
C:\Users\Administrator\Google Drive\งาน\งานปัจจบุนั\งานสภาฯ\รายงานการประชมุสภาฯ\ปี 2560\สมยัวิสามญั สมยัท่ี 3.doc 

 
รายงานการประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเชียรใหญ่   

สมัยวิสามัญ สมัยที่สาม ประจ าปี พ.ศ.๒๕60 
วันที่ 6 พฤศจกิายน 2560 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเชียรใหญ่ 
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นายสุรศักดิ์ สุขเกื้อ 
นายอรรถชัย มีใหม่ 
นายวิชัย สงอาจิน 
นายสมญา คงนวล 
นายสมศักดิ์ คงก้ิม 
นายอนันทวุฒิ คุ้มสังข์ 
นายจ านงค์ รัตนรัตน์ 
นางปาริชาติ ดีรอด 
นายนิคม โตชนก 
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นายณรงค์ จันทวี 
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นายสุวิทย์ สุขเจริญ 
นายโสภณ สืบกระพันธ์ 
นางเยาวลักษณ์ อรชร 
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ผู้เข้าร่วมประชุม   
๑. นายประสาสน์ ศรีเจริญ    ต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเชียรใหญ่    
๒. นายส าเนียง นุ่นวิเชียร   ต าแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเชียรใหญ่ 

 ๓. นายวิโรจน ์ส่งพุ่ม        ต าแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเชียรใหญ่ 
 ๔. นายชัยศักดิ์ ด าคู่   ต าแหน่งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเชียรใหญ่ 
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เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 
    - ประธานกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการตามระเบียบวาระ  ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 1.1 เรื่องติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
รอบเดือนตุลาคม 2560 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบฯ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 29 (3)  “ก าหนดให้
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่รายงานผล
และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสอง
ครั้งภายในเดือนเมษายนและธันวาคมของทุกปี” 
สาระส าคัญ 
- นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเชียรใหญ่ได้เสนอรายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบเดือนตุลาคม 
(รายละเอียดตามเอกสาร) ส าหรับปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา มีดังนี้ 
ปัญหา 
1. องค์การบริหารส่วนต าบลเชียรใหญ่บรรจุโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ได้ร้อยละ 38.40 ไม่ถึง  
ร้อยละ 50 ของแผนพัฒนาสามปี 
2. องค์การบริหารส่วนต าบลเชียรใหญ่สามารถด าเนินโครงการ/กิจกรรมตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ร้อยละ 36.23 ไม่ถึงร้อยละ 50       
ของแผนพัฒนาสามปี 
อุปสรรค 
1. ควรพิจารณาโครงการที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนบรรจุในแผนพัฒนาสามปี 
2. ควรเร่งรัดการด าเนินโครงการที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติให้ได้มากกว่าร้อยละ 95   
ของแผนพัฒนาสามปี 

ที่ประชุม - รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจ าปี พ.ศ.2560 

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 25600  
ที่ประชุม - ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเชียรใหญ่ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีส่วนใด

แก้ไขหรือไม่อย่างไรหากไม่มีการแก้ไขสรุปไดว้่าที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 
 ที่ประชุม - มีมติรับรองรายงานการประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องด่วน 
 - ไม่มี - 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องค้างพิจารณา   
 - ไม่มี - 
ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องเพื่อพิจารณา 
 - ไม่มี - 
ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืน ๆ  
 - ไม่มี - 
  
เลิกประชุมเวลา  ๑0.54 น. 
 

 
วิชัย สงอาจิน 

(นายวิชัย  สงอาจิน) 
เลขานุการฯ/จดรายงานการประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


