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ส ำเนำ 
รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลค ำครั่ง 

สมัยสำมัญ  สมัยท่ีสี่  ประจ ำปี ๒๕๖3   
ประจ ำวันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖3 

ณ ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลค ำครั่ง 
ผู้มำประชุม    

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

1 นายกษิดิ์เดช  สัตย์ธรรม ประธานสภา กษิดิ์เดช สัตย์ธรรม   

2 นายชัชวาลย์  สามหาดไทย รองประธานสภา ชัชวาลย์ สามหาดไทย   

3 นายประดิษฐ์  วงเวียน สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑ ประดิษฐ์ วงเวียน   

4 นางบุญโฮม  เนตรวิเศษ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑ บุญโฮม เนตรวิเศษ   

5 นายประมูล  นามสนุก สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒ ประมูล นามสนุก   

6 นายประสงค์  รัตนเทพ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3 ประสงค์ รัตนเทพ   

7 นางจันทร์หอม  พรมจันทร์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4 จันทร์หอม พรมจันทร์   

8 นายเสถียร  ชูค า สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔ เสถียร  ชูค า   

9 นายสนอง  ตาทอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕   ลากิจ 

10 นายประมวล  สายสมุทร์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕ ประมวล สายสมุทร์   

11 นายอ่อนศร ี สายพิมพ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖ อ่อนศรี  สายพิมพ์   

12 นายพิชิต  บุญวิจิตร สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖   ลากิจ 

13 นายศรีระ  คงมาก สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๗ ศรีระ คงมาก   

14 นายเสมอ  ทัดศรี สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๘ เสมอ ทัดศรี   

15 นายมงคล  บุญประกอบ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๘ มงคล บุญประกอบ   

16 นายวิชัย  แสนทวีสุข สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๙ วิชัย แสนทวีสุข   

17 นายสมชัย  แสงทอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๙ สมชัย แสงทอง   

18 นายธงชัย  ศุภสร สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐ ธงชัย ศุภสร   

19 นางสาวพรลดา  ดวงดาว สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐ พรลดา ดวงดาว   

20 นางประหยัด  สังวาลทอง เลขานุการสภา อบต.   ลากิจ 
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ผู้เข้ำร่วมประชุม    

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

1 นายสมบัติ  เสตรา นายก อบต. สมบัติ  เสตรา   

2 ร.ต.ต.สิน  พงษ์ชะอุ่มดี รองนายก อบต. ร.ต.ต.สิน  พงษ์ชะอุ่มดี   

3 นายแสง  รากวงค์ รองนายก อบต. แสง  รากวงค์   

4 นายวิระชาติ บุญประชม รองปลัด อบต. วิระชาติ บุญประชม 
เลขานุการสภา

ชั่วคราว 

5 น.ส.สุพัตรา  สามแก้ว จพง.ธุรการช านาญงาน สุพัตรา สามแก้ว   

6 น.ส.ภิฌชญามน สัจจธ์รรม หัวหน้าส านักปลัด ภิฌชญามน สัจจ์ธรรม   

7         

8        

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

     

 ผู้มำประชุม             17        คน   

 ลำกิจ                      3           คน   

 ผู้เข้ำร่วมประชุม         6        คน   
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ผู้มำประชุม  17  คน  ลำกิจ 3 คน (นำยสนอง ตำทอง,นำยพิชิต บุญวิจิต,นำงประหยัด สังวำลย์ทอง)  
ครบองค์ประชุม 
ผู้เข้ำร่วมประชุม  6  คน 
เริ่มประชุม  เวลำ  ๐๙.๐๐   น.  

นำยกษิดิ์ เดช สัตย์ธรรม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย                           
ละตรวจนับองค์ประชุม มำประชุม  17  คน ลำกิจ 3 คน (นำยสนอง ตำทอง,นำยพิชิต บุญวิจิต,นำงประหยัด 
สังวำลย์ทอง)  ครบองค์ประชุม ประธานสภากล่าวเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจ าปี ๒๕๖3 วันจันทร์ที่ 
23 พฤศจิกายน ๒๕๖3  เนื่องจากเลขานุการสภา นางประหยัด สังวาลทอง ลากิจ ขอให้ที่ประชุมเลือกผู้มาท าหน้าที่
เลขานุการสภาชั่วคราวในวันนี้ โดยด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ.  2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ ๑๓ วิธีเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นให้น าความในข้อ ๘ มาใช้
บังคับโดย อนุโลม  แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ โดยให้สมาชิกสภาเสนอ
ชื่อ และมีผู้รับรอง 2 ท่าน ขอเชิญเสนอชื่อ 
นำยเสถียร ชูค ำ/ส.อบต.หมู่ 4 เสนอ นำยวิระชำติ บุญประชม รองปลัด อบต.รักษำรำชกำรแทนปลัด อบต. 

นำยประสงค์ รัตนเทพ ส.อบต.หมู่ 3 และ นำยอ่อนศรี สำยพิมพ์ ส.อบต.หมู่ 6 รับรอง 

ที่ประชุมไม่มีท่ำนเสนอชื่ออีก 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ นำยวิระชำติ บุญประชม รองปลัด อบต.รักษำรำชกำรแทนปลัด อบต. ท ำหน้ำที่
เลขำนุกำรสภำชั่วครำว  

ระเบียบวำระที่ ๑   เร่ือง ประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 
นำยสมบัติ เสตรำ/นำยก อบต.ค ำครั่ง  แนะน าผู้อ านายการกองการศึกษา นายเกรียงไกร  แสนลา ย้ายมาจาก 

นำยเกรียงไกร แสนลำ   กล่าวแนะน าตัว 

ที่ประชุมรับทรำบ 

ระเบียบวำระที่  ๒     เร่ือง รับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว 

นำยกษิดิ์เดช สัตย์ธรรม /ประธำนสภำ อบต.ตามที่ได้ส่งส าเนารายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สาม  
ประจ าป ี๒๕๖3 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม  ๒๕๖3  ให้ท่านสมาชิก มีท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ 
ที่ประชุม  ไม่มี 

นำยวิระชำติ บุญประชม/เลขำนุกำรสภำชั่วครำว นับจ านวนสมาชิกสภา อบต.จ านวน ๒๐ ท่าน มีผู้มาประชุม 17 
ท่าน ครบองค์ประชุม 

นำยกษิดิ์เดช สัตย์ธรรม/ประธำนสภำ อบต. ขอมติที่ประชุมรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำ สมัยสำมัญ สมัยที่ สำม 
ประจ ำปี ๒๕๖3 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 24 สิงหำคม ๒๕๖3 หรือไม่ 
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มติที่ประชุม  รับรอง  ๑6  เสียง 
  ไม่รับรอง - เสียง 
  งดออกเสียง 1 เสียง   

ระเบียบวำระที่  ๓     เร่ือง กระทู้ถำม 
   - ไม่มี  

ระเบียบวำระที่  ๔     เร่ืองที่คณะกรรมกำรที่สภำท้องถิ่นต้ังขึ้นพิจำรณำเสร็จแล้ว  

- ไม่มี 

ระเบียบวำระที่ ๕ เร่ืองที่เสนอใหม่   

๕.๑ ญัตติ เรื่อง รำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖3 

นำยวิระชำติ บุญประชม/เลขำนุกำรสภำชั่วครำว แจ้งระเบียบ กฎหมายหรือหนังสือสั่งการ 
๑.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
(๑) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ 

ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 ข้อ ๓๐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการ 
หรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้โดยมีขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างข้อก าหนด ขอบข่าย 
และรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการ เพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

(๒) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อก าหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน 
(๓) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผล 
(๔) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผล 

รายงานผลการด าเนินการซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
เพ่ือประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

(๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนา 
ท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
 
 
๒.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2561 
ข้อ ๑2 ให้ยกเลิกความใน (๓) ของข้อ 29 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่๒) พ.ศ. 25๕๙และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” 

ข้อ ๑3 ให้ยกเลิกความใน (5) ของข้อ 30 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทา 
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัด
ทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่๒) พ.ศ. 25๕๙และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ 
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”  

นำยกษิดิ์เดช สัตย์ธรรม/ประธำนสภำ อบต.  ขอเชิญท่านนายก อบต. เสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นต่อสภา 

นำยสมบัติ เสตรำ/นำยก อบต.ค ำครั่ง  อ่านรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ 2563 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 5.1) 

 

 
 

โครงการ งบประมาณ
1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 87
2. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 8
3. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต คนและสังคม 9
4. ด้านการพัฒนาด้านแหล่งน้้า 8
5. ด้านการเมือง การปกครองและการบริหาร 6
6. ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อมและ
การท่องเทีย่ว

5

รวม 123

ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาท้องถ่ิน  2563

การติดตามประเมินผลการด าเนินงาน  ประจ าปี  2563
 (ตุลาคม  2562-มีนาคม 2563)

ขององค์การบริหารส่วนต าบลค าคร่ัง  อ.เดชอุดม  จ.อุบลราชธานี

ตารางท่ี 1 จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน
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ที่ประชุม   รับทรำบ 

นำยกษิดิ์เดช สัตย์ธรรม/ประธำนสภำ อบต.  สอบถามที่ประชุม มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่ 

ที่ประชุม  ไม่มีผู้สอบถาม 

ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบจ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถ่ินย้อนหลัง

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ

1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 24 11,475,507 87
2. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 3 80,000 8
3. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต คนและสังคม 23 17,385,600 9
4. ด้านการพัฒนาแหล่งน้้า 4 3,950,000 8
5. ด้านการพัฒนาการเมือง การปกครองและการบริหาร 11 488,520 6

6. ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อมและ
การท่องเทีย่ว

5 32,680 5

รวม 70 33,412,307 123

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาท้องถ่ิน  พ.ศ. 2562

รวม
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน

1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 87 70.73 18 14.63 0 0 6 4.88 6
2 ด้านการพัฒนาเศรฐกิจ 7 5.69 5 4.07 1 0.81 2 1.63 3
3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต คนและสังคม 9 7.32 9 7.32 3 2.44 2 1.63 5
4 ด้านการพัฒนาแหล่งน้้า 8 6.50  -  -  - 0.00 0 0.00 0
5 ด้านการเมือง การปกครองและการบริหาร 7 5.69 7 5.69 3 2.44 4 3.25 7

6
ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมและการท่องเทีย่ว

5
4.07 5 4.07  - 0.00 5 4.07 5

123 100 44 35.77 7 5.69 19 15.45 26

จ้านวนโครงการทีบ่รรจุในแผนพัฒนาท้องถ่ิน จ้านวน  123   โครงการ ด้าเนินการส้าเร็จ 26 โครงการ คิดเป็นร้อยละ      21.14
ต้ังงบประมาณไว้ในงบประมาณ พ.ศ.2563  จ้านวน 44  โครงการ ด้าเนินการส้าเร็จ 26 โครงการ คิดเป็นร้อยละ      59.09
เป็นโครงการทีด้่าเนินการในรอบ(ระหว่างตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) จ้านวน  7  โครงการ คิดเป็นร้อยละ           5.69
เป็นโครงการทีด้่าเนินการในรอบ(ระหว่างเมษายน - กันยายน 2563) จ้านวน  19  โครงการ คิดเป็นร้อยละ         15.45

รวม คิดเป็นร้อยละ 21.14

โครงการท่ีส าเร็จ (คร้ังท่ี 2)โครงการท้ังหมด (ปี 2563) โครงการต้ังงบประมาณ โครงการท่ีส าเร็จ (คร้ังท่ี 1)

ตารางท่ี 6 สรุปผลส าเร็จการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน ประจ าปี พ.ศ.2563
 (เมษายน - กันยายน พ.ศ.2563)

ยุทธศาสตร์

รวม

ล าดับ
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๕.๒ เรื่อง รำยงำนแสดงผลกำรปฏิบัติงำนของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕63 

นำยวิระชำติ บุญประชม/เลขำนุกำรสภำชั่วครำว แจ้งระเบียบ กฎหมายหรือหนังสือสั่งการ 
ระเบียบ กฎหมำยหรือหนังสือสั่งกำร 

พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๗)พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๕๘/๕ วรรคห้า 
    ฯลฯ 

ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามโยบายที่ได้แถลง 
ไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี 

  ฯลฯ   

นำยกษิดิ์เดช สัตย์ธรรม/ประธำนสภำ อบต.  ขอเชิญท่านนายก อบต. เสนอผลการปฏิบัติงานของนายกฯ ต่อสภา 

นำยสมบัติ เสตรำ/นำยก อบต.ค ำครั่ง  รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2563 ต่อสภา (รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุม 5.2) 
 

 
 
ที่ประชุม     รับทรำบ 

นำยกษิดิ์เดช สัตย์ธรรม/ประธำนสภำ อบต.  สอบถามที่ประชุม มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่ 

ที่ประชุม  ไม่มีผู้สอบถาม 
 

รวม
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน

1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 87 70.73 18 14.63 0 0 6 4.88 6
2 ด้านการพัฒนาเศรฐกิจ 7 5.69 5 4.07 1 0.81 2 1.63 3
3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต คนและสังคม 9 7.32 9 7.32 3 2.44 2 1.63 5
4 ด้านการพัฒนาแหล่งน้้า 8 6.50  -  -  - 0.00 0 0.00 0
5 ด้านการเมือง การปกครองและการบริหาร 7 5.69 7 5.69 3 2.44 4 3.25 7

6
ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมและการท่องเทีย่ว

5
4.07 5 4.07  - 0.00 5 4.07 5

123 100 44 35.77 7 5.69 19 15.45 26

จ้านวนโครงการทีบ่รรจุในแผนพัฒนาท้องถ่ิน จ้านวน  123   โครงการ ด้าเนินการส้าเร็จ 26 โครงการ คิดเป็นร้อยละ      21.14
ต้ังงบประมาณไว้ในงบประมาณ พ.ศ.2563  จ้านวน 44  โครงการ ด้าเนินการส้าเร็จ 26 โครงการ คิดเป็นร้อยละ      59.09
เป็นโครงการทีด้่าเนินการในรอบ(ระหว่างตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) จ้านวน  7  โครงการ คิดเป็นร้อยละ           5.69
เป็นโครงการทีด้่าเนินการในรอบ(ระหว่างเมษายน - กันยายน 2563) จ้านวน  19  โครงการ คิดเป็นร้อยละ         15.45

รวม คิดเป็นร้อยละ 21.14

โครงการท่ีส าเร็จ (คร้ังท่ี 2)โครงการท้ังหมด (ปี 2563) โครงการต้ังงบประมาณ โครงการท่ีส าเร็จ (คร้ังท่ี 1)

ตารางท่ี 6 สรุปผลส าเร็จการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน ประจ าปี พ.ศ.2563
 (เมษายน - กันยายน พ.ศ.2563)

ยุทธศาสตร์

รวม

ล าดับ
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ระเบียบวำระท่ี ๖  เรื่อง อ่ืน ๆ 

นำยศรีระ คงมำก/ส.อบต.หมู่ที่ 7 สอบถามโครงการของปีงบประมาณ 63 ที่กันเงินไว้และโครงการจ่ายขาดเงินสะสม 
ได้ด าเนินการแล้วหรือยัง 

นำยวิระชำติ บุญประชม/รองปลัด อบต./รักษำรำชกำรแทน ปลัด อบต. ชี้แจงโครงการที่ได้กันเงินไว้ก าลังเริ่ม
ด าเนินการตามล าดับปีงบประมาณ 2562 ก่อนและตามด้วยปีงบประมาณ 2563 ไปจนหมด ซึ่งงบประมาณได้เข้ามา
ครบแล้ว และเริ่มด าเนินการตามขั้นตอนโดยจะทยอยออก ทั้งโครงการกันเงินและโครงการจ่ายขาดเงินสะสมให้เสร็จ
โดยเร็วก่อนจะมีการเลือกตั้ง 

นำยกษิดิ์เดช สัตย์ธรรม ประธำนสภำ  สอบถามที่ประชุม มีท่านใดจะเสนอหรือสอบถามหรือไม่ 

ที่ประชุม  ไม่มี 

ประธำนสภำ  กล่าวปิดประชุมสภาในวันนี้ 

ปิดประชุมเวลำ ๑1.2๐ น. 
 
    (  ลงชื่อ  )         วิระชาติ  บุญประชม        ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                                          (  นายวิระชาติ  บุญประชม ) 
                         เลขานุการสภาชั่วคราว 
 
 คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม ได้ตรวจรำยงำนกำรประชุมสภำ สมัยสำมัญ สมัยที่สี่  
ประจ ำปี ๒๕63 เม่ือวันที่ 23 พฤศจิกำยน ๒๕63 แล้ว เห็นว่ำถูกต้อง จึงลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำน 
 
                 (  ลงชื่อ  )          เสถียร ชูค า                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                               ( นายเสถียร  ชูค า ) 
                    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง หมู่ที่ ๔ 
 
                    (  ลงชื่อ  )                  -                      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                             ( นายพิชิต  บุญวิจิตร ) 
                    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง หมู่ที่ ๖ 
 
                    (  ลงชื่อ  )        พรลดา ดวงดาว      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                         ( นางสาวพรลดา  ดวงดาว ) 
                   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง หมู่ที่ ๑๐ 
 
       (  ลงชื่อ  )      กษิดิ์เดช  สัตย์ธรรม         ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                                          ( นายกษิดิ์เดช  สัตย์ธรรม ) 
                               ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง  


