รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลทับตีเหล็ก
สมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจาปี พ.ศ. ๒๕63 ครั้งที่ 1
วันที่ 20 มกราคม 2563
ณ ห้องประชุมที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลทับตีเหล็ก
..................................................................................
ผู้เข้าประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายสังเวียน
นายจารัส
นายธงชัย
นางจศิตา
นางอาพร
นายอานาจ
นายมนตรี
นายณรงค์ชัย

แก้วรุ่งเรือง
ธรรมโชติ
บัวผัน
สังข์ชัย
ขาอรุณ
หนูมงกุฎ
พันธุ์แตง
พงศ์ศรีเพียร

ประธานสภาฯ (สมาชิกสภาฯ หมู่ 5)
รองประธานสภาฯ (สมาชิกสภาฯ หมู่ 4)
สมาชิกสภาฯ หมู่ 2
สมาชิกสภาฯ หมู่ 2
สมาชิกสภาฯ หมู่ 3
สมาชิกสภาฯ หมู่ 4
สมาชิกสภาฯ หมู่ 5
เลขานุการสภาฯ

- จานวนสมาชิกสภาฯ ทั้งสิ้น 7 ท่าน
- สมาชิกสภาฯ ผู้เข้าประชุม 7 ท่าน
- เลขานุการสภาฯเข้าประชุม 1 ท่าน
- ผู้ขาดประชุม - ท่าน
ผู้เข้าร่วมประชุม
1.
2.
3.
4.

นายนาวิน
นางมะลิ
นายพายัพ
นายสุทธา

พิกุลทอง
พานุช
ขาบุญกลิ่น
ทาสี

นายกองค์การบริหารส่วนตาบลทับตีเหล็ก
รองนายกฯ
รองนายกฯ
หัวหน้าสานักปลัด

หน้า 1 จาก 4

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลทับตีเหล็ก
สมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจาปี พ.ศ. ๒๕63 ครั้งที่ 1
วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2563
ณ ห้องประชุมที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลทับตีเหล็ก
..................................................................................
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
เมื่ อสมาชิ ก สภาฯ และ ผู้ บ ริห าร เจ้ าหน้ าที่ ที่ เกี่ย วข้ อ งกั บ วาระประชุ ม มาพร้อ มกั น แล้ ว
เลขานุการสภา ฯ ได้เรียนเชิญประธานสภา ฯ กล่าวเปิดประชุม และ เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ประธานสภา ฯ วันนี้เป็นการประชุมสมัย ที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 ขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุ ก
ท่านที่ได้มาประชุมโดยพร้อมเพรียงกันในวันนี้ ซึ่ง ในวันนี้จะมีวาระสาคัญในการพิจารณาตามวาระการประชุม
ที่ได้แจกให้สมาชิกสภาฯ ได้อ่านล่วงหน้าแล้ว
ที่ประชุม

รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ประธานสภา ฯ ตามสาเนารายงานการประชุมครั้งที่แล้ว สมัยวิสามัญสมัยที่ 4 ประจาปี พ.ศ. ๒๕62 ครั้งที่
1 วันที่ 30 ตุลาคม 2562 ที่เลขานุการสภา ฯ ได้แจกให้สมาชิกสภา ฯ แล้วนั้น ซึ่ง คณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมได้อ่านและตรวจมาก่อนที่จะนาเสนอสภา ฯ ให้ความเห็นชอบแล้ว มีใครขอแก้ไขอะไร
เพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมด้วยมติเอกฉันท์ 7 คะแนนเสียง (สมาชิกสภาผู้เข้าประชุม 7 ท่าน)
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
วาระที่ 3.1 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 5 ปี ( พ.ศ. 2561 – 2565 )
ประธานสภาฯ รายละเอียดขอเชิญ นายกฯ หรือ ปลัด อบต. ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ
นายกฯ
ตามระเบียบว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มเติมถึงฉบับที่
3 พ.ศ. 2561 ประกอบกับ หนังสือสั่งการ วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ซักซ้อมแนวทางการทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ซึ่งปรับ จากแผน 4 ปี เป็นแผน 5 ปี ทาให้ต้องมีการทบทวนแผน
โดยการจัดประชุมประชาคม และจัดทาแผนฉบับใหม่ซึ่งเป็นแผน 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ซึ่งตาม
ระเบียบแล้วกาหนดให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนารายงานผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาฯ และ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศ เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า 30 วัน ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี แต่เนื่องจากที่ผมได้เรียนแล้วว่าเนื่องจากมีหนังสือซักซ้อม
ในการจัดทาแผนพัฒนาจาก 4 ปี เป็น 5 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับแผนจังหวัด และแผนพัฒนาระดับชาติ ทาให้
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กระบวนการในการดาเนินการจัดทาแผนและรายงานผลต่าง ๆ ต้องล่าช้าออกไป ซึ่งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาได้ดาเนินการประชุมไปเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ซึ่งเป็นวันทางานวันสุดท้ายของปี
และเสนอรายงานให้ผมทราบในวันเดียวกัน ซึ่งผมได้สั่งให้ประกาศ ในวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ซึ่งเนื่องจาก
เป็นวันทางานวันสุดท้ายของปีและไม่ได้กาหนดสมัยประชุมไว้ เนื่องจากตามระเบียบเดิมกาหนดให้ภายใน
เดือนตุลาคมจึงได้กาหนดสมัยประชุมไว้ในเดือนตุลาคม ซึ่งเรียนให้สภาฯ ได้ทราบถึงเหตุผลที่ทาให้เสนอการ
ติดตามประเมินผลให้สภา ฯ ได้รับทราบล่าช้ากว่าที่กฎหมายกาหนด
ที่ประชุม

รับทราบ

นายกฯ
ในรายละเอียดของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตาบล 5 ปี (พ.ศ. 2561 –
2565) จะได้มอบให้หัวหน้าสานักปลัดได้รายงานรายละเอียดให้ที่ประชุมรับทราบ
นายสุทธา (หน.สนป.) เรียนประธานสภาฯ และ สมาชิกสภาฯ ตามรายละเอียดสรุปรายงานการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาปี พ.ศ. 2562 ที่ได้แจกให้ที่ประชุมได้ศึกษาล่วงหน้าแล้วนั้น ผมขอกล่าวโดยสรุป
ดังนี้ ซึ่งรายละเอียดต่าง ๆ นั้น ได้จัดพิมพ์มาจากระบบ E-lass ซึ่งเป็นระบบควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณที่
เชื่อมกับกรมส่งเสริมฯ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและการใช้จ่ายงบประมาณของ
อบต. ดังนั้นจึงเป็นข้อมูล ที่ถูกต้อง (อธิบายรายละเอียดตามเอกสารสรุปรายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา 2562)
ประธานสภาฯ เมือ่ ที่ประชุมได้รับทราบรายละเอียดตามรายงานแล้ว มีใครจะซักถามอะไรเพิ่มเติมหรือไม่
ถ้าไม่มี เนื่องจากวาระนี้ไม่มีการลงมติ ผมขอผ่านไปวาระต่อไป
ระเบียบวารที่ 3.2 เรื่อง กาหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจาปี พ.ศ. 2563 และ สมัย
แรกประจาปี พ.ศ. 2564
ประธานสภาฯ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาฯ เรื่องกาหนดสมัยการประชุมประจาปี
และ สมัยแรกปี พ.ศ. 2564
ที่ประชุม

รับทราบ และมีมติเอกฉันท์กาหนดสมัยประชุมดังนี้
สมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจาปี พ.ศ. 2563 กาหนด 15 วัน
- วันที่ 8 - 22 มิถุนายน พ.ศ. 2563
สมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจาปี พ.ศ. 2563 กาหนด 15 วัน
- วันที่ 13 – 27 สิงหาคม พ.ศ. 2563
สมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจาปี พ.ศ. 2563 กาหนด 15 วัน
- วันที่ 17 – 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563
สมัยแรกปีถัดไป สมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2564 กาหนด 15 วัน
- วันที่ 8 – 22 กุมภาพันธ์ 2564

ประธานสภาฯ ขอให้เลขาสภาฯ จัดทาประกาศเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ
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วาระที่ 4.1 เรื่องทีนายกฯ แจ้งและหารือที่ประชุม
ประธานสภาฯ รายละเอียดขอเชิญนายกแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ
นายกฯ
- เรื่องการเพิ่มเติมแผน ซึ่งผมเห็นว่าตาบลทับตีเหล็กควรจัดให้มีประชุมประชาคมหมู่บ้าน
เพื่อเพิ่มเติม ปรับปรุงแผนพัฒนา เป็นประจาทุกปี เพราะในหลาย ๆ หมู่บ้านคงมองไม่เห็นถึงปัญหาข้างหน้า
ในระยะ 4 – 5 ปี ข้างหน้าว่าจะเดือดร้อนในเรื่องใด ซึ่ง กฎหมายไม่ได้กาหนดว่าจะต้องประชุมทุกปี หรือ
ห้ามประชุม ซึ่งเราสามารถจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน ตาบล เพื่อเพิ่มเติมหรือปรับปรุงแผนได้ตลอด แต่
อย่างน้อยอย่างที่ผมเรียนแล้วว่าอย่างน้อยควรจัดประชุมประชาคมปีละ 1 ครั้ง เพื่อนาสภาพปัญหาความ
เดือดร้อนเร่งด่วนมาจัดทาก่อน และจะเป็นการรายงานการดาเนินงานด้านต่าง ๆ ให้ประชาชนได้รับทราบ
ซึ่งในปีนี้ผมได้มอบให้ทุกส่วนราชการได้นาผลการดาเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาไปเสนอให้ประชาชนได้รับ
ทราบเป็นการฉายพาเวอร์พอยท์ ซึ่งกาหนดว่าจะจัดประชุมในช่วงเดือนมีนาคมนี้ กาหนดวันจะได้ประสาน
และแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
- ขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่ได้ร่วมมือกันจัดงานวันเด็กให้ผ่านไปด้วยความเรียบ
ร้อยเป็นประจาเช่นทุกปี
- ผมได้ประสานของบจังหวัดในการดาเนินการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 4 สายทางรถไฟ
และของบในการขุดลอกคลองธรรมชาติ ซึ่งตาบลเราเป็นตาบลไม่ ใหญ่ ไม่มี โครงการที่เป็น การก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เหมือนตาบลอื่น ๆ จึงขอแต่โครงการที่ใช้งบประมาณไม่สูงมากนัก
ที่ประชุม

รับทราบ
วาระที่ 4.2 เรื่องอื่น ๆ

ประธานสภาฯ ที่ประชุมมีใครจะเสนออะไรอีกหรือไม่
ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณและปิดประชุมครับ
เลิกประชุมเวลา ๑0.35 น.
ณรงค์ชัย พงศ์ศรีเพียร จดรายงานการประชุม
( นายณรงค์ชัย พงศ์ศรีเพียร ) / เลขานุการสภาฯ
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ธงชัย บัวผัน กรรมการ
( นายธงชัย บัวผัน )

อาพร ขาอรุณ
กรรมการ อานาจ หนูมงกุฎ ประธาน
( นางอาพร ขาอรุณ ) / เลขาฯ ( นายอานาจ หนูมงกุฎ ) กรรมการ
สังเวียน แก้วรุ่งเรือง รับรองรายงานการประชุม
(นายสังเวียน แก้วรุ่งเรือง) /ประธานสภา ฯ
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