- สำเนำ บันทึกรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลถำฉลอง
สมัยสำมัญ สมัยที่ ๔ ครังที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕62
วันที่ 28 พฤศจิกำยน ๒๕62
ณ ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลถำฉลอง
๑.ผู้มาประชุม
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
๑
นายธนาภูมิ พุทธาน้อย
๒
นายนรสิงห์ อ่วมบุญมี
๓
นางสาววีณา ศรีดารา
๔
นางทิม เรือนอินทร์
๕
นายสมหมาย ภู่ศิริ
๖
นางร้ายอง อินทะเรืองรุ่ง
๗
นางพนาวัล คุ้มบ้าน

ตำแหน่ง
ประธานสภา อบต.ถ้าฉลอง
รองประธานสภา อบต.ถ้าฉลอง
สมาชิกสภา อบต.ถ้าฉลอง หมู่
สมาชิกสภา อบต.ถ้าฉลอง หมู่
สมาชิกสภา อบต.ถ้าฉลอง หมู่
สมาชิกสภา อบต.ถ้าฉลอง หมู่
สมาชิกสภา อบต.ถ้าฉลอง หมู่

๑
๒
๓
๔
๔

ลำยมือชื่อ
ธนาภูมิ พุทธาน้อย
นรสิงห์ อ่วมบุญมี
วีณา ศรีดารา
ทิม เรือนอินทร์
สมหมาย ภู่ศิริ
ร้ายอง อินทะเรืองรุ่ง
พนาวัล คุ้มบ้าน

หมำยเหตุ

ลำยมือชื่อ
มานพ เพชรศรีโชติ
มานัส ตายศ
ถวิล อยู่นุช
เทอดไทย โพธิ์ใจ
ทัศนีย์ ปราบสมรชัย
อ้านวย ทาระสุข
บุญเกิด ฟันอ้น
ล้าพวน หลวงเรื่อง
ธราธร ใจกล้า
กฤษณะ เครือประดิษฐ์

หมำยเหตุ

๒. ผู้ไม่มาประชุม
ไม่มี
๓. ผู้เข้าร่วมประชุม
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
๑
นายมานพ เพชรศรีโชติ
2
นายมานัส ตายศ
3
นายถวิล อยู่นุช
4
นายเทอดไทย โพธิ์ใจ
5
นางทัศนีย์ ปราบสมรชัย
6
นายอ้านวย ทาระสุข
7
นายบุญเกิด ฟันอ้น
8
นางล้าพวน หลวงเรื่อง
9
นายธราธร ใจกล้า
10 นายกฤษณะ เครือประดิษฐ์

ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ตรวจป่า
ประธานประชาคม หมู่ที่ 4
ประธานประชาคม หมู่ที่ 3
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4
ผอ.รพ.ส่งเสริมสุขภาพต้าบลถ้าฉลอง
เลขานุการนายก อบต.ถ้าฉลอง
รองนายก อบต.ถ้าฉลอง
รองนายก อบต.ถ้าฉลอง
ปลัด อบต.ถ้าฉลอง
นายก อบต.ถ้าฉลอง

๒
เริ่มประชุมเวลา 10.05 น.
เลขานุการสภาฯ
ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ทุกท่านเข้าห้องประชุมครับ
เลขานุการสภาฯ
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง บัดนีถึงก้าหนดเวลานัด
ประชุ ม สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต้ า บลถ้ า ฉลอง สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ 4 ครั งที่ 1
ประจ้าปี พ.ศ.2562 แล้ว และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลองได้มา
ครบองค์ป ระชุม แล้ ว ขอเชิ ญท่ านจุด เที ยน ธูป บู ช าพระรั ตนตรั ย และท้ าหน้า ที่
ด้าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญครับ
ประธานสภาฯ
(ด้าเนินการจุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัยแล้วกลับมา ณ ทีน่ ั่ง) เชิญทุกท่านนั่งครับ
เลขานุการสภาฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนต้า บลถ้าฉลอง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต้าบลถ้าฉลอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครังที่ ๑ ประจ้าปี พ.ศ.2562
อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาต้าบลและ
องค์การบริหารส่วนต้าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.๒๕62 และ
มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครังที่ ๑
ประจ้าปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 จึงเรียกประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจ้าปี พ.ศ.2562 วันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 มีก้าหนดระยะเวลา ๑๕ วัน จึงประกาศ
ให้ทราบโดยทั่วกัน
ประธานสภาฯ
เรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนต้าบล ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนต้าบล
ถ้าฉลอง ท่านผู้อ้านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลถ้าฉลอง เจ้าหน้าที่
หน่ ว ยป้ อ งกั น และรั ก ษาที่ อต 5 ประธานประชาคม หมู่ ที่ 3 หมู่ ที่ 4 ผู้ ช่ ว ย
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลองทุกท่าน
องค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง ได้นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต้าบลถ้า ฉลอง สมัยสามัญ สมั ยที่ ๔ ครังที่ ๑ ประจ้าปี พ.ศ.2562 มีว าระการ
ประชุมปรากฏตามเอกสารที่แจกให้ทุกท่านรับทราบแล้ว
ในโอกาสนี กระผมขอเปิ ด ประชุ ม และเข้ า สู่ ร ะเบี ย บวาระการประชุ ม
ตามล้าดับต่อไป เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๑ ครับ
ระเบียบวาระที่ ๑
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒

ประธานสภาฯ

เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
แนะน้า ตัวนายมานพ เพชรศรีโชติ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ต้าแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจป่า
มาปฏิบัติหน้าที่ในพืนที่ต้าบลถ้าฉลองครับ
รับทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๑. รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง สมัยสามัญ
สมัยที่ 3 ครังที่ ๑ ประจ้าปี พ.ศ.๒๕62 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ๒๕62
2. รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง สมัยสามัญ
สมัยที่ 3 ครังที่ 2 ประจ้าปี พ.ศ.๒๕62 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม ๒๕62
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง ได้
ด้าเนินการเพื่อตรวจสอบรายงานการประชุมดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน
2562 ซึ่ง ที่ประชุมมีมติไม่แก้ไขถ้อยค้า ใดๆ ผมจึงขอให้ ทุกท่านได้ตรวจดูอีกครัง
หากมีความประสงค์จะขอแก้ไขข้อความหรือถ้อยค้าใดๆ ขอเชิญแจ้งต่อที่ประชุมครับ
หากไม่มีท่านใดมีความประสงค์จะแก้ไขข้อความหรือถ้อยค้าใดๆ ผมขอมติรับรอง

๓

มติที่ประชุม

รายงานการประชุมดังกล่ าวครับ ผมขอมติที่ประชุมครับ หากท่านใดเห็ นสมควร
รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โปรดยกมือขึนครับ
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม 6 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธาน)

ระเบียบวาระที่ ๓
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม

เรื่องกระทู้ถาม
ไม่มีครับ
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔
ประธานฯ
มติที่ประชุม

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตังขึนพิจารณาเสร็จแล้ว
ไม่มีครับ
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องที่เสนอใหม่
๕.๑ ญัตติรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน ประจ้าปีง บประมาณ พ.ศ.
2562 ห้วงเดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562
ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชีแจงรายละเอียดครับ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 และข้อ 29 (3)
ก้าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ้านาจหน้าที่
ดังนี “รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาและคณะกรรมการ
พั ฒ นาท้ อ งถิ่ น พร้ อ มทั งประกาศผลการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน และเสนอความเห็น
ดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปี หนึ่ง
ครังภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”
นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง ได้เสนอรายงานผลและความเห็ น
ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน ดังนี
โครงการตามที่ด้าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564)
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
1. จ้านวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2562) จ้านวน 170
โครงการ
2. จ้ า นวนโครงการตามแผนพั ฒ นาที่ ด้ า เนิน งานในปี ง บประมาณ พ.ศ.
2562 จ้านวน 68 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 40.00 ของโครงการทังหมด
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
1. องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต้ า บลถ้ า ฉลอง มี ง บประมาณไม่ เ พี ย งพอที่ จ ะ
ด้าเนินงานโครงการทังหมดตามแผนพัฒนาปี 2562
2. โครงการบางโครงการอยู่ในเขตป่าถาวร/ป่าสงวนแห่งชาติ
3. โครงการบางโครงการอยู่ในที่เอกชน ซึ่งยังมิได้อุทิศที่ดินให้ อบต.ถ้าฉลอง
ข้อเสนอความเห็น
1. กรณีโ ครงการก่อสร้างใดอยู่ในเขตป่าถาวร/ป่าสงวนแห่ งชาติให้ ประสานงาน
กรมป่าไม้เพื่อขอใช้พืนที่

ประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ

๔
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม
ประธานสภาฯ
นายก อบต.ถ้าฉลอง

มีท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ในวาระนีเป็นการรายงาน
เพื่อทราบ ไม่มีการลงมตินะครับ ถ้าไม่มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมก็ถือว่าทุกท่าน
รับทราบนะครับ
รับทราบ
๕.2 ญัตติรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต้าบล
ถ้าฉลอง ประจ้าปี 2562
ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง ได้รายงานผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบายนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง ประจ้าปี 2562 ครับ
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง ด้วยมาตรา 58/5 วรรค 5
แห่ งพระราชบัญญัติส ภาต้าบลและองค์การบริห ารส่ ว นต้าบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 ก้าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลจัดท้า
รายงานแสดงผลปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริห ารส่ ว น
ต้าบลถ้าฉลอง ประจ้าทุกปี
บั ด นี ถึ ง เวลาสิ นปี ง บประมาณ พ.ศ.2562 แล้ ว ผมขอรายงานการ
ปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมาโดยสรุปว่าได้ท้าสิ่งใดบ้างตามอ้านาจหน้าที่ต่างๆ และ
ตามที่ได้แถลงนโยบาย เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลองได้รับทราบและ
มีโอกาสได้อภิปรายตลอดจนชีแนะแนวทางการท้างานให้ ตรงกับความต้องการของ
ประชาชนเพิ่มขึน โดยแบ่งการรายงานผลการปฏิบัติงานออกเป็นด้านต่าง ๆ ตาม
เอกสารที่แจกประกอบการบรรยาย สรุปให้ท่านฟังดังนี
ยุ ท ธศำสตร์ ด้ ำ นโครงกำรพื นฐำน ที่ ด ำเนิ น กำรแล้ ว จ ำนวน 16 โครงกำร
ใช้งบประมำณทังสิน 2,651,624.47 บำท
1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางซอยเข้าฝายนายสง่า เพ็ชรพรม หมู่ที่
1 บ้านหนองไผ่ งบประมาณ 261,000.-บาท
2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเข้าห้วยน้าช้า หมู่ที่ 2 บ้านห้วยฉลอง
งบประมาณ 373,000.- บาท
3. โครงการก่ อ สร้ า งถนน คสล. สายห้ ว ยลึ ก หมู่ ที่ 2 บ้ า นห้ ว ยฉลอง
งบประมาณ 379,000.- บาท
4. โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้ อมติดตั งดวงโคมไฟฟ้า สาธารณะจุดบ้า น
นางสายหยุด แก้วมูล หมู่ที่ 2 งบประมาณ 78,091.83.- บาท
5. โครงการพาดสายดั บ พร้ อ มติ ด ตั งดวงโคมไฟฟ้ า สาธารณะจุ ด บ้ า น
นายนเรศ ไร้เปี่ยม หมู่ที่ 3 บ้านวังถ้า งบประมาณ 188,178.61 บาท
6. โครงการพาดสายดั บ พร้ อ มติ ด ตั งดวงโคมไฟฟ้ า สาธารณะจุ ด บ้ า น
นางร้ายอง อินทะเรืองรุ่ง หมู่ที่ 4 บ้านต้นต้อง งบประมาณ 37,729.37 บาท
7. โครงการซ่อมแซมถนน คสล. จุดบ้านนายจีน ขันใจ หมู่ที่ 4 บ้านต้น
ต้อง งบประมาณ 84,000.- บาท
8. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพร้อมติดตังดวงโคมไฟฟ้าสาธารณะจุด
บ้านนางอารัญ ม่วงก้าเนิด – นายพิพิธ บุญแก้ว หมู่ที่ 4 บ้านต้นต้อง งบประมาณ
29,631.69.- บาท
9. โครงการต่อเติมฝายน้าล้นบริเวณไร่นายเสงี่ยม ไชยทอง หมู่ที่ 1 บ้าน
หนองไผ่ งบประมาณ 40,000.- บาท
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10. โครงการต่อเติมฝายน้าล้นพร้อมขุดลอกคลองบริเวณไร่นายแพร
ต๊ะพรมมิน หมู่ที่ 1 บ้านหนองไผ่ งบประมาณ 53,000.- บาท
11. โครงการต่อเติมฝายน้าล้นบริเวณบ้ านนายจีน ขันใจ หมู่ที่ 4 บ้านต้น
ต้อง งบประมาณ 40,000.- บาท
12. โครงการต่อเติมฝายน้าล้นบริเวณบ้านนางร้ายอง อินทะเรืองรุ่ง หมู่ที่ 4
บ้านต้นต้อง งบประมาณ 30,000.- บาท
13. โครงการก่อสร้างฝายน้าล้นพร้อมขุดลอกคลองจุดนายสวัสดิ์ มีเรือน
หมู่ที่ 1 บ้านหนองไผ่ งบประมาณ 426,036.- บาท
14. โครงการปรั บ ปรุ ง ฝายน้ า ล้ น พร้ อ มขุ ด ลอกคลองจุ ด นางกุ ห ลาบ
อยู่ทรัพย์ หมู่ที่ 1 บ้านหนองไผ่ งบประมาณ 188,948.- บาท
15. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนางบรรจง เทียนแก้ว หมู่ที่ 2
บ้านห้วยฉลอง งบประมาณ 124,000.- บาท
16. โครงการก่อสร้างฝายน้าล้นพร้อมขุดลอกคลอง จุดเปือยเจ็ดนาง หมู่ที่
2 บ้านห้วยฉลอง งบประมาณ 319,000.- บาท
ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต จ้านวน 24 โครงการ ใช้งบประมาณทังสิน
4,480,293.40.- บาท
1. โครงการอาหารกลางวั น ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก บ้ า นวั ง ถ้ า หมู่ ที่ 3
งบประมาณ 111,000.- บาท
2. โครงการอาหารเสริ ม (นม) โรงเรียนบ้านวั งถ้า หมู่ที่ 3 งบประมาณ
218,946.72 บาท
3. โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านห้วยฉลอง หมู่ที่ 2 งบประมาณ
110,226.84 บาท
4. โครงการอาหารเสริ ม (นม) ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก บ้ า นวั ง ถ้ า หมู่ ที่ 3
งบประมาณ 40,667.84 บาท
5. โครงการสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนและครุภัณฑ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านวังถ้า หมู่ที่ 3 งบประมาณ 49,300.- บาท
6. โครงการพ่นหมอกควันก้าจัดยุงลายในพืนที่ต้าบลถ้าฉลอง งบประมาณ
31,559.- บาท
7. โครงการเบียยังชีพผู้สูงอายุ งบประมาณ 2,193,600.- บาท
8. โครงการเบียยังชีพผู้พิการ งบประมาณ 674,440.- บาท
9. โครงการจ้ า งเด็ ก นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาท้ า งานในช่ ว งปิ ด ภาคเรี ย น
งบประมาณ 72,400.- บาท
10. โครงการเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของบทบาทสตรี งบประมาณ
9,948.- บาท
11. โครงการป้องกันการละเมิดสิทธิเด็กและสตรี งบประมาณ 8,930.บาท
12. โครงการแข่งขันกีฬาต้าบลถ้าฉลอง งบประมาณ 78,230.- บาท
13. โครงการอาหารกลางวั น โรงเรี ย นบ้ า นวั ง ถ้ า หมู่ ที่ 3 งบประมาณ
490,000.- บาท
14. โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านห้วยฉลอง หมู่ที่ 2 งบประมาณ
246,000.- บาท
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15. โครงการสนั บ สนุ น งบประมาณโครงการแข่ ง ขั น กี ฬ ากลุ่ ม โรงเรี ย น
คุ้งตะเภา – ถ้าฉลอง โรงเรียนบ้านวังถ้า หมู่ที่ 3 งบประมาณ 10,000.- บาท
16. โครงการสนั บ สนุ น งบประมาณโครงการแข่ ง ขั น กี ฬ ากลุ่ ม โรงเรี ย น
คุ้งตะเภา – ถ้าฉลอง โรงเรียนบ้านห้วยฉลอง หมู่ที่ 2 งบประมาณ 8,000.- บาท
17. โครงการสนับสนุนงบประมาณจัดงานวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนบ้านวัง
ถ้า หมู่ที่ 3 งบประมาณ 10,000.- บาท
18. โครงการสนับสนุนงบประมาณจัดงานวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนห้วย
ฉลอง หมู่ที่ 2 งบประมาณ 8,000.- บาท
19. อุดหนุนโรงเรียนบ้านวังถ้า ตามโครงการเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนคุ้งตะเภา – ถ้าฉลอง งบประมาณ 10,000.- บาท
20. อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยฉลอง ตามโครงการเข้าค่ายลูกเสือ – เนตร
นารี กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนคุ้งตะเภา – ถ้าฉลอง งบประมาณ 8,000.- บาท
21. โครงการจ้างเหมาท้าความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังถ้า หมู่ที่ 3
งบประมาณ 72,000.- บาท
22. โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า งบประมาณ
21,357.- บาท
23. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตังครรภ์ในวัยรุ่น งบประมาณ
9,838.- บาท
24. โครงการเกี่ยวกับการเสริมสร้างความรู้และส่งเสริมศักยภาพของ
ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ในต้าบลถ้าฉลอง งบประมาณ 11,850.- บาท
ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน/สังคมและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย
จ้านวน 5 โครงการ ใช้งบประมาณทังสิน 221,155.- บาท
๑. โครงการสนั บ สนุ น การตรวจเฝ้ า ระวั ง และแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด
งบประมาณ 12,500.- บาท
2. โครงการควบคุมไฟป่าและหมอกควัน งบประมาณ 12,855.- บาท
3. ค่ า ใช้ จ่ า ยในการป้ อ งกั น อุ บั ติ ภั ย ทางถนน วิ นั ย จราจร งบประมาณ
44,800.- บาท
4. โครงการจ้างเหมาพนักงานขับรถและคนงานประจ้ารถบรรทุกน้าดับเพลิง
อเนกประสงค์ งบประมาณ 144,000.- บาท
5. อุดหนุนอ้าเภอเมืองอุตรดิตถ์ตามโครงการสนั บสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณ 7,000.บาท
ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำนวน 2 โครงกำร
ใช้งบประมำณทังสิน 24,600.- บำท
1. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์ในพืนที่ต้าบลถ้าฉลอง งบประมาณ
7,700.- บาท
2. โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ งบประมาณ 16,900.- บาท
ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำ ศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น
จำนวน 3 โครงกำร ใช้งบประมำณทังสิน 51,240.- บำท
๑. อุดหนุนอ้าเภอเมืองอุตรดิตถ์ตามโครงการจัดงานพระยาพิชั ยดาบหัก
และงานกาชาด งบประมาณ 25,000.- บาท
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2. โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ งบประมาณ 26,240.บาท
3. โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ไม่ใช้งบประมาณ
ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรเมืองและกำรบริหำร จำนวน 18 โครงกำร ใช้งบประมำณ
ทังสิน 1,167,140.- บำท
1. โครงการจ้างเหมาดูแลและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน งบประมาณ
96,000.- บาท
2. จั ดซือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่้ากว่า
2,400 ซีซี งบประมาณ 575,500.- บาท
3. โครงการจัดท้าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน งบประมาณ 80,000.บาท
4. โครงการจ้างเหมาจัดท้า ป้ายโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ งบประมาณ 7,990.- บาท
5. โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและขับรถยนต์บริการ
รับส่งผู้ป่วยฉุกเฉินนอกเวลาราชการ งบประมาณ 84,000.- บาท
6. ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่ว มกิจกรรมระดับอ้าเภอ – จังหวัด งบประมาณ
24,520.- บาท
7. โครงการพัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV งบประมาณ
26,500.- บาท
8. จัดซือครุภัณฑ์ส้านักงาน โต๊ะพับเอนกประสงค์ จ้านวน 4 ตัว ส้าหรับใช้
ในภารกิจจององค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง งบประมาณ 5,400.- บาท
9. จัดซือครุภัณฑ์ส้านักงาน ตู้กระจกบานเลื่อน จ้านวน 4 หลัง ส้าหรับใช้ใน
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง งบประมาณ 15,260.- บาท
10. จั ด ซื อครุ ภั ณ ฑ์ส้ า นั ก งาน เครื่ องปรั บ อากาศแบบแขวน จ้ า นวน 2
เครื่อง งบประมาณ 64,000.- บาท
11. จัดซือครุภัณฑ์ส้านักงาน ถังน้าพลาสติก ความจุขนาด 5,000 ลิตร
จ้านวน 4 ถัง งบประมาณ 86,000.- บาท
12. จัด ซือครุ ภัณ ฑ์ค อมพิว เตอร์ เครื่อ งคอมพิว เตอร์ จ้ านวน 1 เครื่ อ ง
ส้าหรับใช้ในภารกิจขององค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง งบประมาณ 21,800.บาท
13. จั ด ซื อครุ ภั ณฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์โ น้ ต บุ๊ก จ้ านวน 1
เครื่ อง ส้ า หรั บใช้ ในภารกิ จ ขององค์ ก ารบริห ารส่ ว นต้า บลถ้า ฉลอง งบประมาณ
20,950.- บาท
14. จัดซือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องส้ารองไฟ ขนาด 800 VA จ้านวน 6
เครื่ อง ส้ า หรั บใช้ ในภารกิ จ ขององค์ ก ารบริห ารส่ ว นต้า บลถ้า ฉลอง งบประมาณ
14,880.- บาท
15. ค่ า จั ด ครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ อุ ป กรณ์ อ่ า นบั ต รแบบเอนกประสงค์
(Smart Card Reader) จ้านวน 1 เครื่อง ส้าหรับใช้ในภารกิจขององค์การบริหาร
ส่วนต้าบลถ้าฉลอง งบประมาณ 1,400.- บาท
16. จัดซือครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องถ่ายรูประบบดิจิตอล จ้านวน
1 เครื่อง งบประมาณ 22,900.- บาท
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17. จัดซือครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์ LED TV จ้านวน 1 เครื่อง
งบประมาณ 12,100.- บาท
18. จัดซือครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสู บน้าแบบหอยโข่ง ชนิดมอเตอร์
ไฟฟ้า จ้านวน 2 เครื่อง ส้าหรับใช้ในภารกิจขององค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง
งบประมาณ 22,000.- บาท
รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้ทุกท่านได้พิจารณาล่วงหน้าแล้ว ดังนัน หากสมาชิก
สภาฯ มีข้อสงสัยจะสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะใดๆ อันเป็นประโยชน์ในการร่วมกัน
พัฒนา ผมก็น้อมรับเพื่อน้าไปปรับปรุงการท้างานต่อไปครับ
ประธานสภาฯ
มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือมีข้อเสนอแนะอื่นๆหรือไม่ครับ ใน
วาระนีเป็นการรายงานเพื่อทราบนะครับ ไม่มีการลงมติ หากไม่มีท่านใดจะสอบถาม
เพิ่มเติมถือว่าทุกท่านรับทราบนะครับ
มติที่ประชุม
รับทราบ
ประธานสภาฯ
ทุกท่านครับ ขณะนีก็เวลา 12.00 น. แล้ว ผมก็จะขอพักการประชุมไว้ ก่อนนะครับ
เราจะมาประชุมกันต่อในช่วงบ่าย เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. และขอเชิญทุกท่าน
ร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันครับ
พักกลางวันเวลา 12.05 น.
เวลา 13.00 น.
เลขานุการสภาฯ
ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน เข้าห้องประชุมครับ
เลขานุการสภาฯ
เรี ย นท่านประธานสภาฯ บัดนี สมาชิกสภาฯมาครบองค์ประชุมแล้ ว ขอเชิญท่าน
ด้าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปครับ
ประธานสภาฯ
เมื่อสมาชิกสภาฯมาครบองค์ประชุมแล้วและผมขอเปิดประชุมต่อเพื่อพิจารณาใน
วาระต่อไปครับ
๕.3 ญัตติรายงานผลกการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชีวัดและค่าเป้าหมายขันต่้า
มาตรฐานการจัดบริการ ประจ้าปีงบประมาณ 2562
ประธานสภาฯ
ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชีแจงรายละเอียดครับ
เลขานุการสภาฯ
ด้ว บกรมส่ งเสริ มการปกครองท้อ งถิ่ น ได้ก้ า หนดวิ สั ย ทั ศน์ ว่า “อทป. จั ดบริก าร
สาธารณะตามมาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ได้อย่างทั่วถึง เพื่อให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีภายในปี 2565”
เลขานุการสภาฯ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดท้าแบบประเมินการจัดบริการสาธารณะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง ได้ประเมินการ
จัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง ดังนี
สรุปผลกำรประเมินกำรจัดบริกำรสำธำรณะ อบต.ถำฉลองจำนวน 8 ด้ำน รวม
387 เกณฑ์ตัวชีวัด ดำเนินกำรจำนวน 93 เกณฑ์ตัวชีวัด
ด้ำนที่ 1 โครงสร้ำงพืนฐำนและด้ำนที่ 2 ผังเมือง มีจำนวน 76 เกณฑ์ตัวชีวัด
ดำเนินกำร 15 เกณฑ์ชีวัด ดังนี
1. ร้อยละของระยะทางของถนนดิน/หินคลุกที่ได้รับการบ้ารุงรักษาให้อยู่ใน
สภาพที่ใช้งานได้ปกติ
2. ร้ อ ยละของระยะทางของถนนคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก (คสล.) ในความ
รั บ ผิ ด ชอบของ อบต. ที่ส ร้ างเพิ่ มเติ มตามความต้ องการของประชาชนหรื อตาม
แผนการพัฒนาในปีงบประมาณ 2561

๙
3. ร้อยละของระยะทางของถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ของ อบต.
พร้อมระบบระบายน้าที่เพียงพอที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มเติมในปีงบประมาณ
4. ร้อยละของจ้านวนเส้นทางคลองและล้าธารสาธารณะระบายน้าในความ
รับผิดชอบของ อบต. ที่ได้รับการปรับปรุงให้น้าสาธารณะไหลผ่านได้ไม่ติดขัด
5. ร้อยละของจ้านวนบ่อน้า/บ่อบาดาลในความรับผิดชอบของ อบต ที่ได้รับ
การบ้ารุงรักษาให้ใช้งานได้ปกติ
6. ร้อยละของจ้านวนถังเก็บน้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. ที่ได้รับ
การทะนุบ้ารุง ดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างปกติหรือมีความสะอาดถูก
สุขลักษณะ
7. ร้อยละของจ้านวนแหล่งน้าสาธารณะ พืนที่พักน้า หรือแก้มลิงในความ
ดูแลของ อบต. ที่ได้รับการพัฒนาและบ้ารุงรักษาให้สะอาดหรือใช้เป็นแหล่งน้าส้ารอง
ได้
8. ร้อยละของจ้านวนระบบสูบน้า/เครื่องสูบน้าที่ได้รับการทะนุบ้ารุง ดูแล
รักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างปกติ
9. ร้อยละของปริมาณน้าประปาของ อบต. ที่ผ ลิตได้เมื่อเปรียบเทียบกับ
ความต้องการของภาคครัวเรือน ภาคการเกษตร และภาคอุตสาหกรรมรวมกัน
10. ร้ อ ยละของขนาดพื นที่ ก ารให้ บ ริ ก ารน้ า ประปาของ อบต. เมื่ อ
เปรียบเทียบกับพืนที่ที่มีความต้องการใช้น้าประปาทังหมดในเขต อบต.
11. ร้อยละของระบบการผลิตน้าประปาของ อบต.ที่ได้รับการดูแลรักษาให้
อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ โดยมีคุณภาพน้าอยู่ในค่ามาตรฐานและเกณฑ์ที่ก้าหนด
12. ร้อยละการเพิ่มขึนของก้าลังการผลิตน้าประปาของ อบต.
13. ร้อยละการเพิ่มขึนของพืนที่การให้บริการน้าประปาของ อบต.
14. ร้อยละของจ้านวนไฟส่องสว่าง/ไฟทางที่ช้ารุดและได้รับการบ้ารุงรักษา
จาก อบต. ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ
15. ร้อยละของที่ดินของรัฐที่ได้รับการจัดท้าแผนที่ถูกต้องครบถ้วน
ด้ำนที่ 3 ด้ำนสำธำรณสุข บริกำรทำงสังคม และคุณภำพชีวิต จำนวน 96 เกณฑ์
ชีวัด ดำเนินกำร 35 เกณฑ์ชีวัด ดังนี
1. จ้านวนโครงการที่ อบต. ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่สตรี
2. ร้อยละของสตรีที่ได้รับการพัฒนาฝี มือแรงงานจาก อบต. เมื่อเทียบกับ
สตรีทังหมดในพืนที่
3. จ้ านวนโครงการส่งเสริมสุ ขภาพสตรีที่ อบต. ด้าเนินการในระหว่างปี
2562
4. ร้อยละของสตรีที่ได้รับการส่งเสริมสุขภาพจาก อบต.
5. จ้านวนโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่ อบต. ด้าเนินการ
6. ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับการดูแลด้านสุขภาพจาก อบต. เมื่อเทียบกับ
ผู้สูงอายุทังหมดในพืนที่
7. จ้านวนโครงการส่งเสริมผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านสุขภาพหรือป่วยติดเตียงที่
อบต. ได้ด้าเนินการในปีงบประมาณ
8. ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านสุขภาพหรือป่วยติดเตียงที่ได้รับการ
ดูแลด้านสุขภาพจาก อบต. เมื่อเทียบกับผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านสุขภาพหรือผู้ป่วยติด
เตียงทังหมดในพืนที่

๑๐
9. ร้อยละของผู้สูงอายุในเขต อบต. ที่ได้รับการตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ
1 ครัง
10. จ้านวนโครงการ/กิจกรรมที่ อบต. ด้าเนินการเพื่อสร้างความตระหนัก
ให้เห็นคุณค่าของผู้สูงอายุของคนในครอบครัวและชุมชน
11. จ้านวนโครงการ/กิจกรรมของการออกหน่วยบริการชุมชนเคลื่อนที่ การ
เยี่ยมบ้าน การให้ค้าแนะน้าปรึกษาปัญหาสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ
12. ร้อยละของผู้ สู งอายุที่มี ผ ลการตรวจสุ ขภาพในระดับ ปกติ หรือไม่ มี
สภาวะซึมเศร้าเมื่อเทียบกับผู้สูงอายุทังหมด
13 ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีผลตรวจสุขภาพผิดปกติและได้รับการดูแลจาก
อบต. ในการรักษาหรือส่งต่อไปยังสถานพยาบาล
14. จ้านวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบต. เกี่ยวกับการให้บริการด้าน
สังคม การให้ความดูแล สงเคราะห์หรือฟื้นฟูผู้พิการที่เข้าถึงสิทธิของผู้พิการ
15. ร้อยละของผู้พิการที่ได้รับการดูแล สงเคราะห์ หรือฟื้นฟูจาก อบต. เมื่อ
เทียบกับผู้พิการทังหมดที่ต้องการดูแล สงเคราะห์ หรือฟื้นฟู
16. ร้อยละของผู้พิการทุกประเภทความพิการที่ได้รับการตรวจสุขภาพจาก
อบต. อย่างน้อยปีละ 1 ครังต่อผู้พิการทังหมดในพืนที่
17. ร้ อ ยละของผู้ พิ ก ารได้ ขึ นทะเบี ยนตาม พ.ร.บ. ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 เมื่อเทียบกับผู้พิการทังหมดในพืนที่ อบต.
18. ร้อยละของผู้พิการที่มีผลการตรวจสุขภาพในระดับปกติ ร่างกายไม่ทรุด
โทรมก่อนเวลาอันควรหรือมีปัญหาสภาวะซึมเศร้า
19. จ้านวนโครงการเกี่ยวกับการปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัยส้าหรับคนพิการ
หรือผู้สูงอายุ
20. จ้านวนโครงการหรือกิจกรรมที่ อบต. ด้าเนินการรณรงค์การอยู่ร่วมกับ
ผู้ป่วยในชุมชนอย่างปกติสุข
21. จ้านวนชุมชน/หมู่บ้านที่มีวัสดุอุปกรณ์และ/หรืองบประมาณ โดยได้รับ
การสนับสนุนจาก อบต. ในการป้องกันและควบคุมโรคติ ดต่อที่ส้าคัญในชุมชน เช่น
โรคไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า เป็นต้น
22. ร้อยละของจ้านวนโครงการหรือกิจกรรมที่มีบุคลากรของ อบต. ร่วม
เป็นคณะท้างานในทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็วในพืนที่
23. ร้อยละของหญิงมีครรภ์ที่ได้รับการสนับสนุนหรือช่วยเหลือจาก อบต.
ในการรับบริการฝากครรภ์ตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุข
24. จ้านวนครัวเรือนที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในพืนที่ อบต.
25. ร้อยละของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลคุณภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ
ผู้ป่วย เด็ก เยาวชน และสตรี ที่ท้างานเชิงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ
26. ร้อยละของจ้านวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ผ่านการประเมินมาตรฐานของ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
27. จ้านวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบต. ที่มุ่งเน้นการปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมของเด็กและเยาวชน
28. จ้านวนโครงการ/กิจกรรมของ อบต. ที่มุ่งลดความเสี่ยงของเด็กและ
เยาวชนในการยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดหรือการก่ออาชญากรรมต่างๆ

๑๑
29. จ้านวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบต. ที่มุ่งลดความเสี่ยงในกลุ่มเด็ก
และเยาวชนจากการท้องก่อนวัยอันควร
30. จ้านวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบต. ที่สนับสนุนการออกก้าลังกาย
หรือเล่นกีฬาของเด็กและเยาวชน
31. ร้อยละของจ้านวนเด็กและเยาวชนที่เล่นกี ฬาหรือการออกก้าลังกายใน
โครงการที่ อบต. ส่งเสริมหรือสนับสนุนต่อจ้านวนเด็กและเยาวชนในพืนที่
32. ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่มีรูปร่างสมส่วนตามเกณฑ์ของกรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข
33. ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่ไม่ประสบปัญหาการเลียงดูอย่างผิดวิธี
หรือถูกกระท้าทารุณกรรมจากผู้ปกครอง
34. ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่ไม่ประสบปัญหาสังคมหรือกระท้าการอัน
เข้าข่ายอาชญากรรมเด็กและเยาวชนหรือไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
35. ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่ไม่ประสบปัญหาการท้องก่อนวัยอันควร
ด้ำนที่ 4 ด้ำนกำรศึกษำ จำนวน 54 เกณฑ์ชีวัด ดำเนินกำร 6 เกณฑ์ชีวัด ดังนี
1. จ้านวนศูนย์เด็กเล็กในความดูแลของ อบต.
2.. จ้านวนเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.
3. ร้อยละของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้รับอาหารเสริม(นม)ครบถ้วน
4. ร้อยละของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต. ที่ได้รับอาหารกลางวันที่
มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน
5. ร้อยละของจ้านวนเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต. ต่อเด็กอายุ 2
– 4 ขวบทังหมดในเขต อบต.
6. จ้านวนที่อ่านหนังสือประจ้าหมู่บ้าน/ต้าบลที่ อบต. ให้การสนับสนุน
ด้ำนที่ 5 ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชนและกำรรักษำควำมสงบปลอดภัย จำนวน 51
เกณฑ์ชีวัด ดำเนินกำร 17 เกณฑ์ชีวัด ดังนี
1. ร้อยละของจ้านวนรถดับเพลิงที่ อบต. ได้ด้าเนินการซ่อมแซม บ้ารุงรักษา
ให้พร้อมใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง
2. จ้านวนครังที่ อบต. ด้าเนินการฝึกอบรมพนักงานดับเพลิงเพื่อให้พร้อม
ปฏิบัติงานในรอบปี
3. ร้อยละการจัดท้าแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประเภทส้าคัญที่
เกิดขึนในพืนที่
4. จ้านวนครังที่ อบต. ด้าเนินการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในรอบปีงบประมาณ 2561
5. ร้อยละของจ้านวนหมู่บ้าน/ชุมชนในเขต อบต. ที่มีการติดตังระบบแจ้ง
เหตุเมื่อเกิดอัคคีภัย/สาธารณภัยในชุมชน/หมู่บ้าน
6. ร้อยละของจ้านวน อปพร. ต่อประชากรทังหมดในพืนที่
7. ร้อยละของจ้านวนอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่อ อปพร.
8. จ้ า นวนครั งต่ อ ปี ที่ อบต. ด้ า เนิ น การออกค้ า สั่ ง และสนั บ สนุ น ให้
อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/อปพร. ปฏิบัติงานในชุมชน/หมู่บ้าน
9. จ้านวนโครงการหรือกิจ กรรมของ อบต. ที่มุ่งลดการเกิดอุบัติเหตุทาง
ถนน

๑๒
10. ระยะเวลาโดยเฉลี่ ยที่รถดับเพลิ งของ อบต. เดินทางถึงสถานที่เกิด
อัคคีภัยเมื่อได้รับแจ้งเหตุ
11. ร้อยละของเครื่องมืออุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่
อบต. มีครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก้าหนดและอยู่ในสภาพที่พ ร้อมใช้งานตลอด
24 ชั่วโมง
12. จ้านวนโครงการที่ อบต. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดระเบียบใน
หมู่บ้าน/ชุมชนแก่กลุ่มเยาวชน กลุ่มแม่บ้าน ประชาชน หรือกลุ่มผู้สูงอายุ
13. จ้านวนครังที่ อบต. จัดให้มีเวทีประชาชน/เวทีสาธารณะเพื่อรับฟัง
ความเห็นของประชาชนในการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งภายในชุมชน/หมู่บ้าน
14. จ้านวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบต. เพื่อส้ารวจข้อมูลหรือความพึง
พอใจของประชาชนเพื่อเป็นข้อมูลส้าหรับปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่จะเป็นเหตุของความ
ขัดแย้ง
15. อบต. ได้จัดตังศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท หรือศูนย์ยุติธรรมชุมชนในพืนที่
(ภารกิจเสริมขันพืนฐาน)
16. จ้านวนโครงการหรือกิจกรรมที่ อบต. จัดรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดหรือลดความเสี่ยงจากปัญหายาเสพติด
17. จ้ า นวนโครงการหรื อ กิ จ กรรมที่ อบต. ร่ ว มมื อ กั บ ส่ ว นราชการใช้
มาตรการที่เข้มงวดและจริงจังเพื่อจัดการกับผู้ค้าหรือผู้เสพยาเสพติดในชุมชน
ด้ำนที่ 6 ด้ำนกำรส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อำชีพ กำรท่องเที่ยว และกำรลงทุน
จำนวน 49 เกณฑ์ชีวัด ดำเนินกำร 7 เกณฑ์ชีวัด ดังนี
1. จ้านวนกลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนจาก อบต.
2. จ้านวนโครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพที่ด้าเนิ นการโดย
อบต.
3. จ้านวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบต. ที่ส่งเสริมการเกษตร การประมง
หรือการปศุสัตว์
4. จ้ า นวนศู น ย์ บ ริ ก ารข้ อ มู ล ด้ า นการเกษตร ศู น ย์ ถ่ า ยทอดเทคโนโลยี
ทางการเกษตรหรือศูนย์การเรียนรู้ทางด้านการเกษตรที่สนับสนุนโดย อบต.
5. จ้านวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบต. เพื่ อกระตุ้นหรือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว
6. ร้อยละของจ้านวนกลุ่มอาชีพ หรือวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการสนับสนุน
จาก อบต. สามารถด้าเนินการได้อย่างยั่งยืนและมีรายได้ต่อเนื่อง
7. ร้อยละของเกษตรกรที่สามารถประกอบอาชีพและมีรายได้อย่างยั่งยืน
ด้ำนที่ 7 ด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมและด้ำนที่ 8 ด้ำน
กำรส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญำชำวบ้ำนและโบรำณสถำน จำนวน 61
เกณฑ์ชีวัด ดำเนินกำร 13 เกณฑ์ชีวัด ดังนี
1. จ้านวนโครงการของ อบต. ในการอบรมหรือรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับไฟ
ป่า การเผาในที่โล่ง ภัยจากไฟป่า การป้องกันไฟป่า และภัยจากการเผาในที่โล่ง
2. ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับการอบรมหรือรณรงค์จาก อบต. เรื่องไฟป่า
การเผาในที่โล่ง ภัยจากไฟป่า การป้องกันไฟป่า และภัยจากการเผาในที่โล่ง
3. จ้านวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบต. ปัญหาไฟป่า หรือในการป้องกัน
หรือแก้ไขการเผาในที่โล่ง

๑๓

ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม

4. จ้ านวนครัว เรือนที่ ได้รับ การประสานความร่ว มมืออย่างต่ อเนื่อ งจาก
อบต. เพื่อเป็นเครือข่ายในการจัดการไฟป่าหรือเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่า
5. จ้านวนกิจกรรมหรือโครงการของ อบต. ในการอนุรักษ์ดูแลรักษาป่า
แหล่งน้าธรรมชาติ ล้าน้าสาธารณะ และทรัพยากรชายฝั่ง หรือการจัดการเกี่ยวกับ
ปัญหาวัชพืช ผักตบชวา ปัญหาน้าเน่าเสีย และการขุดลอกคูคลอง ฯลฯ
6. จ้านวนกิจกรรมหรือโครงการของ อบต. ในการลดปริมาณขยะ คัดแยก
ขยะ ลดใช้ถุงพลาสติก น้าขยะกลับมาใช้ใหม่ หรือลดการทิงขยะไม่ถูกที่)
7. จ้านวนโครงการหรือกิจกรรมปลูกป่าหรือเพิ่มพืนที่สีเขียวในเขต อบต.
และมีการดูแลรักษาป่าอย่างต่อเนื่อง
8. จ้านวนโครงการที่มีการสนับสนุนกลุ่มอาสาสมัครหรือการสร้างเครือข่าย
เพื่อพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการจัดการไฟป่าในพืนที่
9. ร้อยละของการจัดเก็บขยะ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
สารเคมีอันตราย และขยะอันตรายที่ด้าเนินการโดย อบต.
10. ร้อยละของพืนที่ป่าที่เพิ่มขึนจากโครงการหรือกิจกรรมปลูกต้นไม้ของ
อบต. ซึ่งมีการดูแลรักษาให้ต้นไม้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และเติบโตอย่างต่อเนื่อง
11. จ้านวนโครงการของ อบต. ในการส่งเสริมเรียนรู้ แลกเปลี่ยน การสืบ
ทอดและปลูกจิตส้านึกวัฒนธรรมประเพณี
12. จ้านวนโครงการของ อบต. ในการส่งเสริมหรืออนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
13. จ้านวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบต. เพื่อส่งเสริมหรือเผยแพร่การ
แสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
มีส มาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ในวาระนีเป็นการแจ้งเพื่อ
ทราบนะครับ หากไม่มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมก็ถือว่าทุกท่านรับทราบแล้วนะครับ
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖
เรื่องอื่น ๆ
นายนรสิงห์ อ่วมบุญมี 1. แจ้งเรื่องป้ายโครงการถนน คสล.ซอยนายสง่า เพ็ชรพรมล้ม
ส.อบต. หมู่ 1
2. ฝายนา้ ล้นจุดนายสวัสดิ์ มีเรือน หมู่ 1 เกิดน้ากัดเซาะคันคลอง 3 แห่ง
3. ท่ อ น้ า ประปา หมู่ 1 บริ เ วณท่ อ เหลี่ ย ม ท่ อ หลุ ด ท่ อ แตกบ่ อ ยท้ า ให้ สู ญ เสี ย
น้าประปา ขอให้ด้าเนินการแก้ไขด้วยครับ
นายธนาภูมิ พุทธาน้อย ขอเสนอแก้ไขปัญหาน้าประปาหมู่ที่ 3 ไม่พอใช้ ซึ่งมีเจ้าของที่ดินยินยอมให้ขุดบ่อ
ส.อบต. หมู่ 3
น้าตืน 2 แห่ง
1. บริเวณที่ดินของนายไฉน เครือประดิษฐ์
2. บริเวณที่ดินของนายน่วม เล่ายี
นายถวิล อยู่นุช
บ่อขยะหมู่ที่ 3 บริเวณขอบบ่อขยะมีขยะล้นจ้านวนมาก ขอให้ด้าเนินการดันบ่อขยะ
ประธานประชาคมหมู่3 ลงบ่อ และปรับพืนที่บริเวณโดยรอบบ่อขยะด้วยครับ
นายก อบต.ถ้าฉลอง
1. บ่อขยะขณะนีแจ้งให้ช่างด้าเนินการประมาณราคาค่าใช้จ่ายในการดันขยะลงบ่อ
และปรับเกลี่ยขอบบ่อครับ
2. ปีนีน่าจะแห้งแล้งมากกว่าทุกปีก็ขอให้ทุกท่านประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนกักเก็บ
น้าใส่โอ่งไว้ด้วยครับ

๑๔
ปลัด อบต.ถ้าฉลอง
ประธานสภาฯ

1. ขอแจ้งความคืบหน้ากรณีขอใช้ที่ป่าสงวนแห่งชาติก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านวัง
ถ้า – บ้านหนองมะเกลือ ครับ ขณะนีที่ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดอุตรดิตถ์ได้ส่งเรื่องไปกรมป่าไม้ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 แล้วครับ
ทุกท่านครับ เราใช้เวลามานานพอสมควรแล้วนะครับ ผมก็จะขอปิดการประชุมนะ
ครับ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครังที่
๑ ประจ้าปี พ.ศ.2562 ได้ด้าเนินการมาถึงเวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอขอบคุณ
ท่ า นนายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต้ า บล ท่ า นรองนายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต้ า บล
ถ้าฉลอง ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลองทุกท่าน และผู้เข้าร่วม
ประชุม ทุก ท่า นที่ ได้ ให้ ค วามร่ ว มมือ ท้า ให้ ก ารประชุ มในวั นนีด้ าเนิน การไปด้ ว ยดี
ณ โอกาสนี กระผมขอปิดการประชุม ขอบคุณครับ

ปิดประชุมเวลา ๑5.30 น.

(ลงชื่อ)......ธราธร ใจกล้า...........ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายธราธร ใจกล้า)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง

(ลงชื่อ)......ธนาภูมิ พุทธาน้อย...........ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายธนาภูมิ พุทธาน้อย)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลถาฉลอง

