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สำเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/ 2563
วันที่ 25 ธันวาคม 2563
เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก
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ผู้มาประชุม
ลำดับที่
1.
2
3
4
5
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ชื่อ สกุล
นายสมบัติ ชัยดี
นายนิวัตน์ ชัยดี
นายสำอาง ตุมา
นายชู สียางนอก
นายบัวเรียน สุภาษิต
นายพรมมา เพียรทะนี
นายวิโรจน์ ขาวพา
นายสุรัตน์ บุสำโรง
นางคำจันทร์ แสนสุข
นายจิรวัฒน์ ข่าขันมาลี
นายอุดม ข่าขันมาลี
นายบรรจง ศรียางนอก
นายลิ้นจี่ บรรเทา
นายชัยเดช สาระภี
นายมีชัย สิทธิดา
นายประสาท นันติ้ว
นายประยงค์ สุขประเสริฐ
นางวิภา คำอินทร์
นายพิชิต ภูมิทัศน์
นายชาย ศรีวิชา
นายปุ่น มะธิปิไข
นายเกษม ศรีลำดวน

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ

ประธานสภา ฯ
รองประธานสภาฯ
สมาชิก อบต. ม.1
สมาชิก อบต. ม.2
สมาชิก อบต. ม.2
สมาชิก อบต. ม.3
สมาชิก อบต. ม.4
สมาชิก อบต. ม.5
สมาชิก อบต. ม.6
สมาชิก อบต. ม.7
สมาชิก อบต. ม.8
สมาชิก อบต. ม.9
สมาชิก อบต. ม.9
สมาชิก อบต. ม.10
สมาชิก อบต. ม.10
สมาชิก อบต. ม.11
สมาชิก อบต. ม.12
สมาชิก อบต. ม.12
สมาชิกสภาฯ ม.13
สมาชิก อบต. ม.13
สมาชิก อบต. ม.14
เลขานุการสภาฯ

สมบัติ ชัยดี
นิวัตน์ ชัยดี
สำอาง ตุมา
ชู สียางนอก
บัวเรียน สุภาษิต
พรมมา เพียรทะนี
วิโรจน์ ขาวพา
สุรัตน์ บุสำโรง
คำจันทร์ แสนสุข
จิรวัฒน์ ข่าขันมาลี
อุดม ข่าขันมาลี
บรรจง ศรียางนอก
ลิ้นจี่ บรรเทา
ชัยเดช สาระภี
มีชัย สิทธิดา
ประสาท นันติ้ว
ประยงค์ สุขประเสริฐ
วิภา คำอินทร์
พิชิต ภูมิทัศน์
ชาย ศรีวิชา
ปุ่น มะธิปิไข
เกษม ศรีลำดวน

หมายเหตุ

-2ผู้เข้าร่วมประชุม
ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
1
ร.ต.ต.วัฒนชัย ประไกรวัน
2
นายสุดใจ ไทยน้อย
3
นายปาน วิสัย
4
นายไพบูรณ์ คำภาเกะ
5
นายพฤษภพ เกิดศักดิ์
6
นางสุภาพร อิสระกูล
นางสาวอรอนงค์ ศิริโชติ
7
8
นายไพฑูรย์ ศรีลาดหา
9.
น.ส.สิรินันท์ นันตื้อ
10. พ.จ.ต. ยงกิจ พุทธศานติ์บัณฑิต

ตำแหน่ง
นายก อบต.
รองนายก อบต.
รองนายก อบต.
เลขาฯนายก อบต.
ผอ.กองช่าง
รองปลัด อบต.
ผู้อำนวยการกองคลัง
หัวหน้าสำนักปลัด
จพง.ธุรการ

ลายมือชื่อ
วัฒนชัย ประไกรวัน
สุดใจ ไทยน้อย
ปาน วิสัย
ไพบูรณ์ คำภาเกะ
พฤษภพ เกิดศักดิ์
สุภาพร อิสระกูล

นักวิเคราะห์ฯ

พ.จ.ต.ยงกิจ พุทธศานติ์บัณฑิต

หมายเหตุ

อรอนงค์ ศิริโชติ

ลา
สิรินันท์ นันตื้อ

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
เมื่อถึงกำหนดเวลาประชุมแล้ว เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้เชิญสมาชิก
องค์การบริหารส่วนตำบลเข้าประจำที่ประชุม และประธานที่ ประชุม ได้นำจุด เทียน ธูป
บูชาพระรัตนตรัย
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ
แจ้งเรื่องให้ระวังโรคระบาดไวรัสโคโรน่า ช่วงหน้าหนาวจะระบาดหนักกว่าเดิม และอาจมี
สายพันธ์ใหม่ขึ้นมา ให้ระวังควรใส่หน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้าน
-

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง รับรองบันทึกรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (บันทึกรายงานการประชุมสภา
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 เมือ่ วันที่ 15 ตุลาคม 2563)

ประธานสภาฯ

- ต่อไปจะเป็นการรับรองบันทึกรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ซึ่งทางสภาฯได้จัด ส่งสำเนา
บันทึกรายงานการประชุมให้ทุกท่านทราบแล้ว ก่อนจะให้สมาชิกเราได้รับรองรายงานนี้
ผมขอให้เลขานุการสภาฯได้สรุปสาระสำคัญของรายงานการประชุม
- ผมขอสรุปสาระสำคัญของการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่
15 ตุลาคม 2563 ให้ที่ประชุมรับทราบอีกครั้งก่อนจะขอมติที่ประชุมครับ ครั้งที่แล้ว
ระเบียบวาระที่ 2 สภาฯของเรารับรองการประชุมของการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3
ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 มีมติเห็นชอบด้วยคะแนน 18 เสียง
งดออกเสี ยง 3 เสีย ง ระเบี ยบวาระที่ 3 เรื่ อง สรุป รายงานผลการปฏิ บัติ งานของ
ผู้บริหารประจำปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)
โดยสรุ ป รายงานการบริ ห ารงานของผู้ บ ริห าร ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ช่ ว ง
ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2563 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบล
โจดหนองแก ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ไปแล้ ว
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 นั้น ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร

เลขานุการสภาฯ

-3ส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 58/5 วรรคห้า
กำหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานผลการปฏิบัติงานให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทราบ
อย่างน้อยปีล ะ 1 ครั้ง ดังนั้น เพื่อให้ การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปอย่างถูกต้อง จึงขอ
รายงานการปฏิบัติงานดังนี้ โครงการต่าง ๆ ที่จัดกิจกรรมมีอยู่ตาม Power Point ที่จัดส่ง
ให้กับทุกท่านทราบแล้วนั้น
1. หมวดรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วย
1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
1.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว (พนักงานจ้างภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป)
1.3 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.4 หมวดสารธารณูปโภค
1.5 หมวดเงินอุดหนุน
ให้ดำเนินการเป็นประจำทุกเดือน โดยได้ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่
1. ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559)
2. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริห ารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560
4. ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงินและการตรวจสอบเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558
5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562
6. ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สู ง อายุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
7. ระเบียบกระทรวงหมาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการ ให้คนพิการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
8. ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ าด้ ว ยเงิน ค่ าตอบแทน นายก อบต. รองนายก อบต.
ประธานสภาฯ รองประธานสภา ฯ สมาชิกสภาฯ เลขานุการสภา อบต. และเลขานุการ
นายก อบต. พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
9. ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ าด้ ว ยค่ า ใช้ จ่ า ยในการฝึ ก อบรม และการเข้ า รับ การ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
รายละเอียดต่าง ๆ อยู่ในเอกสาร Power Piont ที่จัดส่งให้ท่านสมาชิกทุกท่านได้รับทราบ
แล้ว
2. รายจ่ายเพื่อการลงทุน
2.1 ครุภัณฑ์
1)
ครุภัณฑ์สำนักงาน ที่ดำเนินการจัดซื้อแล้ว
- ตู้เหล็กเก็บเอกสารกระจกบานเลื่อน งบประมาณที่อนุมัติ 9,000 บาท
- ตู้เหล็กเก็บเอกสารประตู 2 บาน งบประมาณที่อนุมัติ 11,900 บาท

-4- โต๊ะทำงานขนาดใหญ่ งบประมาณที่อนุมัติ 6,300 บาท
- โต๊ะพับเอนกประสงค์ งบประมาณที่อนุมัติ 22,000 บาท
- โต๊ะหมู่บูชา งบประมาณที่อนุมัติ 13,000 บาท
- เก้าอี้สำนักงาน งบประมาณที่อนุมัติ 19,000 บาท
2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ที่ดำเนินการจัดซื้อแล้ว
- เครื่องสำรองไฟฟ้า งบประมาณที่อนุมัติ 17,000 บาท
- อุปกรณ์อ่านบัตรเอนกประสงค์ งบประมาณที่อนุมัติ 3,500 บาท
- คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ All In One งบประมาณที่อนุมัติ 16,800 บาท
- คอมพิวเตอร์โน้ตบุคส์ งบประมาณอนุมัติ 22,000 บาท
- คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ งบประมาณอนุมัติ 17,000 บาท
3) ครุภัณฑ์สำรวจ ที่ดำเนินการจัดซื้อแล้ว
- กล้องวัดระดับ งบประมาณที่อนุมัติ 34,000 (ไม่ดำเนินการจัดหา)
4) ครุภัณฑ์ DLTV ดำเนินการจัดซื้อแล้ว งบประมาณ 60,000 บาท
2.2 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
1) โครงการก่อสร้างยกระดับถนนดินเพื่อการเกษตร บ้านวังขอนพาด หมู่ที่ 2 งบประมาณ
343,000 บาท ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
2) โครงการก่อสร้างยกระดับถนนดินเพื่อ การเกษตรพร้อมลงลูกรัง บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 7
งบประมาณ 338,000 บาท ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
3) โครงการถมดินบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเตาเหล็ก งบประมาณที่อนุมัติ 99,000
บาท ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
4) โครงการก่อสร้างยกระดับถนนดินเพื่อการเกษตร บ้านศรีชมพู หมู่ ที่ 13 งบประมาณ
อนุมัติ 250,000 บาท ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
5) โครงการซ่ อ มแซมถนนดิ น ลงหิ น คลุ ก บ้ านหนองสิ ม หมู่ ที่ 11 งบประมาณอนุ มั ติ
418,000 บาท ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
6) โครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งลำห้วยตำแย บ้านประดู่ หมู่ที่ 6 งบประมาณอนุมัติ
343,000 บาท ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
7) โครงการก่ อ สร้ า งถนนคอนกรี ต เสริม เหล็ ก ภายในหมู่ บ้ าน บ้ า นหนองแวง หมู่ ที่ 3
งบประมาณอนุมัติ 382,000 บาท ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
8) โครงการก่ อ สร้ า งถนนคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก ภายในหมู่ บ้ า น บ้ า นเตาเหล็ ก ห มู่ ที่ 5
งบประมาณอนุมัติ 383,000 บาท ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
9) โครงการก่ อ สร้า งถนนคอนกรี ต เสริม เหล็ ก ภายในหมู่ บ้ า น บ้ านหนองเรื อ หมู่ ที่ 7
งบประมาณอนุมัติ 49,700 บาท ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
10) โครงการก่ อ สร้ า งถนนคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก ภายในหมู่ บ้ า น บ้ า นสว่ า ง หมู่ ที่ 9
งบประมาณอนุมัติ 257,500 บาท ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
11) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 10
งบประมาณอนุมัติ 349,000 บาท ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
12) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านชัยพลศิลป์ หมู่ที่ 12
งบประมาณอนุมัติ 21,700 บาท ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

-513) โครงการก่ อ สร้ า งลานกี ฬ าเอนกประสงค์ บ้ านสว่ าง หมู่ ที่ 9 งบประมาณอนุ มั ติ
123,000 บาท ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
14) โครงการซ่อมแซมผิวถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกทับถนน คสล. บ้านชัยพลศิลป์ หมู่ที่ 12
งบประมาณอนุมัติ 126,000 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ
15) โครงการซ่อมแซมผิวถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกทับถนน คสล. บ้านหนองแกคำ หมู่ที่
14 งบประมาณอนุมัติ 384,000 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ
16) โครงการซ่อมแซมผิวถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกทับถนน คสล. บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 4
งบประมาณอนุมัติ 372,000 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ
17) โครงการวางท่อระบายน้ำข้างทางพร้อมบ่อพัก บ้านชัยพลศิลป์ หมู่ที่ 12 งบประมาณ
อนุมัติ 225,500 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ
18) โครงการวางท่อระบายน้ำข้างทางพร้อมบ่อพัก บ้านโจดหนองแก หมู่ที่ 1 งบประมาณ
อนุมัติ 404,000 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง การจัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 30
ตุลาคม 2563 เลขานุการฯ เป็นฝ่ายชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ในปีนี้ วันลอยกระทง ตามปี
ปฏิทินจะเป็นเดือนตุลาคม 2563 เพราะปกติทุกปี จะดำเนินการในเดือนพฤศจิกายน ของ
ปี แต่ปีนี้ตรงกับวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนอง
แก จะได้จัดกิจกรรมงานลอยกระทงเพื่อสืบงานประเพณีวัฒนธรรมของไทย ดังนั้นการจัด
กิจกรรมเพื่อพี่น้องประชาชนจึงต้องมีการเตรียมงานเพื่อให้เกิดความเรียบร้อย โดยจะจัด
กิจ กรรมทั้ ง ภาคกลางวัน และกลางคืน สำหรับ กิ จกรรมในภาคกลางวัน นั้ น จะมี ก ารจั ด
กิจกรรมดังนี้
1. การประกวดกระทง
สำหรับในปี 2563 นี้ เราจะประกวดกระทง 2 ด้าน คือ
1.1 ด้านความคิดสร้างสรรค์
รางวัลที่ 1 จะได้รับเงินสด 2,000 บาท
รางวัลที่ 2 จะได้รับเงินสด 1,500 บาท
รางวัลที่ 3 จะได้รับเงินสด 1,000 บาท
รางวัลชมเชย รางวัลละ 800 บาท
1.2 ด้านความสวยงาม
รางวัลที่ 1 จะได้รับเงินสด 2,000 บาท
รางวัลที่ 2 จะได้รับเงินสด 1,500 บาท
รางวัลที่ 3 จะได้รับเงินสด 1,000 บาท
รางวัลชมเชย รางวัลละ 800 บาท
แต่ละหมู่บ้านต้องจัดทำกระทงเพื่อส่งเข้าประกวด โดยทางคณะกรรมการจะเป็นผู้อำนวยการ
โรงเรียนภายในตำบลของเรา
2. กิจกรรมแข่งขันรำวงย้อนยุกต์
โดยจะให้ประชาชน อสม. หรือผู้นำ ได้จัดหาทีมรำวงย้อนยุกต์ แต่ละทีมจะมีไม่น้อยกว่า8 คน
ให้หาเพลงที่จะรำเองมีทั้งหมด 3 เพลง ท่าเต้น หรือการแต่งกาย รวมถึงการรักษาเวลา จะมี
คะแนนให้หมด ในปีนี้เราจะมีคณะกรรมการมาจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
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ภายในอำเภอพล ทางองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก จะมีเงินอุดหนุนทีมละ 3,000
บาท โดยรางวัลที่จะได้รับมีดังนี้
รางวัลที่ 1 จะได้รับเงินสด 6,000 บาท
รางวัลที่ 2 จะได้รับเงินสด 5,000 บาท
รางวัลที่ 3 จะได้รับเงินสด 4,000 บาท
รางวัลชมเชย ๆ ละ 3,000 บาท
แข่งขันเสร็จประมาณช่วงบ่าย หลังจากนั้นจะประกาศรายชื่อผู้ที่จะได้รับรางวัล แต่จะมีการ
มอบรางวัลในช่วงกลางคืน ก่อนที่จะดำเนินการประกวดนางนพมาศ
3. กิจกรรมการประกวดเสียงหัวเราะ
โดยจะให้ผู้สูงอายุ ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไปร่วมสมัครในการแข่งขันเสียงหัวเราะ เป็นการ
แสดงออกที่มีสุขภาพจิตที่ดี ผู้สูงได้แสดงออกทางกาย สร้างความสนุกสนานให้กับผู้สูงวัย
โดยรางวัลที่จะได้รับมีดังนี้
รางวัลที่ 1 จะได้รับเงินสด 500 บาท
รางวัลที่ 2 จะได้รับเงินสด 400 บาท
รางวัลที่ 3 จะได้รับเงินสด 300 บาท
รางวัลชมเชย ๆ ละ 200 บาท
เราจะมอบรางวั ล ให้ ผู้ ที่ ช นะเลิ ศ หรื อ รองชนะเลิ ศ หลั งจากแข่ ง ขั น เสร็จ เรี ย บร้อ ยแล้ ว
กิจกรรมในช่วงกลางวันจะมี 3 กิจกรรม ในปีนี้ น้ำในสระด้านหลังสำนักงาน มีไม่มากเกรง
จะเกิดอัน ตรายกับประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมแข่งขัน จึงของดไว้ก่อนภาคกลางคืน เป็น
การประกวดนางนพมาศ ซึ่งถือเป็นจุดเด่นของกิจกรรมงานลอยกระทงโดยทางสมาชิก ฯ
จะต้องดำเนินการมองหานางงามในหมู่บ้านของท่านเพื่อส่งเข้าประกวด
นางนพมาศของเราต้องมีภูมิลำเนาภายในตำบลโจดหนองแก อายุตั้ งแต่ 15 -25 ปี สำหรับ
การประกวดจะมีประกวดรอบแรกในห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบล ในช่วงเวลา
18.00 น. หลังจากนั้น พอประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณงานผู้เข้าประกวดนางนพมาศ
คณะกรรมการจัดงาน และพี่น้องประชาชน ร่วมกันลอยกระทงที่บริเวณท่าน้ำ หลังจากนั้น
จะดำเนินการดังนี้
- คณะกรรมการการจัดงานบนเวที
- เชิญประธานในพิธีขึ้นบนเวที
- ประธานคณะกรรมการจัดงานกล่าวรายงานต่อประธานในพิธี
- ประธานในพิธีมอบรางวัล กระทงสวยงาม กระทงที่มีความคิดสร้างสรรค์ รำวงประยุกต์
- ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน
- จุดพลุไฟฉลองงานลอยกระทง โดย กรมสรรพาวุธทหารเรือ
- ประธานในพิธี ร่วมรำวงกับพี่น้องประชาชน
หลังจากนั้น ผู้ที่เข้าประกวดจะต้องขึ้นประกวดบนเวที อีก 2 รอบ จึงจะมีการตัดสิน และ
สลับกับเชียร์รำวงตลอดงาน กิจกรรมจะดำเนินการไปจนถึงเวลา 24.00 น.
ครับสำหรับรายงานการบันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก สมัย
สามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 มีท่านใดเห็นแย้ง หรือมี
เรื่องอื่นเพิม่ เติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติรับรองรายงานการประชุม
ไม่มี
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หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสภาสมัย
สามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 โปรดยกมือครับ
- เห็นชอบ 19 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง
เรื่ อ ง การติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2563 ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
และแก้ไขเพิ่ มเติ ม (ฉบั บ ที 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 (3) รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายใน15 วัน
นั บ ตั้ ง แต่ วั น รายงานผลและเสนอความเห็ น ดั ง กล่ า ว และต้ อ งปิ ด ประกาศไว้ เ ป็ น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคม
อ่านประกาศอำเภอพล เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก สมัย
วิสามัญ สมัยที่ 1/2563 เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจั ดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 จึงขออนุญาต
จากนายอำเภอพลในการเปิ ด ประชุ ม สภาองค์ การบริห ารส่ ว นตำบลโจดหนองแก สมั ย
วิสามัญ สมัยที่ 1/2563 ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกิน 15
วัน นั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน นายอำเภอพลจึงเรียกประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2563 ตั้งแต่วันที่ 23 – 30
ธันวาคม 2563 มีกำหนด 8 วัน จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 16
ธันวาคม 2563 นายเพชร สุพพัตกุล นายอำเภอพล
ขอให้ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ครับ
ครับ สำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่ น ปกติเราจะใช้แผนห้าปี รายงาน
ปีละ 1 ครั้ง ให้ทางเจ้าหน้าที่ชี้แจงครับ
กราบเรียนท่านประธานสภา ฝ่ายบริหารและสมาชิกสภาทุกท่าน สำหรั บการรายงานและ
ติดตามผลแผนพัฒ นาท้อ งถิ่ นนั้ น ระเบี ยบปั จจุบัน ให้ รายงานปีล ะ 1 ครั้ง ภายในเดือ น
ธันวาคม ของทุกปี และติดประกาศให้ประชาชนได้รับทราบไม่น้อยกว่า 30 วัน ขอให้ท่านดู
ในเล่ ม ที่ แ นบท้ า ยวาระการประชุ ม ครั บ มี อ ยู่ ทั้ ง หมด 4 ส่ ว น ส่ ว นที่ 1 เป็ น บทนำ
ความสำคัญของการประเมินผลแผน ขั้นตอน เครื่องมือและประโยชน์ของการติดตาม ส่วน
ที่ 2 การติดตามและประเมินผล ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล ส่วน
ที่ 4 สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ทุกท่านเปิดหน้าที่ 10 จะเป็น ผลการดำเนินงาน
ตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ
2563 ในด้านยุทธศาสตร์ปี 2562 มีจำนวน 50 โครงการ ไม่ได้ดำเนินการและดำเนินการ
ไปแล้ว 32 โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่ได้ดำเนินการ 22 โครงการ ดำเนินการ
ไปแล้ว 43 โครงการ ตามรายละเอียดหน้า 10 – 12 เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการจริงเป็น
เพราะว่าเป็นโครงการที่ไม่มีในข้อบัญญัติ และเป็นโครงการค้างจ่าย (จ่ายในปีงบประมาณ
2563 โครงสร้างพื้นฐาน และได้เ ปลี่ยนแปลงโครงการ มีโรคระบาดไวรัสโคโรน่า แต่บาง
โครงการที่อยู่ในหมวดเงินอุดหนุนจะไม่แสดงผลในระบบ e-Phlan
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นายปุ่น มะธิปิไข
ปลัด อบตง
ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4

ประธานสภา
เลขานุการสภา
นายปุ่น มะธิปิไข
เลขานุการสภา
ที่ประชุม
เลขานุการสภา

ที่ประชุม
เลขานุการสภา

ที่ประชุม

ครับ ผมขอเพิ่ มเติมรายละเอียดในโครงการที่ได้ดำเนินการแล้ว แต่จำนวนโครงการจะไม่
ขึ้นมาในระบบ e-Phlan จริงๆ แล้วทางหน่วยงานของเราได้ดำเนินการแล้ว
กราบเรี ย นท่ านประธานสภา ฝ่ ายบริห ารและสมาชิกทุ กท่ าน กระผมขอถามว่าจำนวน
โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการนั้น ในปีถัดไปจะยกมาดำเนินการต่อ หรือไม่ หรือจะให้ตกเป็น
เงินสะสม
โครงการจะยังไม่ตกเป็นเงินสะสมครับ แต่อย่างที่ได้เรีย นไปแล้ว่าเราได้ดำเนินการแล้ว แต่
ในระบบจะยังไม่ขึ้นมาให้ทราบ มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ
ไม่มี
เรื่อง อื่น ๆ
- การจัดกิจกรรมปีใหม่
- การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2564
- การตั้งจุดอำนวยความสะดวกในช่วงเทศการปีใหม่ 2564
สำหรับวาระนี้ขอให้ท่านเลขานุการสภาได้อธิบายครับ
สำหรับการจัดกิจกรรมปีใหม่ เป็นการจับของขวัญเล็ก ๆ น้อย ๆ และได้ร่วมรั บประทานข้าว
พร้อมกันในห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก เพื่อเป็นการเสริมสร้างความ
รัก ความสามัคคี โดยจะจะดในวันที่ 28 ธันวาคม 2563 และมอบของขวัญให้กับทุกท่าน
ผมเห็นดีด้วยครับ แต่เราต้องนำของขวัญมาเองหรือไม่ครับ
ไม่ต้องนำมาครับ ทางสำนักงานจะเป็นคนไปหาซื้อมาและจับให้คละกัน เพื่อมอบให้ครับ
รับทราบ
สำหรับกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติในปีนี้ เนื่องจากอยู่ใน่วงสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา ทางรัฐาลมีนโยบายไม่อยากให้ประชาชนอยู่รวมกันเป็นหมู่ หรือกลุ่ม ซึ่งการรวมตัว
กันเป็นจำนวนมากจะทำให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรค ดังนั้น เพื่อไม่ให้ขัดกับนโยบาย
ของรัฐบาลเราจำเป็นต้องงดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติในปีนี้ครับ
รับทราบ
สำหรั บ ในเรื่องการตั้งจุดอำนวยความสะดวกในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 เพื่อเป็นการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ และเป็นการสนอนโยบายของรัฐบาล องค์การบริหารส่วนตำบลโจด
หนองแก จึงตั้งจุดบริการรวมทั้งหมด 5 วัน โดยเริ่มจากวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ถึง
วันที่ 2 มกราคม 2564 โดยจุดบริการที่หน้าวิทยาลัยเทคโนโลยีพลพณิชยการ และตั้งจุด
บริการในแต่ละหมู่บ้าน ให้เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกคำสั่งแต่งตั้ง
อปพร. เพื่อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 ลด
อุบัติเหตุทางถนน และขอความร่วมมือจากทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโจดหนอง
แก ให้ น ำ อสม. เข้ าจุด คั ด กรองประชาชนที่ เดิ น ทางมาจากจั งหวัด อื่ น เพื่ อ ป้ องไม่ ก าร
แพร่กระจายของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา โดยจุดหน้าวิทยาลัยเทคโนโลยีพลพณิชยการ ให้
อปพร. เข้าจุดบริการร่วมกับพนักงานย โดยแบ่งเป็นช่วง ๆ เช้า บ่าย และดีก และทุกท่านที่
เข้าจุดบริการควรสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง ล้างมือด้วยเจลแอลกอร์ฮอล์ทุกครั้ง หรือหมั่น
ล้างมือบ่อย ๆ มีท่านใดจะสอบถามเพิม่ เติมหรือไม่
ไม่มี
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ครับ วันนี้เราได้ดำเนินการประชุมจนครบวาระแล้ว ซึ่งสมาชิกทุกท่านได้ทำหน้าที่ของตัวเอง
อย่างดีที่สุดแล้ว สำหรับการประชุมครั้งต่อไปผมจะได้แจ้งให้ทุกท่านทราบภายหลัง
- ปิดประชุมเวลา 13.30 น.
(ลงชื่อ)

ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวสิรินันท์ นันตื้อ)
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(นายเกษม ศรีลำดวน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก

(ลงชื่อ)

ผู้รับรองบันทึกรายงานการประชุม

(นายสมบัติ ชัยดี)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก
ตรวจสอบแล้ว
(ลงชื่อ) ..............................................ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายนิวัตน์ ชัยดี)
รองประธานสภา องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก
(ลงชื่อ) .................................... กรรมการ
(นายสำอาง ตุมา)
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1

(ลงชื่อ) ......................................... กรรมการ
(นายจิรวัฒน์ ข่าขันมาลี)
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7

