ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน
เรื่อง รายงานผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๐

ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน ได้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
สระตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๐ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป มีกาหนด
ไม่เกิน ๑๕ วัน นั้น
อาศัยอานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบั งคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๓๓ ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นปิดประกาศรายงานการ
ประชุมที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้วในที่เปิดเผย ณ สานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชน
ทั่ว ไปได้รั บทราบ สภาองค์การบริห ารส่ วนตาบลสระตะเคียน จึงได้ประกาศรายงานผลการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน จากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน สมัยสามัญ
สมัยที่ ๓ ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน
มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ในคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๐ เมื่อ
วั น ที่ ๒๕ ธั น วาคม ๒๕๖๐ จึ ง ขอประกาศให้ ป ระชาชนได้ ท ราบโดยทั่ ว กั น (รายละเอี ย ดปรากฏตาม
เอกสารแนบท้าย)
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐
สายันต์ เสริมสิริอาพร
(นายสายันต์ เสริมสิริอาพร)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน

-สาเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๐
ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๐
วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน
ผู้มาประชุม
๑. นายสายันต์
๒. นายฉลวย
๓. นายสมพงษ์
๔. นายสมภูมิ
๕. นายสะท้อน
๖. นายเอกชัย
๗. นายสุระพงษ์
๘. นางแหม๋ว
๙. นายเชิง
๑๐. นายพจนารถ
๑๑. นางประกอบกิจ
๑๒. นางช้อ
๑๓. นางละมุล
๑๔. นายสมชัย
๑๕. นางสาวบุญช่วย
๑๖. นายปรีชา
๑๗. นางบัวลอย
๑๘. นางฉลาม
๑๙. นายประจักร
๒๐. นายกล่อม
๒๑. นายจักรพงค์
๒๒. นายเมา
๒๓. นางปณิลชาศ์
๒๔. นายสาลี
๒๕. นางสาวบัวริม
๒๖. นายอนุชาติ
๒๗. นายสวงค์

เสริมสิริอาพร
แหว่กระโทก
ชานาญกิจ
ซึมกระโทก
แยกกระโทก
ใหญ่กระโทก
เรืองกระโทก
ใจชอบ
แจ่มศรี
สีสังข์
หรรษาวงศ์
แคะสูงเนิน
เฉื่อยกลาง
เคนไธสง
หน่อยกระโทก
ราชสุข
แหล่กระโทก
มนุษย์ชาติ
ผัดครบุรี
คับงูเหลือม
เรืองประคา
ชุมหิรัญ
สุมังเกษตร
วุทธา
ยี่กระโทก
จันทร์สิงห์
เกิดมงคล

ประธานสภา อบต.สระตะเคียน
รองประธานสภา อบต.สระตะเคียน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๒
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๒
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๓
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๔
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๔
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๕
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๕
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๖
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๖
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๗
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๗
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๘
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๘
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๙
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๙
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๐
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๐
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๑
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๒
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๓
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๓
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๔
เลขานุการสภา อบต.

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
๑. นายวิชาญ
๒. นางจาเรียง

ปาปะเก
เรืองวิเศษ

สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๑
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๔

ขาดประชุม
ขาดประชุม
ผู้เข้าร่วม...

-๒ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายชนดิลก
๒. นายบุรินทร์
๓. นายเรียน
๔. นางนรีรัตน์
๕. นายเชิดศิลป์
๖. นายธวัชชัย
๗. นายวงศ์สถิต
๘. นางสาวสุภาพร
๙. นางอรุณี
๑๐. นางสังเวียน
๑๑. นางสุวรรณี
๑๒. นายวิศรุต
๑๓. นางจิรัชยา
๑๔. นางสาวอุมาพร
๑๕. นายภูริภัทร
๑๖. นายวุฒิชัย

นินทราช
คาผง
ราชกระโทก
วิหงส์พันธุ์
ใสสะอาด
อังกระโทก
สมสูง
แทนคา
มนัสสา
รักสะอาด
ยวงเพชร
สาดกระโทก
สุริยนราธิปกุล
ไขขุนทด
ภัทรพิศิษฐ์กุล
ชัยมีแรง

นายก อบต.สระตะเคียน
รองนายก อบต.สระตะเคียน คนที่ ๑
รองนายก อบต.สระตะเคียน คนที่ ๒
เลขานุการนายก อบต.สระตะเคียน
หัวหน้าสานักงานปลัด อบต.
ผู้อานวยการกองช่าง
ผู้อานวยการกองส่งเสริมการเกษตร
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕
รักษาราชการผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโคกไม้งาม
ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลสันติสุข
เจ้าพนักงานสาธารณสุข รพ.สต.โคกไม้ตาย
ครู คศ.๑ กศน.อาเภอเสิงสาง
ครู กศน.ประจาตาบลสระตะเคียน
ครู กศน.ประจาตาบลสระตะเคียน

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
- เลขานุการสภาฯ แจ้งจานวนสมาชิกสภาทั้งหมด ๒๘ คน มาประชุม ๒๖ คน ขาดประชุม
๒ ท่าน ครบองค์ประชุม เลขานุการสภาฯ อ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน เรื่อง เรียก
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๐ ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๐ ลงวันที่
๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เชิญประธานสภาฯ เปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่อง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาพระราชดาริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (งานทรัพยากรท้องถิ่น) ของศูนย์การการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอเสิงสาง
ประธานสภาฯ
สืบเนื่องจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอเสิงสาง ได้
แจ้ งขอความอนุ เคราะห์ ให้ องค์การบริหารส่ ว นตาบลสระตะเคียนบรรจุโ ครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(งานทรัพยากรท้องถิ่น ) เข้าวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๐ ในวันนี้ ประกอบกับนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลสระตะเคียนได้เสนอญัตติเรื่อง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (งานทรัพยากรท้องถิ่น) ของศูนย์การ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอเสิงสาง เพื่อให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลสระตะเคียนได้รับทราบ
ดังนั้น...

-๓ดังนั้น จึงขอเชิญผู้แทนจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อาเภอเสิงสาง ชี้แจงรายละเอียดคร่าว ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลสระตะเคียน และผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมได้รับทราบ
นางสาวอุมาพร ไขขุนทด ครู คศ.๑ กศน.อาเภอเสิงสาง
- ที่มาและความสาคัญ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.ธส.) เป็นโครงการที่สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสืบสานพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ทรัพยากรของ
พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุล เดช ซึ่งทรงมีสายพระเนตรยาวไกล โดยที่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงให้ความสาคัญและเห็นความสาคัญ
ของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ตัวอย่างที่เห็นได้ชัด ดังในปี พ.ศ.๒๕๐๓ ทรงอนุรักษ์ต้นยางนา
ในปี พ.ศ.๒๕๐๔ ทรงให้นาพรรณไม้จากภูมิภาคต่าง ๆ มาปลูกไว้ในสวนจิตลดา เพื่อเป็น
แหล่งศึกษาและทรงมีโครงการพระราชดาริที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์พัฒนาทรัพยากร พัฒนา
แหล่งน้า การอนุรักษ์และพัฒนาที่ดิน อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ เป็นการอนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๓๕ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุม ารี ได้ ทรงสื บ ทอดพระราชปณิ ธ านต่ อโดยมี พระราชดาริกั บ นายแก้ว ขวั ญ วัช โรทั ย
เลขาธิ การพระราชวัง ให้ ดาเนิ นการอนุรั กษ์ พืช พรรณของประเทศโดยพระราชทานให้
โครงการส่วนพระองค์ฯ สวนจิตลดา ฝ่ายวิชาการ เป็นผู้ดาเนินการจัดตั้งธนาคารพืชพรรณขึ้น
ในปี พ.ศ.๒๕๓๖ – ๒๕๔๙ โดยรับทุนสนับสนุนจากสานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ
ประสานงานโครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ (กปร.) และเป็ น ห่ ว งงานขึ้ น ตรงกั บ
เลขาธิการพระราชวัง ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๙ และต่อมาในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๐ สานัก
พระราชวังดาเนินการจัดสรรงบประมาณให้ และให้ อพ.สธ. ดาเนินการแยกส่วนอย่างชัดเจน
จากโครงการส่วนพระองค์ฯ สวนจิตลดา การดาเนินงาน อพ.สธ. ดาเนินงานโดยอยู่ภายใต้
แผนแม่บทซึ่งเป็ นระยะ ๆ ละ ห้าปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๕ เป็นต้นมาจนมาถึงแผนที่หก จึ ง
เรียกว่าแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ ๕ ปีที่หก
แผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอั นเนื่องมาจากพระราชดาริ ฯ ๕ ปีที่ห้า
(ตุลาคม ๒๕๕๔ – กันยายน ๒๕๕๙) ในการจัดทาฐานทรัพยากรท้องถิ่นที่มีสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนเป็นกาลังได้พิจารณาแล้วว่าการทาความเข้าใจกับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น อัน
ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตาบล ซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลถือ
เป็ น หน่ ว ยบริ ห ารประเทศที่ เ ล็ ก ที่ สุ ด ที่ ต้ อ งดู แ ลการศึ ก ษา ดู แ ลทรั พ ยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม ดูแลประโยชน์สุขของชุมชน และมีภารกิจในการทาแผนพัฒนาเกษตรของชุมชน
ซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลจะต้องทราบในเรื่องข้อมูลทางกายภาพ ข้อมูลชีวภาพเศรษฐกิจ
สังคม ศักยภาพชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อนาภูมิปัญญานั้นไปพัฒ นาต่อยอดเป็น
ผลิ ตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ทาให้ เป็นมาตรฐานสากล ซึ่งองค์การบริห ารส่ ว นตาบลส่ ว นใหญ่ไม่มี
บุคลากร ดังนั้นจึงจาเป็นต้องประสานกับชุมชนและโรงเรียน เมื่อพิจารณาหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี ๒๕๕๑ จะเห็นได้ว่าในสาระสิทยาศาสตร์ นักเรียนจะต้องทราบใน
เรื่องทรัพยากรในท้องถิ่น และการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นนั่นคือ จะต้องมีภูมิปัญญามากากับ
การใช้ประโยชน์ เช่น พืชผักพื้นเมือง พืชสมุน ไพร และยังสามารถบูรณาการไปยังกลุ่มสาระ
สังคมสิ่งแวดล้อม ฯลฯ
โดยมี...

มติที่ประชุม

-๔โดยมี วัตถุป ระสงค์ เพื่อสนองพระราชดาริใ นโครงการอนุรักษ์พันธุ กรรมพืช อั น
เนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นแหล่ง
รวบรวมพรรณไม้ชนิดต่าง ๆ ที่มีอยู่ในท้องถิ่นโดยเฉพาะพรรณไม้หายาก ตลอดจนหาทาง
ขยายพั น ธ์ เพื่อ ให้ มีป ริ มาณเพิ่ ม ขึ้น แล้ ว น าไปสู่ การศึ กษาและพัฒ นาเพื่ อ นามาใช้ ให้ เ กิ ด
ประโยชน์แก่มหาชน เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้หลากหลายทางชีวภาพ การนามาใช้
ให้เกิดประโยชน์ทางเภสัชเวทการเป็นอาหารและอื่น ๆ เพื่อเป็นแหล่งปลูกฝังโน้มน้าว กล่อม
เกลาจิตใจให้เยาวชนเกิดความเข้าใจได้เกิดความปิติ หวงแหนและตระหนักในคุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติ อันเป็นมรดกที่ส าคัญของประเทศเพื่อนาไปสู่การอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์อย่างชาญฉลาดและยั่งยืน ตลอดจนเพื่อสนับสนุนและขยายโรงเรียนเครือข่ายใน
การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ดังนั้น จากความสาคัญและวัตถุประสงค์ของโครงการ ศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย อ าเภอเสิ ง สาง (กศน.อ.เสิ ง สาง) ได้ ด าเนิ น การจั ด ท าสรุ ป
รายละเอียดและสาระสาคัญ เรื่องโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น) เพื่อนาเข้า
วาระสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวให้สภา
องค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียนแห่งนี้ได้รับทราบ
- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
ประธานสภาฯ
ขอให้สมาชิกสภาทุกท่านได้ พิจารณารายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลสระตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕
สิงหาคม ๒๕๖๐ ซึ่งผ่านการตรวจของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมแล้ว มีท่านใด
จะแก้ไขหรือไม่ หากไม่มีผู้ใดขอแก้ไขถือว่าที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม - รับรอง............๒๖.........เสียง
- ไม่รับรอง............-.........เสียง
- งดออกเสียง.......-..........เสียง
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง กระทู้ถาม
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง ที่คณะกรรมการสภาที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ
-ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง ที่เสนอใหม่
๕.๑ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒ (รอบเดือนเมษายน
๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๐)
ประธานสภาฯ
แจ้งระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบ...

นายก อบต.

-๕ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ ให้ยกเลิกความใน (๓)
ของข้อ ๒๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้อง
ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี”
จากระเบียบที่เกี่ยวข้องดังกล่าว ผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยนายก
องค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน จึงได้ยื่นเสนอญัตติ เรื่อง รายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
ครั้งที่ ๒ (รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๐) เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลสระตะเคียนได้รับทราบ และขอเชิญนายกชี้แจง
เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้องและ
มีประสิทธิภาพคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล
สระตะเคี ย น จึ งได้ร ายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐ –
๒๕๖๒) รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ (ระหว่างเดือนเมษายน – กันยายน ๒๕๖๐) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้ นายก
องค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียนทราบ และนาเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
สระตะเคีย นได้รั บทราบ โดยมีการสรุปผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนา ๓ ปี องค์การ
บริหารส่วนตาบลสระตะเคียน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- โครงการ/กิจกรรมทั้งหมดจานวน ๑๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๗๖
- งบประมาณตามข้อบัญญัติจานวน ๔,๑๕๔,๐๐๐.-บาท
- งบประมาณที่เบิกจ่ายจริงจานวน ๓,๕๔๕,๘๙๖.๔๕ บาท
- ดาเนินการแล้วเสร็จจานวน ๑๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๒๒
- ยังไม่ได้ดาเนินการจานวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓.๔๕ ได้แก่ โครงการ
ก่ อ สร้ า งรางระบายน้ าคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก บ้ า นสระตะเคี ย น หมู่ ที่ ๑ งบประมาณ
๓๐๐,๐๐๐.-บาท
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
- โครงการ/กิจกรรมทั้งหมดจานวน ๑๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๐๑
- งบประมาณตามข้อบัญญัติจานวน ๓๕๕,๐๐๐.-บาท
- งบประมาณที่เบิกจ่ายจริงจานวน ๓๐๕,๖๒๐.๔๙ บาท
- ดาเนินการแล้วเสร็จทั้ง ๑๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๐๔
ยุทธศาสตร์...

-๖ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
- โครงการ/กิจกรรมทั้งหมดจานวน ๔๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๕๓
- งบประมาณตามข้อบัญญัติจานวน ๒๔,๘๐๗,๐๖๓.-บาท
- งบประมาณที่เบิกจ่ายจริงจานวน ๒๒,๒๕๔,๐๒๒.๙๒ บาท
- ดาเนินการแล้วเสร็จจานวน ๓๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๙๖
- ยังไม่ได้ดาเนินการจานวน ๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๕๙ ได้แก่ ๑)
โครงการส่ ง เสริ ม สั ป ดาห์ พ ระพุ ท ธศาสนาและพั ฒ นาจริ ย ธรรมเยาวชน งบประมาณ
๓๐,๐๐๐.-บาท ๒) โครงการสดุดีวีรกรรมท่านท้าวสุรนารี ประจาปี ๒๕๖๐ งบประมาณ
๔๐,๐๐๐.-บาท ๓) โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๔) โครงการ
มหกรรมตลาดนั ดเพื่อ สุ ข ภาพ งบประมาณ ๓๐,๐๐๐.-บาท ๕) โครงการวั นเยาวชน
แห่งชาติ งบประมาณ ๖๐,๐๐๐.-บาท ๖) โครงการกีฬาสามัคคี “สระตะเคียนคัพ” ครั้งที่
๑๙ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐.-บาท ๗) โครงการจั ด การแข่ ง ขั น กี ฬ าและกรี ฑ ายุ ว ชน
งบประมาณ ๕๐,๐๐๐.-บาท และ ๘) วัสดุกีฬา งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐.-บาท
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
- โครงการ/กิจกรรมทั้งหมดจานวน ๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗.๓๔
- งบประมาณตามข้อบัญญัติจานวน ๔๔๕,๖๔๑.-บาท
- งบประมาณที่เบิกจ่ายจริงจานวน ๒๙๘,๙๖๙.๔๘ บาท
- ดาเนินการแล้วเสร็จจานวน ๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗.๖๑
- ยังไม่ได้ดาเนินการจานวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓.๔๕ ได้แก่ โครงการ
ขุดลอกสระน้าบ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๐ งบประมาณ ๑๔๕,๖๔๑.-บาท
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร
- โครงการ/กิจกรรมทั้งหมดจานวน ๒๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๑๐
- งบประมาณตามข้อบัญญัติจานวน ๓,๐๔๘,๖๐๐.-บาท
- งบประมาณที่เบิกจ่ายจริงจานวน ๒,๔๗๗,๕๐๖.๕๐ บาท
- ดาเนินการแล้วเสร็จจานวน ๑๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๖๕
- ยังไม่ได้ดาเนินการจานวน ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๗๙ ได้แก่ ๑)
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการเลือกตั้ง งบประมาณ ๑๐,๐๐๐.-บาท ๒) โครงการจัดงานเฉลิม
พระชนมพรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี ประจาปี ๒๕๖๐ งบประมาณ ๕,๐๐๐.-บาท ๓)
โครงการจัดงาน ๕ ธันวามหาราช ประจาปี ๒๕๖๐ งบประมาณ ๑๐,๐๐๐.-บาท และ ๔)
โครงการท้องถิ่นสัมพันธ์ งบประมาณ ๔๐,๐๐๐.-บาท

ยุทธศาสตร์...
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-๗ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ตามแผนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
แนวนโยบายของรัฐบาล
- โครงการ/กิจกรรมทั้งหมดจานวน ๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘.๒๖
- งบประมาณตามข้อบัญญัติจานวน ๓๓,๓๔๕,๓๐๔.-บาท
- งบประมาณที่เบิกจ่ายจริงจานวน ๒๙,๑๗๒,๘๗๘.๓๔ บาท
- ดาเนินการแล้วเสร็จจานวน ๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖.๕๒
- ยังไม่ดาเนินการจานวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๓๔ ได้แก่ ๑) โครงการ
ป้ อ งกั น และบรรเทาความเดื อ ดร้ อ นของประชาชนที่ เ กิ ด จากสาธารณภั ย งบประมาณ
๑๐๐,๐๐๐.-บาท ๒) โครงการบ้านเมืองน่ าอยู่และปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาล งบประมาณ
จานวน ๓๐,๐๐๐.-บาท และ ๓) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ๖๕,๐๐๐.-บาท
จึงขอชี้แจงรายละเอียดให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียนทราบ
เพียงเท่านี้
- รับทราบ

๕.๒ เรื่อง รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (เดือนตุลาคม
๒๕๕๙ – กันยายน ๒๕๖๐)
ประธานสภาฯ
เนื่องด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียนได้เสนอญัตติเรื่อง รายงาน
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การสระตะเคียน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ – กันยายน ๒๕๖๐) เพื่อให้สภา
องค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียนได้รับทราบ
และขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน ชี้แจงรายละเอียด
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การสระตะเคียน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ – กันยายน ๒๕๖๐)
นายก อบต.

ชี้แจงรายละเอียดเพื่อให้ ส ภาองค์การบริห ารส่ ว นตาบลสระตะเคียนได้รับทราบ
“รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การ
สระตะเคียน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ – กันยายน ๒๕๖๐)”
โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นผู้ทาการประเมินความพึงพอใจในครั้งนี้ จากการ
เก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน
กลุ่มตัวอย่างจานวน ๔๐๐ คน *โดยภาพรวมประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อ
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๕๐ ซึ่งพิจารณา
เป็นรายด้าน ดังนี้
๑. งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระดับความพึงพอใจ
ร้อยละ ๙๓.๓๐ แยกเป็นรายด้าน
- ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ ระดับความพึงพอใจร้อยละ ๙๕.๐๐
- ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ ระดับความพึงพอใจร้อยละ ๙๒.๕๐
- ความพึงพอใจ...
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-๘- ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ระดับความพึงพอใจร้อยละ ๙๐.๘๐
- ความพึงพอใจต่อสิ่งอานวยความสะดวก ระดับความพึงพอใจร้อยละ ๙๔.๒๐
๒. งานด้านภาษี
ระดับความพึงพอใจ
ร้อยละ ๙๖.๒๐ แยกเป็นรายด้าน
- ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ ระดับความพึงพอใจร้อยละ ๙๖.๒๐
- ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ ระดับความพึงพอใจร้อยละ ๙๗.๕๐
- ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ระดับความพึงพอใจร้อยละ ๙๖.๒๐
- ความพึงพอใจต่อสิ่งอานวยความสะดวก ระดับความพึงพอใจร้อยละ ๙๕.๐๐
๓. งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
ระดับความพึงพอใจ
ร้อยละ ๙๐.๘๐ แยกเป็นรายด้าน
- ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ ระดับความพึงพอใจร้อยละ ๘๙.๒๐
- ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ ระดับความพึงพอใจร้อยละ ๙๐.๘๐
- ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ระดับความพึงพอใจร้อยละ ๙๔.๒๐
- ความพึงพอใจต่อสิ่งอานวยความสะดวก ระดับความพึงพอใจร้อยละ ๙๐.๐๐
๔. งานด้านสาธารณสุข
ระดับความพึงพอใจ
ร้อยละ ๙๕.๐๐ แยกเป็นรายด้าน
- ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ ระดับความพึงพอใจร้อยละ ๙๒.๕๐
- ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ ระดับความพึงพอใจร้อยละ ๙๘.๘๐
- ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ระดับความพึงพอใจร้อยละ ๙๖.๒๐
- ความพึงพอใจต่อสิ่งอานวยความสะดวก ระดับความพึงพอใจร้อยละ ๙๐.๐๐
จึงขอชี้แจงรายละเอียดให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียนทราบ
เพียงเท่านี้
- รับทราบ

๕.๓ เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
(เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)
ประธานสภาฯ
เนื่องด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียนได้เสนอญัตติเรื่อง เสนอร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) (เพิ่มเติมฉบับที่ ๑) เพื่อให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลสระตะเคียนได้ให้ความเห็นชอบ
ระเบียบกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้ อ ๒๑ “การแก้ ไ ข
แผนพัฒนาเป็นอานาจของผู้บริหารท้องถิ่น ” และข้อ ๒๒ “เพื่อประโยชน์ของประชาชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้ ฃโดยให้
ดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้”
(๑) คณะกรรมการสนั บสนุน การจั ดท าแผนพัฒ นาท้อ งถิ่ นจั ดท าร่ างแผนพั ฒ นา
ท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจาเป็นเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น
(๒) คณะกรรมการ...

-๙(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสี่ปีที่
เพิ่มเติมหรือ เปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
(๓) ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น พิ จ ารณาอนุ มั ติ ร่ า งแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น สี่ ปี ที่ เ พิ่ ม เติ ม หรื อ
เปลี่ยนแปลงและ ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล สาหรับองค์การ
บริ ห ารส่ ว นต าบลให้ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น เสนอร่ า งแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น สี่ ปี ที่ เ พิ่ ม เติ ม หรื อ
เปลี่ ย นแปลงต่อสภาองค์การบริห ารส่ ว นตาบลเพื่อให้ ความเห็ นชอบก่อน แล้ ว ผู้ บริห าร
ท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป
และขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน ชี้แจงรายละเอียดร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) (เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)
นายก อบต.

ชี้แจงรายละเอียดร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) (เพิ่มเติม ฉบับที่๑)
ได้ผ่านขั้นตอนกระบวนการจัดทาแผนมาแล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙
ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและกรอบในการจัดทางบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ นั้น
เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน มีความจาเป็นเร่งด่วนในการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเขตตาบลสระตะเคียน ประกอบกับแผนงาน/โครงการไม่
ตรงกับความต้องการต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างแท้จริง และเพื่อ
นาไปสู่การปฏิบัติที่แท้จริงแล้ว จะก่อประโยชน์สูงสูดแก่ประชาชนเป็นสาคัญ โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบ/กฎหมายตามที่ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน ได้แจ้ง
ให้ทราบแล้วข้างต้น
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล สาหรับ
องค์การบริห ารส่ว นตาบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒ นาท้องถิ่นสี่ปีเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้ต่อไป
ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน มีความจาเป็นที่จะต้องดาเนินการ
แก้ไขการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติม
ฉบับที่ ๑ องค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน เพื่อใช้เป็นแผนในการวางแผนการใช้จ่าย
งบประมาณพัฒนาองค์กรให้มีค วามเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของ
ประชาชน และเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาความจาเป็นเร่งด่วน ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน
ของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน อีกทั้งยังใช้เป็นกรอบในการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมต่อไป

ประธาน...

-๑๐ประธานสภาฯ
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นายกองค์การบริห ารส่ ว นตาบลสระตะเคียนได้ชี้แจงรายละเอียดความจาเป็นที่
จะต้องดาเนินการแก้ไขการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ –
๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ตลอดจนระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงขอมติที่ประชุมสภา
เพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป
- เห็นชอบ............๒๖.........เสียง
- ไม่เห็นชอบ........-.............เสียง
- งดออกเสียง.......-.............เสียง

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
นายจักรพงค์ เรืองประคา สมาชิกสภา อบต.สระตะเคียน หมู่ที่ ๑๐
- โครงการพัฒนาศักยภาพให้ความรู้แก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง เห็นควรดาเนินการในช่วงเดือน
มกราคม ๒๕๖๑
นายสมภูมิ ซึมกระโทก สมาชิกสภา อบต.สระตะเคียน หมู่ที่ ๑๑
- ติดตามเรื่องเสาไปกระพริบถูกรถชนเสียหาย
นายก อบต.
- การจัดทาโครงการพัฒนาร่วมกับพนักงานส่วนตาบล สมาชิกสภา อบต. และผู้นา
ชุมชน
นายบุรินทร์ คาผง รองนายก อบต.สระตะเคียน
- แจ้งเรื่องถนนโครงการ คจก. ก็ยังคงมีถนนตามความกว้างเดิม ๘ – ๑๐ เมตร
นายวงศ์สถิตย์ สมสูง ผู้อานวยการกองส่งเสริมการเกษตร
- แจ้งเรื่องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติด้านการเกษตร ยังไม่ถ่ายโอนให้ อปท.
- เปิดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อปท. วันที่ ๑ พฤศจิกายน
นางสาวสุภาพร แทนคา ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
- แจ้งประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ลงทะเบียนขอรับสิทธิ
นางอรุณี มนัสสา นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ
- การจัดทาแผนปฏิบัติการตรวจสอบประจาปี
- นโยบายการตรวจสอบภายใน พ.ศ.๒๕๔๘ – ๒๕๔๖
- พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง/การบริหารสัญญาภาครัฐปี ๒๕๖๐
นางปณิลชาศ์ สุมังเกษตร สมาชิกสภา อบต.สระตะเคียน หมู่ที่ ๑๒
- หารือการจ่ายเบี้ยยังชีพผ่านธนาคาร กรณีผู้สูงอายุ
นายอนุชาติ จันทร์สิงห์ สมาชิกสภา อบต.สระตะเคียน หมู่ที่ ๑๔
- สอบถามผู้บริหารเรื่องถนนชารุดไม่สามารถขนส่งพืชไร่ออกได้
นายฉลวย แหว่กระโทก รองประธานสภา อบต.สระตะเคียน
- การร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
- เสนอให้จัดซื้อรถปรับเกรดถนน
นายก อบต.
- เรื่องการปฏิบัติงานเชิงรุก การให้บริการประชาชน
- เสนอการจัดงานประเพณีโดยไม่ใช้งบประมาณ
เลขานุการ...

-๑๑เลขานุการสภา อบต. - แจ้งการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๓๐ ธันวาคม
๒๕๖๐ เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ และอาจมีการจ่าย
ขาดเงินสะสม
- การพัฒนาควรเน้นจุดรวม จุดหลัก เช่น ถนนสายหลัก และควรร่วมกันพัฒนา จิต
อาสาตามแนวทางประชารัฐ
- การปรับวิธีคิด/วิธีทางาน ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ และแสวงหา
ความรู้เพิ่มเติม เช่น การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ร.บ.พัสดุภาครัฐปี ๒๕๖๐
ประธานสภาฯ

- มีผู้เข้าประชุมท่านใดจะเพิ่มเติมหรือชี้แจงอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอแจ้งปิดการ
ประชุมสภาฯ ในวันนี้เวลา ๑๔.๐๐ น.

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.
(ลงชื่อ)

สวงค์ เกิดมงคล
ผู้จดรายงานการประชุม
(นายสวงค์ เกิดมงคล)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน
(ลงชื่อ)

สมพงษ์ ชานาญกิจ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสมพงษ์ ชานาญกิจ)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(ลงชื่อ)

วิชาญ ปาปะเก
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายวิชาญ ปาปะเก)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(ลงชื่อ) บัวลอย แหล่กระโทก ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางบัวลอย แหล่กระโทก)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(ลงชื่อ) สายันต์ เสริมสิริอาพร ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายสายันต์ เสริมสิริอาพร)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน

