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นายโชคชัย     สีห์ประเสริฐ 
นายสุทธิสาร   ซื่อสัตย์ 
นายอภิชาต    พุทธสอน 
นายบุญเชาว   ปัณเขต 
นางจงจิต       ชูเมือง 
ร.ต.วิชิต        ค าเวียงจันทร์ 
นายจ้อย        นวนส าลี 
นางสุกัลยา     สุทธานันท์ 
นายบุญสม     โภครักษ์ 
นายสรศักดิ์    ศรีตระกูล  
นางเรณู        เหล็กจาน 
นายอ านาจ    ทัพเนตร  
นายปัญญา     พากเพียรทรัพย์ 
นางอารีย์       แจ่มเจริญ 
จ.ส.อ.สมสกุล  ยูปานนท์ 
นายบ ารุง       กลิ่นหอม  
นายชูชีพ        ร่มโพธิ์แก้ว 
จ.ส.อ.ดิเรก     เจือจาน  
นายสมชาติ     ทองเฟ่ือง 
นางสุจิรา       นรินทร์วงษ ์
นางศลิษา      มากสาคร 
นายวิรัช        แก้วสีหาวงษ์ 
ร.ต.ส าเร็จ      เวชกามา 
น.อ.ไพฑูรย์    มาลาศรี 
นายณรงค์      คล้ายเขียว 
นางอัญชลี     ค าศิริ 
นายปราโมทย์ เนียรมงคล 
นายปรีชา      คนหลัก 
นายโกเมฆ     ประสิทธิ์พันธ์ 
นายบุญสืบ    ตันสงวน 
นายวงศ์ธวัช   สาวาปี 
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ผู้ไม่มาประชุม 

ชื่อ –สกุล        ต าแหน่ง            หมายเหตุ 
1. นางประพิศ    จันณรงค ์  สมาชิก อบต.ม.1    ขาด 
2. นายกมล        วัลลานนท ์  สมาชิก อบต.ม.3   ลา 
3. นายพงษ์ศักดิ์   เหมือนพิทักษ์  สมาชิก อบต.ม.8   ขาด 
4. นายทศพล      เหมือนพิทักษ์  สมาชิก อบต.ม.8   ลา 
5. นายสุรศักดิ์     จักสาน  สมาชิก อบต.ม.15  ขาด 
6. นายชาญ     สุขคง    สมาชิก อบต.ม.19  ขาด    
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ชื่อ – สกุล         ต าแหน่ง                 ลายมือชื่อ 
1. นายศิวาภณ            ศรีกสิกิจ  รองนายก อบต.บ้านพระ  ศิวาภณ    ศรีกสิกิจ 
2. นางประคอง  บุญฤทธิการ รองนายก อบต.บ้านพระ  ประคอง     บุญฤทธิการ 
3. นางปทุมพร             โอภาสวัฒนา นักพัฒนาชุมชน   ปทุมพร     โอภาสวัฒนา 
4. นางอ าไพวรรณ วรรณโชต ิ หัวหน้าส านักปลัด  อ าไพวรรณ วรรณโชติ 
5. นางอ้อย                 ปั้นบัว  จพง.ธุรการ   อ้อย          ปั้นบัว 
6. นางสาวจันทร์เพ็ญ     ท่าหิน  นักวิเคราะห์นโยบายฯ  จันทร์เพ็ญ  ท่าหิน 
7. นางพัณณ์ชิตา          เจริญสขุ   นักวิชาการศึกษา ฯ  พัณณ์ชิตา  เจริญสุข 
8. นางวรดาภา             สืบวงษ์  รองปลัด อบต.บ้านพระ  วรดาภา     สืบวงษ์ 
9. นางสาวสุพรรษา        แจ่มดวง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  สุพรรษา    แจ่มดวง 
10. นางสาวพนัชกร    กลิ่นมะลิ ผช.จพง.ธุรการ   พนัชกร     กลิ่นมะลิ 
11. ส.อ.อนุชา               ส ามา              นักวิชาการพัสดุ   อนุชา       ส ามา 
12. นางปทุมพร    โอภาสวัฒนา นักพัฒนาชุมชน   ปทุมพร     โอภาสวัฒนา 
13. นายณัฐวัฒน์            มาลัยพันธุ์ ผอ.กองช่าง   ณัฐวัฒน์     มาลัยพันธุ์ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพระ 

สมัยวิสามัญที ่2/2562 วันที ่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพระ  
 

เริ่มประชุม  เวลา 10.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1  - เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 

นายโชคชัย  สีห์ประเสริฐ  ผมขอแจ้งเรื่องการลาของสมาชิกดังนี้ นายกมล  วัลลานนท์, นายทศพล  เหมือนพิทักษ์    

(ประธานสภาฯ)   ครับ 

ที่ประชุม  รับทราบ  
ระเบียบวาระท่ี 2   - เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที ่4/2562 ครั้งที่ 2 วันที ่15 ส.ค.62    
นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ ผมขอให้สมาชิกตรวจดูรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4/2562 ครั้งที่ 2 วันที่ 
(ประธานสภาฯ)        15 ส.ค.62 มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขหรือไมค่รับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมรับรองด้วยครับ  
มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4/2562 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 ส.ค.62 

เป็นเอกฉันท ์

ระเบียบวาระท่ี 3  - เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

  3.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่เสนอไว้ต่อสภาฯ ประจ าปีงบประมาณ  

  พ.ศ.2562 

นายโชคชัย  สีห์ประเสริฐ ขอเชิญผู้บริหารรายงานผลการปฏิบัติงานฯ ครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายศิวาภณ  ศรีกสิกิจ เรื่องรายงานผลการปฏิบัติงานตามที่นโยบายที่เสนอไว้ต่อสภาฯ อบต.บ้านพระ ประจ าปี 
(รองนายกอบต.บ้านพระ) งบประมาณ พ.ศ.2562 หน้าที่ 7 ผู้บริหารอบต.บ้านพระ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติ 
  งบประมาณ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 ที่ผ่านมานั้น ประสบความส าเร็จได้ก็ด้วยความ

ร่วมมือของผู้น าท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง
หน่วยงานราชการพ้ืนที่ภาครัฐ/เอกชน ตลอดทั้งองค์กรต่างๆ ที่ได้รับความร่วมมือกันท างาน
เพ่ือประโยชน์ต่อท้องถิ่น และสนองความต้องการของประชาชนต าบลบ้านพระ ดังนั้น จึงได้
จัดท ารายงานผลการปฏิบัติ ง านประจ าปี งบประมาณ พ.ศ .2562 ดั งต่ อ ไปนี้                 
1 . รายรับ -รายจ่ าย  ประจ าปี งบประมาณ พ .ศ .2562 รายรั บทั้ ง สิ้ น  จ านวน 
86,329,402.86 บาท จ าแนกเป็นรายรับประเภทต่างๆ ดังนี้  

  –ภาษีอากร จ านวน 2,257,344.19 บาท  –ค่าธรรมเนียม จ านวน 1,223,849.45บาท       
–รายได้จากทรัพย์สินจ านวน 1,331,531.16บาท –รายได้เบ็ดเตล็ดจ านวน 58,471.50บาท 
–ภาษีจัดสรร จ านวน 44,497,412.56บาท –เงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 34,261,594บาท    
–เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 2,699,200บาท   

/รายจ่าย... 
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  รายจ่ายทั้งสิ้น จ าแนกเป็นรายประเภทต่างๆ ดังนี้  
  –งบกลาง จ านวน 19,800,491บาท    –เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)จ านวน 4,142,520

บาท –เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)จ านวน 9,515,127.47บาท –ค่าตอบแทนจ านวน 
900 ,368บาท  –ค่ า ใช้ สอยจ านวน  6 ,231 ,612 .58บาท –ค่ า วั สดุ จ านวน 
3,658,687.70บาท –ค่าสาธารณูปโภคจ านวน 645,147.91บาท –ค่าครุภัณฑ์ จ านวน 
4,814,143.46บาท –ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 9,316,400บาท –เงินอุดหนุน 
จ านวน 3,106,385บาท   

  2.เงินสะสม 1 ต.ค.2561 จ านวน 59,539,823.57บาท  
  –รายรับสูงกว่ารายจ่ายจริง จ านวน 24,198,519.74บาท  
  –หักเงินทนุส ารองเงินสะสม จ านวน 3,629,777.96บาท  
  –รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลักหักเงินทุนส ารองเงินสะสมจ านวน 20,568,741.78บาท  
  -เงินสะสมรับเพิ่มระหว่างปี จ านวน 153,480.45บาท  
  -หักจ่ายขาดเงินสะสม(จ่ายจริง) จ านวน 7,101,862.14บาท 
  -ปรับปรุงลูกหนี้ภาษีบ ารุงท้องที่(ปี 58-61) จ านวน 4,697.42บาท 
  เงินสะสม ณ 30 ก.ย.2562 จ านวน 73,155,486.24บาท 
  เงินสะสมที่สามารถน าไปใช้ได้ จ านวน 73,024,031.80บาท 
  ทั้งนี้ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างด าเนินการและจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 
  ต่อไป จ านวน 9,893,400บาท สรุป มีเงินสะสม จ านวน 63,130,631.80บาท   
  รายงานสถานะการเงิน-การคลังของคณะผู้บริหารมีเพียงเท่านี้ ส่วนรายละเอียดนั้น  
  ขอให้ดูตามเอกสารที่แจก ถ้าสงสัยให้สอบถามได้ครับ  
นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่ครับ 
(ประธานสภาฯ)  ทางอบต.ได้ตั้งรายรับจริง จ านวน 86,329,402.86บาท ได้ตั้งงบประมาณรายจ่าย 
  ประจ าปี จ านวน 73,024,031.80บาท ปีต่อไปเราสามารถปรับให้สมดุลกันได้

 หรือไม่ครับ  
นายวงศ์ธวัช สาวาปี  ในการจัดท างบประมาณ คือจะน ารายได้ในปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการตั้ง 
(ปลัด อบต.บ้านพระ) จะน าข้อมูลสิ้น 31 กรกฎาคม น ามาท าข้อบัญญัติประมาณ ถ้าตั้งไว้สูงเกินแล้วเงินอุดหนุน

ยังไม่เข้ามาก็ไม่สามารถด าเนินโครงการได้ครับ 
นายชูชีพ ร่มโพธิ์แก้ว ขอสอบถามเรื่องโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ ยอดเงินได้หักออกไปจากเงินสะสมแล้วหรือ 
(ส.อบต.ม.11)  ยังครับ 
นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ ตามเอกสารที่ได้แจกไปแล้วครับ มีรายละเอียดว่าอยู่ระหว่างด าเนินการหรือด าเนินการ 
(ประธานสภาฯ)  ไปแล้ว ทุกโครงการที่ผ่านสภาฯไดก้ันเงินไว้แล้วครับ    
 
 

/นายโชคชัย... 
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นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ มีใครจะอภิปรายหรือสอบถามการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

(ประธานสภาฯ)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมรับรองด้วยครับ  

มติที่ประชุม  มีมติรับรองรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่เสนอไว้ต่อสภาฯ ประจ าปีงบประมาณ  

  พ.ศ.2562 เป็นเอกฉันท์    

  3.2 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ  
  พ.ศ.2562     

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ ขอเชิญ นักวิเคราะห์ฯ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปี  

(ประธานสภาฯ)  งบประมาณ พ.ศ.2562     

นางสาวจันทร์เพ็ญ ท่าหิน ขอชี้แจงรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ   
(นักวิเคราะห์ฯ)       พ.ศ.2562 ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ.2561 ถึง กันยายน พ.ศ.2562  ส่วนที่ 1 

ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผน ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผลแผน 
ส่วนที่ 3 ผลการประเมินแผนพัฒนา อบต.บ้านพระ แบบที่ 1 แบบช่วยก ากับการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์โดยตนเอง แบบที่ 2 กระบวนการติดตาม หน้า 7 สรุปผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ซึ่งมีครบทั้ง 5 ปี หน้า 8-9 จ านวนโครงการและ
งบประมาณบัญชีสรุปครุภัณฑ์ หน้า 10 รายละเอียดผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
ที่ตั้ งไว้ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี  2562 ในแต่ละยุทธศาสตร์            
1. ด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุขและการกีฬา โครงการที่แล้วเสร็จ 
36 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 80 โครงการที่ยกเลิก 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20 
โครงการทั้งหมด 45 โครงการ 

  2. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการที่แล้วเสร็จ 5 โครงการ คิดเป็นร้อย
เปอร์เซ็นต์ 

  3. ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ โครงการที่แล้วเสร็จ 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 33.33
โครงการที่ยกเลิก 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 66.67 โครงการทั้งหมด 6 โครงการ 
 4. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการที่แล้วเสร็จ 13 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20.63 
โครงการอยู่ระหว่างด าเนินการ 24 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 38.10 โครงการที่ยกเลิก 20 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 31.75 โครงการที่ยกเลิก 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 9.52
โครงการทั้งหมด 63 โครงการ 

  5. ด้านการท่องเที่ยว โครงการที่ยกเลิก 1 โครงการ คิดเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ 
  6. ด้านการเมือง การบริหาร โครงการที่แล้วเสร็จ 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 62.50  
  โครงการที่ยกเลิก 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 37.50 โครงการทั้งหมด 8 โครงการ  
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 รวม โครงการที่แล้วเสร็จ 61 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 47.66 โครงการอยู่ระหว่าง 

  ด าเนินการ 24 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 18.75 โครงการที่ยกเลิก 20 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 15.63 โครงการที่ยกเลิก 23 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 17.96 โครงการทั้งหมด 
128 โครงการ  

  การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2562 ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2562 จาก
งบปกติ จ านวน 10,277,209บาท คิดเป็นร้อยละ 75.83 จ่ายจากเงินสะสม จ านวน 
3,276,000บาท คิดเป็นร้อยละ 24.17 รวมทั้งสิ้น 13,553,209บาท  

  เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนอปท. 781,385บาท คิดเป็นร้อยละ 25.16 เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ 1,675,000บาท คิด เป็นร้อยละ 53.92  เงิน อุดหนุนกิจการที่ เป็น
สาธารณประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 20.92 รวมทั้งสิ้น 3,106,385บาท  

  บัญชีครุภัณฑ์ แผนงานบริหารทั่วไป 731,067.46 คิดเป็นร้อยละ 15.93 แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน 2,800บาท คิดเป็นร้อยละ 0.06 แผนงานการศึกษา 522,940
บาท คิดเป็นร้อยละ 11.39 แผนงานเคหะและชุมชน 3,333,136บาท คิดเป็นร้อยละ 
72.62 รวมทั้งสิ้น 4,589,943.46บาท 

  สรุปรวมยุทธศาสตร์และงบประมาณ จ านวนโครงการแผนพัฒนา 2562 ตั้งไว้ 237 
โครงการ โครงการที่ตั้งงบประมาณ 172 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 72.57 โครงการที่
ด าเนินการ 119 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50.21  งบประมาณตั้งไว้ 32,676,358บาท 
จ่ายจริง 21,249,537.46บาท ประหยัดงบ 11,426,820.54บาท คิดเป็นร้ อยละ 
65.64 รายละเอียดผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามยุทธศาสตร์ 6 ด้าน  

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม สาธารณสุขและการ
กีฬา จ านวน 45 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ 36 โครงการ โครงการที่ยกเลิก 9 
โครงการ  

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวน 5 โครงการ 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ จ านวน 6 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ 2 
โครงการ โครงการที่ยกเลิก 4 โครงการ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน จ านวน 63 โครงการ ด า เนินการ      
แล้วเสร็จ 13 โครงการ อยู่ระหว่างด าเนินการ 24 โครงการ โครงการยังไม่ได้ด าเนินการ 
20 โครงการ โครงการที่ยกเลิก 6 โครงการ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว จ านวน 1 โครงการ โครงการที่ยกเลิก 1 
โครงการ   
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 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร จ านวน 8 โครงการ ด าเนินการ    

แล้วเสร็จ 5 โครงการ โครงการที่ยกเลิก 3 โครงการ  
 โครงการรายจ่ายเงินอุดหนุนอปท. ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน รายละเอียด

โครงการที่ด าเนินการและเสร็จ 9 โครงการ ยกเลิก 5 โครงการ  
 รายละเอียดบัญชีครุภัณฑ์ ด าเนินการแล้วเสร็จ 25 โครงการ ยกเลิก 5 โครงการ  
 หน้า 38-43 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล ผลการพิจารณาการติดตามและ

ประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 หน้า 44-50 ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้อง

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 หน้า 51 แบบประเมินผลการด าเนินการ จ านวนโครงการที่อยู่ในแผน 237 โครงการ 

จ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 119 โครงการ 
 หน้า 52-55 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน ในหมู่บ้าน จ านวน 100 ชุด 
 ผลความพึงพอใจ คะแนนเต็ม 10 คะแนน ได้ 8.93 คะแนน 
 หน้า 56 ความพึงพอใจของประชาชน ต่อผลการด าเนินงาน ในแต่ละด้าน  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ได้คะแนน 9.01 คะแนน ยุทธศาสตร์ที่ 2 ได้คะแนน 8.41 คะแนน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ได้คะแนน 8.55 คะแนน ยุทธศาสตร์ที่ 4 ได้คะแนน 9.12 คะแนน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ได้คะแนน 8.30 คะแนน  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ได้คะแนน 8.83 คะแนน  

 ส่วนที่ 5 สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ เมื่อน าระดับความเห็นมารวมกันจะได้ 3 กลุ่ม 
ดังนี้ - พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 49.22, -พอใจ คิดเป็นร้อยละ 49.33, -ไม่พอใจ คิดเป็น
ร้อยละ 1.45 

 ข้อจ ากัดในการติดตามและประเมินผล /ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
 1. ภาคประชาชนยังขาดความเข้าใจในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 2. ภาคส่วนราชการและภาคเอกชนในพื้นที่ ให้ความร่วมมือและความส าคัญเพียงเล็กน้อย 
 3. แบบประเมินความพึงพอใจมีรายละเอียดที่มากเกินไป ท าให้ไม่อยากกรอกแบบสอบถาม 
 4. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการยังไปไม่ทั่วถึงครอบคลุมพ้ืนที่ 
 จากการกรอกแบบสอบถามได้ข้อเสนอแนะและปัญหาดังนี้  
 1.ต้องการให้มีการเปิดถนนลูกรังในหมู่บ้าน 2.ต้องการให้มีไฟฟ้าตามซอยในหมู่บ้าน 
 3.ต้องการให้มีการซ่อมแซมหอกระจายข่าว 4.ต้องการให้ช่วยเหลื อเกี่ยวกับเรื่องน้ า        

5.ต้องการให้มีการขุดเจาะบ่อบาดาลเพิ่ม  
 การด าเนินงานของอบต.บ้านพระ โดยภาพรวมสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย   

ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ของประชาชนได้ เนื่องจากอบต.บ้านพระได้มีการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
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      ซึ่งกระบวนการที่ส าคัญคือ หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนและหลักความโปร่งใส โดยการ

จัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพ่ือรับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชนก่อนที่จะน ามาสู่
แผนพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนนโยบายของผู้บริหารที่ให้ความส าคัญต่อปัญหาความเดือดร้อน 
และความต้องการของประชาชน รวมถึงการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล หนังสือสั่งการ 
ประกอบกับการด าเนินงานต่างๆ ของอบต.บ้านพระ สามารถตรวจสอบผลการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม จึงท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน     
ในพ้ืนที่ต าบลบ้านพระ ได้ตรงตามความต้องการ ตลอดจนการมีส่วนร่วมและความโปร่งใส 
ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่นเป็นอย่างมาก เพราะการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ประชาชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายสาธารณะ ถ้าหากนโยบายในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือโครงการใดที่มีความส าเร็จ แต่ประชาชนมิได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการคิดและตัดสินใจ จะเป็นเพียงผลประโยชน์ที่ได้รับหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนใน
ระยะสั้นเท่านั้น แต่ไม่ได้ประโยชน์หรือความส าเร็จที่จะเกิดขึ้นอย่างยั่งยืน ในระยะยาวต่อไป  

 หน้า 65-108 การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาของอบต.บ้านพระ 
โดยใช้ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการวางแผนและการประเมินผลของอปท.   
(e-plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  

 หน้า 109-132 ภาคผนวก การประมวลภาพการด าเนินงานติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ประจ าปี พ.ศ.2562 ในแต่ละด้านว่าได้จัดโครงการ/กิจกรรมอะไรไปบ้าง  

 หน้า 130-132 ประมวลภาพการด าเนินงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีรายละเอียดดังที่แจ้งให้ทราบคะ  

จ.ส.อ.สมสกุล ยูปานนท์ สอบถามเรื่องโครงการต่างๆที่ยังไม่ได้ด าเนินการ สาเหตุอะไรครับ ขอให้ชี้แจงด้วยครับ 
(ส.อบต.ม.10) 
นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ ขอเชิญ ท่านรองนายกฯ ชี้แจงครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายศิวาภณ ศรีกสิกิจ ขอให้ดูหน้าที่ 8 เล่มสีเขียวครับ ในข้อบัญญัติได้ท าไปหมดแล้ว เหลือแต่โครงการจ่ายขาด 
(รองนายกอบต.บ้านพระ) เงินสะสม สามารถท าได้ระหว่าง 1 ปี หลังจากวันที่จ่ายขาดครับ 
นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ หน้า 20(เล่มสีเหลือง) โครงการต่อเติมศาลาประชาคม ม.17 ยกเลิก เนื่องจากไม่มี 
(ประธานสภาฯ) ผู้รับเหมา, โครงการขยายเขตประปา ม.7 ยกเลิก เนื่องจากไปซ้ ากับของกรมทรัพยากรฯ 
นางสาวจันทร์เพ็ญ ท่าหิน ขอชี้แจงเรื่องโครงการเสร็จ ณ วันที่ 30 ก.ย.2562 ด าเนินการแล้วเสร็จ 13 โครงการ 
(นักวิเคราะห์ฯ) อยู่ระหว่างด าเนินการ 24 โครงการ ยังไม่ได้ด าเนินการ 20 โครงการ ยกเลิก 6 โครงการ 
นางวรดาภา สืบวงษ์ หน้า 21(เล่มเขียว)รายละเอียดโครงการจ่ายขาดเงินสะสม เดิมมี 32 โครงการ จ านวน  
(รองปลัด อบต.บ้านพระ) 10,167,800.บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 11 โครงการ จ านวน 3,273,990.บาท โครงการ    

ทีอ่ยู่ระหว่างด าเนินการ 21 โครงการ จ านวน 6,858,400.บาท ได้แก่ 
 

/1.โครงการ... 
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 1.โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัสท์ติก คสล.ม.4 เส้นแก้วนิมิตซอย1 งบประมาณ 

369,200.บาท 
 2.โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัสท์ติก คสล.ม.4 เส้นประชาชื่นซอย 2 เชื่อมซอย

สหกรณ์ ประชาชื่นซอย 2 งบประมาณ 232,700.บาท  
 3.โครงการก่อสร้าง คสล.ม.5 เส้นบ้านใหม่ซอย 3 งบประมาณ 239,300.บาท  
 4.โครงการก่อสร้าง คสล.ม.7 เส้นหนองไข่ไก่ ซอย 1 แยกบ้าน นายจ านง สมสกุล

งบประมาณ 270,100.บาท 
 5.โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัสท์ติก คสล.ม.8 เส้นซอยบ่อดิน งบประมาณ 

345,500.บาท 
                               6.โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัสท์ติก คสล.ม.9 เส้นซอยบุญนาค-ซอยสวนเงาะ 

งบประมาณ 466,900.บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 7.โครงการก่อสร้าง คสล.ม.10 เส้นดงกระจาย ซอย 4(ต่อเส้นเดิม) งบประมาณ 

917,400.บาท  
 8.โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัสท์ติก คสล.ม.11 เส้นบ้านหนองจอกซอย 3 

งบประมาณ 445,200.บาท  
 9.โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง ม.12 เส้นบ้านยาง ช่วงที่ 5(แยกบ้าน ร.ต.สุรพล 

แก้วขาว)งบประมาณ 135,600.บาท 
 10.โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัสท์ติก คสล.ม.13 เส้นบ้านป่าเสือ-บ้านยาง 

งบประมาณ 350,200.บาท 
 11.โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัสท์ติก คสล.ม.13 เส้นบ้านป่าเสือซอย 3 

งบประมาณ 466,900.บาท 
 12.โครงการก่อสร้าง คสล.ม.15 เส้นซอยพฤกษ์สุวรรณ งบประมาณ 294,900.บาท 
 13.โครงการก่อสร้าง คสล.ม.15 เส้นซอยบ้านพรทวี งบประมาณ 85,000.บาท 
 14.โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัสท์ติก คสล.ม.18 เส้นวัดบ้านหนองจอก

งบประมาณ 445,200.บาท 
 15.โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างก าแพง ป้องกันดิน   

ม.6 เส้นเกาะยายสาว ซอย 3(ช่วงหลังหมู่บ้านนพวรรณ) 
 16.โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.19 เลียบ ถนน ปจ.3008 

บริเวณบ้านนางสมใจ คงสุข งบประมาณ 105,100.บาท   
 17.โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.16 บริ เวณบ้านนางมะลิ  สุขเกษม 

งบประมาณ 334,900.บาท 
 
 

/18.โครงการ... 
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 18.โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.17 บริเวณบ้านนายเกษมศักดิ์  วงษ์มั่น 

งบประมาณ 515,800.บาท 
 19.โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.19 บริเวณบ้านนางวิไลวรรณ  เงินสา

งบประมาณ 515,600.บาท 
 20.โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว ม.9 บริเวณวัดคาทอลิกงบประมาณ 63,400.บาทคะ  
นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ มีใครจะสอบถามหรือไม่ครับ เชิญ จ.ส.อ.สมสกุล ครับ 
(ประธานสภาฯ)  
จ.ส.อ.สมสกุล ยูปานนท์ ขอสอบถามโครงการที่ยกเลิก เรื่องฝายน้ าล้น ม.10 ยกเลิกเพราะอะไรครับ 
(ส.อบต.ม.10) 
นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ ขอเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายอนุชา ส ามา           ฝายน้ าล้น ม.10 มีผู้มาซื้อซอง 1 ราย ไม่ได้ยื่นซอง จึงท าบันทึกขอยกเลิกประกาศ 
(นักวิชาการพัสดุ) ประกวดราคาครับ 
นายณัฐวัฒน์ มาลัยพันธุ์ ขออธิบายเรื่องฝายในเรื่องงบประมาณของเราไม่มีปัญหา แต่ต้องใช้แบบมาตรฐาน  
(ผอ.กองช่าง) (มฝ2527) ซึ่งจะก าหนดวัสดุให้เราทั้งหมด เรามีหน้าที่ใส่แต่จ านวนเงิน หากไม่ได้         

รับท าฝายโดยตรง จะไม่มีผู้รับเหมาเข้ามาท า ถ้าประกาศงานในหน้าฝนก็จะท าล าบากขึ้น 
ถ้าทางอบต.ของบกรมไป แบบก็ยังคงใช้แบบตัวเดิมอยู่ อยากจะให้ขอท าเป็นฝายเฉพาะที่
ของกรมชลประทานหรือกรมทรัพยากรน้ าเขาจะเข้ามาส ารวจและออกแบบเฉพาะที่ครับ 

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ ขอให้ท่านสมาชิก ม.10 ท าโครงการเข้ามาใหม่ครับ 
(ประธานสภาฯ) 
น.อ.ไพฑูรย์ มาลาศรี โครงการของ ม.15 หน้า 20 โครงการที่ 8 ไม่สามารถท าได้ เพราะตลาดกาญจนา 
(สมาชิก อบต.ม.15) ไดป้ิดเส้นทางไม่ใช้เชื่อมต่อจึงขอยกเลิกโครงการนี้ครับ 
นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ โครงการนี้ได้ยกเลิกโครงการไปแล้วครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นางวรดาภา สืบวงษ์ เนื่องด้วยทาง นายสราวุธ ค าเอม มีความประสงค์ขอบริจาคเครื่องถ่ายเอกสารจ านวน  
(รองปลัด อบต.บ้านพระ)  3 เครื่อง ราคาเครื่องละ 150,000.บาท ให้กับอบต.บ้านพระ เพ่ือใช้ในงานส่วนราชการ 

จึงน าเรียน สภา อบต.บ้านพระ พิจารณาให้ความเห็นชอบในการรับบริจาคเครื่องถ่าย
เอกสารคะ 

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบด้วยครับ 
(ประธานสภาฯ) 
มติที่ประชุม มีมติให้ความเห็นชอบในการรับบริจาคเครื่องถ่ายเอกสารเป็นเอกฉันท์  
 
 

/ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระท่ี 4 - เรื่องอ่ืนๆ(ถ้ามี) 

นายโชคชัย  สีห์ประเสริฐ ใครจะสอบถามเรื่องอ่ืนๆหรือไม่ครับ เชิญท่านปัญญา ครับ 

(ประธานสภาฯ) 

นายปัญญา พากเพียรทรัพย์ ขอสอบถามเรื่องโครงการ ของ ม.8 หน้า 20 ข้อ 9 ราวกันตก เส้นวัดคาทอลิก  

(ส.อบต.ม.8)  โครงการนี้ตกไป เพราะอะไรครับ 

นายอนุชา ส ามา           เนื่องจากไม่มีผู้มาเสนอราคาครับ 

(นักวิชาการพัสดุ) 

นายณรงค์ คล้ายเขียว การขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร งบปี 2562-2563 ขอให้เจาะให้ทันหน้าแล้งครับ 

(ส.อบต.ม.16) 

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจงครับ 

(ประธานสภาฯ) 

นายศิวาภณ ศรีกสิกิจ งบประมาณ ปี 2563 ทุกโครงการยังไม่ได้ด าเนินการครับ ประมาณเดือน ม.ค.-ก.พ. ครับ 

(รองนายกอบต.บ้านพระ) ถึงจะเริ่มด าเนินการครับ 

จ.ส.อ.ดิเรก เจือจาน  เรื่องการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตรไม่ควรจะเกินเดือน ม.ค. นี้ครับ เพราะต้นไม้  

(ส.อบต.ม.11)  เสียหาย ขอให้ท าเป็นการเร่งด่วนครับ  

นายชูชีพ ร่มโพธิ์แก้ว งบประมาณ ปี 2563 เกี่ยวกับงบของรัฐบาลหรือไม่ครับ 

(ส.อบต.ม.11) 

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ ตอนนี้ใช้งบประมาณ ปี 2562 ครับ 

(ประธานสภาฯ) 

นายบุญเชาว ปัณเขต ขอขยายถนนทั้ง 2 ข้าง เส้นบ้านหัวเขา-ตลาดหลวง ถนนกว้าง 8 เมตรรวมไหล่ทาง       

(ส.อบต.ม.2)  ให้ช่างไปส ารวจด้วยครับ 

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ เรื่องนี้ต้องมีแผนรองรับ ตามระบบงาน ขอให้ทุกหมู่บ้านท าแผนเข้ามาครับ 

(ประธานสภาฯ)  และในปีนี้เราจะออกไปท าแผนพัฒนาต าบลหรือไม่ครับ 

นายศิวาภณ ศรีกสิกิจ ผมเห็นด้วยกับการขยายถนน แต่พ้ืนที่บางจุดไม่สามารถขยายได้หมด ขอให้สมาชิก 

(รองนายกอบต.บ้านพระ) ท าแผนฯเข้ามาครับ 

นายวงศ์ธวัช สาวาปี  ขอให้ผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกฯ ม.1-19 ท าแผนประชาคมเข้ามาพร้อมกัน ช่างจะไปส ารวจ 

(ปลัด อบต.บ้านพระ) ว่าติดปัญหากี่หลังคาเรือน เพ่ือความเจริญรองรับถนนสี่เลนที่จะตัดใหม่ เป็นแนวคิดที่ดี          

ถ้าชาวบ้านให้ก็สามารถท าได้ครับ   

/นางสาวจันทร์เพ็ญ... 
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นางสาวจันทร์เพ็ญ ท่าหิน  มี 2 แบบ คือจะให้ออกไปลงพ้ืนที่ตามนโยบายผู้บริหาร หรือแต่ละหมู่ท าประชุม  

(นักวิเคราะห์ฯ)  ประชาคมเข้ามาคะ  

นายโชคชัย  สีห์ประเสริฐ ใครจะสอบถามเรื่องอ่ืนๆหรือไม่ครับ เชิญท่าน ร.ต.ส าเร็จ ครับ 

(ประธานสภาฯ) 

ร.ต.ส าเร็จ เวชกามา  ตอนนี้มีการสร้างถนน เส้น 33 ในแบบไม่มีการวางท่อและถนนได้ยกสูงข้ึนมา ชาวบ้านกลัว 

(ส.อบต.ม.14)  น้ าจะท่วมเข้าบ้าน ชาวบ้านบางรายจึงได้ซื้อท่อมาวางเอง ขอให้ทางผู้บริหารช่วยวางแผน 

  แก้ไขให้ชาวบ้านด้วยครับ 

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ เราสามารถใช้งบอะไรได้บ้างครับ 

(ประธานสภาฯ) 

นายวงศ์ธวัช สาวาปี  เรายังไม่เห็นภาพปัญหาไม่ชัดเจน ถ้าท าเสร็จจากอาจจะมีไหล่ทางลาดลงให้ทุกซอย   

(ปลัด อบต.บ้านพระ) ส่วนบ้านคนอยู่ในเขตทางหลวงหรือไม่ ถ้าอยู่ในเขตทางหลวง เราไม่สามารถท าอะไรได้     

  ถ้าโครงการเสร็จแล้ว ไม่มีการวางท่อ ให้ท าหนังสือเข้ามาว่าเดือดร้อนก่ีครัวเรือนไปยื่น 

  ทางหลวงฯให้ด าเนินการแก้ไขปัญหา 

นายโชคชัย  สีห์ประเสริฐ ใครจะสอบถามเรื่องอ่ืนๆหรือไม่ครับ เชิญ ท่านโกเมฆ ครับ 

(ประธานสภาฯ) 

นายโกเมฆ ประสิทธิ์พันธุ์ ขอให้ช่างไปส ารวจฝายแตก ม.18 ไม่สามารถกักเก็บน้ าได ้  

(ส.อบต.ม.18) 

นายโชคชัย  สีห์ประเสริฐ ไปเขียนค าร้องที่กรมชลประทาน ครับ 

(ประธานสภาฯ) 

นายบุญเชาว ปัณเขต ฝาย ม.1 เชื่อม ม.2 เสียหาย ขอให้ช่างไปตรวจสอบหรือสร้างฝายใหม่ครับ 

(ส.อบต.ม.2) 

นายศิวาภณ ศรีกสิกิจ ขอให้ท่านบุญเชาว ท าแผนเข้ามาครับ ขอประชาสัมพันธ์เรื่องวันเด็กแห่งชาติ ทางอบต.    

(รองนายกอบต.บ้านพระ) จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ในวันที่ 11 ม.ค.2563 เวลา 09.00 น. ในงานมีการแสดงของ 

  นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรี และการแสดงของเด็กศพด.อบต.บ้านพระ    

  อาหาร เครื่องดื่ม ฟรี ขอเชิญสมาชิกทุกท่านร่วมงานครับ 

ร.ต.ส าเร็จ เวชกามา  ขอเสนอในงานวันเด็กอยากจะให้มีบ้านลมให้เด็กเล่น ในที่ร่ม ครับ 

(ส.อบต.ม.14)  

นางสุกัลยา สุทธานันท์ ในปีนี้มีการจัดงานวันปีใหม่หรือไม่คะ  

(ส.อบต.ม.5) 

/นายชูชีพ... 
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นายชูชีพ ร่มโพธิ์แก้ว ขอแจ้งเรื่องปลูกไม้รุกล้ าทางสาธารณะ ระหว่าง ม.11 กับ ม.18 ตรงหมู่บ้านคณาทรัพย์  

(ส.อบต.ม.11)  ซึ่งเป็นกอไผ่ บางส่วนเข้ามาในทางสาธารณะ ฝากท่านผู้บริหารหาทางแก้ไขให้ด้วยครับ  

นายโชคชัย  สีห์ประเสริฐ ใครจะสอบถามเรื่องอ่ืนๆหรือไม่ครับ เชิญ ท่านรองปลัด ครับ 

(ประธานสภาฯ)  

นางวรดาภา  สืบวงษ์ ขอประชาสัมพันธ์เรื่องการภาษี ปี 2563 จะมีการใช้ พ.ร.บ.ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 

(รองปลัด อบต.บ้านพระ) เริ่มใช้ 1 ม.ค.2563 แทนภาษีบ ารุงท้องที่, ภาษีโรงเรือน ใครที่ยังไม่เสียภาษีปี 2562  

  ต้องมาจ่ายให้ครบ และในปี 2563 ทางอบต.บ้านพระ จะออกไปส ารวจที่ดินทุกแปลง  

  บ้านทุกหลัง เพ่ือจะน ามาประเมินราคาใหม่และจัดท าบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  

เพ่ือประกาศพร้อมจัดส่งข้อมูลให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบ ภายใน มี.ค.2563  ประกาศ

ราคาประเมินทรัพย์สินที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในก่อนวันที่ 1 มิ.ย.2563 การแจ้ง     

การประเมินภาษี ภายในเดือน มิ.ย.2563 ช าระภาษีภายในเดือน ส.ค.2563 ผู้มีหน้าที่

เสียภาษีไม่มาเสียภาษี  ทางอบต.จะมีหนังสือแจ้งเตือน ภายในเดือน ก.ย.2563 จะมีป้าย

ประชาสัมพันธ์และหนังสือแจ้ง ว่าจะด าเนินการเมื่อไหร่ มีค าสั่งแต่งตั้ง และมีบัตรประจ าตัว

เจ้าหน้าที่ส ารวจทุกท่าน การส ารวจตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้น-พระอาทิตย์ตกดิน ในห้วง

ระยะเวลานั้น ผู้ที่ถือที่ดินหรือกรรมสิทธิ์ครอบครองที่ดิน มีหน้าที่ต้องให้ความร่วมมือกัน

เจ้าหน้าที่ส ารวจ จัดเตรียมส าเนาที่ดิน ทะเบียนบ้าน เอกสารการครอบครองสิทธิ์        

ผู้ใดฝ่าฝืนจะมีโทษตามเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด ภาษีเพ่ือเกษตรกรรมราคาประเมินไม่ถึง 

50 ล้านบาทไม่เสียภาษี พ้ืนที่ว่างเปล่าเสียภาษีทุกแปลง  นิติบุคคลเสียภาษีทุกแปลงเพ่ือ

การพาณิชย์เสียภาษีทุกชนิด บ้านราคาไม่เกิน50ล้านไม่เสียภาษี จึงขอแจ้งให้ท่านสมาชิก 

อบต.ทุกท่านทราบ มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่คะ 

นายวงศ์ธวัช สาวาปี  ท่านนายกฝากแจ้งสมาชิกทุกท่าน เรื่องประชุมประจ าเดือนทุกสิ้นเดือน เพ่ือปรึกษา ปัญหา 

(ปลัด อบต.บ้านพระ) ในแต่ละหมู่ เพ่ือแก้ไขปัญหาให้ทันในสมัยประชุมครับ 

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ แจ้งสมาชิกทุกท่านประชุมประจ าเดือนของสมาชิกสภาอบต.บ้านพระ ในวันศุกร์สุดท้าย 

(ประธานสภาฯ)  ของเดือน เพ่ือการพัฒนาในต าบลของเราครับ  

นายสุทธิสาร ซื่อสัตย์ ในวาระดิถีข้ึนปีใหม่ กระผมขออวยพรให้ท่านประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกอบต.  

(รองประธานสภาฯ)  ทุกท่านเจ้าหน้าที่ จงมีความสุข ความเจริญ สุขภาพอนามัยสมบูรณ์ ขอให้ส าเร็จ สมความ 

  มุ่งมาดปรารถนาทุกประการ ในปี 2563 และตลอดไป ขอบคุณครับ 

 

/นายโชคชัย... 
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นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุม 
(ประธานสภาฯ) 
ปิดประชุม   เวลา 12.30 น. 
 
          (ลงชื่อ)  วงศ์ธวัช สาวาปี  ผู้จดบันทึกการประชุม    (ลงชื่อ)  โชคชัย สีห์ประเสริฐ ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 

       (นายวงศ์ธวัช สาวาปี)         (นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ) 
          เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพระ   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพระ 

ตรวจแล้ว 

(ลงชื่อ)       ส าเร็จ เวชกามา      (ลงชื่อ)    ปราโมทย์ เนียรมงคล 
(รอ้ยตรีส าเร็จ เวชกามา)    (นายปราโมทย์ เนียรมงคล) 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม      คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
   

 

(ลงชื่อ)        ดิเรก  เจือจาน 
   (จ่าสิบเอกดิเรก  เจือจาน) 

             คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  


