
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ  
สมัยสามัญที่ 4/2563  

วันพฤหัสบดีที่  3  ธันวาคม  2563 
 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 

........................................................ 
จ านวนผู้มาประชุม   9 คน 
จ านวนผู้ไม่มาประชุม   3 คน   
ล าดับที ่ ชื่อ – นามสกลุ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายธนกร         อินทร์เจริญ ประธานสภาอบต. ----------------------------------- ไม่มาประชุม 
2 นายผดุงศักดิ์    พวงมาล ี รองประธานสภาอบต. ผดุงศักดิ์    พวงมาล ี  
3 นายศุภโชค       ประสพพฤกษ ์ สมาชิกสภาอบต. หมู่ 1 ศุภโชค      ประสพพฤกษ์  
4 นางระเบียบ      สะราค า สมาชิกสภาอบต. หมู่ 1 ระเบียบ     สะราค า  
5 นายมนตรี        ชนะสินธุ์ สมาชิกสภาอบต. หมู่ 2 ----------------------------------- ไม่มาประชุม 
6 นางแตงกวา     ทองรอด สมาชิกสภาอบต. หมู่ 6 แตงกวา    ทองรอด  
7 นางสุวรรณา    ทองรอด สมาชิกสภาอบต. หมู่ 6 สุวรรณา   ทองรอด  
8 นางดวงทิพย์    รัตนเจียม สมาชิกสภาอบต. หมู่ 7 ดวงทิพย์   รัตนเจียม  
9 นายพลรบ        แย้มฉวาก สมาชิกสภาอบต. หมู่ 7 ------------------------------------ ไม่มาประชุม 
10 นางอณุรดี        สัมฤทธ์ิ สมาชิกสภาอบต. หมู่ 10 อณุรดี       สัมฤทธ์ิ  
11 นายสายันต์      สิทธิน้อย สมาชิกสภาอบต. หมู่ 11 สายันต์     สิทธิน้อย  
12 นายสมุทร       สะอาดพุ่ม สมาชิกสภาอบต. หมู่ 11 สมุทร      สะอาดพุ่ม  
     

 
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที ่ ชื่อ – นามสกลุ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายประเสริฐ  เพ็งผล รองนายกอบต.เขาพระ ประเสริฐ   เพ็งผล  
2 นายสงบ        วัชราไทย รองนายกอบต.เขาพระ สงบ         วัชราไทย  
3 นางสาวน้ าผึ้ง  แก้วเจรญิไพบูลย ์ เลขานุการนายกอบต.เขาพระ น้ าผึ้ง   แก้วเจริญไพบูลย ์  
4 นายวิทมนตร์    กิริวรรณา ปลัดอบต. เขาพระ วิทมนตร์    กิริวรรณา  
     

เวลา  10.00 น. 
-เลขานุการสภาอบต. -ตามข้อ 25 ระเบียบ มท. ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไข

เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2554) เมื่อถึงก าหนดเวลานัดประชุม ให้เลขานุการสภาท้องถิ่น
ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มาประชุมที่ได้ลงชื่อไว้ว่าครบองค์ประชุมหรือไม่ เมื่อ
มีผู้มาประชุมครบองค์ประชุมให้เลขานุการสภาให้สัญญานเรียกสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าห้อง
ประชุม 



 บัดนี้ ได้ตรวจสอบที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว แต่ไม่มีประธานสภาท้องถิ่น อาศัยอ านาจ 
ตามข้อ 17 ระเบียบ มท.ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาฯ จึงเชิญรองประธานสภาเป็นผู้
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาท้องถิ่น 

ระเบียบวาระท่ี 1 ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
-ประธานสภา(แทน) -แจ้งระเบียบวาระการประชุม ประกอบด้วย  
   - รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

- การก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป 
- การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
- การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่ 1  
- แสดงผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

-ที่ประชุม - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 
- ประธานสภา(แทน) -ให้สมาชิกสภาอบต.ทุกท่านได้พิจารณารายงานการประชุมสภาครั้งที่แล้ว และมีสมาชิก

สภาอบต.ท่านใดประสงค์จะแก้ไข เพ่ิมเติม ข้อเท็จจริงในการประชุมสภาหรือไม่ , พร้อมขอ
มติรับรองรายงานการประชุม 

- ที่ประชุม - ไม่มี 
- ประธานสภา(แทน) - ขอมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
- ที่ประชุม - มีมติรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีต้องพิจารณา 
 1.การก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป 
-ประธานสภา(แทน) - หารือต่อที่ประชุมตามระเบียบมท.ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 

แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554ข้อ 21 ให้สภาฯก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ
ประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีก าหนดกี่วัน 

- ที่ประชุม - มีมติก าหนดสมัยประชุมสามัญแรก ประจ าปี พ.ศ.2564 ระหว่างวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 
2564 มีก าหนดระยะเวลา  15  วัน 

- ประธานสภา(แทน) - ให้เลขานุการสภาฯ จัดท าประกาศของสภา เพ่ือปิดประกาศ ณ ส านักงานต่อไป 
- เลขานุการสภา - รับทราบ 

2.การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
-ประธานสภา(แทน) - อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ ที่เก่ียวข้องชี้แจงรายละเอียด 
-ปลัดอบต. - ตามระเบียบมท.ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) 

พ.ศ.2561 ข้อ 29(3) และข้อ 30(5)ซึ่งก าหนดการติดตามตามรายงานและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา



ท้องถิ่น พร้อมประกาศผลการติดตามฯให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบภายในสิบห้าวันนับแต่
วันรายงานผล อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น 

  บัดนี้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 
ได้ด าเนินการประชุมเพ่ือติดตามแผนฯดังกล่าวเรียบร้อย ผู้บริหารท้องถิ่นได้เสนอต่อสภา
ท้องถิ่น ดังรายละเอียดเอกสารแนบการประชุมนี้ โดยองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ ได้
ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ไว้จ านวน 5 ด้าน คือ 

 1.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมกิจกรรมประเพณี วัฒนธรรม และการพัฒนาการท่องเที่ยวคู่
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 2.ยุทธศาตร์ด้านการพัฒนาสังคม การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

 3.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการศึกษา และการกีฬา 
 4.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมสถาบันของชาติและการน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหาร

และบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
 5.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค 
 ซึ่ง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563  ปรากฏความคืบหน้าของยุทธศาสตร์/โครงการ มีจ านวน

โครงการทั้งสิ้น 86 โครงการ และโครงการที่ได้ด าเนินการแล้วเสร็จเป็นจ านวน 42 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 48.84  (ปรากฏตามเอกสารแนบพร้อมการประชุมล าดับที่ 1) 

-ประธานสภา(แทน) -แจ้งต่อที่ประชุมเพ่ือรับทราบ 
-ที่ประชุม -รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตติอื่น 
-ประธานสภา(แทน) -อนุญาตให้ปลัดอบต.ชี้แจงรายละเอียด 
 1.การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่ 1 
-ปลัดอบต. ต้นเรื่อง 
 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2564 ตามแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  งบประมาณ 1,616,000 บาท (ตามหนังสือ
อ าเภอเดิมบางนางบวช ด่วนที่สุด ที่ สพ 0023.9/4623 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563)  

 ข้อเท็จจริง 
 รายละเอียดชื่อโครงการ(เดิม) ไม่สอดคล้องกับโครงการที่ได้รับการอนุมัติจัดสรร

งบประมาณ แต่ไม่ท าให้วัตถุประสงค์ และสาระส าคัญเปลี่ยนแปลงไป 
 ระเบียบหนังสือสั่งการ 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2561  



 ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้
เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อ าเภอ 
และจังหวัดทราบด้วย 

 เสนอเพ่ือทราบ 
 แก้ไขรายละเอียดชื่อโครงการ(เดิม)    เป็น โครงการปรับปรุงถนนลงลาดยางแอสฟัลท์ติก 
 คอนกรีต บริเวณโรงพยาบาลเดิมบางนางบวช หมู่ที่ 2 บ้านเขาพระ   ( ป ร า ก ฏ ต า ม

เอกสารแนบพร้อมการประชุมล าดับที่ 2) 
-ประธานสภา(แทน) - แจ้งต่อที่ประชุมเพ่ือทราบ 
-ที่ประชุม - รับทราบ 

2. แสดงผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
-ปลัดอบต. เพ่ือให้สอดคล้องกับระเบียบมท.ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ

รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง
ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561) กองคลังอบต.เขาพระ ขอแสดงผลการด าเนินงานตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพ่ือให้ทราบถึงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการบริหารงานตามอ านาจและหน้าที่ และตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในพื้นท่ี โดยมีรายละเอียด(ปรากฏตามเอกสารแนบพร้อมการประชุมล าดับที่ 3) 

-ที่ประชุม - รับทราบ 
-ปลัดอบต. -เชิญร่วมงานกิจกรรม คนเดิมบาง รวมใจภักดิ์ รักในหลวง ครั้งที่ 17 ประจ าปี 2563 โดย

ก าหนดพิธีเปิดงานในวันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 18.00 น. ณ หน้าที่ว่าการอ าเภอ
เดิมบางนางบวช แต่งกายผ้าขาวม้าหรือเสื้อสีเหลือง 

 -แจ้งพรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562    มาตรา 34 
ห้ามมิให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น เจ้าหน้าที่รัฐ กระท าการใดๆ ที่เป็นคุณและ
โทษแก่ผู้สมัคร ในการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่ว
ประเทศ  ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 นี้ 

-ที่ประชุม -รับทราบ 
-ปลัดอบต. - ขอความอนุเคราะห์ร่วมสนับสนุนบัตรชิงโชคงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจ าปี 2564  
-ที่ประชุม -รับทราบ 
- ประธานสภา(แทน) - สอบถามที่ประชุม สมาชิกท่านใดมีญัตติอ่ืนอีกหรือไม่ 
- ที่ประชุม  - ไม่มี 
- ประธานสภา(แทน) - เห็นสมควรแก่เวลาจึงขอปิดประชุมสมัยสามัญที่ 4/2563    
 
         ปิดประชุมเวลา  12.00 น. 
 



      วิทมนตร์  กิริวรรณา  ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
           ( นายวิทมนตร์  กิริวรรณา )  

                    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 

 คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 
2563 เห็นว่าถูกต้อง 

         มนตรี  ชนะสินธิ์  ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 
     ( นายมนตรี  ชนะสินธิ์ ) 
                                 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ หมู่ที่ 2 

                                                    ระเบียบ  สะราค า  ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 
             ( นางระเบียบ  สะราค า ) 
                                 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ หมู่ที่ 1 

                                                   ดวงทิพย์  รัตนเจียม  ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 
             ( นางดวงทิพย์  รัตนเจียม ) 
                                 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ หมู่ที่ 7 

 รายงานการประชุมนี้ ได้ผ่านการรับรองจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ ในการประชุมสมัยสามัญ
ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 

                                                    ผดุงศักดิ์  พวงมาลี  ผู้รับรอง 
             ( นายผดุงศักดิ์  พวงมาลี ) 
                                  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 

 

 
 

 


