความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น             
พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนวิธีการพัฒนามาเป็นการพัฒนาแบบองค์รวมมีกระบวนการที่เชื่อมโยงมิติต่าง ๆ 
ของการพัฒนาตลอดจนเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายในสังคมมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนการพัฒนา ซึ่งทั้งหมด
ที่จะเป็นพื้นฐานส าคัญส าหรับการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองคอง ในระยะต่อไป 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองคอง ได้ด าเนินงานเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้า
และตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยได้ด าเนินตั้งจ่ายใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 จ านวน 27,317,290 บาท มีรายละเอียด 
ดังนี้ 
  

 1. แผนการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.1  จ านวนโครงการที่น าไปด าเนินการ 

จ านวนโครงการทั้งหมด 
ของ แผนการพัฒนา 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการที่
ด าเนินการ 

จ านวน (%) ของ
โครงการ 

โครงการที่ไม่
สามารถด าเนินการ 

จ านวน (%)  
ของโครงการ 

41 26 63.41 15  36.59 
1.2 จ านวนเงินงบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 

จ านวนโครงการทั้งหมด 
ของ แผนการพัฒนา 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

จ านวนเงินงบประมาณ 
ที่ใช้ด าเนินการ 

จ านวน (%) 
ของเงินงบประมาณทั้งหมด 

22,997,140 4,365,340 18.98 
1.3 แหล่งที่มาของงบประมาณ 

จ านวนเงิน
งบประมาณท่ีใช้ 

ด าเนินการ 

เงิน
งบประมาณ
ของ อบต. 

จ านวน (%) ของ
เงินงบประมาณ

ด าเนินการ 

เงินอุดหนุนจาก 
 อบจ.เชียงใหม่/กรมการ

ปกครองและส่วนราชการอ่ืนๆ 

จ านวน (%)  
ของโครงการ 

4,365,340 4,365,340 100 - - 
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2.  แผนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

2.1 จ านวนโครงการที่น าไปด าเนินการ 
จ านวนโครงการทั้งหมดของ 

แผนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
โครงการที่
ด าเนินการ 

จ านวน (%) ของ
โครงการ 

โครงการที่ไม่
สามารถ

ด าเนินการ 

จ านวน (%)  
ของโครงการ 

13 3 23.08 10 76.92 
 

2.2  จ านวนเงินงบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 
จ านวนโครงการทั้งหมดของ 

แผนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
จ านวนเงินงบประมาณ 

ที่ใช้ด าเนินการ 
จ านวน (%) 

ของเงินงบประมาณทั้งหมด 
1,240,000 40,000 3.22 

2.3  แหล่งที่มาของงบประมาณ 
จ านวนเงิน

งบประมาณท่ีใช้ 
ด าเนินการ 

เงินงบประมาณ
ของ อบต. 

จ านวน (%) ของ
เงินงบประมาณ

ด าเนินการ 

เงินอุดหนุนจาก อบจ.เชียงใหม่/
กรมการปกครองและส่วน

ราชการอ่ืนๆ  

จ านวน (%)  
ของโครงการ 

40,000 40,000 100 - - 

3.  แผนการพัฒนาด้านสังคม 
3.1 จ านวนโครงการที่น าไปด าเนินการ 
จ านวนโครงการทั้งหมดของ 

แผนการพัฒนาด้านสังคม 
โครงการที่
ด าเนินการ 

จ านวน (%) ของ
โครงการ 

โครงการที่ไม่
สามารถ

ด าเนินการ 

จ านวน (%)  
ของโครงการ 

36 32 88.89 2 11.11 
3.2 จ านวนเงินงบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 

จ านวนโครงการทั้งหมดของ 
แผนการพัฒนาด้านสังคม 

จ านวนเงินงบประมาณ 
ที่ใช้ด าเนินการ 

จ านวน (%) 
ของเงินงบประมาณทั้งหมด 

13,780,000 9,020,058.33 ร้อยละ 65.46 
3.3 แหล่งที่มาของงบประมาณ 

จ านวนเงินงบประมาณ
ที่ใช้ 

ด าเนินการ 

เงินงบประมาณ
ของ อบต. 

จ านวน (%) 
ของเงิน

งบประมาณ
ด าเนินการ 

เงินอุดหนุนจาก อบจ.เชียงใหม่/
กรมการปกครองและส่วน 

ราชการอ่ืนๆ  

จ านวน (%)  
ของโครงการ 

9,020,058.33 9,020,058.33 ร้อยละ 100 - - 

4.  แผนการพัฒนาด้านแหล่งน้ า 
4.1 จ านวนโครงการที่น าไปด าเนินการ 

จ านวนโครงการทั้งหมด 
ของแผนการพัฒนาด้านแหล่งน้ า 

โครงการที่
ด าเนินการ 

จ านวน (%) ของ
โครงการ 

โครงการที่ไม่
สามารถ

ด าเนินการ 

จ านวน (%)  
ของโครงการ 

12 6 50 6 50 
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4.2 จ านวนเงินงบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 

จ านวนโครงการทั้งหมดของ 
แผนสาขาการพัฒนาแหล่งน้ า 

จ านวนเงินงบประมาณ 
ที่ใช้ด าเนินการ 

จ านวน (%) 
ของเงินงบประมาณทั้งหมด 

4,510,000 729,660 16.18 
4.3 แหล่งที่มาของงบประมาณ 

จ านวนเงิน
งบประมาณท่ีใช้

ด าเนินการ 

เงินงบประมาณ
ของ อบต. 

จ านวน (%) ของ
เงินงบประมาณ

ด าเนินการ 

เงินอุดหนุนจาก อบจ.
เชียงใหม่/กรมการ

ปกครองและส่วนราชการ
อ่ืนๆ  

จ านวน (%)  
ของโครงการ 

729,660 729,660 100 - - 

5.  แผนการพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
5.1 จ านวนโครงการที่น าไปด าเนินการ 

จ านวนโครงการทั้งหมด 
ของแผนการพัฒนาด้านการศึกษา

ศาสนาและวัฒนธรรม 

โครงการที่
ด าเนินการ 

จ านวน (%) ของ
โครงการ 

โครงการที่ไม่
สามารถด าเนินการ 

จ านวน (%)  
ของ

โครงการ 
12 5 41.67 7 58.33 

5.2 จ านวนเงินงบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 
จ านวนโครงการทั้งหมดของ 

แผนการพัฒนาด้านการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

จ านวนเงินงบประมาณ 
ที่ใช้ด าเนินการ 

จ านวน (%) 
ของเงินงบประมาณทั้งหมด 

2,710,000 105,000 3.87 
5.3 แหล่งที่มาของงบประมาณ 
จ านวนเงินงบประมาณ

ที่ใช้ด าเนินการ 
เงินงบประมาณ

ของ อบต. 
จ านวน (%) ของ
เงินงบประมาณ

ด าเนินการ 

เงินอุดหนุนจาก อบจ.
เชียงใหม่/กรมการปกครอง

และส่วนราชการอ่ืนๆ  

จ านวน (%)  
ของโครงการ 

105,000 105,000 ร้อยละ 100 - - 

6.   แผนการพัฒนาด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6.1 จ านวนโครงการที่น าไปด าเนินการ 
จ านวนโครงการทั้งหมด 
ของแผนการพัฒนาด้าน
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

โครงการที่
ด าเนินการ 

จ านวน (%) 
ของโครงการ 

โครงการที่ไม่
สามารถด าเนินการ 

จ านวน (%)  
ของโครงการ 

11 6 ร้อยละ 54.55 5 ร้อยละ 45.45 

6.2  จ านวนเงินงบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 

จ านวนโครงการทั้งหมดของ 
แผนการพัฒนาด้านธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

จ านวนเงินงบประมาณ 
ที่ใช้ด าเนินการ 

จ านวน (%) 
ของเงินงบประมาณทั้งหมด 

680,000 175,000 ร้อยละ 25.74 
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6.3   แหล่งที่มาของงบประมาณ 

จ านวนเงิน
งบประมาณท่ีใช้

ด าเนินการ 

เงินงบประมาณ
ของ อบต. 

จ านวน (%) ของ
เงินงบประมาณ

ด าเนินการ 

เงินอุดหนุนจาก อบจ.เชียงใหม่/
กรมการปกครองและส่วน

ราชการอ่ืนๆ  

จ านวน (%)  
ของโครงการ 

175,000 175,000 ร้อยละ 100 - - 

7.   แผนการพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
7.1 จ านวนโครงการที่น าไปด าเนินการ 

จ านวนโครงการทั้งหมด 
ของแผนการพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

โครงการที่
ด าเนินการ 

จ านวน (%)  
ของโครงการ 

โครงการที่ไม่
สามารถ

ด าเนินการ 

จ านวน (%)  
ของโครงการ 

28 9 ร้อยละ 35.14 19 67.86 
7.2 จ านวนเงินงบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 

จ านวนโครงการทั้งหมด 
ของแผนการพัฒนาด้านการบริหาร

จัดการบ้านเมืองที่ดี 

จ านวนเงินงบประมาณ 
ที่ใช้ด าเนินการ 

จ านวน (%) 
ของเงินงบประมาณทั้งหมด 

2,977,000 287,500 ร้อยละ 9.66 

7.3 แหล่งที่มาของงบประมาณ 

จ านวนเงิน
งบประมาณท่ีใช้ 

ด าเนินการ 

เงินงบประมาณ
ของ อบต. 

จ านวน (%) ของ
เงนิงบประมาณ

ด าเนินการ 

เงินอุดหนุนจาก อบจ.เชียงใหม่/
กรมการปกครองและส่วน 

ราชการอ่ืนๆ  

จ านวน (%)  
ของโครงการ 

287,500 287,500 ร้อยละ 100 -  - 

8.  สรุปรายงานการติดตามประเมินผลแผนการพัฒนาปี พ.ศ. 2562 เปรียบเทียบกับข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2562 มีรายละเอียดดังนี้ 

8.1 จ านวนโครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองคอง 
จ านวนโครงการทั้งหมด 
ของแผนพัฒนา อบต. 

โครงการที่
ด าเนินการตาม
ข้อบัญญัติ ฯ 

จ านวน (%)  
ของโครงการ 

โครงการที่ไม่
สามารถ

ด าเนินการ 

จ านวน (%)  
ของโครงการ 

153 87  56.86 56  43.14 
8.2 จ านวนเงินงบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 

จ านวนโครงการทั้งหมด 
ของแผนพัฒนา อบต. 

จ านวนเงินงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561 

จ านวน (%) 
ของเงินงบประมาณทั้งหมดของ 

แผนพัฒนา อบต. 
48,894,140  14,722,558.33 ร้อยละ 30.11 

8.3 แหล่งที่มาของงบประมาณ 
จ านวนเงินงบประมาณ

ที่ใช้ด าเนินการ 
เงินงบประมาณของ 

อบต. 
จ านวน (%) ของ
เงินงบประมาณ

ด าเนินการ 

เงินอุดหนุนจาก อบจ.
เชียงใหม่/กรมการปกครอง

และส่วนราชการอ่ืนๆ 

จ านวน (%)  
ของโครงการ 

14,722,558.33 14,722,558.33 ร้อยละ 100 - - 
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ที่ประชุม รับทราบ 

5.5 ขออนุมัติขอเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับท่ี 2) 
นายก อบต.    ตามอ้างถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์
ของประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น
ได้ โดยให้ด าเนินการตามขั้นตอน นั้น องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองคองได้ประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น ต าบลเมืองคอง พ.ศ. 2561-2565 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562          
ไปแล้วนั้น และเพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ มีความจ าเป็นต้องเพ่ิมเติมโครงการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) ในปีงบประมาณ 2563 จ านวน                
3 รายการ งบประมาณ 1,475,000 บาท ขอให้สภาพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
รายละเอียดดังต่อไปนี้  

1. โครงการจิตอาสาภัยพิบัติ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  งบประมาณ 
100,000 บาท  

2. โครงการจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง งบประมาณ 45,000 บาท  
3. โครงการร้อยใจรักษ์ งบประมาณ 1,330,000 บาท 

ประธานสภา ฯ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ ขอให้สมาชิกสภาทุกท่านพิจารณาให้ความเห็นชอบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) ให้สอดคล้องกับปัญหาและ
ความต้องการในสภาวการณ์ปัจจุบัน สมาชิกท่านใดมีความประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ถ้า
ไม่มีจะขอมติที่ประชุม 

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบให้เพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)    
ในปีงบประมาณ 2563 จ านวน 3 รายการ งบประมาณ 1,475,000 บาท                   
ด้วยมติเอกฉันท์ 9 เสียง งดออกเสียง 1 

วาระท่ี  6     เรื่องอ่ืนๆ   
ประธานสภา ฯ    ในวันนี้การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่แรก ประจ าปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 ได้พิจารณาครบ              

ตามวาระการประชุมแล้ว ขอปิดประชุม  
ที่ประชุม   รับทราบ 
 

ปิดประชุม เวลา  12.00  น.    
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

(ลงชื่อ)           ผู้บันทึกการประชุม 
        (นายชินวัตร นิลบรรพต) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองคอง 

         เลขานุการสภา อบต.เมืองคอง 
 

(ลงชื่อ      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
(นางศิริลักษณ์ ก้อนแก้ว) 

         สมาชิกสภา อบต.  หมู่  4 
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(ลงชื่อ          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

  (นางมัณฑนา โพจ่า) 
        สมาชิกสภา อบต.  หมู่  3 
 

 

(ลงชื่อ)     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
      (นายอธิพงศ์ แก้วมัศยาวงศ์) 

สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 5 
 

(ลงชื่อ)      ผู้รับรอง 
        (นางวาสนา รินประเสริฐ) 
     ประธานสภา  อบต.เมืองคอง 


