รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปราณบุรี
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจาปี ๒๕62
วันพฤหัสบดี ที่ 31 ตุลาคม 2562
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปราณบุรี
-------------------------------ผู้มาประชุม
๑.นายประทีป ก้อมเมฆ
๒.นางสมรักษ์ ตรีอินทอง
๓.นายศรายุทธ์ เพ็ชรพลอย
๔.นายสมบูรณ์ เหมาะเจาะ
๕.นายธีรศักดิ์ ยอดสาลี
๖.นายบุญเลิศ สามเกลียว
๗.นายศุภชัย กระแจะเจิม
๘.นางศรีนันท์ เฉลิมพรเจือกุล
๙.นายกาวิล แย้มศรวล
๑0.นายประสาร คงกะเรียน
11.จ่าสิบเอกอภิรมย์ สงใย
ผู้ไม่มาประชุม
ไม่มี
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑.นายสังวร มุ่งดี
2.นายอุทิศ
ทัศนภักดี
3.นายวรพจน์ สายน้าเขียว
4.นายทองทศ คงกะเรียน
ผู้เข้ารับฟังการประชุมสภา
1.นายธงชัย สมเสนาะ
2.นางปริชาติ ฟักเถื่อน
3.นายชาญณรงค์ สุขอิ่ม
4.นางสาวนุชนาต ทิพย์เนตร
5.นายประสพพร พ่วงพี
6.นางสมพร นุษพรรณ์
7.นายไพศาล สุภาเกตุ
8.นายชานาญ คงกะเรียน
9.นายโสภณ หิมาลี
10.นายระวัง เพชรนิล
11.นางสุกิจ พุ่มซ้อน
12.นางวาสนา พันธ์ดี
13.นางปราณี ทรงธรรม
14.นางน้าอ้อย ชัยชนะ
15.นางนันทวัน เพชรนิล
16.นายศรัณย์ หินแก้ว

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปราณบุรี
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปราณบุรี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปราณบุรี หมู่ที่ ๑
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปราณบุรี หมู่ที่ 2
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปราณบุรี หมู่ที่ ๒
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปราณบุรี หมู่ที่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปราณบุรี หมู่ที่ ๓
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปราณบุรี หมู่ที่ 4
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปราณบุรี หมู่ที่ ๔
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปราณบุรี หมู่ที่ ๗
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปราณบุรี

นายกองค์การบริหารส่วนตาบลปราณบุรี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลปราณบุรี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลปราณบุรี
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบลปราณบุรี
หัวหน้าสานักปลัด
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
ผู้อานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายช่างโยธาชานาญงาน รักษาการผู้อานวยการกองช่าง
ประธานกลุ่มพัฒนาสตรีตาบลปราณบุรี
ตัวแทนประชาคม
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1
ตัวแทนประชาคม
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4
ประธานประชาคมหมู่ที่ 1
ตัวแทนประชาคม
อ.ส.ม.หมู่ที่ 3
ตัวแทนประชาคม
อ.ส.ม.หมู่ที่ 4
ประธานประชาคม

17.นายธเนศพล วงษ์สวาท
18.นายประวัติ เกาะแก้ว
19.นางประธน จอมเผือก
20.นางวัฒนวดี ฉายวิเชียร
21.นางสาวรัตนวดี รัตนธนโชค
22.นางทองใบ ตรงฉาก
23.นางสาวทิพรัตน์ ศาสตรเวช
24.นางนงนุช ทัศนภักดี
25.นางสาวฐานิสรา ศรีใส
26.นางสาวขวัญใจ สุดถนอม
27.นางสาวนฤมล ตรีเพชร

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7
อ.ส.ม.หมู่ที่ 3
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3
พนักงานจ้างทั่วไป
อ.ส.ม.หมู่ที่ 3
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สวนสาธารณะ
แม่บ้าน
นักวิชาการสาธารณสุข
นักทรัพยากรบุคคล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

-๒-

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. - เมื่อฝ่ายเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปราณบุรี ได้ตรวจสอบ
ลายมือชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปราณบุรีผู้มาประชุมเห็นว่าครบ
องค์ป ระชุมแล้ ว นายประทีป ก้อนเมฆ ประธานสภาองค์การบริห ารส่ ว นตาบล
ปราณบุ รี เป็ น ประธานจุ ด ธู ป เที ย นบู ช าพระรั ต นตรั ย กล่ า วเปิ ด ประชุ ม และ
ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2
นายประทีป ก้อนเมฆ
(ประธานฯ)

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- แจ้งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปราณบุรีพิจารณารับรองรายงาน
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 15
สิงหาคม 2562
- มีมติรับรอง

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3
นายสังวร มุ่งดี
(นายกอบต.)

เรื่องเพื่อทราบ
3.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(เดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562)
- เรียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปราณบุรี ทุกท่าน
กระผมนายสังวร มุ่งดี นายกองค์การบริหารส่วนตาบลปราณบุรี ได้แถลงนโยบาย
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปราณบุรีในการประชุมสภาครั้งแรก เมื่อวันที่ 7
พฤศจิกายน 2555 นั้น ซึ่งตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 มาตรา 58/5
บัญญัติให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลจัดทารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นประจาทุกปี จึงขอ
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เดือน
ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) จานวน 6 ด้าน รายละเอียดดังนี้
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ จานวน
15 โครงการ
2. การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จานวน 3
โครงการ

-๓-

ที่ประชุม
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3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน
จานวน 22 โครงการ
4. การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จานวน 12 โครงการ
5. การส่งเสริมการท่องเที่ยวอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
จานวน 6 โครงการ
6. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารและการจัดการที่ดีขององค์กร
จานวน 4 โครงการ
รวมทั้งสิ้น 62 โครงการ รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งให้ท่าน
- รับทราบ
3.2 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 –
2564) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เดือนตุลาคม 2561 – กันยายน
2562)
- เรียนคณะกรรมการทุกท่าน สาหรับรายงานการติดตามและแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561 – 2564) จะเป็นการดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นในช่วงเดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 โดย
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ประกอบด้วย บทนา วัตถุประสงค์ ระยะเวลาดาเนินการ
ประเมินผล ขั้นตอนการดาเนินงาน วิธีการติดตามและประเมินผล และแบบรายงาน
การติดตามและประเมินผล
ส่วนที่ 2 เป็นการสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ตามแบบ 3 แบบ ดังนี้
- แบบที่ 1 แบบช่วยกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ของโดย
ตนเองโดยจะทาการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และส่วนที่ 2 การจัดทาแผนการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดตามเอกสาร
- แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น แยกเป็นดังนี้
(1) จานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ในปี 2562 มีโครงการ จานวน 107 โครงการ งบประมาณ 26,528,700 บาท
(2) จานวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัด มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วน
ตาบล จานวน 107 โครงการ งบประมาณ 26,528,700 บาท
(3) ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ในปี 2562
จากโครงการทั้งหมด 107 โครงการ แยกได้ดังนี้ โครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จ
จานวน 92 โครงการ โครงการที่อยู่ระหว่างดาเนินการ 0 โครงการ โครงการที่ยัง
ไม่ได้ดาเนินการ จานวน 15 โครงการ
(4) การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ในปี
2562 แยกได้ดังนี้ จ่ายจากงบปกติ 16,832,532 บาท จ่ายจากเงินสะสม 0.00 บาท
(5) โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจาปี 2562
ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จานวน 0 โครงการ งบประมาณ จานวน 0.00 บาท

-๔-

- แบบที่ 3 แบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการ
ดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ จากยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 6 ด้าน ปรากฏโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ในปี 2562 จานวน
107 โครงการ ได้ดาเนินการตามแผนพัฒนา จานวน 92 โครงการ คิดเป็นร้อยละ
85.99 และตามที่ท่านคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ได้ให้คะแนนเสร็จ
เรียบร้อยแล้วขอสรุปคะแนนตามแบบทั้ง 2 แบบ ดังนี้
แบบที่ 1 ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
ประเด็นการพิจารณา
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ ฐานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
รวม

คะแนน
เต็ม
20

คะแนน
ที่ได้

20
60
100

19.75

19.75

54.14
93.64

แบบที่ 2 ติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
ประเด็นการพิจารณา
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
2. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
3. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย
รวม

ที่ประชุม
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คะแนน
เต็ม
10
10
10
10
60
100

คะแนน
ที่ได้
9.00
9.00
8.88
8.75
53.51
89.14

- รับทราบ
3.3 การประกาศใช้แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ในส่วนของรายละเอียดแผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คณะกรรมการสนับสนุนได้รวบรวมโครงการกิจกรรมการดาเนินงานจากทุกสานัก/
กอง รวบรวมจัดทาเป็นแผนการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลปราณบุรี
แยกออกเป็น 2 ส่วน
ส่วนที่ 1 ประกอบด้วย บทนา วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการจัดทาแผน และ
ประโยชน์ของการจัดทาแผนการดาเนินงาน
ส่วนที่ 2 ประกอบด้วย บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณและ
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จานวน 14
โครงการ งบประมาณ 5,246,000 บาท
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จานวน 5 โครงการ งบประมาณ 560,000 บาท
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้มีคุณภาพ
อย่างยั่งยืน จานวน 31 โครงการ งบประมาณ 9,496,100 บาท

-๕-

ที่ประชุม

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน จานวน 7 โครงการ งบประมาณ 525,000 บาท
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว และอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณี จานวน 6 โครงการ งบประมาณ 255,000 บาท
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพและการจัดการที่ดีขององค์กร จานวน 23 โครงการ งบประมาณ
1,941,700 บาท
รวมทั้งสิ้น 86 โครงการ งบประมาณ 18,023,800 บาท
- รับทราบ
3.4 รายงานสถานะการเงินการคลังขององค์การบริหารส่วนตาบลปราณบุรี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562)
- รายงานสถานะการเงิน รายละเอียดรายรับ – รายจ่ายจริง ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนตาบลปราณบุรี มีรายละเอียดดังนี้
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
รายรับจริง 33,146,305.72 บาท ได้แก่
หมวดค่าภาษีอากร 558,065.56 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 39,159.60 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 271,455.20 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 14,727.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน 0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร 20,740,358.36 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 11,491,840.00 บาท
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ 30,700.00 บาท
รายจ่ายจริง 29,297,372.53 บาท ได้แก่
งบกลาง 6,824,756.00 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,707,120.00 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) 8,171,536.00 บาท
ค่าตอบแทน 435,690.00 บาท
ค่าใช้สอย 2,215,714.78 บาท
ค่าวัสดุ 1,279,178.11 บาท
ค่าสาธารณูปโภค 352,927.64 บาท
ค่าครุภัณฑ์ 2,662,150.00 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 4,288,000.00 บาท
เงินอุดหนุน 1,329,600 บาท
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ 30,700.00 บาท
- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องพิจารณา

ที่ประชุม
นางปริชาติ ฟักเถื่อน
ผอ.กองคลัง

- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ
-ไม่มี

-๖-

เลิกประชุมเวลา ๑2.30 น.
(ลงชื่อ)

ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

(อภิรมย์ สงใย)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปราณบุรี
คณะกรรมการสามัญประจาสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปราณบุรีชุดตรวจรายงานการประชุม ได้
ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปราณบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจาปี
๒๕62 เมื่อวัน พฤหั ส บดี ที่ 31 ตุล าคม ๒๕62 ณ ห้ องประชุมสภาองค์การบริห ารส่ ว นตาบลปราณบุรี
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องทุกประการ
(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นางสาวสมรักษ์ ตรีอินทอง)
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปราณบุรี
(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางศรีนันท์ เฉลิมพรเจือกุล)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปราณบุรี หมู่ที่ 4
(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายประสาร คงกะเรียน)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปราณบุรี หมู่ 7
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลปราณบุรี ได้รับรองรายงานการประชุมนี้แล้ว ในคราวประชุมสภาสมัย
สามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2563 เมื่อวันศุกร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
(ลงชื่อ)

ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นายประทีป ก้อนเมฆ)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปราณบุรี

-๗-

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลปราณบุรี
เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปราณบุรี
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2562
อาศัยอานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 หมวด 2 ข้อ 33 กาหนดให้เลขานุการสภาท้องถิ่นปิด
ประกาศรายงานการประชุมที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้ว ในที่เปิดเผย ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบ
ในการนี้องค์การบริหารส่วนตาบลปราณบุรี ขอประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลปราณบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2562 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 31 ตุลาคม
2562 รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมที่แนบท้ายประกาศนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 14 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕63

(นายประทีป ก้อนเมฆ)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปราณบุรี

-๘-

