
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพร 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2562 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเบกิไพร 
วันพฤหัสบดี ท่ี 12  เดือน ธันวาคม  พ.ศ.2562 

มาประชุม 
1. 
2 

นายชลอ  ผาสุข 
นายเฉลิมพล ท้าวญาติ 

ประธานสภาฯ 
รองประธานสภาฯ 

3 นางน้้าค้าง  พรหมณี สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 1 
4 นายนะเรศ  อุ่นภักดี สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 2 
5 นายประสิทธิ์  สอสะอาด สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 3 
6 นายบุญธรรม  แฉล้มนงนุช สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 4 
7 นายอัมพวัน  ทองกลอย สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 5 
8 นายธนา  อุ่นหมั่นกิจ สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 6 
9 นายสง่า  จันทร  สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 7 

10 นายจิรวัฒน์  โกญจนาถ สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 7 
11 นายมณเฑียร  อิ่มบัวจันทร์ สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 8 
12 นายอนุสรณ์  แสงอุทัย สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 8 
13 นางเมธาวี  ชุ่มเทียมพงษ์ สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 9 
14 นายประเทือง  เจียมอ่อน สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 9 
15 นายจรรย์ธรพงศ์ กันวงศ์ สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 10 
16 นายเข็ม  บุตรน้้าเพชร สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 11 
17 นางเดือนเพ็ญ  จันทร์บริบูรณ์ สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 11 
18 นายสุรชัย  ขิงจัตุรัส เลขานุการสภา อบต. 

ผูล้าประชุม 
 - 
ผู้ขาดประชุม 
 - 
ผู้ร่วมประชุม 
  1.  นายธรรมรักษ์  บุตรน้้าเพ็ชร  นายก อบต.เบิกไพร 
  2. นายไพโรจน์  ศรัทธาผล   รองนายก อบต.เบิกไพร 
  3.  นายชูชาติ  ต้ังแสงทอง   รองนายก อบต.เบิกไพร 
  4.  นายอนันต์  สุทธิศรี   เลขานุการนายก อบต.เบิกไพร 
  5.  นายวัลลภ  จันทร์หอม   รองปลัด อบต.เบิกไพร 
  6.  นางชัญญานิษฐ์  ธัชศฤงคารสกุล  ผู้อ้านวยการกองคลัง 
  7.  นางวนิดา  ชมภูพื้น   หัวหน้าส้านักปลัด 
  8.  นายธนากร  ป้อมน้อย   ผู้อ้านวยการกองสวัสดิการสังคม 
  9.  สิบเอกสุพจน์  เพ็งทา   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
  10.  นางปิยาภรณ์  น้อยดี   เจ้าพนักงานธุรการ 
   
 
 

/- เมื่อได้เวลา... 
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    - เมื่อได้เวลานัดหมายและสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว เลขานุการสภา 
   องค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร ได้เชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร  
   จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เสร็จแล้วท้าหน้าท่ีประธาน ในท่ีประชุมและกล่าวเปิด 
   ประชุม 
 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
 

ระเบียบวาระที่ 1   เร่ืองที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
ประธานสภาฯ   แจ้งประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร เรื่อง เรียกประชุมสภา 
   องค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจ้าปี พ.ศ.2562 
ท่ีประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุม 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญประธานคณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ ได้รายงาน 
   ผลการตรวจบันทึกรายงานการประชุมฯ ต่อท่ีประชุมด้วย ขอเชิญ 
นายมณเฑียร อิ่มบัวจันทร์   เรียน ประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร ท่ีเคารพ 
   ทุกท่าน กระผมนายมณเฑียร อิ่มบัวจันทร์  ประธานคณะกรรมการตรวจรายงาน 
   การประชุม ขออนุญาตน้าเรียนต่อท่ีประชุม ดังนี้ 
    ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพรได้มีมติเลือกและแต่งต้ัง  
   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร เพื่อ 
   ตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร ตามท่ีสภา 
   องค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพรมอบหมาย ความแจ้งแล้วนั้น 
    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ร่วมกันประชุมเม่ือวันท่ี 24  
   กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป  เพื่อตรวจรายงานการประชุมสภา 
   องค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจ้าปี พ.ศ. 
   2562  เมื่อวันท่ี 23 เดือน กันยายน พ.ศ.2562 โดยคณะกรรมการมีมติไม่ขอแก้ไข  
   เปล่ียนแปลงถ้อยค้าหรือเพิ่มเติมค้าผิดตกแต่อย่างใด  และได้ท้าส้าเนาปิดประกาศให้ 
   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร และผู้สนใจทราบตามระเบียบแล้ว 
    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาท่านใดจะขอแก้ไข เปล่ียนแปลงถ้อยค้า หรือแก้ไขเพิ่มเติมค้าผิด 
   ตกหรือไม่ หากไม่มี ก็ขอมติท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุม ขอมติด้วย 
มติที่ประชุม  มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 2 

ประจ าปี พ.ศ.๒๕62   
ประธานสภาฯ   เป็นอันว่าท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม และขอผ่านไปพิจารณาใน 
   ระเบียบวาระต่อไป 
 
 
 
 

/ระเบียบวาระท่ี 3... 
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ระเบียบวาระที่ 3  ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
   2562 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญนายกฯ ผู้เสนอญัตติได้ช้ีแจงเหตุผลความจ้าเป็นในการเสนอญัตติฯ ต่อ

ท่ีประชุมด้วย ขอเชิญ 
นายก อบต.เบิกไพร  เรียน  ประธานสภาและสมาชิกสภาท่ีเคารพ  
    ด้วยกระผม นายธรรมรักษ์ บุตรน้้าเพ็ชร นายกองค์การบริหารส่วนต้าบล     
   เบิกไพร มีความประสงค์จะโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 
   2563 เพื่อไปเพิ่มในรายการท่ีต้ังไว้ซึ่งไม่เพียงพอ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
   งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบด้าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ 
   ได้มาซึ่งบริการ 1.เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานในการจัดท้า 
   ของ แบกหามสัมภาระ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจการของ อบต.     
   เบิกไพร 2.เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบงานก่อสร้าง 3.เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและ 
   เผยแพร่ จ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่กิจกรรมของ อบต.เบิกไพร ทางส่ิงพิมพ์ต่างๆ  
   และจ้างเหมาท้าป้ายประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาต่างๆ ท่ีนอกเหนือจากแบบมาตรฐาน 
   ของส่วนราชการก้าหนด จ้านวน 1 รายการ  เป็นจ้านวนเงิน 110,000.-บาท       
   (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) และประกอบกับงบประมาณบางรายการมีงบประมาณ 
   คงเหลือเพียงพอท่ีจะโอน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธี 
   งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2  
   และ 3) พ.ศ.2543 ข้อ 27 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

  โอนเพิ่ม 
  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
   งบด้าเนินงาน 
   หมวดค่าใช้สอย 
   ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
       1. .เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานในการจัดท้าของ  

   แบกหามสัมภาระ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจการของ อบต.เบิกไพร 
       2. เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบงานก่อสร้าง  
       3. เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ จ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่กิจกรรม 

   ของ อบต.เบิกไพร ทางส่ิงพิมพ์ต่างๆ และจ้างเหมาท้าป้ายประชาสัมพันธ์หรือโฆษณา 
   ต่างๆ ท่ีนอกเหนือจากแบบมาตรฐานของส่วนราชการก้าหนด 

   งบประมาณต้ังไว้                 150,000.- บาท 
   คงเหลือ         116,741.- บาท 

    โอนเพิ่มครั้งนี้เป็นเงิน       110,000.- บาท 
    รวมเป็นเงิน        226,741.- บาท 
 
 
 
 

/โอนลด... 
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   โอนลด 

   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
   งบลงทุน 
   หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
   ประเภทค่าออกแบบค่าควบคุมงานท่ีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ  

   บุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งส่ิงก่อสร้าง  ค่าออกแบบส่ิงก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่า 
   ออกแบบส่ิงก่อสร้าง เช่น หอถังแชมเปญ     อาคาร ฯลฯ 

งบประมาณต้ังไว ้  150,000.- บาท 
    คงเหลือ    150,000.- บาท 
    โอนลดครั้งนี้เป็นเงิน  110,000.- บาท 
    คงเหลือ       40,000.- บาท 
 

   ซึ่งรายการดังกล่าว เจ้าของงบประมาณท่ีขอโอนได้แก่กองช่าง องค์การบริหาร 
   ส่วนต้าบลเบิกไพร ดังนั้น เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย กระผม นายกองค์การ 
   บริหารส่วนต้าบลเบิกไพร จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ 
   พ.ศ.2563 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสาร 
   ประกอบญัตติท่ีแจกให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพรทุกท่านแล้ว 

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาตามเอกสารประกอบญัตติ 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายสอบถามหรือต้ังข้อสังเกตอะไรหรือไม่   
   ถ้าไม่มีก็จะขอมติท่ีประชุมว่าจะอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณฯ ตามท่ีนายกฯ เสนอ 
   หรือไม่  ขอให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมด้วย 
เลขานุการสภาฯ   เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ  ขณะนี้มีสมาชิกสภา อยู่ในห้องประชุมจ้านวน  
   17 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ  
ประธานสภาฯ  ต่อไปก็จะเป็นการลงมติว่าจะอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณหรือไม่ ขอมติด้วย 
มติที่ประชุม   อนุมัติ จ านวน 15 เสียง ไม่อนุมัติ – เสียง งดออกเสียง 2 เสียง 
ประธานสภาฯ   เป็นอันว่าท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณตามท่ีนายกฯ เสนอ ขอ 
   ผ่านไปพิจารณาในระเบียบวาระต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ 4  ญัตติรายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญนายกฯ ผู้เสนอญัตติได้แถลงเหตุผลความจ้าเป็นในการเสนอญัตติฯ ต่อ 
   ท่ีประชุมด้วย ขอเชิญ 
นายก อบต.เบิกไพร  เรียน  ประธานสภาและสมาชิกสภาท่ีเคารพ  
    กระผม นายธรรมรักษ์ บุตรน้้าเพ็ชร นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร 

   ขอช้ีแจงเหตุผลและความจ้าเป็นในการเสนอญัตติ ดังนี้ 
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
   การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และ 
   แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 4)  พ.ศ.2561 ข้อ  
   100 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดท้างบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ตามแบบท่ี  

/กระทรวง... 
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   กระทรวงการคลังก้าหนด เพื่อส่งให้ส้านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบภายในเก้า 
   สิบวันนับแต่วันส้ินปี พร้อมส่งให้กระทรวงการคลังด้วย และส่งส้าเนาให้นายอ้าเภอ  
   ประกอบกับข้อ 101 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศส้าเนางบแสดงฐานะ 
   การเงินและงบอื่นๆ ตามข้อ 100 โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ ส้านักงาน 
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร นั้น 
 

    บัดนี้ กองคลังองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร ได้ด้าเนินการเสร็จเรียบร้อย 
   แล้ว  โดยประกาศลงเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร และได้ปิดประกาศ ณ  
   ป้ายประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร  โดยมีรายละเอียดสรุปได้  
   ดังต่อไปนี้ 
    - รายงานฐานะการเงินประกอบด้วย งบทรัพย์สินตามทะเบียนทรัพย์สิน มียอด 
   28,500,076.10 บาท ยอดเงินสะสม  26,018,031.60 บาท  เงินทุนส้ารองเงิน 
   สะสม 13,178,400.86 บาท   

    จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาตามเอกสารประกอบญัตติ 
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายสอบถามหรือไม่  ถ้าไม่มีก็เป็นอันว่าท่ี 
   ประชุมรับทราบตามนี้ 
มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 5  ญัตติรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 
    2561-2564) และแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  ปีงบประมาณ  
    พ.ศ.2562 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญนายกฯ ผู้เสนอญัตติได้ช้ีแจงเหตุผลในการเสนอญัตติฯ ต่อท่ีประชุมด้วย 
   ขอเชิญ 
นายก อบต.เบิกไพร  เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร 

    กระผมนายธรรมรักษ์  บุตรน้้าเพ็ชร นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร  
   ขอขอบคุณท่านประธาน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร ท่ีให้กระผม 
   ได้รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) และ 
   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ต่อสภาแห่งนี้  
    1. ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0810.3/ว 6046 ลงวันท่ี 19 ตุลาคม 
   2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
   ท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 และหนังสือ   
   กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 2931 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2562  
   เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กร 
   ปกครองส่วนท้องถิ่น  ก้าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
   ด้าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีก้าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผล 
   แผนพัฒนา โดยด้าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่วันท่ีประกาศใช้งบประมาณ 
   รายจ่าย  นั้น 
 

/องค์การ... 
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    องค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
   ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันท่ี 20 กันยายน 2562 ประกาศใช้แผนการ 
   ด้าเนินงาน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เมื่อวันท่ี 30 กันยายน 2562 และ 
   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต้าบล    
   เบิกไพร ได้ประชุมเพื่อให้คะแนนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ตามแนวทาง
   การพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง   
   แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ แนวทางการพิจารณาการ 
   ติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  ของ 
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันท่ี  18  พฤศจิกายน  2562  
    2. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) และ
   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ตามระเบียบ 
   กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) 
   พ.ศ.2561 ข้อ 13 ก้าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อ 
   สภาท้องถิ่น พร้อมท้ังปิดประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ 
   ประชาชนทราบเป็นท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการ 
   ติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบ 
   วันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

  บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน 
   ต้าบลเบิกไพรได้ปฏิบัติงานตามอ้านาจหน้าท่ี โดยได้ด้าเนินการติดตามและประเมินผล 
   แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 
   2565) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร เสร็จ 
   เรียบร้อยแล้ว สรุปได้ดังนี้  

1) การวางแผนงบประมาณ 
2) การจัดท้างบประมาณ 
3) การใช้จ่ายงบประมาณ 
4) การด้าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ 
5) รายงานสรุปผลการด้าเนินงาน ปี 2562 
6) ปัญหาและอุปสรรคของการด้าเนินงาน 
7) ข้อเสนอแนะ  
8) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
9) การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

   

    ดังนั้น เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย และหนังสือส่ังการของ  
   กระทรวงมหาดไทย กระผม นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร จึงเสนอรายงาน 
   การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) และแผนพัฒนา 
   ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนต้าบล    
   เบิกไพร ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบ 
   ญัตติท่ีแจกให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพรทุกท่านแล้ว 

/จึงเรียนมา... 
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    จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาตามเอกสารประกอบญัตติ 
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายสอบถามหรือไม่  ถ้าไม่มีก็ถือว่าท่ี  
   ประชุมรับทราบตามท่ีนายกฯ เสนอ 
มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 6  ญัตติรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา 
   องค์การ บริหารส่วนต าบลเบิกไพร ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เดือนตุลาคม  
   2561 – กันยายน 2562) 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญนายกฯ ผู้เสนอญัตติได้ช้ีแจงเหตุผลความจ้าเป็นในการเสนอญัตติฯ ต่อ 
   ท่ีประชุมด้วย ขอเชิญ 
นายก อบต.เบิกไพร  เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร 
          กระผมนายธรรมรักษ์  บุตรน้้าเพ็ชร นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร  
   ขอขอบคุณท่านประธาน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร ท่ีให้กระผม 
   ได้รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล 
   เบิกไพร ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562)   
   ต่อสภาแห่งนี้  
    ตามท่ีพระราชบัญญัติสภาต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  
   รวมแก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. ๒๕52 โดยความในมาตรา ๕๘/๕ ได้ก้าหนดให้ 
   นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลต้องแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลก่อน 
   เข้ารับหน้าท่ี และรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีได้แถลงไว้ต่อสภา 
   องค์การบริหารส่วนต้าบลเป็นประจ้าทุกปี ซึ่งสมาชิกสภาทุกท่านทราบดีอยู่แล้ว นั้น 
    กระผม นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร ขอรายงานผลการปฏิบติังาน 
   ตามนโยบายท่ีได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร ในรอบปีงบประมาณ 
   พ.ศ.2562 (เดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562)  ซึ่งในปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
   แม้ว่างบประมาณขององค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพรจะมีจ้ากัด เมื่อเปรียบเทียบกับ 
   ภารกิจต่างๆ ท่ีจะต้องด้าเนินการเพื่อบริการให้แก่พี่น้องประชาชนตามอ้านาจหน้าท่ีและ 
   ตามกฎหมายก็ตาม แต่ก็ได้มีความพยายามให้การด้าเนินการต่างๆ เป็นไปเพื่อประโยชน์ 
   สุขอันสูงสุดของพี่น้องประชาชนชาวต้าบลเบิกไพรและประเทศชาติ โดยเน้นให้  
   ความส้าคัญในเรื่องความรวดเร็ว เรียบร้อย ซื่อตรง โปร่งใสเป็นธรรม และมี  
   ประสิทธิภาพ  
    ดังนั้น เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย กระผม นายกองค์การบริหารส่วน 
   ต้าบลเบิกไพร จึงเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีได้แถลงไว้ต่อสภา 
   องค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เดือนตุลาคม  
   2561 – กันยายน 2562)  ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร ซึ่งมีรายละเอียด 
   ตามเอกสารประกอบญัตติท่ีแจกให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพรทุก 
   ท่านแล้ว 
 

    จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาตามเอกสารประกอบญัตติ 
 

/ประธาน... 
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ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายสอบถามหรือติดใจในประเด็นใดหรือไม่   
   หากไม่มีก็เป็นอันว่าท่ีประชุมได้รับทราบรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามท่ีนายกฯ  
   เสนอ 
มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 7  ญัตติการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) คร้ังที่ 2 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญนายกฯ ผู้เสนอญัตติได้ช้ีแจงให้ท่ีประชุมรับทราบด้วย ขอเชิญ   
นายก อบต.เบิกไพร  เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร 
    เนื่องจากงานนโยบายและแผน ส้านักปลัด ได้เสนอขออนุมัติแก้ไขแผนพัฒนา 
   ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งท่ี 2 ให้ผมพิจารณาอนุมัติ ซึ่งผมได้อาศัยอ้านาจตาม 
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 และ(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ข้อ 21   
   อนุมัติให้มีการแก้ไขแล้ว ประกอบด้วย            
    1) จากเดิม โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนอง
   ปรือ – พุหิน หมู่ท่ี 2 ต.เบิกไพร เช่ือมต่อ ต.แก้มอ้น (สายหนองโสน - พุหิน)    
   งบประมาณ 3,210,000 บาท บรรจุไว้ในปี พ.ศ.2564  หน้าท่ี 173 ล้าดับท่ี 6 ตาม 
   แบบ ผ 02/1 
    แก้ไขเป็น โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนอง 
   ปรือ – พุหิน หมู่ท่ี 2 ต.เบิกไพร เช่ือมต่อ ต.แก้มอ้น (สายหนองโสน - พุหิน)    
   งบประมาณ 3,210,000 บาท บรรจุไว้ในปี พ.ศ.2563  ตามแบบ ผ 02/1  
    2) จากเดิม โครงการปรับปรุงถนนสายเบิกไพร – หนองแพงพวย งบประมาณ  
   15,176,000 บาท บรรจุไว้ในปี พ.ศ.2564 หน้าท่ี 176 ล้าดับท่ี 11 ตามแบบแบบ  
   ผ. 02/1 
    แก้ไขเป็น โครงการปรับปรุงถนนสายเบิกไพร – หนองแพงพวย งบประมาณ  
   15,176,000 บาท บรรจุไว้ในปี พ.ศ.2563 ตามแบบแบบ ผ. 02/1  
    ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติให้ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องจึง 
   เสนอให้สภาฯ ได้รับทราบ 
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ถือว่าสภาฯ รับทราบ 
   การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ตามท่ีนายกฯ เสนอ และขอผ่านไปพิจารณาในวาระต่อไป 
มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 8  ญัตติอื่นๆ 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญท่านนายกฯ เสนอญัตติอื่นๆ ต่อท่ีประชุม ขอเชิญ 
นายก อบต.เบิกไพร  เรียนท่านประธานสภา ผมมีข้อราชการท่ีเสนอต่อท่ีประชุมเพื่อขอความร่วมมือ 
   จากสมาชิกสภาทุกท่าน ในการแสดงถึงความรักความสามัคคีของต้าบลเรา ดังนี้ 
     1. การเข้าร่วมพิธีถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลท่ี 5 และเข้าร่วม 
   ขบวนแห่ ซึ่งปีนี้จะมีการประกวดขบวนด้วย จึงขอความร่วมมือทุกคนทุกฝ่ายให้เข้าร่วม 
 

/2. การจัดพิธี... 
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    2. การจัดพิธีมอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่ง อบต. 
   เบิกไพรจะจัดในวันท่ี 27 ธันวาคม 2562 และจะต้องท้าให้สมพระเกียรติ จึงขอความ 
   ร่วมมือให้ทุกท่านได้เข้าร่วม พร้อมท้ังประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบด้วย 
ประธานสภาฯ   มีท่านใดจะเสนอญัตติอื่นๆ อีกหรือไม่   เมื่อไม่มีสมาขิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอ

ญัตติอื่นๆ อีกก็ต้องขอขอบคุณท่านนายกฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และข้าราชการพนักงาน
ทุกคนท่ีให้ความร่วมมือในการประชุมเป็นอย่างดี ขอขอบคุณ และขอปิดประชุม 

 
 

ปิดประชุม  11.45 น.  
 
  
 
   ผู้จดรายงานการประชุม 
       (นายสุรชัย  ขิงจัตุรัส) 
          เลขานุการสภาฯ    
 
 
   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
           (นายชลอ  ผาสุข) 
       ประธานสภา อบต.เบิกไพร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 



 


