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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก 
สมัยประชุมสามัญ (สมัยท่ี 4) ประจ าปี พ.ศ. 2562   

วันศุกร์ที่ 13 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก 

รายช่ือผู้มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง หมู่ที่ ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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นายสว่าง  พรหมจันทร์   
นายบุญเริ่ม  ราชวงษา 
นายประยูร   จันทร์ขาว 
นายกิตติพงษ์   โป้เคน  
นายกองลาภ  สายสะอาด 
นายไกร  พลอุ่น 
นายผาย  สีข้อน 
นายสมจิตต์  ลังกา 
นางพรรณี  ทิศสุวรรณ  
นายอัตพล  อันเพ็ง 
นายมะโนตย์  แจ้ห่มเครือ 
นางสาวศิริด ารง  อ้วนจี 
นายเขิงทอง  ผาคอย  
นายเลิศ  ลมบัวลอด 
นายวิเชียร  พระพรม 
นางนงรัตน์  ไชยมาตร 
นายกานต์  จันทร์เพ็ญ 
นายอธิวัฒน์  จันเพ็ญ 
นายสมคิด  ลังกา 
นางหนูเตรียม  ลันไธสง 
นายก่อกษาปณ์  อุปถัมภ์ 

ประธานสภาฯ 
สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 
รองประธานสภาฯ 
สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 
เลขานุการสภาฯ 
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สว่าง  พรหมจันทร์ 
บุญเริ่ม  ราชวงษา 
ประยูร  จันทร์ขาว 
นายกิตติพงษ์  โป้เคน 
กองลาภ  สายสะอาด  
- ขาด - 
ผาย  สีข้อน 
สมจิตต์  ลังกา 
พรรณี  ทิศสุวรรณ 
อัตพล  อันเพ็ง 
มะโนตย์  แจ้ห่มเครือ- 
- ลากิจ - 
เขิงทอง  ผาคอย 
เลิศ  ลมบัวลอด 
วิเชียร  พระพรม 
นงรัตน์  ไชยมาตร 
กานต์  จันทร์เพ็ญ 
- ขาด - 
สมคิด  ลังกา 
หนูเตรียม  ลันไธสง 
ก่อกษาปณ์  อุปถัมภ์ 

 
 
 
   
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ผู้ขาดประชุม   2   คน     

ผู้ลาประชุม    1    คน       
 

 
 
 
 

/ผู้เข้าร่วม... 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
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ล าดับ

ที ่
ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ 
๒ 
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นายวิมาน  พระพรม 
นายรวยฤทธิ์  อันเพ็ง 
นายวิจิตร  โพนชัย 
นายรัฐวัทย์  บุญวงศ์วรโชติ 
นายวรวิทย์  สุรพันธ์พิชิต 
จ่าเอกสมชาย  จวงกระโทก 
นางสาวปนรรฐพร  สีสอง 
นางสาวดวงกมล  เกษสัญชัย 
นายสุรพร  สบายใจ 
นางอรนุมา  บุญพุฒ 
นายดิเรก  เหมเมือง 
นายศรพจน์  ธรรมศิริรักษ์ 
นายลักษณ์  หาคม 
นายสมยศ  บุญวงศ์ 
นายภานุ  นันตะ 
นายปรีดา  วัลละออ 

นายก อบต.โพธิ์ตาก 
รองนายก อบต.โพธิ์ตาก (1) 
รองนายก อบต.โพธิ์ตาก (2) 
เลขานุการ นายก อบต. 
ผู้อ านวยการกองช่าง 
หัวหน้าส านักปลัด 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นักจัดการงานทั่วไป 
นิติกรช านาญงาน 
ผู้อ านวยการกองคลัง 
นวก.สาธารณสุขช านาญการ 
ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก 
ก านันต าบลโพธิ์ตาก 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 

วิมาน  พระพรม 
รวยฤทธิ์  อันเพ็ง 
วิจิตร  โพนชัย 
รัฐวัทย์  บุญวงศ์วรโชติ 
วรวิทย์  สุรพันธ์พิชิต 
สมชาย  จวงกระโทก 
ปนรรฐพร  สีสอง 
ดวงกมล  เกษสัญชัย 
สุรพร  สบายใจ 
อรนุมา  บุญพุฒ 
ดิเรก  เหมเมือง 
ศรพจน์  ธรรมศิริรักษ์ 
ลักษณ์  หาคม 
สมยศ  บุญวงศ์ 
ภานุ  นันตะ 
ปรีดา  วัลละออ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รพ.สต.สุข
เกษม 

 
เปิดประชุมเวลา 09.30 น.   
 
ประธานสภาฯ  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิดการประชุม เรียนนายกองค์การบริหารส่วน
 ต าบลโพธิ์ตาก สมาชิกสภาฯ ปลัด และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุม
 สภาฯ สมัยประชุมสามัญ (สมัยที่ 4) ประจ าปี พ.ศ.2562 วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 
 2562 เชิญปลัดก่อกษาปณ์ อุปถัมภ์ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาฯ ชี้แจงเกี่ยวกับ
 ระเบียบ ข้อกฎหมาย ในการประชุมและระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ  

  กระผมในนาม ก.อบต.จังหวัดนครพนม ตัวแทนฝ่ายประธานสภาฯ ในจังหวัดนครพนม 
  ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ อบต.โพธิ์ตาก ทุกท่าน เมื่อวันที่ 26  
 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา เป็นการประชุมสภา ก.อบต. ในการประเมินโบนัส  
 จ านวน 43 ต าบล ซึ่ง อบต.โพธิ์ตากได้เข้ารับการประเมินประสิทธิภาพและ  
 ประสิทธิผล ผ่านไปด้วยดี ได้คะแนน 88 เปอร์เซ็นต์ ก.อบต.จังหวัดเห็นชอบและส่ง 
 เรื่องมายังต้นสังกัด ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับโบนัสด้วยครับ และเรื่องแจ้ง 
 เพ่ือทราบต่อจากนี้ ผมจะให้เจ้าหน้าที่งบประมาณน าเรียนในวาระอ่ืนๆ ต่อไปครับ 
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ระเบียบวาระท่ี 2          เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
 การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ (สมัยที่ 3) ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 15 สิงหาคม 2562 

ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใดให้ความเห็นชอบการรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
 ต าบลโพธิ์ตาก สมัยสามัญ (สมัยที่ 3) ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 15 สิงหาคม 2562 

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี 3          กระทู้ถาม  
 - ไม่มี -          

ระเบียบวาระท่ี 4          เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว (ถ้ามี) 
 - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 5        เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

ประธานสภาฯ มีข้าราชการบรรจุใหม่ 2 ท่าน อยากให้แนะน าตัวต่อที่ประชุมเพ่ือให้ทุกท่านได้รู้จักครับ  

จพง.จัดเก็บรายได ้ นางสาววรรณวิภา ศิริมูล ต าแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน ขอบคุณค่ะ 

จพง.พัสด ุ นายธีรพงษ์ วงค์แก้ว ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เรื่องท่ี 1 แถลงผลการปฏิบัติงานตามที่ได้แถลงนโยบายต่อสภาฯ เชิญท่านนายกแถลงผล
 การปฏิบัติงานต่อสภาฯ เรียนเชิญครับ 

นายวิมาน พระพรม ข้าพเจ้านายวิมาน พระพรม นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก ขอเสนอญัตติ
 เรื่องรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาฯ อบต.โพธิ์ตาก ประจ าปี
 งบประมาณ ๒๕๖๒  มีรายละเอียดดังนี้ 
 (๑) นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โดย “จัดให้มีระบบสาธารณูปโภคอย่าง
 เพียงพอและท่ัวถึง” โดยมีแนวทางการพัฒนา   
 - ขยายเขตไฟฟ้าและขยายเขตประปาสู่ไร่นาเพ่ือการเกษตร 

 - ขยายปรับปรุงถนนลูกรังสู่ไร่นา 
 - สร้างท านบตามล าห้วยภายในเขตต าบลเพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ในการเกษตร 

 - จัดท าถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้านทุกหมู่บ้านภายในเขตต าบล  
 - จัดให้มีป้ายหมู่บ้านให้มั่นคงแข็งแรงทุกหมู่บ้านภายในเขตต าบล 
 - ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าและไฟฟ้าแสงสว่างทุกหมู่บ้านภายในเขตต าบล 

 (๒) นโยบายการพัฒนาด้านสังคม โดย“พัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม 
 พัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น”  โดยมีแนว
 ทางการพัฒนา 

 - จัดให้มีสวัสดิการส าหรับ  อปพร.  อสม. ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 - ส่งเสริมพัฒนากลุ่มสตรีเด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์ ให้ดียิ่งขึ้น 

 - บ ารุงรักษา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีของต าบล 
  

/ส่งเสริมประ... 
 - ส่งเสริมประเพณีในการจัดงานแต่ละหมู่บ้านให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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 - จัดให้มีเครื่องออกก าลังกายทุกหมู่บ้านในเขตพ้ืนที่ต าบลโพธิ์ตาก 
 - อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 - จัดสวัสดิการสังคมอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 
 - ส่งเสริม สนับสนุนช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์  

 (3) นโยบายการพัฒนาด้านการศึกษา โดย“ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนได้รับ
 การศึกษาเท่าเทียมกันในทุกระดับและจัดการศึกษาในระดับก่อนวัยเรียนให้ได้
 คุณภาพ” โดยมีแนวทางการพัฒนา 
 - ส่งเสริมการศึกษาตั้งแต่ชั้นเด็กเล็กจนถึงมัธยมศึกษาตอนต้นภายในต าบลโพธิ์ตากทุก 
  หมู่บ้าน 

 - ส่งเสริมสนับสนุน ๑ โรงเรียน ๑ ทุนการศึกษา เด็กเรียนดีแต่ยากจนทุกโรงเรียนโดยใช้
  เงินงบประมาณจากกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.โพธิ์ตาก) 
 - ส่งเสริมสื่อการเรียนการสอนให้ตรงตามความต้องการของโรงเรียนทุกโรงเรียน 
 - ส่งเสริมสนับสนุนกีฬาทุกชนชั้นภายในต าบล 

 (๔) นโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ โดย“ส่งเสริมและเพิ่มรายได้ให้ประชาชน 
 สามารถพึ่งตนเองและสามารถแข่งขันกับผู้อ่ืนได้” โดยมีแนวทางการพัฒนา 

 - ส่งเสริมกลุ่มอาชีพทุกหมู่บ้านภายในต าบลให้เป็นจริงและม่ันคง 
 - ส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพ และประกอบอาชีพให้มีรายได้สู่ครอบครัว 
 - ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการประกอบอาชีพในทุกด้าน น าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาให้
  ประชาชนใช้ในการด ารงชีวิต 

 (๕) นโยบายการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดย 
 “พัฒนาหมู่บ้านต าบลให้สวยงาม น่าอยู่ ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
 สิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน โดยมีแนวทางการพัฒนา 

 - รณรงค์ในเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลตามหมู่บ้านต่าง ๆ 
 - รักษาความสะอาดของถนนทุกหมู่บ้าน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัด
  ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 - รณรงค์ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 (๖) นโยบายการพัฒนาด้านการเมือง โดย“พัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร
 พัฒนาบุคลากรและพัฒนารายได้ท้องถิ่น” โดยมีแนวทางการพัฒนา 

 - จัดให้มีการอบรมประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองท้องถิ่น
  ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 - ส่งเสริมให้ประชาชนรู้รักสามัคคี และรักชาติ  ศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ 
 - จัดให้มีการพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ให้มีความทันสมัยเหมาะสมและสะดวกใน
  การปฏิบัติงาน เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันต่อความต้องการ 
 - พัฒนาปรับปรุงแหล่งรายได้ให้มากขึ้น 
 - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารและพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งได้น ามาเป็น 
  แนวทางในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น และผลส าเร็จในการด าเนินงาน 
  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ดังนี้ 
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  ตามท่ีได้แถลงไว้เมื่อเข้ารับต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก ซึ่งเป็นไปตาม
  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
  ที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒  มาตรา ๕๘/๕ วรรคที่ ๕ และวรรคที่ ๖ “ให้นายกองค์การบริหารส่วน
  ต าบลจัดท ารายงานแถลงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การ 
  บริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี ค าแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
  และรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายให้ประกาศติดไว้โดยเปิดเผย  ณ ที่ท าการ
  องค์การบริหารส่วนต าบลด้วย” กระผมจึงขอสรุปผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลง
  ไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๕ ความ  
  ละเอียดตามที่แถลงไว้แล้วนั้น และวิสัยทัศน์ในการพัฒนา  ความละเอียดตามที่แถลงไว้ 
  แล้วนั้น และวิสัยทัศน์ในการพัฒนา  “แหล่งน้ ามีคุณภาพและเพียงพอ ถนนปลอดภัย    
  ชุมชนเข้มแข็งตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เป็นเมืองน่าอยู่ ” 

  เพ่ือเป็นทิศทางและแนวทางในการพัฒนาต าบลโพธิ์ตากต่อไป และขอรับรองว่าจะบริหาร
 และพัฒนาองค์การบริหารส่วนโพธิ์ตาก ด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรม โดยยึดถือ
 ประโยชน์ของพ่ีน้องประชาชนต าบลโพธิ์ตากเป็นหลักพร้อมนี้จึงขอสรุปผลการปฏิบัติงาน
 ตามนโยบายตามที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก ประจ าปี
 งบประมาณ ๒๕๖๒ ดังนี้ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการ 
งบประมาณอนุมัติ 

(บาท) 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

1.ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 200,000.00 90,500.00 

2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านโคกกุง  หมู่ที่ 3 353,000.00 352,000.00 

3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกก่อง หมู่ที่ 10 353,000.00 352,000.00 

4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกก่อง หมู่ที่ 4 353,000.00 352,000.00 

5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์ตาก หมู่ที่ 2 353,000.00 352,000.00 

6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์ตาก หมู่ที่ 9 112,000.00 111,500.00 

7.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสุขเกษม หมู่ที่ 7 353,000.00 352,000.00 

8.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสุขเกษม หมู่ที่ 8 353,000.00 352,000.00 

9.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ 1 353,000.00 352,000.00 

10.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองค้า หมู่ที่ 5 353,000.00 352,000.00 

11.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหน้าฐาน
บิน หมู่ที่ 6 

353,000.00 352,000.00 

12.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าหรือลงท่อระบายน้ าภายในหมู่ที่ 
9 บ้านโพธิ์ตาก 

241,000.00 240,128.00 
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โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

13.โครงการเทพ้ืนคอนกรีตทางเดินเท้าภายในส านักงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธิ์ตาก 

97,600.00 94,000.00 

14.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1 

    

15.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 2 

16.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 3 

17.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 4 

18.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 5 

19.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 6 

20.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 7 

21.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 8 

22.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 9 

23.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 
10 

รวมทั้งสิ้น 3,827,600.00  3,704,128.00  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 

โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

1. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 30,000.00 18,250.00 

2. โครงการส ารวจความพึงพอใจ 15,000.00 12,000.00 

3. เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 

200,000.00 200,000.00 

4. โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 0.00 30,350.00 

5. โครงการฉีดพ่นหมอกควัน 20,000.00 11,549.50 

6. โครงการจัดซื้อน้ ายาที่มีฟอส 50,000.00 เบิกจ่ายตามค่าวัสดุ
วิทยาศาสตร์ 7. โครงการตรวจคุณภาพน้ าดื่มเพ่ือการอุปโภคและบริโภค 10,000.00 

8. โครงการสนับสนุนการด าเนินการและบริหารจัดการระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน 

480,000.00 403,200.00 

9. อุดหนุนงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับอ าเภอ 

30,000.00 30,000.00 

10. โครงการการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มเด็กและเยาวชน 10,000.00 9,800.00 

11. โครงการจัดซื้อน้ ายาตรวจสารเสพติด 20,000.00 ไม่ได้ด าเนินการ 

12. โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน 18,000.00 8,125.00 

13. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 20,000.00 ไม่ได้ด าเนินการ 

14. โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ 20,000.00 37,310.00 

15. โครงการสนับสนุนกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ 20,000.00 13,660.00 
16. โครงการค่าจ้างเหมารับส่งนักเรียนอนุบาลและปฐมวัยด้อย
โอกาส 

60,000.00 60,000.00 

17. โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน 150,000.00 149,284.00 

18. อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบลโพธิ์ตาก โครงการแข่งขันเรือพาย 100,000.00 100,000.00 

19. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,722,800.00 5,556,800.00 

20. เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,977,600.00 1,866,400.00 

21. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 42,000.00 42,000.00 

รวมทั้งสิ้น 8,995,400.00  8,548,728.5  
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
 

โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

1. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง         

  ชุดทดสอบลูกปูน 18,000.00 18,000.00 

2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

  
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED สี 

17,000.00 0.00 

  
โครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
พร้อมอุปกรณ์ต่อพวง         
(คอมพิวเตอร์โน๊ตบุก ส านักงานปลัด) 

0.00 16,000.00 

  จัดซื้อเครื่องส ารองไฟ 2,500.00 2,500.00 

  
เครื่องพิมพ์  Multifunction แบบฉีด
หมึก (Inkjet) 

7,900.00 7,900.00 

  เครื่องส ารองไฟฟ้า 2,500.00 2,500.00 

  
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED สี 

17,000.00 15,000.00 

  
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card Reader) 

0.00 3,500.00 

  
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader) 

0.00 700.00 

  เครื่องส ารองไฟฟ้า 2,500.00 2,500.00 

  เครื่องแสกนเนอร์ 18,000.00 18,000.00 

  
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card Reader) 

0.00 700.00 

3. ครุภัณฑ์ส านักงาน       

  เครื่องปรับอากาศ 65,200.00 65,200.00 

  ตู้เก็บเอกสาร  2 บานเลื่อน 12,000.00 12,000.00 
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โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

 โต๊ะหมู่บูชา 22,000.00 17,000.00 

  เครื่องปรับอากาศ 32,400.00 32,400.00 

  ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิด 12,000.00 12,000.00 

  เครื่องปรับอากาศ  28,600.00 28,600.00 

  ตู้เก็บเอกสาร จ านวน  40 ช่อง 4,000.00 4,000.00 

  ตู้เก็บเอกสาร   จ านวน 20 ช่อง 15,200.00 15,200.00 

  โต๊ะพับอเนกประสงค์ 9,400.00 9,400.00 

  จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 20 ช่อง 3,800.00 3,800.00 

  โต๊ะคอมพิวเตอร์ 2,500.00 2,500.00 

  โต๊ะท างาน 0.00 3,500.00 

  โต๊ะพับอเนกประสงค์ 2,000.00 2,000.00 

  เก้าอ้ีท างาน 0.00 0.00 

  ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด 4,000.00 4,000.00 

  ตู้เหล็กเก็บเอกสาร จ านวน 20 ช่อง 7,800.00 7,800.00 

4. ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม 

  375,000.00 275,173.00 

5. ค่ารับรองในการต้อนรับ
บุคคลหรือคณะบุคคล 

  20,000.00 ไม่ได้เบิกจ่าย 

6. ค่าเลี้ยงรับรองในการ
ประชุมสภาท้องถิ่น 

  40,000.00 23,330.00 

7. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
รับเสด็จ 

  300,000.00 377,704.00 

8. โครงการเกี่ยวกับการ
เลือกตั้งท้องถิ่น 

  500,000.00 ไม่ได้ด าเนินการ 

9. โครงการธนาคารขยะ   0.00 30,400.00 
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โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

10. ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ EMS 

  20,000.00 ไม่ได้ด าเนินการ 

11. โครงการจัดท าแนวเขตท่ี
สาธารณะในเขตพ้ืนที่ต าบล
โพธิ์ตาก 

  10,000.00 9,760.00 

12. โครงการจัดท าแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

  110,000.00 138,000.00 

13. วัสดุก่อสร้าง   100,000.00 283,239.00 

14. จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์พร้อม 
อุปกรณ์ต่อพ่วง 

  140,000.00 138,590.00 

15. วัสดุงานบ้านงานครัว   166,000.00 164,326.00 

16. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่น 

  300,000.00 319,670.70 

17. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   200,000.00 248,940.00 

18. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

  330,000.00 198,325.00 

19. วัสดุส านักงาน   370,000.00 227,694.20 

20. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่   10,000.00 7,360.00 

21. ค่าสาธารณูปโภค   661,000.00 715,114.56 

รวมทั้งสิ้น  3,958,300.00 3,464,326.46 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า 11 จาก 26 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการบริการจัดการศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

1. ค่าใช้จ่ายโครงการวันรัฐพิธี/ราชพิธี 
60,000.00 23,400.00 

   ----กิจกรรมจัดงานวันแม่ 

2. อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอ าเภอเมืองนครพนม โครงการจัดท าเรือไฟ 
ประเพณีเรือไฟจังหวัดนครพนม 

60,000.00 60,000.00 

3. อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอ าเภอเมืองนครพนม โครงการวันรวมชนเผ่า 30,000.00 ไม่ได้ด าเนินการ 

รวมทั้งสิ้น 150,000.00 83,400.00 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการแหล่งน้ า ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม 
 

โครงการ 
งบประมาณอนุมัติ 

(บาท) 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

1. โครงการรณรงค์คัดแยกขยะก่อนทิ้ง 10,000.00 17,105.00 

2. โครงการก าจัดวัชพืชในแหล่งน้ าสาธารณะ 0.00 28,900.00 

3. โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 15,000.00 19,270.00 

4. โครงการปลูกหญ้าแฝกรักษาหน้าดิน 10,000.00 5,100.00 

รวมทั้งสิ้น 35,000.00 70,375.00 
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ยุทธศาสตร์ที่  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษา    
 

 
 ผลการด าเนินงานที่ส าคัญและกิจกรรมอ่ืน ๆ 
                 องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก ได้ด าเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ
 รายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๒ ในเขตพ้ืนที่โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจาก
 ภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนที่ จนโครงการต่างๆ ประสบความส าเร็จ
 ด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลการ
 ด าเนินงานที่ส าคัญและกิจกรรมอ่ืนๆ ดังนี้ 
 1. รับฟังปัญหาจากการประชาคมและค าร้องต่าง ๆ และน ามาแก้ไข 

 2. โครงการพัฒนาสุขภาพในพ้ืนที่ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสุขเกษม 
  

โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

1.ค่าใช้จ่ายโครงการลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมบ้านเด็ก 5,000.00 ไม่ได้เบิกจ่าย 

2.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 332,960.00 332,960.00 

3.ค่าอาหารเสริม (นม) 1,204,320.00 1,151,510.64 

4.อุดหนุนค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนให้เด็กนักเรียน สพฐ. ในเขต
พ้ืนที่ อบต.โพธิ์ตาก 

1,724,000.00 1,699,440.00 

5.ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 732,200.00 726,917.00 

6.อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกก่อง โครงการเลี้ยงปลาในบ่อดินตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(กิจกรรมเกษตรผสมผสาน) 

13,000.00 13,000.00 

7.อุดหนุนโรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 14,000.00 14,000.00 

8.อุดหนุนโรงเรียนบ้านสุขเกษม โครงการจัดการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (เกษตรผสมผสาน) 

13,000.00 13,000.00 

9.อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง โครงการฝึกทักษะอาชีพการท า
บายศรี 

15,000.00 15,000.00 

10.อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม (พุทธบุตร-พุทธรรม) 

30,000.00 30,000.00 

รวมทั้งสิ้น 4,083,480.00 3,995,827.64 
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 3. ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาระดับต าบล   
 4. ให้ค าปรึกษาช่วยเหลือด้านกฎหมาย 
 5. จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
 6. จัดงานแข่งเรือประเพณี 
 7. จัดงานวันผู้สูงอายุ 
 8. ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนในเขตต าบลโพธิ์ตาก 
 9. โครงการเกี่ยวกับการประปา (น้ าอุปโภค,บริโภค ) 
 10. ชว่ยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ เช่นอัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ 
 11. สนับสนุนวัฒนธรรมท้องถิ่น และภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน 
 12. จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนระดับต าบล 

 การบริหารงานตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา กระผมพร้อมด้วยคณะ
 ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการ
 สนับสนุนและส่งเสริมการบริหารงาน  ส่งผลให้การด าเนินงานต่างๆ ประสบความส าเร็จ
 ด้วยดีตลอดมา การพัฒนาในปีต่อๆ ไป ผมและคณะผู้บริหารจะมุ่งมั่นพัฒนาต าบล 
 ตลอดจนจะบริ ห า ร ง าน เ พ่ื อป ระ โยชน์ สุ ข ขอ งชา วต า บล โพธิ์ ต ากตลอด ไป             
 ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความ
 ประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ  การบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
 ต าบลโพธิ์ตาก สามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก  
 เบอร์โทรศัพท์ ๐๔๒-๕๓๐-๘๓๗  เว็บไซด์ www.photaak.go.th หรือแจ้งผ่านผู้บริหาร
 องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตากทราบ เพ่ือจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและ
 ปรับปรุงการด าเนินงานตอบสนองความต้องการของประชานในพ้ืนที่ในระยะต่อไป            
 เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตากได้พิจารณาเห็นชอบอนุมัติ  ขอได้โปรด
 น าเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก เพ่ือพิจารณาต่อไป 
 (รายละเอียดเอกสารตามท่ีแนบมาพร้อมนี้) 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านนายก ที่ท่านได้น าเรียนในที่ประชุมเรื่องที่ 1 ชี้แจงการปฏิบัติงานต่อสภาฯ 
 ในส่วนที่คณะผู้บริหารได้ด าเนินงานมา ในหลายๆ โครงการเป็นสิ่งที่ดี ที่ท่านนายกบริหาร
 งบประมาณที่ทางสภาฯ ผ่านความเห็นขอบจากสภาฝ่ายนิติบัญญัติหลายโครงการ หลาย
 หมู่บ้าน ด าเนินการเสร็จสิ้นในโครงการโครงสร้างพ้ืนฐานทุกโครงการเรียบร้อย ขอบคุณ
 ผู้น าท้องที่ท้องถิ่น ครูอาจารย์ ผอ.รพ.สต. เจ้าหน้าที่ อบต.โพธิ์ตาก ทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วม
 ในการท างานจนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ต่อไปท่านปลัด ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณน า
 เรียนชี้แจงในเรื่องที่ 2 รายงานการปิดงบดุล ประจ าปีงบประมาณ 2562 ต่อไป 

นายก่อกษาปณ์ อุปถัมภ์ การปิดงบดุลปี 2562 เป็นเรื่องแจ้งเพ่ือทราบ งบประมาณปี 2562 ได้ด าเนินการส่ง 
 สตง. ส่งผู้ว่าฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไข
 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
 รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
 (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ตามเอกสารรายงานการปิดงบดุล  
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 เงินสะสมที่น าไปใช้ได้และเงินสะสมทุนส ารอง เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ที่
 สามารถน าไปใช้ได้ประมาณ 9,159,148.49 บาท ยังไม่หักตามหลักเกณฑ์การใช้เงิน 
 ทุนส ารองสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 หักตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดเรียบร้อยแล้ว 
 เป็นเงิน 5,788,169.76 บาท ตามท่ีประธานสภาฯ ได้น าเรียนไปแล้วว่า งบโครงสร้างที่
 เราด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่แล้วเสร็จเนื่องจากเรายังวิตกในเรื่องเงินจะเข้ามาไม่ครบตาม
 เป้าหมาย จึงท าให้ด าเนินการล่าช้าและมีการกันเงินไว้โครงการหนึ่งคือโครงการปรับปรุง
 ภูมิทัศน์ จัดท าป้ายบอกทางก็ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต่อด้วยสถานะการเงินตาม
 เอกสารรายงานการปิดงบดุล เชิญทุกท่านตรวจสอบไปพร้อมกันครับ  

 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก อ าเภอเมือง จังหวัดนคพนม 
รายรับจริง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2562 
 

รายการ ประมาณการ รายรับจริง +/- สูง/ต ่า หมายเหตุ 
ก.รายได้จัดเก็บเอง 
1. หมวดภาษีอากร 
(1) ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
(2) ภาษีบ ารุงท้องที่ 
(3) ภาษีป้าย 

 
 

50,000.00 
20,000.00 
70,000.00 

  
 
- 
- 
- 

 
 

-50,000.00 
-20,000.00 
-70,000.00 

 

รวม 140,000.00 - - -140,000.00  

ข. รายได้ที มิใช่ภาษีอากร      

1. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 
(1) ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 
(2) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 
(3) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ 
(4) ค่าธรรมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ ามัน
เชื้อเพลิง 
(5) ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
(6) ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา 
(8) ค่าใบอนุญาตรับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือ
มูลฝอย 
(9) ค่าใบอนุญาตอ่ืนๆ  

 
1,500.00 

250,000.00 
1,000.00 
1,720.00 

 
50,000.00 

100,000.00 
30,000.00 
5,000.00 

 
2,000.00 

 
58.20 

5,100.00 
70.00 

1,720.00 
 

1,250.00 
 

22,622.40 
 
 

504.50 

 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
 
- 

 
-1,441.80 

-244,900.00 
-930.00 

- 
 

-48,750.00 
-100,000.00 

-7,377.60 
-5,000.00 

 
-1,495.50 

 

รวม 441,220.00 31,325.10 - -409,894.90  
2. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 
(1) ดอกเบี้ยธนาคาร 

 
100,000.00 

 
- 

 
- 

 
-100,000.00 

 

รวม 100,000.00 - - -100,000.00  
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องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก อ าเภอเมือง จังหวัดนคพนม 
รายรับจริง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2562 
 

รายการ ประมาณการ รายรับจริง +/- สูง/ต ่า หมายเหตุ 
3. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคหรือการ
พาณิชย์ 
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและพาณิชย์ 

 
 

487,000.00 

 
 

9,175.00 

 
 
- 

 
 

-477,825.00 

 

รวม 487,000.00 9,175.00 - -477,825.00  
4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 
(1) ค่าขายแบบแปลน 
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ  

 
10,000.00 

200,000.00 

 
 

 
- 
- 

 
-10,000.00 

-200,000.00 

 

รวม 210,000.00 - - -210,000.00  
ค. หมวดรายได้จากทุน 
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 

 
10,000.00 

 
- 

 
- 

 
-10,000.00 

 

รวม 10,000.00 - - -10,000.00  
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องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก อ าเภอเมือง จังหวัดนคพนม 
รายจ่ายจริง 

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2562 
 

รายการ ประมาณการ รายจ่ายจริง หมายเหตุ 
งบกลาง 
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ 
ค่าสาธารณูปโภค 
ค่าครุภัณฑ์ 
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
เงินอุดหนุน 

8,886,533.00 
2,571,120.00 

12,436,560.00 
748,900.00 

4,117,347.00 
2,518,440.00 

586,000.00 
2,501,100.00 
1,350,000.00 
2,721,000.00 

1,677,839.00 
428,520.00 

1,894,901.50 
62,900.00 

192,913.80 
303,815.24 
77,441.49 

- 
- 

410,000.00 

 

รวม 38,500,000.00 5,048,331.03  
 
  ประธานสภาฯ ขอบคุณเจ้าหน้าที่งบประมาณ ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 5 เรื่องท่ี 3 เสนอรายงานผลและ
 เสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2562 เรียน
 เชิญท่านนายกเสนอญัตติต่อที่ประชุมต่อไปครับ 
นายวิมาน พระพรม ข้าพเจ้านายวิมาน พระพรม นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก ขอเสนอญัตติ  เรื่อง  
 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก 
 ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
 บริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปี
 งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ และได้ด าเนินการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖ 
 พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ปรากฏว่า   
           - องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตากได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ ๖ ด้าน โครงการที่
 อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เฉพาะปี ๒๕๖๒ จ านวน ๑๒๐ โครงการ 
 งบประมาณ ๓๕,๓๖๐,๔๘๐ บาท 
            - การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ (เมษายน 
 ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยาน ๒๕๖๒) และท้ังปี 
             เชิงปริมาณ ดังนี้ 

 1. โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
                            ด าเนินการแล้วเสร็จ ๗๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๑๗  
                            ยังไม่ด าเนินการ ๔๓ โครงการ 
                      ๒. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริม 
                            ด าเนินการแล้วเสร็จ ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  
                           ยังไมด่ าเนินการ – โครงการ 
                     



หน้า 18 จาก 26 
 

 ๓.  โครงการที่เบิกจ่ายจากเงินสะสม 
                            ด าเนินการแล้วเสร็จ ๑๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  
                            ยังไมด่ าเนินการ – โครงการ 
             เชิงคุณภาพ ดังนี้ 

 ๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ประชาชนได้รับบริการสาธารณะ ครอบคลุม 
 ทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน เช่นถนน การซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง น้ าเพื่อการอุปโภคและบริโภค 
 ๒) ยุทธศาสตร์ที่  ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
 ประชาชนได้ร่วมกิจกกรมโครงการด้านสาธารณสุข และสุขภาพอานามัยของพ่ีน้อง
 ประชาชน การบริการรถรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน(ems) การบรรเทาสาธารณภัยต่างๆอย่าง
 ทันท่วงที การดูแลและสร้างขวัญก าลังใจให้แก่ผู้ที่ได้รับสวัสดิการของรัฐทุกระดับ 

 ๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนส่งเสริม การลงทุน           
 การพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว  การส่งเสริมอาชีพต่างๆให้กับประชาชนในพ้ืนที่  
 การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติราชการ/ภารกิจ  มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัย
 เพ่ือรองรับการปฏิบัติหน้าที่ในการอ านวยความสะดวก ติดต่อประสานงานและบริการ
 ประชาชน 
 ๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการจัดการศิลปะ วัฒนธรรม 
 และภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดกิจกรรมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น  
 เช่น การแข่งขันเรือพายท้องถิ่น 

 ๕) ยุทธศาสตร์ที่  ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการแหล่งน้ า 
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนให้ความส าคัญ
 ด้านสิ่งแวดล้อม การคัดแยกขยะจากครัวเรือน ต้นทาง-ปลายทาง การจัดตั้งการรวมกลุ่ม
 เพ่ือการบริหารจัดการขยะอย่างถูกวิธี 

 ๖) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษา  มีการจัดท าสื่อการเรียนการ
 สอน การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การส่งเสริมกิจกรรมด้านสุขอนามัยในโรงเรียน  
 สรุปการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
          ๑. เป้าหมายในการด าเนินงาน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และจ านวนโครงการ ที่ได้รับ
 การจัดสรรงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก ได้บรรจุโครงการตาม
 ยุทธศาสตร์ทั้ง ๖ ด้านปี ๒๕๖๒ จ านวน ๑๒๐ โครงการ โดยประมาณการงบประมาณไว้
 ตามแผนฯ ๓๕,๓๖๐,๔๘๐ บาท และในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 ๒๕๖๒  ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายส าหรับโครงการพัฒนาจ านวน ๘๒ โครงการ  (รวมโอน
 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) เป็นเงินจ านวน  ๒๑,๐๔๙,๗๘๐ บาท 
            ๒. การติดตามประเมินผลโครงการพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก ได้
 ด าเนินการติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
 จัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ.
 ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) ก าหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอผลการติดตาม
 และประเมินผลต่อ สภาท้องถิ่นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตาม 
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 และประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งและตาม
 แนวทางที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้น าเสนอในคู่มือการติดตามและประเมินผล
 การจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้หน่วยงาน
 ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก จัดท ารายงานผลการด าเนินงานโครงการ
 พัฒนาแยกตามยุทธศาสตร์  ปีละ ๒ ครั้ง 

 การด าเนินงานโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนา และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
 ๒๕๖๒ สรุปดังนี้                         
       การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ และ
 ทั้งป ี
 

 1. ความส าเร็จในการด าเนินโครงการพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ขององค์การ
 บริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก ***งบตามข้อบัญญัติงบประมาณ ๒๕๖๒***     

 ๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน จ านวน ๒๓ โครงการ งบประมาณที่
 เบิกจ่าย ๓,๗๐๔,๑๒๘.๐๐  บาท 

 ๑.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต จ านวน ๑๙ โครงการ 
 งบประมาณท่ีเบิกจ่าย ๘,๕๔๘,๗๒๘.๕๐  บาท 

 ๑.๓ ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
 จ านวน  ๑๙ โครงการ งบประมาณท่ีเบิกจ่าย ๓,๔๖๔,๓๒๖.๔๖  บาท 

 ๑.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการจัดการศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 จ านวน ๒ โครงการ งบประมาณท่ีเบิกจ่าย ๘๓,๔๐๐ บาท 

 ๑.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดหาแหล่งน้ า ทรัพยากรธรรมชาติ และ  
         สิ่งแวดล้อม จ านวน ๔ โครงการ งบประมาณท่ีเบิกจ่าย ๗๐,๓๗๕ บาท  

 ๑.๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษา จ านวน ๑๐ โครงการ งบประมาณ         
          ที่เบิกจ่าย ๓,๙๙๕,๘๒๗.๖๐ บาท  
 คิดเป็นร้อยละของโครงการพัฒนาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
                         สูตรการค านวณ     จ านวนโครงการที่ด าเนินการส าเร็จ X ๑๐๐ 
       จ านวนโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
                                                =    ๗๗ X ๑๐๐ =  ๖๔.๑๗% 
       ๑๒๐ 
   คิดเป็นร้อยละ  ๖๔.๑๗%        
 

        ๒. งบตามเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอ่ืน *** 
 ๒.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จ านวน ๒ โครงการ ดังนี้ 
     ๒.๑.๑ โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวง
 ท้องถิ่น นพ.ถ.๗๓-๐๐๒ ช่วงสายบ้านสุขเกษม หมู่ที่ ๘ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๗๕ เมตร 
 งบประมาณท่ีได้รับการอุดหนุน ๗๓๙,๐๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่าย ๖๒๗,๐๐๐.๐๐ บาท 

 ๒.๑.๒ โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗         
 งบประมาณท่ีได้รับการอุดหนุน ๑,๐๕๓,๐๐๐.๐๐  บาท  เบิกจ่าย ๘๓๓,๕๓๑.๕๐ บาท 
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 ๒.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษา  จ านวน ๑ โครงการ  
    ๒.๒.๑ จัดซื้องบประมาณที่ได้รับการอุดหนุน  ๖๑,๐๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่าย ๖๐,๐๐๐ บาท           
         ๓. งบเบิกจ่ายจากเงินสะสม  

 ๓.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จ านวน ๑๖ โครงการ   
    งบประมาณท่ีเบิกจ่าย ๒,๔๕๔,๖๖๑.๘๘ บาท 
 ๓.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว     
   จัดท าป้ายบอกเส้นทาง จ านวน ๑ โครงการ งบประมาณท่ีเบิกจ่าย ๑๗๑,๘๐๐ บาท 

 ระเบียบ/กฎหมาย 
           ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
 ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๖ การติดตามและ
 ประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ ๒๙ (๓) รายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
 และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น 
 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
 ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 โดยปิดประกาศไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
 ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการติดตามแผนพัฒนาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
          - การบูรณาการจัดโครงการงานประเพณีร่วมกันค่อนข้างน้อย 
           - การด าเนินโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานไม่เป็นไปตามกรอบงบประมาณ 
 ข้อเสนอแนะ 

  ๑) ข้อเสนอแนะยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไป
 ตามกรอบระยะเวลา งบประมาณ ๒๕๖๒ ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปรบปรุงแก้ไข 
 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรค านึงถึงความเป็นไปได้ในการปฏิบัติและด าเนินการ  ควร
 ให้ความส าคัญในการบ ารุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างตามจุดต่างๆ สายไฟพาดดับบาง
 เส้นทางไม่เรียบร้อย ให้ อบต.ส ารวจและแก้ไขให้เรียบร้อย 

 ๒) ข้อเสนอแนะยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านคุณภาพชีวิต ส่วนใหญ่เสร็จเรียบร้อยตามข้อบัญญัติ
 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๒ กิจกรรมด าเนินการตามยุทธศาสตร์ แต่ควรขยาย
 กลุม่เป้าหมายในการเข้าร่วมกิจกรรม 
   ๓) ข้อเสนอแนะยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านเศรษฐกิจ ด้านนี้มีการสนับสนุนงบประมาณค่อนข้าง
 น้อยและเป็นการช่วยเหลือในระยะสั้น ควรด าเนินการให้ต่อเนื่องและสร้างกลุ่มหรือการ
 ต่อยอดผลิตภัณฑ์ 

 ๔) ข้อเสนอแนะยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการจัดการ
 ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  เน้นการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับ
 ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น การอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น   

 ๕)ข้อเสนอแนะยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการแหล่งน้ า 
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนให้
 ความส าคัญด้านสิ่งแวดล้อม การคัดแยกขยะเพียงพอเหมาะสม แต่ควรเน้นการจัดการขยะ
 ให้เป็นระบบยิ่งขึ้น  ให้เพ่ิมการพัฒนาคุณภาพแหล่งน้ าตามธรรมชาติ   หาแหล่งน้ าเพ่ือคน
 ทั้งต าบลได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
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 ๖) ข้อเสนอแนะยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษา มีการจัดท า
 กิจกรรมการเรียนการสอน การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การส่งเสริมกิจกรรมด้าน
 สุขอนามัยในโรงเรียน เพียงพอในระดับท่ียอมรับได้ 

 ดังนั้น  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล     
 โพธิ์ตาก เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบ จึงขอเสนอรายงานติดตามและ
 ประเมินผลพัฒนาท้องถิ่น ครั้ งที่  ๒ และทั้งปี  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ต่อ
 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตากเพ่ือรายงานให้สมาชิกสภาองค์การบริหาร
 ส่วนต าบลโพธิ์ตากได้รับทราบตามระเบียบต่อไป ขอบคุณครับ 
ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านนายกท่ีได้น าเรียนเรื่องท่ี 3 ท่านสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดต้องการ
 เสนอความคิดเห็นอย่างไรในเรื่องเพ่ือทราบ ขอเรียนเชิญครับ หากไม่มีทา่นใดเสนอ
 ความคิดเห็นเข้าสู่ เรื่องท่ี 4 จัดท าแผนงบอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจ าปีงบประมาณ 2564  
  - โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จ านวน 1 คัน 
  - โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่  
  - โครงการซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย นพถ 73001 
  - โครงการสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ห้วยบังกอ หมู่ที่ 7 - หมู่ที่ 5 
 เจ้าหน้าที่งบประมาณน าเรียนเพื่อทราบ เชิญครับ 

นายก่อกษาปณ์ อุปถัมภ์ ผมนายก่อกษาปณ์ อุปถัมภ์ เจ้าหน้าที่งบประมาณ อบต.โพธิ์ตาก ขอน าเรียนในเรื่องที่ 4 
 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ ขออนุญาตตัดโครงการที่4 ออกครับ  
 1) โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จ านวน 1 คัน  ราคา 
 2,400,000 บาท เป็นเงินที่ขอรับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ถ้า
 อนุมัติแล้วจะด าเนินการประกาศ e-market เหมือนกับการจัดซื้อรถกระเช้า ใช้สเปคกลาง 
 ซึ่งรถขยะคันเดิมไม่มีกลไกในการรีดขยะ ท าให้เก็บขยะได้น้อย 
 2) โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 - หมู่ที่ 8 งบประมาณ 
 6,300,000 บาท เป็นโรงกรอง เปลี่ยนระบบท่อ เดินระบบใหม่ทั้งหมด 
 3) โครงการซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย นพถ 73001 หมู่ที่ 1 ซึ่ง
 ตอนนี้ด าเนินการมาถึง หมู่ที่ 10 งบประมาณ 9,000,000 บาท เข้าสู่อนุกรรมการระดับ
 จังหวัดและให้น ากลับมาด าเนินการแก้ไข  
 4) โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ห้วยบังกอ หมู่ที่ 7 - หมู่ที่ 5 โครงการที่ 
 4 ส่งโครงการไปแต่ไม่มีเรื่องส่งกลับมาให้ขอต่อสภาฯ ชื่อที่ถูกต้องคือ สะพานห้วยบังกอ 
 หมู่ที่ 7, หมู่ที่ 9 และที่ขอสะพานเพียงอย่างเดียวกรมฯ ยังไม่มีนโยบาย มีให้เฉพาะขอ
 ซ่อมสร้างพร้อมกันทีเดียว ยกตัวอย่าง สายหมู่ที่  1 หมู่ที่  3 ถ้าของบประมาณไป 
 9,800,000 บาท และรวมสะพานด้วยสามารถขอได้ แต่หมู่ที่  1 และหมู่ที่ 8 เรา
 ด าเนินการเสร็จแล้ว ปีนี้ของซ่อมสะพานไปจึงไม่สามารถขอได้ รอลุ้นปี 2563 นั้นจะได้
 หรือไม่ในโครงการที่ 4 นี้ เนื่องจาก ครม.งบประมาณแผ่นดินยังเสร็จสิ้น ซึ่งแผนเดิมที่จะ
 พิจารณาแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2562 ก็ต้องรอดูว่าเป็นไปตามแผนนั้นหรือไม่ 
 แล้วต้องผ่าน สว. มีเวลาในการพิจารณา 20 วัน สว. เห็นชอบแปรตัดแปรลดอะไรไม่ได้
 แล้วจึงน าขึ้นทูลเกล้าฯ และในหลวงมีเวลาในการพิจารณา 20 วัน  
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 ทรงเห็นชอบแล้วจึงลงพระปรมาภิไธยส่งเรื่องคืนให้รัฐบาล รัฐบาลน าไปประกาศในราช
 กิจจานุเบกษา จึงถือว่าเป็น พรบ.งบประมาณแผ่นดิน ปี 2563 และมีผลบังคับใช้ได้ หาก
 ไม่มีการพิจารณากลับคืนมาภายใน 20 วัน นั้นให้ถือว่าท่านไม่เห็นชอบ และมี 2 
 ทางเลือกคือ ทางเลือกที่ 1 สภาฯ ลงมติยัน 2 ใน 3 นายกประกาศใช้ ถ้าไม่มีการลงมติ
 ยันก็ถือว่าร่างงบประมาณแผ่นดินตกไป ขอบคุณครับ  
ประธานสภาฯ ขอบคุณเจ้าหน้าที่งบประมาณ เข้าสู่ เรื่องที่ 5 ขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็น
 รายการใหม่เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจ าปี 2563 กองคลัง  
  - เก้าอ้ีคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 ตัว 
  - คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จ านวน 2 เครื่อง 
  - เครื่องส ารองไฟฟ้า จ านวน 2 เครื่อง 
 เชิญท่านนายกเสนอญัตติต่อสภาฯ ครับ 

นายวิมาน พระพรม  เรียนนายสว่าง พรหมจันทร์ ประธานสภาฯ ก านันลักษณ์ หาคม ก านันต าบลโพธิ์ตาก 
 สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายวิมาน พระพรม นายกองค์การบริหาร
 ส่วนต าบลโพธิ์ตาก ข้าพเจ้านายวิมาน พระพรม นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก 
 ขอเสนอญัตติ เรื่องการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง ครั้งที่ ๓ และขออนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือ
 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่ มีรายละเอียดดังนี้ 

 1. การเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในแผนงาน 
 เคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน ค่าที่ดินและ
 สิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๗  
 2. ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพ่ือโอนมาตั้งจ่าย     
 เป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน จ านวน ๒ 
 รายการดังนี้  

 ๒.๑ ครุภัณฑ์ส านักงาน  (เก้าอ้ีคอมพิวเตอร์) จ านวน ๑ ตัวๆ ละ ๒๐๐๐.๐๐ บาท 
 ๒.๒ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน ๒ รายการ ดังนี้ 

 2.2.1  เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)  
  จ านวน  ๒  เครื่องๆ ละ ๑๗,๐๐๐.๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๓๔,๐๐๐ บาท 

  2.2.2   เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จ านวน ๒ เครื่องๆ ละ ราคา ๒,๕๐๐ บาท  
  รวมเป็นเงิน ๕,๐๐๐.๐๐ บาท 

 รวมเป็นเงินงบประมาณท่ีโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ท้ังสิ้น ๓๘,๕๐๐.๐๐ บาท โดยโอน 
 ลดจาก แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 
 จ านวน ๓๘,๕๐๐.๐๐ บาท  
 อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
 ปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๕๔๑ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๒๗,๒๙ 
 เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตากได้พิจารณาเห็นชอบอนุมัติ ขอได้โปรด
 น าเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก เ พ่ือพิจารณาต่อไป 
 (รายละเอียดเอกสารตามท่ีแนบมาพร้อมนี้) 
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นายวรวิทย์ สุรพันธ์พิชิต ขออนุญาตแก้ไขชื่อโครงการซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัลติกส์ เป็น โครงการเสริมผิวถนน
 พาราแอสฟัลติกส์ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านผอ.กองช่างครับ และขอบคุณท่านนายกที่ไดแถลงญัตติต่อสภาฯ ต่อไปผมจะ
 ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณเพ่ิมเติมจากที่ท่านนายกเสนอ  

นายก่อกษาปณ์ อุปถัมภ์ ขอบคุณครับ ในฐานะเลขานุการสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ
 การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (แก้ไขถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔) หน้าที่ของ
 เลขานุการสภาท้องถิ่น ข้อ ๑๙ เลขานุการสภาท้องถิ่นมีหน้าที่ (๒) ชี้แจงกฎหมาย 
 ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หนังสือสั่งการ หรือแนว ทางปฏิบัติซึ่งเกี่ยวข้องกับ
 กิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น ในเรื่องที่ 5 และเรื่องที่ 6 
 เป็นการใช้อ านาจหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวิธีการงบประมาณ 2541  
 (แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2543) หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ 
 ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติ
 ของสภาท้องถิ่น ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
 ครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง
 สถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  
 เรื่องแรก  เนื่องจากในข้อบัญญัติปีงบประมาณ พ.ศ.2563 นั้น อบต.ไม่ได้ตั้งงบประมาณ
 ในการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ส านักงานไว้ให้เจ้าหน้าที่ท่ีมาบรรจุใหม่ จึงมีความจ าเป็น
 ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าว โดยโอนงบประมาณจากเงินเดือนของเจ้าหน้าที่ทั้ง 2 ท่าน 
 จ านวน 2 เดือนที่ไม่ได้ใช้จากค่าตอบแทนกองคลัง  
 เรื่องท่ีสอง ตามข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2563 ในการปรับปรุงระบบประปา 
 เป็นการจัดซื้อเครื่องสูบน้ าแต่พอมาดูในรายละเอียดแล้วไม่ครบยังขาดตัวหน้าแป้นรับ-ส่ง 
 ซึ่งในการขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงจากวิธีการจัดซื้อมาเป็นการจ้างเหมา งบประมาณเท่า
 เดิม 214,000 บาท ตามใบขวางในญัตติท่ีท่านนายกเสนอ ข้อความเดิม เพ่ือจัดซื้อเครื่อง
 สูบน้ าหอยโข่ง ขนาด 7.5 แรงม้า จ านวน 2 เครื่องๆ ละ 93 ,000 บาท ตู้ควบคุมไฟฟ้า 
 ขนาด 1 เฟส จ านวน 2 ตู้ๆ ละ 12,000 บาท รวมเป็นเงิน 210,000 บาท ข้อความ
 ใหม่ที่ขอแก้ไข เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบประปาหมู่ที่ 7 เช่น ติดตั้งเครื่องสูบน้ าหอย
 โข่ง ขนาด 7.5 แรงม้า จ านวน 2 เครื่องๆ ละ 93 ,000 บาท ตู้ควบคุมไฟฟ้า ขนาด 1 
 เฟส จ านวน 2 ตู้ๆ ละ 12 ,000 บาท รวมเป็นเงิน 210,000 บาท พร้อมติดตั้ง 
 (รายละเอียดปรากฏตามแบบประมาณการช่าง อบต.โพธิ์ตาก) โดยให้ช่างของทางร้านเป็น
 ผู้ด าเนินการติดตั้ง จึงมีความจ าเป็นขอมติจากสภาฯ ในการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงจาก
 วิธีการจัดซื้อมาเป็นวิธีการจัดจ้าง ตามล าดับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณเจ้าหน้าที่งบประมาณปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาฯ น าเรียนเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ
 ระเบียบและข้อกฎหมายและเพ่ิมเติมต่อจากผู้บริหารต่อที่ประชุมให้ทราบ สมาชิกท่านใด
 ต้องการอภิปรายในเรื่องท่ีท่านนายกเสนอ เรียนเชิญครับ 
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นายกานต์ จันทร์เพ็ญ ผมมีข้อสงสัยในญัตติที่ 6 การเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง งบประมาณเท่าเดิมท าไมไม่จัดซื้อจัด
 จ้างเลย ท าไมต้องให้สภาฯ อนุมัติเปลี่ยนแปลง และเรื่องที่ 4 โครงการตามข้อบัญญัติ
 ด าเนินการแล้ว 77 โครงการ แต่ยังเหลือ เป็นเพราะเหตุใดที่ยังเหลือผมมีข้อสงสัย 
 ขอบคุณครับ 

นายมะโนตย์ แจ้ห่มเครือ ผมได้ศึกษาโครงการที่ท่านนายกเสนอญัตติมาแล้วนั้น เป็นโครงการที่ดี แต่เป็นการโอน
 งบประมาณจากปี พ.ศ.ใดที่โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปีงบประมาณ 2563 หรือ 
 ปีงบประมาณ 2564 เงินที่เข้าจริง 5 ล้านกว่าบาท โอนออกจากกองคลังนั้นจะพอใช้จ่าย
 หรือไม่ และเรื่องค าชี้แจงงบประมาณไม่ชัดเจน ท าให้ไม่สามารถด าเนินการโครงการ
 ดังกล่าวให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ ขอให้ตีความหมายให้ชัดเจนด้วย ถ้าโอนไปแล้วตกลง
 จัดซื้อจัดจ้างแล้วต้องขอเข้าสภาฯ อีกหรือไม่ แผนงานตามที่ท่านได้ชี้แจง 3 - 4 รายการ 
 ผมไม่เข้าใจว่า เงินเข้าไม่ครบแต่มาขอโอนงบประมาณของปีงบประมาณใด ขอบคุณครับ
นายสมคิด ลังกา ตามที่ท่านนายกได้เสนอญัตติ ผมมีข้อสงสัยที่จะอภิปรายผ่านประธานสภาฯ ไปถึงฝ่าย
 บริหาร เรื่องแรก ขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงวิธีการจัดซื้อเป็นจ้างเหมา ผมมีความเป็นห่วงว่า
 หากเราท าวิธีการจ้างเหมา ช่างที่ด าเนินการท าระบบไฟฟ้า ประปา จะต้องเป็นผู้ที่มีความ
 เชี่ยวชาญมากพอสมควร ในการจัดซื้อจัดจ้างและจ้างเหมานั้นคุณภาพและปริมาณนั้น
 แตกต่างกันหรือไม่ ขอให้ท่านผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ใส่ใจด้วยนะครับ อาจท าให้เกิด
 ปัญหาตามมาทีหลังซึ่งจะท าให้แก้ไขยาก เสียเวลาต้องเข้าสภาฯ เรื่องเล็กๆ ที่ไม่ควร
 มองข้าม เรื่องที่สอง การแถลงรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนฯ โครงการที่
 ด าเนินการแล้วเสร็จ 17 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 แต่หน้าที่ 5 ข้อ 3 โครงสร้าง
 พ้ืนฐานด าเนินการ จ านวน 16 โครงการ ซึ่งไม่ตรงกัน ฝากผ่านท่านประธานไปยังฝ่าย
 บริหารด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายกองลาภ สายสะอาด ผมขอต าหนิท่านประธานในการจัดส่งเอกสาร ซึ่งสภาฯ ได้มีการประชุมไปตั้งแต่เดือน
 สิงหาคม 2562 แล้วมาถึงเดือนนี้ ระยะเวลาในการเตรียมเอกสารน่าจะทัน และขอให้
 เสนอญัตติขอให้ชี้แจงละเอียดกว่านี้ด้วยครับ ขอบคุณครับ 

 นายอัตพล อันเพ็ง เรื่องที่ฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาฯ นั้น เป็นโครงการที่ดีในการโอน
 งบประมาณท่านเลขาสภาฯ ได้ชี้แจงว่าโอนจากเงินเดือนของเจ้าหน้าที่แล้ว ซึ่งเป็นเรื่องที่ดี
 หากมีการด าเนินการก็ขอให้รีบด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติงาน
 ใหม่จะได้มีเครื่องมือในการปฏิบัติงาน ส่วนเรื่องการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง ผมเข้าใจว่าแต่
 ก่อนเป็นการจัดซื้อแต่จะเปลี่ยนแปลงเป็นจัดซื้อจัดจ้างหรืออย่างไร ถ้าไม่เสียหายก็
 ด าเนินการโดยเร็วก็จะเป็นการดี เนื่องจากพ่ีน้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนในการใช้
 น้ าประปาเป็นอย่างมาก ส่วนตัวผมไม่มีปัญหาอะไรและอยากฝากให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้า
 ไปก ากับดูแลการท างานของผู้รับจ้างด้วย ขอบคุณครับ...... เหลืออีก 1 ชม. 40 นาที 
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นายก่อกษาปณ์ อุปถัมภ์ ขออนุญาตน าเรียนกรณีค าถามของ ส.อบต.กานต์ ผ่านท่านประธานสภาฯ ว่า ในกรณีข้อ 
 5 และ ข้อ 6 ญัตติที่ 3 นั้น ต้องด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวิธีการ
 งบประมาณ 2541 (แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2543) หมวด 4 การโอนและแก้ไข
 เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
 ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
 รายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

  
 
 
  
  
  
  
  เรื่องท่ี 6 การเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง ครั้งที่ 3 ในแผนงานเคหะและชุมชนงานบริหารงาน 
   ปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 7 (เพ่ือพิจารณา) 
   - เครื่องสูบน้ าหอยโข่งขนาด 7.5 แรงม้า จ านวน 2 เครื่องๆ ละ 93,000 บาท 
   - ตู้ควบคุมไฟฟ้า ขนาด 1 เฟส จ านวน 2 ตู้ๆ ละ 12,000 บาท  
     รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 210,000 บาท  (พร้อมติดตั้ง) 
  เรื่องท่ี 7  ก าหนดสมัยประชุมสภาฯ ประจ าปี พ.ศ.2563 (เพ่ือพิจารณา) 

ระเบียบวาระท่ี 6      เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
   

 
ปิดประชุมเวลา  ๑2.0๐ น. 
 
 
 
      ลงชื่อ                          ผู้จดบันทึก  

          (นายก่อกษาปณ์  อุปถัมภ์)            
                   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก 
 
  
    ลงชื่อ                                   ผู้ตรวจสอบ  

           (นายสว่าง  พรหมจันทร์)  
                     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก  
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจบันทึกในรายงานการประชุมสภาฯ แล้วเห็นว่าถูกต้องจึงได้ลงลายมือชื่อไว้ 
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ลงชื่อ                              กรรมการ      ลงชื่อ                               กรรมการ 
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