รายงานการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี ( พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
วันที่ ๒๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมภูคุ้มข้าว เทศบาลตาบลชีลอง
.............................................................
ผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

ชื่อ - สกุล
นายสงบ สุขนาแซง
นายสามารถ อินทร์ประเสริฐ
เจ้าคณะตาบลชีลอง
นายสุรเจษฐ์ ทุพลชัย
น.ส. ขวัญจิต จงกลนี
นายสมบูรณ์ พรหมมา
นางบุญจิรา สุดทอง
น.ส. ตะวันณา เตชิณี
น.ส. รัชนี แดงสกุล

๑๐

นางเบญมาศ กาลังศิลป์

๑๑

นางรัตนา คณะยอด

๑๒

นางสาวปาริชาติ ธงเค็ง

ตาแหน่ง
ผูท้ รงคุณวุฒิด้านการศึกษา
ผูท้ รงคุณวุฒิด้านการศึกษา
ผูท้ รงคุณวุฒิด้านการศาสนา
สมาชิก ทต.
สมาชิก ทต.
ตัวแทนผูป้ กครอง
ตัวแทนผูป้ กครอง
ปลัด ทต.
หัวหน้าฝ่ายแผนงานฯ
ประธานคณะกรรมการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กชีลอง
ประธานคณะกรรมการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กหนองบัวขาว
นักวิชาการศึกษา

ลายมือชื่อ
หมายเหตุ
สงบ สุขนาแซง
สามารถ อินทร์ประเสริฐ
เจ้าคณะตาบลชีลอง
สุรเจษฐ์ ทุพลชัย
ขวัญจิต จงกลนี
สมบูรณ์ พรหมมา
บุญจิรา สุดทอง
ตะวันณา เตชิณี
รัชนี แดงสกุล
เบญมาศ กาลังศิลป์
รัตนา คณะยอด
ปาริชาติ ธงเค็ง

รายงานการประชุมคณะกรรมการการศึกษา เทศบาลตาบลชีลอง
แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี ( พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
วันที่ ๒๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมภูคุ้มข้าว เทศบาลตาบลชีลอง
******************************************
เลขานุการ

ระเบียบวาระที่ ๑
ประธานฯ

ระเบียบวาระที่ ๒
ผู้เข้าร่วมประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓
ประธานฯ

เมื่อที่ประชุมพร้อม นายสงบ สุขนาแซง ประธานคณะกรรมการการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กล่าวทักทายที่ประชุม และดาเนินการตาม
ระเบียบวาระดังนี้
เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วันนีต้ ามที่ เทศบาลตาบลชีลอง ได้มคี าสั่งที่ ๙๔๘ / ๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตัง้
คณะกรรมการการศึกษา เทศบาลตาบลชีลอง และได้เชิญคณะกรรมการทุกท่านมา
ประชุมในวันนี้ ก็เพื่อพิจารณา ( ร่าง ) แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี ( พ.ศ. ๒๕๖๑ –
พ.ศ. ๒๕๖๔)
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
ไม่มี
เรื่องทีเ่ สนอให้ที่ประชุมพิจารณา
เรื่องพิจารณาแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี ( พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๔) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๙ ให้ยกเลิกความในข้อ
๒๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ขอ้ ความนี้แทน “ ข้อ ๒ เพื่อประโยชน์
ของประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี และตามหนังสือ ที่ มท ๐๘๑๖.๒ / ว ๖๐๕๖ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม
๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี ( พ.ศ. ๒๕๖๑ –
พ.ศ. ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อที่ ๔ วรรค ๒ การเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแล้วแต่กรณี
และต้องทาประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน พร้อมทั้งจัดส่งแผนพัฒนา
การศึกษาสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนาไป
เข้าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายต่อไป”

-๒น.ส.ปาริชาติ ธงเค็ง
นักวิชาการศึกษา

ที่ประชุม ฯ

- การพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ของ
เทศบาลตาบลชีลอง ขอให้ทุกท่านตรวจสอบรายละเอียดตามเอกสารที่เลขานุการ
ได้จัดทาและสรุปมาแล้วนัน้ โดยทางงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมได้
รวบรวมจากแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี ( พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๔ ) ของ
สถานศึกษาซึ่งเป็นแผนพัฒนาระบบการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล
ตาบลชีลอง ที่อยู่ในความรับผิดชอบทั้งสิน้ ๒ ศูนย์
โดยเนื้อหาของ (ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) นี้ เป็นการ
นาเนื้อหามาจาก (ร่าง) แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ของเทศบาล
ตาบลชีลอง ซึ่งเป็นแผนที่จัดทาขึน้ เพื่อแสดงถึงข้อมูลของสถานศึกษา และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของ ทต.ชีลอง จานวนนักเรียน จานวนบุคลากร และแผนงานต่าง
ๆ ของส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ที่มคี วามจาเป็นในการดาเนินงาน
ด้านการศึกษา เนื่องจาก ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จะต้อง
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และเบิกจ่ายงบประมาณ โดยแยกการจัดทาบัญชีจาก
ส่วนกลาง เพื่อดาเนินการเองในทุกขั้นตอน แต่ยังเสนอเอกสารผ่านผู้บริหารท้องถิ่น
ปลัด ทต. เหมือนเดิม จึงต้องมีการดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา เป็นของ
ส่วนงาน และเพื่อดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
- มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.
๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ของเทศบาลตาบลชีลองโดยมีคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง อื่น ๆ
- ไม่มี -

ประธานฯ

เมื่อทุกคนเห็นชอบ และไม่มีเรื่องที่จะเสนอในที่ประชุมอีก ผมขอปิดการประชุม
ขอบคุณ

ปิดการประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.
ลงชื่อ

ปาริชาติ ธงเค็ง
( นางสาวปาริชาติ ธงเค็ง )
กรรมการและเลขานุการ

ลงชื่อ

ผูบ้ ันทึกรายงานการประชุม

ผูต้ รวจรายงานการประชุม
( นายสงบ สุขนาแซง )
ประธานกรรมการ

