การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองไทร
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ.2559
วันที่ 31 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลหนองไทร
…………………………………………………………..
ผู้เข้าประชุม
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
ที่
1. นายเฉลิมเกียรติ จรูญรักษ์
2. นายสมพร ธรรมนิยม
3. นายธนชัย นิจอาคม
4. นายจารึก อินทร์พรหม
5. นางอารีพร ภิรมย์
6. นายไพรัช ช่วยแก้ว
7. นายสุรศักดิ์ ชนะแก้ว
8. นายสราวุธ เพชรไชย
9. นายพิทยา ทวิชสังข์
10. นางยุพา หนูรัก
ผู้ไม่มาประชุม

ตาแหน่ง
ประธานสภา อบต.
รองประธานสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
เลขานุการสภา อบต.(ชั่วคราว)

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

เฉลิมเกียรติ จรูญรักษ์
สมพร ธรรมนิยม
ธนชัย นิจอาคม
จารึก อินทร์พรหม
อารีพร ภิรมย์
ไพรัช ช่วยแก้ว
สุรศักดิ์ ชนะแก้ว
สราวุธ เพชรไชย
พิทยา ทวิชสังข์
ทรงวุฒิ สุริยาพิทักษ์

-

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายศักดิ์ชาย ไชยชานิ
2. นายทรงวุฒิ ช่อผูก
3. นายกฤษณพงษ์ สังข์เทพ
4. นายสุริยา ถึงเจริญ
5. นางสาววิจิตรา สองประโคน

นายก อบต.
ลงลายมือชื่อ ศักดิ์ชาย ไชยชานิ
รองนายก อบต.
ลงลายมือชื่อ ทรงวุฒิ ช่อผูก
รองนายก อบต.
ลงลายมือชื่อ กฤษณพงษ์ สังข์เทพ
เลขานุการนายก อบต. ลงลายมือชื่อ สุริยา ถึงเจริญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ลงลายมือชื่อ วิจิตรา สองประโคน

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองไทร
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ.2559
วันที่ 31 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลหนองไทร
เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1
ประธานสภา อบต.

นายสุรศักดิ์ ชนะแก้ว
ประธานสภา อบต.
ผู้รับรอง
ประธานสภา อบต.
ที่ประชุม
ประธานสภา อบต.
ที่ประชุม
ประธานสภา อบต.

ที่ประชุม
ประธานสภา อบต.

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2
ประธานสภา อบต.
ประธานสภา อบต.
ที่ประชุม

เรื่องทีป่ ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- แจ้งเลขานุการสภาลาป่วยวันนี้เลยต้องมีการเลือกเลขานุการสภาชั่วคราวทาหน้าที่แทนซึ่ง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2557 ข้อ 19
ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งใดถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้องถิ่นหรือมีแต่ไม่อยู่ หรือไม่ยอม
ปฏิบัติหน้าที่ ให้สภาท้องถิ่นคัดเลือกสมาชิกสภาหรือข้าราชการหรือพนักงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการท้องถิ่นเฉพาะในการประชุมคราวนั้น
จึงขอให้สมาชิกเสนอผู้ที่จะทาหน้าที่เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว
-เสนอนางยุพา หนูรัก ตาแหน่งหัวหน้าสานักปลัด
-ขอผู้รับรอง 2 ท่าน
-นายจารึก อินทร์พรหม ,นางอารีพร ภิรมย์
-มีสมาชิกท่านอื่นจะเสนอใครอีกหรือไม่
-ไม่มี
-ขอมติที่ประชุม
-มีมติเห็นชอบ จานวน 8 เสียง (ประธานงดออกเสียง)
-วันนี้เป็นการประชุมสภา อบต. สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี 2559 มีกาหนด 15 วัน มี
กาหนด 15 วัน ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม – 9 พฤศจิกายน 2559 ตามประกาศอาเภอ
พุนพิน ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2559 เพื่อดาเนินการพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่นประจาปี
(พ.ศ.2561-2564) และเรื่องอื่นๆ ตามอานาจหน้าที่
-รับทราบ
-แจ้งเรื่องกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ 2561 โดยให้มกี ารรับลงทะเบียน
ผู้สูงอายุรายใหม่ที่ยังไม่เคยรับลงทะเบียนมาก่อนภายในเดือนพฤศจิกายน 2559 สาหรับผู้ที่จะ
มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นในปีงบประมาณ 2561 และผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลาเนาเข้ามาใน
พื้นที่ อบต.ขอให้สมาชิกสภาได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบต่อไป
-รับทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งทีผ่ ่านมา
- ผู้ใดประสงค์จะแก้ไขตัดทอนข้อความหรือเพิ่มเติมรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ
สมัยที่ 4/2559 ครั้งที่ 2 วันที่ 26 สิงหาคม 2559 เป็นอย่างอื่นหรือไม่
- ไม่มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะแก้ไขหรือตัดทอนข้อความเป็นอย่างอื่น
- ขอมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- มีมติให้การรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2559 ครั้งที่ 2
วันที่ 26 สิงหาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียง 7 เสียง (ประธานงดออกเสียง นางอารีพร
ภิรมย์ งดออกเสียง)
/ระเบียบวาระที่ 3.....
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ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องพิจารณา
3.1 การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นปี(2561-2564)
ประธานสภา อบต.
-ขอให้หัวหน้าสานักปลัด อบต.ชี้แจงรายละเอียด
หัวหน้าสานักปลัด
-ตามแนวทางการจัดทาแผนและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นปี(2561-2564) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดทา
แผนพัฒนาของ อปท. ที่ผ่านมา ห้วงระยะเวลาของการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นไม่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ซึ่งตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงาน
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2551 กาหนดให้แผนพัฒนาจังหวัดมีระยะเวลาสี่
ปีและการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด จึงได้ดาเนินการ
จัดทาระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาของ อปท. (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
2559 ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามในระเบียบดังกล่าว เมื่อ 21 กันยายน
2559 มีสาระดังนี้
1.กาหนดให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีระยะเวลาสี่ปี เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดที่
กาหนดให้มีระยะเวลาสี่ปี
2.การจัดทาเพิ่มเติมหรือเปลีย่ นแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีให้ผ่านกระบวนการประชาคม
3.กาหนดให้ เทศบาล อบต. เมืองพัทยา จัดทาหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนตุลาคมก่อนปีงบประมาณถัดไป
4.กาหนดให้ อปท.ให้แผนพัฒนาสี่ปีเป็นกรอบในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการ
จากหน่วยราชการ
5.กาหนดว่าการดาเนินงานให้จัดทาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม
6.กาหนดให้ อปท.ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อย่างน้อยปีละ 2
ครั้ง ภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคม เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสอดคล้องกับการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท.
เทศบาล อบต. เมืองพัทยา ให้จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นให้แล้วเสร็จภายในเดือน
ตุลาคม 2559
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เป็นกรอบในการจัดทา
งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม
โดยนาโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปจัดทางบประมาณตามปีที่กาหนดไว้
ประธานสภา อบต.
-ต่อไปขอเชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาววิจิตรา สองประโคน –ขอให้สมาชิกทุกท่านตรวจสอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตามที่ได้แจกให้ท่านไปแล้ว ซึ่งประกอบด้วยส่วนที่ 1 – ส่วนที่ 5 ซึ่งประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ส่วนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
/ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์…..
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ประธานสภา อบต.
ประธานสภา อบต.
ที่ประชุม
ประธานสภา อบต.
หัวหน้าสานักปลัด

ประธานสภา อบต.
ที่ประชุม
ประธานสภา อบต.
นายก อบต.

ประธานสภา อบต.
ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4
นายทรงวุฒิ ช่อผูก

ที่ประชุม

ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่วนที่ 4 การนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ
ส่วนที่ 5 การติดตามและการประเมินผล
ได้จัดทามาตรการขั้นตอนที่ระเบียบกาหนด ได้ผ่านการทาประชาคมหมู่บ้าน ตาบล
-อนุญาตให้สมาชิกอภิปรายสอบถามข้อสงสัย
(ไม่มีสมาชิกท่านใดประสงค์อภิปราย)
-ขอมติอนุมัติให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
-มีมติอนุมตั ิ ด้วยคะแนนเสียง 8 เสียง (ประธานงดออกเสียง)
3.2 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนประจาปี (พ.ศ.2559-2561)
-ขอเชิญหัวหน้าสานักปลัด
-ตามระเบียบว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 2)
ข้อ 14 กาหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้
ประชาชนทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ผบู้ ริหารเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ
2 ครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
-ขอให้สมาชิกทุกท่านพิจารณาตามเอกสารผลการติดตามและประเมินผลแผนฯ ดังกล่าว
พร้อมขอมติทปี่ ระชุม
-มีมติเห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง 8 เสียง (ประธานงดออกเสียง)
3.3 การรายงานผลการดาเนินงานประจาปี 2559
-ขอเชิญนายก อบต.
-ได้กล่าวแถลงผลการปฏิบัติงานตามที่ได้แถลงนโยบายต่อสภา ประจาปีงบประมาณ 2559
โดยได้สรุปผลการปฏิบัติงานที่ได้มีการดาเนินงานในช่วงปีที่ผ่านมา โดยขอให้สมาชิกได้ดูตาม..
เอกสาร มีข้อนโยบายด้านต่างๆ
-นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จานวน 21 โครงการ นโยบายด้านการพัฒนา
การศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม จานวน 8 โครงการ นายโยบายด้านการพัฒนา
สังคม และคุณภาพชีวิต การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จานวน 7 โครงการ นโยบาย
ด้านการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร จานวน 1 โครงการ
-ขอมติที่ประชุม
-มีมติเห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง 8 เสียง (ประธานงดออกเสียง)
เรื่องอื่นๆ
-แจ้งเรื่องจากที่ได้ไปประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ณ ที่ว่าการอาเภอพุนพิน อาเภอแจ้งเรื่อง
ดังต่อไปนี้
1.การเฝ้าระวังอุทกภัย
2.การเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ซึ่งจะเสด็จมายังโรงพยาบาลสวน
สราญรมย์ ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
-รับทราบ
/ประธานสภา อบต……

-4ประธานสภา อบต.
-มีสมาชิกท่านใดจะชี้แจงเรื่องใดอีกบ้างถ้าไม่มีขอปิดประชุม
ปิดประชุมเวลา 15.00 น.
ลงชื่อ

ผู้บนั ทึกรายงานการประชุม
(นายทรงวุฒิ สุริยาพิทักษ์)
เลขานุการสภา อบต.

ลงชื่อ

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายธนชัย นิจอาคม)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1

ลงชื่อ

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายจารึก อินทร์พรหม)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3

ลงชื่อ

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายสุรศักดิ์ ชนะแก้ว)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5

ลงชื่อ

ประธานสภา อบต.
(นายเฉลิมเกียรติ จรูญรักษ์)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

