
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.   
 
   เมื่อเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาฯ เข้าห้อง
ประชุมแล้ว จึงได้ด าเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ สมัยวิสามัญ สมัยที่  ครั้งที่ ๒/
๒๕๖๓ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ ขอเชิญนายอ านาจ 
สิริป้อ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ   ได้ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
สบปราบในการเปิดประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๓ 
นายอ านาจ สิริป้อ เรียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ ที่เคารพทุกท่าน และผู้เข้าร่วม 
ประธานสภาฯ  ประชุมทุกท่านกระผม นายอ านาจ สิริป้อ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนสบปราบ 

ขอเปิดการประชุมสมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๒  ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓  วันศุกร์ที่ ๒๕ เดือน
ธันวาคม  ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบล      
สบปราบ  ล าดับต่อไปขอเชิญเข้าสู่การประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
- การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งกระผมได้เป็นประธานคณะกรรม 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยคณะกรรมการฯ ต้องด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีนั้น ซึ่ง
รายละเอียดการประชุมจะให้ทางปลัด อบต. ได้ชี้แจงและรายงานผลต่อที่ประชุม
สภาฯ ต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
- รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ประจ าปี พ.ศ.
๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

นายอ านาจ สิริป้อ ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ พิจารณารายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓     
ประธานสภาฯ  ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๓  วันที่  ๑๕  มิถุนายน  ๒๕๖๓ ที่ทางเลขานุการสภาฯได้แจกให้กับ  

สมาชิกสภาฯทุกท่านแล้ว สมาชิกท่านใดจะขอเปลี่ยนแปลงถ้อยค าหรือเพ่ิมเติมอีก
หรือไม่    

นายอ านาจ สิริป้อ สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะขอแก้ไขถ้อยค าหรือไม่  ถ้าไม่มีกระผมขอมติในท่ีประชุมโดย 
ประธานสภาฯ การยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม  รับรองเป็นเอกฉันท์  

ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทู้ถาม 
- ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
๔.๑ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง  

นายอ านาจ สิริป้อ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการขยะมูลฝอยระหว่าง 
ประธานสภาฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง และเทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบล ในพ้ืนที่

จังหวัดล าปาง ขอเชิญปลัด อบต. ได้ชี้แจงต่อไป 
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น.ส.ธนัฏฐาธร ด่านอินถา ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปางได้ด าเนินการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง 
ปลัด อบต. ความร่วมมือการบริหารจัดการขยะมูลฝอย กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในวันที่ 

๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมขยะมูลฝอยชุมชนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปก าจัด
อย่างถูกหลักสุขาภิบาล พัฒนาระบบก าจัดขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ ณ ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดล าปาง โดยการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยจะต้องน าเสนอต่อสภาท้องถิ่นเพ่ือให้ความเห็นชอบในหลักการ 
และวัตถุประสงค์ของความร่วมมือ รวมทั้งแผนการด าเนินงานและการบริหารจัดการ
ใช้จ่ายตามโครงการ ขอบเขตความรับผิดชอบและกิจกรรมของการจัดบริการ
สาธารณะระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายละเอียดตามร่างบันทึกข้อตกลงที่แจกให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน (เอกสาร
หมายเลข ๑) โดยจะขออนุญาตสรุปประเด็นส าคัญที่ต้องด าเนินงานและบริหาร
ร่วมกัน มีรายละเอียด ดังนี้ 

 ๑. เทศบาล / องค์การบริหารส่วนต าบล ยินดีจะจ่ายค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะมูล
ฝอย ในอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการในอัตรา ๑๕๐ บาท ต่อตัน หรือในอัตราไม่
เกินตามที่กฎหมายก าหนด ณ ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง 

 ๒. ทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันเป็นระยะเวลา ๒๕ ปี นับตั้งแต่วันถัดจากลงนามใน
บันทึกนี้เป็นต้นไป หรือหากจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

 ๓. เทศบาล / องค์การบริหารส่วนต าบล มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ล าปาง ท าหน้าที่ในการก าจัดขยะมูลฝอยตามที่เทศบาล / องค์การบริหารส่วนต าบล 
น าเข้ามาก าจัดที่ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดล าปาง โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 ๔. องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง สามารถจัดการขยะมูลฝอยด้วยตนเอง หรือ
มอบหมายให้เอกชนด าเนินการ หรือร่วมลงทุนกับเอกชนได้ ตามระเบียบ กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

 ๕. องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง จะด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยด้วย
เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่ถูกสุขลักษณะตามหลักวิชาการด้วยวิธีการแปรสภาพขยะมูล
ฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้า 

 ทั้งหมดนี้คือหลักการบริหารจัดการความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ล าปาง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัดล าปาง มีสมาชิกสภาฯ ท่าน
ใดจะมีข้อซักถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 

นายอ านาจ สิริป้อ จากรายละเอียดของการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการขยะ 
ประธานสภาฯ มูลฝอย มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะมีข้อซักถามหรือไม่ 
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ร.ต.ชูเชิด ด่านอินถา กระผมนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ ขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติมในส่วนของ 
นายก อบต.สบปราบ ขยะมูลฝอยที่มีข้อก าหนดไว้ว่าขยะมูลฝอยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะน าส่ง

ก าจัดที่ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ล าปาง จะต้องไม่เป็นขยะ ๖ ประเภท ดังนี้ 

 ๑. ขยะมูลฝอยที่มีสารกัมมันตภาพรังสีเจือปน 
 ๒. ขยะมูลฝอยที่มีการปะปนของเชื้อโรคจากสถานพยาบาลต่าง ๆ 
 ๓. ขยะมูลฝอยที่มีคุณลักษณะระเบิดได้ หรือเป็นวัตถุระเบิด 
 ๔. ขยะมูลฝอยอุตสาหกรรม 
 ๕. สารเคมีอุตสาหกรรม 
 ๖. ขยะติดเชื้อ ขยะอันตราย และขยะกากอุตสาหกรรม 
 ซึ่งทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องปฏิบัติตามค าแนะน าขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดล าปาง เพ่ือเป็นการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด 
นายโชคชัย ยะชะระ เห็นด้วยกับการบริหารจัดการขยะเป็นครบวงจร เพ่ือแก้ไขปัญหาขยะที่มีปริมาณมาก 
สมาชิกสภาฯ หมู่ ๙ เพ่ิมขึ้นทุกวัน ท าให้  อบต. ต้องแก้ไขปัญหาในเรื่องขยะล้นบ่อ และต้องใช้

งบประมาณในการบริหารจัดการทุกปี  
นายศรีจันทร์ ยะเงี้ยว เห็นด้วยในหลักการความร่วมมือกันระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปางและ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ ๑๕ องค์การบริหารส่วนต าบล แต่หากต้องน าส่งก าจัดที่ศูนย์จัดการขยะมูลฝอย แล้ว 

ควรจะมีการจัดหารถบรรทุกขยะให้มีความพร้อมมากกว่านี้ เนื่องจากต้องเดิน
ทางไกล ไป – กลับ เกือบ ๑๐๐ กิโล เกรงว่าหากใช้รถคันเก่าจะไม่คุ้มค่าในด้านการ
บ ารุงรักษา 

นายโต นันทะวิชัย เป็นโอกาสที่ดีในอนาคตเรื่องของการบริหารจัดการขยะในพ้ืนที่ แต่ทั้งนี้ต้องค านึงถึง 
สมาชิกสภาฯ หมู่ ๓ ข้อดี ข้อเสียของการด าเนินงาน โดยเฉพาะเรื่องของงบประมาณว่ามีความเหมาะสม

หรือไม่ หากยังไม่มีความพร้อมในระยะแรกก็ควรที่จะเตรียมความพร้อมในด้าน
ข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือเปรียบเทียบกันว่าทางองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ มีความ
พร้อมและความคุ้มค่ามากน้อยแค่ไหน ควรใช้ระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมใน
ด้านนี้อีกสักระยะก่อน 

นายอ านาจ สิริป้อ ในส่วนนี้ขอเสริมในเรื่องของการทิ้งขยะ จะต้องประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนได้รับทราบ 
ประธานสภาฯ ด้วย เนื่องจากการจัดเก็บขยะเพ่ือน าส่งก าจัดที่ศูนย์ฯ จะต้องมีมาตรการในการคัด

แยกขยะอย่างถูกต้อง เนื่องจากว่าทางศูนย์ฯ มีข้อจ ากัดในเรื่องของประเภทขยะที่
น าไปส่งก าจัด ดังนั้นต้องมีการคัดแยกอย่างชัดเจนและถูกต้องต่อไป 

ร.ต.ชูเชิด ด่านอินถา การด าเนินการตามบันทึกข้อตกลงนี้ ต้องอยู่ที่ความพร้อมของทางองค์กรปกครอง 
นายก อบต.สบปราบ ส่วนท้องถิ่นด้วย ยังไม่ใช่เป็นการที่ต้องเร่งด าเนินการในห้วงของปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๔ นี้ หากมีความพร้อมเมื่อไหร่ ก็จะเร่งด าเนินการแจ้งทางองค์การบริหารส่วน
จังหวัดล าปางต่อไป 
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นายอ านาจ สิริป้อ จากการชี้แจงรายละเอียดของการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริหาร 
ประธานสภาฯ จัดการขยะมูลฝอยระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปางและองค์การบริหาร 

ส่วนต าบลสบปราบ มีสมาชิกสภาฯ จะมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ หากไม่มี
กระผมขอมติในท่ีประชุมสภาฯ โดยการยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
นายอ านาจ สิริป้อ ขอเชิญทางปลัด ได้ชี้แจงเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบและหรือให้ถือเป็นแนวทาง 
ประธานสภาฯ ปฏิบัติ ขอเชิญได้ชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบ เป็นล าดับต่อไป 

๑. การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจ าปี ๒๕๖๓ 
น.ส.ธนัฏฐาธร ด่านอินถา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน 
ปลัด อบต. ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ จนถึงแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑  ข้อ ๒๙(๓) และข้อ 

๓๐(๕)  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ด าเนินการอย่างน้อยปีละ
หนึ่ งครั้ งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ดั งนั้นกรอบระยะเวลาดังกล่าวให้
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี นั้น ทางคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ ได้ด าเนินการประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อ
วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยได้เสนอรายงานผลและเสนอความเห็นเพ่ือให้
ผู้บริหารได้รับทราบและในล าดับนี้ก็ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ 
ได้รายงานผลและเสนอความเห็นต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ ต่อไป 

ร.ต.ชูเชิด ด่านอินถา กระผมผู้บริหาร ขอสรุปผลและเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ 
นายก อบต.สบปราบ องค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ เพ่ือ

ทราบครับ 
   ด้านรายรับ – รายจ่าย   ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563   

-รายรับรวมทั้งสิ้น 31,806,358.71 บาท (สามสิบเอ็ดล้านแปดแสนหกพันสาม
ร้อยห้าสิบแปดบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์)      แยกเป็น  
รายได้จัดเก็บเอง        585,819.41 บาท 

              รายได้ที่รัฐบาลจัดสรร    14,431,126.34 บาท 
              เงินอุดหนุนทั่วไป          16,789,412.96 บาท 

-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจรวมทั้งสิ้น  5,034,177  บาท (ห้าล้านสามหมื่นสี่พันหนึ่ง
ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาท)   
-รายจ่าย (ไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)  30,398,220.89 บาท  (สามสิบล้านสาม
แสนเก้าหมืน่แปดพันสองร้อยยี่สิบบาทแปดสิบเก้าสตางค์)  
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***รายรับสูงกว่ารายจ่าย  1,408,137.82 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนแปดพันหนึ่งร้อย
สามสิบเจ็ดบาทแปดสิบสองสตางค์) 
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เฉพาะ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
-โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปี 2563    

    รวมโครงการทั้งสิ้น 153 โครงการ  งบประมาณรวมทั้งสิ้น 146,031,350.-บาท 
-การจัดท างบประมาณ (ไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและใช้จ่ายจากเงินสะสม) 
จ านวน 54 โครงการ คิดเป็น 
 งบประมาณ 16,996,590 บาท แยกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้.- 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 13 3,129,000.00 

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 2 10,000.00 

ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน 29 12,750,690.00 

ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 4 90,000.00 

การบริหารและพัฒนาองค์กร 6 1,016,900.00 

รวม 54 16,996,590.00 

   โครงการที่ใช้จ่ายจากเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

-เพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยสภาฯอบต.สบปราบ มี
มติเห็นชอบอนุมัติ ตามการประชุมสภา ฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 
เมื่อวันที่  25 ตุลาคม 62 จ านวน 17 โครงการ รวมงบประมาณทั้ งสิ้น 
4,164,000.-บาท   
โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี พ.ศ.2563 
1.ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน (ตอกเสาเข็ม) ส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุ่งพัฒนา  งบประมาณ 1,834,000-บาท 
2.ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า บ้านหล่ายฮ่องปุ๊ หมู่ที่ 15  ต าบล      
สบปราบ    งบประมาณ 775,000.00 บาท 
3.ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า บ้านวัฒนา หมู่ที่ 10  งบประมาณ 
880,000.00 บาท 
4.ชุดอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัฒนา   งบประมาณ 28,000.00 บาท 
5.ปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ. 97-003 
บ้านแพะ หมู่ที่ 4  งบประมาณ 1,500,000.00  บาท 
รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2563  จ านวน  5,034,177.00 บาท 
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ปัญหาและอุปสรรค / ข้อเสนอแนะ / ข้อคิดเห็นจากแบบสอบถาม 
ปัญหาและอุปสรรค 
๑.งบประมาณมีน้อย การพัฒนาไม่ท่ัวถึง 
๒.แหล่งน้ าไม่เพียงพอในการท าการเกษตร 
๓.ล่าช้าเรื่องงบประมาณ 
๔.การด าเนินการล่าช้า 
๕.อยากให้มีโครงการใหม่ ๆ เพิ่ม 
๖.โครงการหมู่บ้านได้น้อย 
ข้อเสนอแนะ 
๑.ให้พัฒนาแหล่งน้ า เหมือง ฝาย / พ้ืนที่ท ากิน 
๒.ควรมีการท าความสะอาดท่อระบายน้ าในหมู่บ้านปีละ 1 ครั้ง 
๓.ขอให้มีกลุ่มอาชีพจักรสานต่าง ๆ ในหมู่บ้าน 
๔.อยากให้เพิ่มท่อระบายน้ าเพ่ือให้การระบายน้ าได้ทั่วถึง 
๕.อยากให้ชาวบ้านมีรายได้นอกจากการเกษตร 
๖.อยากมีสถานที่ท่องเที่ยว แลนด์มาร์ค ไว้เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว 
๗.อยากให้มีโครงการให้ชาวบ้านมีรายได้เพ่ิม 
๘.ต้องการขยายไหล่ทางให้กว้างข้ึน ท่อน้ าทิ้ง เพ่ือไม่ให้เกิดกลิ่นเหม็นของน้ าเสีย 
๙.ต้องการซ่อมแซมไฟฟ้าที่เสียตามถนนในแต่ละจุด 
๑๐.เพ่ิมความรวดเร็วในการท างานให้มากขึ้น 
๑๑.อยากให้จัดกิจกรรมออกก าลังกายให้กับเด็ก ๆ / ผู้สูงอายุ หรือสร้างลาน
กิจกรรม /จ้างผู้มีความรู้  (เทรนเนอร์) น าการออกก าลังกายอย่างถูกต้อง 
๑๒.แนะน าให้มีการวางแผนเตรียมการให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
กระผมจึงขอสรุปผลการติดตามและประเมินผลเสนอสภาฯ อบต.สบปราบ เพ่ือ
ทราบ 

ที่ประชุม รับทราบ 
 ๒. การรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
ร.ต.ชูเชิด ด่านอินถา กระผมขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามที่ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหาร 
นายก อบต.สบปราบ ส่วนต าบลสบปราบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ดังนี้ 
 กระผม ร้อยตรีชูเชิด  ด่านอินถา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ  ขอแถลง

ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ  
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๕๘/๕ วรรค ๕ และวรรค ๖ ให้นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้
แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี  ค าแถลงนโยบายของ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลและรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ให้
ประกาศไว้โดย เปิดเผย ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลด้วย กระผมจึงขอ 



 

 
 
 
 



 

 


