1

เรื่อง

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองกระทุ่ม
รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองกระทุ่ม
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี 2560
*****************************************

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองกระทุ่ม ได้ขออนุมัติอาเภอเมืองนครราชสีมา กาหนดสมัย
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองกระทุ่ม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี 2560 และนายอาเภอเมืองนครราชสีมาได้อนุมัติแล้วนั้น มีกาหนดไม่เกิน 15 วัน ระหว่างวันที่ 15 – 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 นั้น
บัดนี้ ที่ประชุมสภาองค์การบริห ารส่วนตาบลหนองกระทุ่ม ในคราวประชุมสภา ฯ สมัย วิสามัญ
สมัยที่ 1 เมื่อวันศุกร์ที่ 15 เดือน ธันวาคม พุทธศักราช 2560 ได้มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภา
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี 2560 ดังรายละเอียดตามสาเนาบันทึกการประชุมแนบท้ายประกาศนี้
.
จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

( นายเสกสรรค์ พัวพงศ์วิริยะ )
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองกระทุ่ม
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สาเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองกระทุ่ม
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี 2560
วันจันทร์ที่ 30 เดือน ตุลาคม พุทธศักราช 2560
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลหนองกระทุ่ม ชั้น 2
*************************************
รายชื่อผู้มาประชุม
ลาดับที่
ชื่อ – สกุล
1. นายเสกสรรค์ พัวพงศ์วิริยะ
2. นายประกอบ อยู่หมื่นไวย
3. นางสุกานดา เยี่ยมสูงเนิน
4. นางบุญบันดาล ประสงค์
5. นางวิลาวรรณ คงหมื่นไวย
6. นายจักรพันธุ์ อินทร์หมื่นไวย
7. นายเลี่ยม รักพุดซา
8. นายสมชาย สมพงษ์
9. นางสาวสีไพร เภาจัตุรัส
10. นายกุศล นพพลกลัง
11. นางศิริรัตน์ สมใจ
12. นายณรงค์ ศรีอภัย
13. นางจินตนา ขอถือกลาง
14. นายไพรัช ลันขุนทด
15. นายประเสริฐ สวัสดิ์พุดซา
16. นางอรทัย แก้ววงษา
17. นายประเสริฐ แฉล้มในเมือง
18. นายบรรเทิง ปลั่งกลาง
19. นางสาวมัลลิกา เสริฐนวลแสง

ตาแหน่ง
ประธานสภา อบต.หนองกระทุ่ม
รองประธานสภา อบต.หนองกระทุ่ม
สมาชิก อบต.หนองกระทุ่ม หมู่ 1
สมาชิก อบต.หนองกระทุ่ม หมู่ 2
สมาชิก อบต.หนองกระทุ่ม หมู่ 2
สมาชิก อบต.หนองกระทุ่ม หมู่ 3
สมาชิก อบต.หนองกระทุ่ม หมู่ 3
สมาชิก อบต.หนองกระทุ่ม หมู่ 4
สมาชิก อบต.หนองกระทุ่ม หมู่ 5
สมาชิก อบต.หนองกระทุ่ม หมู่ 5
สมาชิก อบต.หนองกระทุ่ม หมู่ 6
สมาชิก อบต.หนองกระทุ่ม หมู่ 6
สมาชิก อบต.หนองกระทุ่ม หมู่ 7
สมาชิก อบต.หนองกระทุ่ม หมู่ 7
สมาชิก อบต.หนองกระทุ่ม หมู่ 8
สมาชิก อบต.หนองกระทุ่ม หมู่ 8
สมาชิก อบต.หนองกระทุ่ม หมู่ 9
สมาชิก อบต.หนองกระทุ่ม หมู่ 9
เลขานุการ สภา อบต.หนองกระทุ่ม

ลายมือชื่อ
เสกสรรค์ พัวพงศ์วิริยะ
ประกอบ อยู่หมื่นไวย
สุกานดา เยี่ยมสูงเนิน
บุญบันดาล ประสงค์
วิลาวรรณ คงหมื่นไวย
จักรพันธุ์ อินทร์หมื่นไวย
เลี่ยม รักพุดซา
สมชาย สมพงษ์
สีไพร เภาจัตุรัส
กุศล นพพลกลัง
ศิริรัตน์ สมใจ
ณรงค์ ศรีอภัย
จินตนา ขอถือกลาง
ไพรัช ลันขุนทด
ประเสริฐ สวัสดิ์พุดซา
อรทัย แก้ววงษา
ประเสริฐ แฉล้มในเมือง
บรรเทิง ปลั่งกลาง
มัลลิกา เสริฐนวลแสง

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม
ไม่มี
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสุทิน ชาติพุดซา
2. นางศิริโฉม ตุลา
3. นายณรงค์ บวชสันเทียะ
4. นางจันทร์รัตน์ รัตนสุวรรณ
5. นายศักดิ์ชัย ชาติพุดซา
6. นายสุรินทร์ หวังกุลกลาง
7. นายจารุเวช เพ็ชรหมื่นไวย
8. นายอุดม วงษ์ศรีเทพ

นายก อบต.หนองกระทุ่ม
รองนายก อบต.หนองกระทุ่ม
รองนายก อบต.หนองกระทุ่ม
เลขานุการนายก อบต.หนองกระทุ่ม
กานันตาบลหนองกระทุ่ม
ตัวแทนประชาคม
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3
ผู้อานวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
/ 9. นางสาวศรีประไพ ...
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9. นางสาวศรีประไพ พรมทะเล
10. นายสละ เกษกระทุ่ม
11. นายสุรวุธ บูรณาศานติคุปต์
12. นายทร ชุมศรี
13. นายสัจจา ศูนย์สูงเนิน
14. นายโฮ ศรีทา
15. นางอาพร ประพันธมิตร
16. นางสุวรรณา จันทร์หมื่นไวย
17. นายประยุทธ แจนพิมาย

นักพัฒนาชุมชนชานาญการ
ตัวแทนประชาคม
นักวิชาการเกษตรชานาญการ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2
หัวหน้าสานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5

เริ่มประชุมเวลา 09.00 นาฬิกา
เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองกระทุ่มมาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่ ว นตาบลหนองกระทุ่ม จุ ด ธูป เที ย นบู ช าพระรั ตนตรั ย แล้ ว กล่ า วเปิด การประชุ มสภาองค์ก ารบริห ารส่ ว นต าบล
หนองกระทุ่ม สมัยสามัญ สมัยที่ 4
ระเบียบวาระที่ 1

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2
ประธานสภา ฯ

ที่ประชุม

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1) เรื่อง การจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจาปี 2560 อบต.หนองกระทุ่มจะจัด
ขึ้นในวันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 2560 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลหนองกระทุ่ม
เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ นาฬิกา มีการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ และเบี้ยยัง
ชีพผู้ติดเชื้อเอดส์ และกิจกรรมตักไข่ปลาพาโชค เวลา 13.00 นาฬิกา ประกวดกระทง
เวลา 15.00 นาฬิกา ประกวดผัดหมี่ส้ มตา ช่ว งค่าเวลา 18.30 นาฬิกา พิธีเปิด
โครงการประเพณีลอยกระทง ประจาปี 2560 พิธีขอขมาเจ้าแม่คงคา ร่วมลอยกระทง
ประกวดหนูน้อยนพมาศ และชมดนตรี
1.2) เรื่อง การจัดงานวันขึ้นปีใหม่ ประจาปีงบประมาณ 2560 ในปีนี้ อบต.หนองกระทุ่มงดจัดงานวันขึ้นปีใหม่ เนื่องจากยังคงไว้ซึ่งความโทมนัสของพสกนิการชาวไทยทั่วทั้ง
รับทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (เมื่อวันเสาร์ที่ 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ.
2560 เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองกระทุ่ม สมัยสามัญ สมัยที่ 3
ครั้งที่ 2 ประจาปี 2560)
ให้เลขานุการ ฯ อ่านรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองกระทุ่ม สมัย
สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจาปี 2560 ซึ่งได้แจกสาเนารายงานการประชุมดังกล่าว
ให้กับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองกระทุ่มทุกท่านแล้ว และขอมติที่ประชุม
เพื่อรับรองรายงานการประชุม
รับ ทราบ และไม่มีส มาชิกสภาองค์การบริห ารส่ ว นตาบลหนองกระทุ่มท่านใด ขอแก้ไข
รายงานการประชุม และมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริห ารส่ ว นตาบล
หนองกระทุ่ม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจาปี 2560 จานวน 17 เสียง งด
ออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภา อบต.) อย่างเป็นเอกฉันท์
/ ระเบียบวาระที่ 3

...
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ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- เรื่ อ ง รายงานผลการติ ดตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น สามปี ประจ าปี
2560 รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านและบริ ห ารงาน ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
หนองกระทุ่ม ประจาปี 2560 ครั้งที่ 2 (ช่วงเดือนเมษายน 2560 – เดือนกันยายน
2560)
เสนอให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองกระทุ่ม ได้เป็นผู้ชี้แจงสรุปผลการดาเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 3 ปี ประจาปี 2560
ชี้แจงระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่า ด้ว ยการจัด ทาแผนพัฒ นาขององค์ก รปกครองส่ ว น
ท้ อ งถิ่ น (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2559 ก าหนดว่ า ให้ ค ณะกรรมการติ ด ตามประเมิ น ผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ต่อผู้ บ ริ ห ารท้องถิ่ น เพื่อ ให้ ผู้ บริห ารท้องถิ่ นเสนอผลการติด ตามและประเมิน ผลต่อสภา
ท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อทราบ พร้อมทั้งประกาศผลการติ ดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผย
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือน
ตุล าคมของทุกปี ซึ่งบั ดนี้คณะกรรมการติดตาม ฯ ได้ด าเนินการสรุปผลการดาเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ประจาปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2 (ช่วง
เดือนเมษายน 2560 – เดือนกันยายน 2560) เรียบร้อยแล้ว และได้นาเสนอต่อ นายก
อบต.หนองกระทุ่ม เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสภา อบต.หนองกระทุ่ม ดังรายละเอียดตามแบบ
ติดตามประเมินผลที่แจกให้ในที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว
รับทราบ
ให้นางสุทิน ชาติพุดซา นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองกระทุ่ม เป็นผู้ แถลงผลการ
ดาเนินงานประจาปี 2560 ครั้งที่ 2
ขอแถลงผลงานงบประมาณปี 2560 ไตรมาสที่ 3 ช่วงเดือน เมษายน 2560 ถึงเดือน
มิถุน ายน 2560 และไตรมาสที่ 4 ช่ว งเดือ นกรกฎาคม 2560 ถึ งเดือ นกัน ยายน
2560 โดยสรุปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่กาหนดตามแผนในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1.) ยุ ทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดาริ จานวน 5 โครงการ ไม่ไ ด้
ดาเนินการ
2.) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา จานวน 5 โครงการ ดาเนินการแล้ว 3
โครงการ
3.) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร จานวน 2 โครงการ ดาเนินการแล้ว
2 โครงการ
4.) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม จานวน 15 โครงการ ดาเนินการแล้ว 4
โครงการ
5.) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข จานวน 12 โครงการ ดาเนินการแล้ว
3 โครงการ
/ 6.) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ...

นายก อบต.

ที่ประชุม
ประธานสภา ฯ
นายก อบต.
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ที่ประชุม
ประธานสภา ฯ

6.) ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นการพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐาน จ านวน 35 โครงการ
ดาเนินการแล้ว 9 โครงการ
7.) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และ
กีฬา จานวน 9 โครงการ ดาเนินการแล้ว 3 โครงการ
8.) ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นการบริ ห ารจั ด การบ้ า นเมื อ งที่ ดี จ านวน 10 โครงการ
ดาเนินการแล้ว 6 โครงการ
9.) ยุ ทธศาสตร์ด้ านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพ ย์สิ น จานวน 5
โครงการ ดาเนินการแล้ว 3 โครงการ
10.) ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จานวน 3
โครงการ ดาเนินการแล้ว 2 โครงการ
รวมโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาสามปี ประจาปีงบประมาณ 2560 จานวน
ทั้งสิ้ น 101 โครงการ ดาเนินการแล้ ว เสร็จ จานวน 35 โครงการ คิดเป็นร้อยละ
34.65 รวมทั้งปี จานวน 62 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 61.39 ทั้งนี้ เป็นไปตามที่
นายก อบต.หนองกระทุ่ม ได้แ ถลงนโยบายไว้ เ มื่อ เข้ าด ารงตาแหน่ ง และรายละเอี ย ด
โครงการ ตามสรุป ผลการดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพั ฒนาสามปี ประจาปี
งบประมาณ 2560
รับทราบ
ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องใดอีก จึงกล่าวปิดประชุม เวลา 12.00 นาฬิกา ซึ่งเป็นการปิดการ
ประชุ ม สภาองค์ การบริ ห ารส่ ว นตาบลหนองกระทุ่ ม สมั ย สามัญ สมั ยที่ 4 ประจ าปี
2560
มัลลิกา เสริฐนวลแสง ผู้จดบันทึกการประชุม
( นางสาวมัลลิกา เสริฐนวลแสง )
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองกระทุ่ม

เสกสรรค์ พัวพงศ์วิริยะ
ผู้ตรวจบันทึกการประชุม
( นายเสกสรรค์ พัวพงศ์วิริยะ )
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองกระทุ่ม
ประกอบ อยู่หมื่นไวย
( นายประกอบ อยู่หมื่นไวย )
ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม
จินตนา ขอถือกลาง
( นางจินตนา ขอถือกลาง )
กรรมการตรวจรายงานการประชุม
สุกานดา เยี่ยมสูงเนิน
( นางสุกานดา เยี่ยมสูงเนิน )
เลขานุการ ฯ ตรวจรายงานการประชุม

