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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๘
ครั้งที่ 1
วันอังคาร ที่ 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ
ผู้มาประชุม
ลาดับ

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

๑. นายทองใบ พุดชู
ประธานสภา ฯ
๒. นางประภาศรี งามสง่า
รองประธานสภาฯ
๓. นายบุญเพ็ง จันทร์ล้า สมาชิก อบต.หมู่ ๑
๔. นายประสิทธิ์ บุญมาก สมาชิก อบต.หมู่ ๑ ประสิทธิ์ บุญมาก
๕. นายวิระศักดิ์ ภูมะลา สมาชิก อบต.หมู่ ๒
๖. นางสาวบังอร คงแถลง สมาชิก อบต.หมู่ ๒ บังอร คงแถลง
๗. นางสาวแจ้ง ประทุมแก้ว สมาชิก อบต.หมู่ ๓
๘. นางวิลัย ดาศรี สมาชิก อบต.หมู่ ๓
๙. นายอนุวัฒน์ มาลีหวล สมาชิก อบต.หมู่ ๔
๑๐. นายประยงค์ นาดี สมาชิก อบต.หมู่ ๔
๑๑. นายบุญชู อเนกดี สมาชิก อบต.หมู่ ๕
๑๒. นายเอ็ด โคกแก้ว สมาชิก อบต.หมู่ ๕
๑๓. นางสาวสุวรรณา คาดีวี สมาชิก อบต.หมู่ ๖
๑๔. นายบุญจันทร์ แสวงสุข สมาชิก อบต.หมู่ ๖
๑๕. นายเหรียญ บุญมี สมาชิก อบต.หมู่ ๗
๑๖. นายสถิตพงษ์ ครองสัตย์ สมาชิก อบต.หมู่ ๘
๑๗. นายสมหมาย มียิ่ง สมาชิก อบต.หมู่ ๘
๑๘. นายเชิด สุขสนิท สมาชิก อบต.หมู่ ๙ เชิด สุขสนิท
๑๙. นายสมบูรณ์ งามเลิศ สมาชิก อบต.หมู่ ๙
๒๐. นางพรรณทิภา อยู่เย็น สมาชิก อบต.หมู่ ๑๐
๒๑. นายนพรัตน์ เงางาม สมาชิก อบต.หมู่ ๑๐ นพรัตน์ เงางาม
๒๒. นายวิโรจน์ แสนสุด สมาชิก อบต.หมู่ ๑๑
๒๓. นายสุวัฒน์ ยิ้มดี
เลขานุการสภาฯ

ทองใบ พุดชู
ประภาศรี งามสง่า
บุญเพ็ง จันทร์ล้า
วิระศักดิ์ ภูมะลา
แจ้ง ประทุมแก้ว
วิลัย ดาศรี
อนุวัฒน์ มาลีหวล
ประยงค์ นาดี
บุญชู อเนกดี
เอ็ด โคกแก้ว
สุวรรณา คาดีวี
บุญจันทร์ แสวงสุข
เหรียญ บุญมี
สถิตพงษ์ ครองสัตย์
สมหมาย มียิ่ง
สมบูรณ์ งามเลิศ
พรรณทิภา อยู่เย็น
วิโรจน์ แสนสุด
สุวัฒน์ ยิ้มดี
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ผู้ไม่มาประชุม – - ท่าน
ผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับ

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง ลายมือชื่อ

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

นายสามารถ ครองสัตย์
นายก อบต. สามารถ ครองสัตย์
นายปฏิวัติ สระแก้ว
รองนายก อบต.
ปฏิวัติ
นายสุจิน พรมตวง รองนายก อบต.
นางสมใจ ณ.เชียงใหม่ เลขานุการนายก อบต. สมใจ ณ.เชียงใหม่
นายสมเกียรติ สาระ หัวหน้าสานักงานปลัด สมเกียรติ สาระ
นายบุญมี จาปาจีน ผอ.กองช่าง บุญมี จาปาจีน
๗. นางชนันท์กานต์ ชนะทะเล จนท.วิเคราะห์ฯ
๘. นางสาวอนุธิดา นิยมวัน นักวิชาการเงินและบัญชี อนุธิดา นิยมวัน
๙. นางสาวจุฬาลักษณ์ อินทร์แป้น ผู้ช่วย จนท.วิเคราะห์ ฯ

สระแก้ว
สุจิน พรมตวง

ชนันท์กานต์ ชนะทะเล
จุฬาลักษณ์ อินทร์แป้น

๑๐. นางสาวเยาวลักษณ์ บุญมี ผู้ช่วย.จนท.การเงินและบัญชี เยาวลักษณ์ บุญมี

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจาปี ๒๕๕๘
วันที่ 8 ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ
----------------------------------------------------------ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
(สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจาปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม ๒๕๕๘)
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑.รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
3.2. รายงานสถานะทางการคลัง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1.ร่างแผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
4.2.กาหนดสมัยประชุมสภาสามัญ ประจาปี พ.ศ.2559
4.3.คัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาฯและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ประธานสภาฯ
(นายทองใบ พุดชู)

ขอบคุณสมาชิกสภาฯและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
(ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจาปีพ.ศ. ๒๕๕๘ ครั้งที่ 3)
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓
ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๘ ครั้งที่ 3 เมื่อ
วันที่ 20 สิงหาคม 2558 โดยไม่มีการแก้ไข เป็นเอกฉันท์ จานวน 21 เสียง

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ เรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
ประธานสภาฯ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปี 255
8 – 2560 ขอเชิญเลขานุการสภา
(นายทองใบ พุดชู)

อบต. ชี้แจงข้อระเบียบปฏิบัติ ขอเชิญครับ

เลขานุการสภา อบต ตามที่ อบต.หนองอียอ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา ปี 255
(นายสุวัฒน์ ยิ้มดี)

8 – 2560 และได้

ดาเนินการในปีงบประมาณ 2558 ที่ผ่านมา ประกอบกับระเบียกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
ข้อ 28 ซึ่งให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน และ
ข้อ 29 ได้กาหนดอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน ดังนี้
1. กาหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2. ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3. รายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ปิดประกาศโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตาม
สมควร
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สาหรับประเด็นที่นาเสนอต่อที่ประชุมสภา อบต.เพื่อทราบในวันนี้ ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 29(3) ซึ่งได้กาหนดเกี่ยวกับ
การรายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศให้ประชาชนทราบ ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี รายละเอียดขอเชิญเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ชี้แจง
จนท.วิเคราะห์ฯ
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ คณะ
(นางชนันท์กานต์ ชนะทะเล) ผู้บริหาร ท่านปลัดและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕8 – ๒๕60) รายงานสรุปผลดัง
รายละเอียดเอกสารแนบดังนี้
1.ยุทธศาสตร์และจานวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจานวนโครงการที่ได้
ปฏิบัติ
ยุทธศาสตร์
1. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
2 .ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
3 .ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
4 .ด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
5 .ด้านการฟื้นฟู อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
6. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
7. ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร
รวม

จานวนโครงการ
จานวน
จานวนโครงการ
โครงการที่ได้
ที่ปรากฏอยู่ในแผน
ปฏิบัติ
7
4
20
9
37
19
16
11
5
3
25
31
141

15
12
73

2.คะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจในการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลหนองอียอทุกยุทธศาสตร์ 8.52 คะแนน
3. ข้อเสนอแนะ
จากการสารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดาเนินงานตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ประชาชนได้ให้ข้อเสนอแนะ
ดังต่อไปนี้
1) พัฒนาแหล่งน้าภายในตาบล
2) ส่งเสริมการเกษตร/การปลูกพืชหมุนเวียน
3) ส่งเสริมอาชีพ/อบรมอาชีพเสริมให้ประชาชนในตาบล
4) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน(ไฟฟ้า ประปา ,ถนน)

คิดเป็นร้อยละ
(%)
57.14
45
51.35
68.75
60
60
38.71
51.77
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5)ส่งเสริมกิจกรรมด้านการศึกษาของโรงเรียนในเขตตาบลหนองอียอ
ประธานสภา อบต. มีสมาชิกผู้ใดมีข้อสงสัยหรือเสนอแนะประการใดหรือไม่...
(นายทองใบ พุดชู)
ถ้าไม่มี เป็นอันว่าที่ประชุมนี้รับทราบการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาสามปี 2558 – 2560 เพื่อจะได้ปิดประกาศให้ประชาชน
ทราบต่อไป
มติที่ประชุม:

เห็นชอบ ๒๑ เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง
มติเห็นชอบ
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี 2558 –
2560 ประจาปี พ.ศ.2558 เป็นเอกฉันท์
๓.2 เรื่องรายงานสถานะทางการคลัง ประจาปีงบประมาณ 2559
ประธานสภาฯ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ
(นายทองใบ พุดชู)
เลขานุการสภา อบต. ในทุกสิ้นปีงบประมาณ อบต. จะต้องเสนอรายงานสถานะการเงินการคลัง
(นายสุวัฒน์ ยิ้มดี) ให้สภา อบต. หนองอียอ ได้รับทราบถึงสถานะการเงินการคลังและมีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบการดาเนินงานของ อบต. หนองอียอ ซึ่งใน
ปีงบประมาณ 2559 ตามเอกสารที่ได้แจกให้ทุกท่านได้รับแล้ว จึงขอให้
ทุกท่านได้ศึกษาดู และขออนุญาตที่ประชุมกล่าวรายงานดังนี้
-รายรับจริงตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558-พฤศจิกายน 2558 จานวน
4,434,182.06 บาท
-รายจ่ายจริงตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558-พฤศจิกายน 2558 จานวน
1
,668,943.55 บาท
-ปรากฏว่าผลการดาเนินงาน รายรับจริง สูงกว่ารายจ่ายจริง จานวน
2
,765,238.51
บาท
ที่ประชุม:
- รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1.ร่างแผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ประธานสภาฯ เรื่อง การพิจารณาร่างแผนดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ
.ศ. ๒๕๕9(
นายทองใบ พุดชู) ให้เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด
จนท.วิเคราะห์ฯ
แผนการดาเนินงาน ที่กาหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
(นางชนันท์กานต์ ชนะทะเล)
การจัดทาและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 นั้น มิใช่การจัดทาแผนพัฒนา แต่เป็นแผนที่รวบรวมแผนงาน
โครงการกิจกรรม ที่ดาเนินจริงทั้งหมดในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในแต่ละปีงบประมาณ เพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมพัฒนาในพื้นที่การ
ดาเนินการแผนการดาเนินงาน เป็นแผนต่อเนื่องมาจากงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี กล่าวคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน
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โครงการต่างๆ ตามงบประมาณรายจ่ายประจาปี มาจัดทาแผนการ
ดาเนินงาน เพื่อเป็นตัวกาเนิดทิศทางในการดาเนินงาน ให้ตรงเป้าหมาย
และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ดังนั้น แผนการ
ดาเนินงาน จึงมีลักษณะกว้าง ดังต่อไปนี้
1. เป็นแผนที่ต่อเนื่องจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี
และงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2559
2. เป็นแผนที่แสดงทิศทางช่วงเวลาดาเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่ชัดเจน
3. เป็นแผนที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะดาเนินการพัฒนา
จริง
4. เป็นแผนที่ช่วยในการควบคุมการดาเนินงานตามโครงการ/แผนพัฒนา
ต่างๆเพื่อให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้นมีการประสานและ
บูรณาการการทางานและการจาแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/
โครงการในการดาเนินงานจะทาให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีมี
ความสะดวกมากขึ้น
จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาและประสานแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 (หมวด 5 ข้อ 26 ) ได้กาหนดให้
องค์กรส่วนท้องถิ่นจัดทาแผนการดาเนินงานโดยมีขั้นตอนดังนี้
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน
โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยราชการส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ที่ดาเนินการในพื้นที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทาร่างแผนการดาเนินงาน เสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน แล้วเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดาเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศเป็น
แผนการดาเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ
เพื่อให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
ข้อ ๒๗ แผนการดาเนินงานให้จัดทาเสร็จภายในเดือนธันวาคมของ
ปีงบประมาณนั้นหรือภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ตั้งงบประมาณ
ดาเนินการหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดาเนินการในพื้นที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทา
และการแก้ไขแผนการดาเนินงานเป็นอานาจของผู้บริหารท้องถิ่น
รายละเอียดร่างแผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2559 ดัง
เอกสาร
ประธานสภาฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แจกให้กับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
(นายทองใบ พุดชู) มีผู้ใดจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมแผนงาน
/โครงการ หรือไม่
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ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม
มติที่ประชุม เห็นชอบและให้นาร่างแผนดาเนินงานประจาปีงบประมาณ ๒๕๕
9 เสนอ
ต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ เพื่อพิจารณา
อนุมัติและประกาศใช้แผนดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ต่อไป
4.2.กาหนดสมัยประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี พ.ศ.2559
ประธานสภาฯ รายละเอียดการกาหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ขอเชิญเลขานุการสภา
(นายทองใบ พุดชู) อบต.หนองอียอชี้แจงแก่ที่ประชุม
เลขานุการสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
(นายสุวัฒน์ ยิ้มดี) พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๑ กาหนดให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลกาหนดว่าปี
นั้นจะมีสมัยการประชุมสภาสมัยสามัญประจาปีกี่สมัย แต่ละสมัยในปีนั้น
จะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีกาหนดกี่วัน กับให้กาหนดวันเริ่มประชุม
สมัยสามัญประจาปีสมัยแรกในปีถัดไปและมีกาหนดกี่วัน ขอให้ที่ประชุม
พิจารณากาหนดวันเริ่มต้นประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรกประจาปี
พ.ศ.๒๕๕9 และมีกาหนดกี่วัน
สมาชิกสภาฯ ม.1 ผมขอเสนอกาหนดสมัยประชุมสภาฯสมัย
ที่ 1 เช่นเดิม คือ อังคารที่ ๒ ของเดือน
(นายบุญเพ็ง จันทร์ล้า) กุมภาพันธ์ ๒๕๕ 9 ซึ่งตรงกับวันที่ 9 กุมภาพันธ์ ๒๕๕9
ผู้รับรอง ๑.นายเอ็ด โคกแก้ว สมาชิกสภาฯ ม.๕ ๒.นายวิโรจน์ แสนสุด สมาชิกสภาฯ ม.๑๑
ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯท่านใดเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่
(นายทองใบ พุดชู)
ที่ประชุม -ไม่มี
ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์กาหนดให้วันที่
9 กุมภาพันธ์ ๒๕๕9 เป็นวันเริ่มต้น
ประชุมสภาสมัยสามัญสมัย
ที1่
ประธานสภาฯ ให้ที่ประชุมเสนอระยะเวลาในสมัยประชุมเพื่อให้สมาชิกสภาฯทุกท่านได้พิจารณา
(นายทองใบ พุดชู) ด้วยครับ
สมาชิกสภาฯม.๖ ผมขอเสนอกาหนดระยะเวลาประชุมสามัญ
สมัยที่ 1 ระยะเวลา ๑๕ วันครับ
(นายบุญจันทร์ แสวงสุข)
ผู้รับรอง ๑.นายประสิทธ์ บุญมาก สมาชิกสภาฯ ม.๑ ๒.นางพรรณทิภา อยู่เย็น
สมาชิกสภาฯ ม.๑๐
ประธานสภาฯ มีท่านใดเสนอระยะเวลาอื่นอีกหรือไม่
(นายทองใบ พุดชู)
ที่ประชุม -ไม่มี
ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้การประชุมสภาสมัย
สามัญ สมัยที่ 1มีกาหนด
ระยะเวลา ๑๕ วัน
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ประธานสภาฯ ดังนั้นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ สมัยสามัญ
สมัยที่ 1 มี
(นายทองใบ พุดชู) กาหนดวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ ๒๕๕
9 มีกาหนดระยะเวลา ๑๕ วัน
ที่ประชุม -รับทราบ
4.3.คัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาฯและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ
ประธานสภาฯ ขอเชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเป็นผู้ชี้แจงแก่ที่ประชุม
(นายทองใบ พุดชู)
นักวิเคราะห์ฯ เนื่องด้วยคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอและ
(นางชนันท์กานต์ ชนะทะเล) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนจะครบกาหนดวาระ 2 ปีในวันที่ 29
มกราคม 2559 นี้ โดยคณะกรรมการดังกล่าวมีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสองปี
และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ซึ่งบัดนี้วาระการอยู่ในตาแหน่งสิ้นสุดลง จึง
จาเป็นต้องคัดเลือกกรรมการใหม่ สาหรับระเบียบปฏิบัติ และวิธีการคัดเลือก
ขอชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 กาหนดว่า ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย
1. ผู้บริหารท้องถิ่น
ประธานกรรมการ
2. รองนายก อปท.ทุกท่าน
กรรมการ
3. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกกันเองจานวนสามคน
กรรมการ
4. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสามคน กรรมการ
5. ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจที่ผู้บริหารท้องถิ่น
คัดเลือกจานวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่กินหกคน กรรมการ
6. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประธานกรรมการคัดเลือกจานวนไม่น้อยกว่า
สามคนแต่ไม่เกินหกคน กรรมการ
7. ปลัด อปท. กรรมการและเลขานุการ
8. หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่ในการเป็นผู้ช่วยเลขานุการจัดทาแผน
กรรมการตามข้อ(3)(4)(5)และ(6) ให้มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละ
สองปีและได้รับการคัดเลือกอีกได้สาหรับการนาเสนอที่ประชุมเพื่อคัดเลือก
ตามข้อ 28(3) คือจากสมาชิกสภา อบต. ที่คัดเลือกกันเองจานวนสามคน
ส่วนวิธีการคัดเลือกนั้นให้ใช้วิธีเดี่ยวกับการเลือกประธานสภาและรอง
ประธานสภา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท่องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 8 , 12 และ 14 โดยอนุโลม หากมีการ
เสนอชื่อเพียงสามคนตามกาหนดให้ถือว่าผู้ถูกเสนอชื่อนั้นได้รับการ
คัดเลือก
ประธานสภา อบต. ขอเชิญสมาชิก เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ
(นายทองใบ พุดชู)
พัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลขอเชิญครับ
ส.อบต.ม.6 ผมขอเสนอนายบุญเพ็ง จันทร์ล้า สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 ครับ
(นายบุญจันทร์ แสวงสุข)
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ผู้รับรอง:

1.นายประสิทธิ์ บุญมาก สมาชิกสภาฯ ม.1 2.นายวิระศักดิ์ ภูมะลา
สมาชิกสภาฯ ม.2
ส.อบต.ม.3 ดิฉันขอเสนอ นายสมหมาย มียิ่ง สมาชิกสภาฯ ม.8
(นางวิไล ดาศรี)
ผู้รับรอง:
1.นางพรรณทิภา อยู่เย็น สมาชิกสภาฯ ม.10 2.นางสาวบังอร คงแถลง
สมาชิกสภาฯ ม.2
ส.อบต.ม8 ผมขอเสนอ นายอนุวัฒน์ มาลีหวล สมาชิกสภาฯ ม.4
(นายสถิตพงษ์ ครองสัตย์)
ผู้รับรอง: 1.นายประยงค์ นาดี สมาชิกสภาฯ ม.4 2.นายบุญเพ็ง จันทร์ล้า
สมาชิกสภาฯ ม.1
ประธานสภาฯ
มีสมาชิกผู้ใดจะเสนอผู้สมควรได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการพัฒนา
(นายทองใบ พุดชู)
องค์การบริหารส่วนตาบลอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี.. เป็นอันว่าที่ประชุมนี้มีมติเลือก
1.นายบุญเพ็ง จันทร์ล้า ส.อบต.ม.1
2.นายสมหมาย มียิ่ง ส.อบต.ม.8
3.นายอนุวัฒน์ มาลีหวล ส.อบต.ม.4
เป็นกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล
ประธานสภาฯ
ลาดับต่อไปเป็นการคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตาบล
(นายทองใบ พุดชู)
ขอเชิญนักวิเคราะห์ฯ ชี้แจงข้อระเบียบ ขอเชิญครับ
นักวิเคราะห์ฯ
ชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนา อปท. พ.ศ.
(นางชนันท์กานต์ ชนะทะเล) 2548 ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ประกอบด้วย
1. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสามคน
2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารคัดเลือกจานวนสองคน
4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจานวนสองคน
5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับ
การคัดเลือกอีกได้
สาหรับการนาเสนอที่ประชุมสภา อบต. ในวันนี้เพื่อดาเนินการคัดเลือก
ตามข้อ 28(1) คือ จากสมาชิก อบต. ที่ สภาอบต. คัดเลือกกันเองจานวน
สามคน แทนกรรมการชุดเดิมที่ครบวาระ ส่วนวิธีการคัดเลือกก็ให้ใช้
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547 ข้อ 8,12 และ 14 ว่าด้วยการเลือกประธานสภา รองประธานสภา
มาบังคับใช้โดยอนุโลม หากมีการเสนอชื่อเพียงสามคนตามกาหนดให้ถือว่า
ผู้นั้นได้รับการคัดเลือก
ประธานสภา ฯ
ขอเชิญสมาชิก เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็ น
(นายทองใบ พุดชู)
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขอเชิญครับ
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ส.อบต.ม.8
ผมขอเสนอนางพรรณทิภา อยู่เย็น ส.อบต. ม.10
(นายสถิตพงษ์ ครองสัตย์)
ผู้รับรอง:
1.นายสมหมาย มียิ่ง สมาชิกสภาฯ ม.8 2.นางแจ้ง ประทุมแก้ว
สมาชิกสภาฯ ม.3
ส.อบต.ม.4 ผมขอเสนอ นางสาวสุวรรณา คาดีวี สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6
(นายอนุวัฒน์ มาลีหวล)
ผู้รับรอง:
1.นายเหรียญ บุญมี สมาชิกสภาฯ ม.7 2.นายเชิด สุขสนิท สมาชิกสภาฯ ม.9
ส.อบต.ม.6
ผมขอเสนอนายเหรียญ บุญมี สมาชิกสภาฯ ม.7
(นางสาวสุวรรณา คาดีวี)
ผู้รับรอง:
1.นายบุญชู อเนกดี สมาชิกสภาฯ ม.5 2.นายประยงค์ นาดี สมาชิกสภาฯ ม.4
ประธานสภาฯ มีสมาชิกผู้ใดจะเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการ
(นายทองใบ พุดชู)
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตาบลอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี... เป็นอันว่าที่
ประชุมมีมติเลือก
1.นางพรรณทิภา อยู่เย็น สมาชิกสภาฯ ม.10
2.นางสาวสุวรรณา คาดีวี สมาชิกสภาฯ ม.6
3.นายเหรียญ บุญมี สมาชิกสภาฯ ม.7
เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตาบล
ที่ประชุม: รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
ประธานสภาฯ มีท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือมีข้อราชการจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมหรือไม่
(นายทองใบ พุดชู)
ที่ประชุม: -ไม่มี
นายบุญจันทร์ แสวงสุข สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๖ เสนอให้ปิดการประชุม โดยมี
นายบุญเพ็ง จันทร์ล้า สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑ และนางวีระศักดิ์ ภูมะลา สมาชิกสภา
ฯ หมู่ที่ 2 เป็นผู้รับรอง
ประธานสภาฯ กล่าวขอบคุณสมาชิกฯและขอปิดการประชุม
(นายทองใบ พุดชู)

ปิดการประชุมเวลา ๑2.4๕ น.
ลงชื่อ

สุวัฒน์ ยิ้มดี ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายสุวัฒน์ ยิ้มดี)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ
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ลงชื่อ

เหรียญ บุญมี

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายเหรียญ บุญมี)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ
ลงชื่อ

ประภาศรี งามสง่า ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางประภาศรี งามสง่า)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ
ลงชื่อ

พรรณทิภา อยู่เย็น ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางพรรณทิภา อยู่เย็น)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ
ลงชื่อ
(นา

ทองใบ พุดชู

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ยทองใบ พุดชู)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ

