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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑  

ครั้งที่ ๑ 
วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ 

ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
ผู้มาประชุม 
๑. นายจิตตการณ์ ชุมหิรัมย์  ต าแหน่ง ประธานสภา  
2. นายนครรัชต์ สิงหะนาม  ต าแหน่ง รองประธานสภา 
3. นายณรงค์ ชูติรัมย์   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.1 
4. นายวีระ งึดเกาะ   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.1 
5. นายสมชิด นพพลกรัง   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.2 
6. นายไพมณี บรรทุปา   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.3           
7. นายสมร ประสพสุข   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.4 
8. นายสมบูรณ์ ถาวรสาลี   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.4 
9.นายโญทิน ภูมีชิต   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.5 
10. นายวชิรานนท์ มาอินทร์  ต าแหน่ง ส.อบต.ม.๖ 
11. นายวิริทธิ์พล จันทาทุม  ต าแหน่ง ส.อบต.ม.6 
12. นายสวัสดิ ์ทศแก้ว   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.7 
13. นายทวี พิระชัย   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.7 
14. นายบุญเชิด เบิกบาน   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.8 
15. นายประเสริฐศักดิ์ แสนโพธิ์กลาง ต าแหน่ง ส.อบต.ม.9 
16. นายเพชร แก้วเตชะ   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.9 
๑7. นางสาวกนกวรรณ เล็งศรี  ต าแหน่ง ส.อบต.ม.10 
๑8. นายภานุวัฒน์ แสนสีใส  ต าแหน่ง ส.อบต.ม.10 
๑9. นายสุวรรณ์ แทนค า   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.11 
20. นายจักรกริช เหลือสืบชาติ  ต าแหน่ง ส.อบต.ม.11 
21. นายยงยุทธ ภมรพืช   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.12 
22. นายตุ๋ย พลเคน   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.12 
23. นางวิละวัลย์ ทุดปอ   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.14 
24 .นางอ่วง  โสภิพันธ ์  ต าแหน่ง ส.อบต.ม.15 
๒5. นายพิชัย สุทธิประภา  ต าแหน่ง ส.อบต.ม.15 
26. นายบุญมี  ทศแก้ว   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.16 
 
 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายบุญเพ็ง เปล่งสันเที๊ยะ  ต าแหน่ง ส.อบต.ม.5 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นายถวัลย์ โขมโนทัย    ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
 ๒. นายบุญจันทร์ โพธิ์ไพร    ต าแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
 ๓. นายอ านวย  นาครินทร์   ต าแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
 ๔. นางเทียมจันทร์ จันทร์ดอน   ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
 5. นายกฤษฎา  เสรีวัฒน์             ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการเกษตร  
          6. นายสุพจน์ ขีรัมย์    ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง 
 7. นายกิตติพงษ์  ตาชูชาติ   ต าแหน่ง นายช่างโยธา 
 8. นางวันทยา  ตาทอง    ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 
 9. นางนีละมัย  หมื่นหาวงศ์   ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชน 
 10. นางรุ้งลาวัลย์  รินนรา   ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ลูกจ้างประจ า) 
 11. ส.ต.ท.สมโภชน์ จันทร์ดอน   ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. 
 เมื่อถึงเวลานัดสมาชิกเข้าห้องประชุมครบองค์ประชุม นายจิตตการณ์ ชุมหิรัมย์ ประธานสภาฯ ท า
หน้าที่ประธานในที่ประชุมเปิดการประชุม แจ้งระเบียบวาระการประชุมด าเนินการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
ประธาน ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 
ประธาน รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ มผีู้ใด

จะขอแก้ไขหรือไม่ ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมรับรอง 
ที่ประชุม            รับรอง 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

       ๓.๑ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑ 

ประธาน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอญัตติรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ขอเชิญฝ่ายบริหารรายงาน 

นายก อบต.  เรียน ประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน  
 ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไข

เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๔๖ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีบทบาทและอ านาจหน้าที่ต่างๆ เพ่ิมมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการ
วางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว  ด้านการบริหารจัดการ 
และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอ านาจหน้าที่เพ่ิมมากข้ึน แต่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจ ากัด ทั้งทรัพยากรบุคคล 
งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์  เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน  จึงก าหนดให้
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีหน้าที่จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  อันเป็นเครื่องมือที่ส าคัญ
ประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้  
จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการท างานเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น
และสามารถบ่งชี้ความส าเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความส าคัญ ๕ 
ประการคือ  

๑)  เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  
๒)  ท าให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร  
๓)  ท าให้การด าเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา  

 ๔)  เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ าซ้อน และ  
 ๕)  ท าให้เกิดความแจ่มชัดในการด าเนินงาน 

จากเหตุผลดังกล่าวองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนจึงจ าเป็นต้องมีการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙ และ ข้อ ๓๐ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑  ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซ่ึง
คณะกรรมการจะต้องด าเนินการ  

  (๑) ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
  (๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้อง
ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี     

ดังนั้น  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมี
ประสิทธิภาพ  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
หินโคน  จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหิน
โคน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)  ขึ้น เพ่ือรายงานและ
เสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทราบ  คณะกรรมการ
หวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนา
เทศบาล  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้  และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนจึง
ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๑) เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้
จากการติดตามโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

๑. รายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีพ.ศ.๒๕๖๑ ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งได้จ าแนก
ออกเป็น ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๒. ผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๒.๑ ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตทีดี ด าเนินการ ๑๐ โครงการ จาก ๑๑๓ 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๒๘ 

๒.๒ ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา ด าเนินการ ๒ โครงการ จาก ๑๔ 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒.๖๐ 

๒.๓ ด้านการพัฒนาการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ด าเนินการ ๑๒ โครงการ 
จาก ๔๖๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒.๖๐ 

๒.๔ การพัฒนาด้านขีดสมรรถนะองค์กร ด าเนินการ ๒ โครงการ จาก ๑๘ 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๑๑ 

จ านวนงบประมาณตั้งไว้ด าเนินการ ๒๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑.๑๓ 

จ านวนโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๑๑ จาก
ทั้งหมด ๖๐๕ โครงการ 

รายละเอียดตามท่ีเสนอไปพร้อมญัตติแล้ว 
ประธาน  นายกได้รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๑ รอบเดือน ตุลาคม เรียบร้อยแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะแสดงความคิดเห็นหรือไม่ 
ที่ประชุม รับทราบ 

ประธาน ๓.๒  การคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นแทนกรณีครบวาระ 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ 

ข้อ ๗ องค์กรจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย  
(๑) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
(๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ข้อ ๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
(๑) ผู้บริหารท้องถิ่น ประธานกรรมการ  
(๒) รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นทุกคน กรรมการ  
(๓) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน กรรมการ  
(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน กรรมการ  
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(๕) ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจ  
ที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน กรรมการ  
(๖) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก  
จานวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินหกคน กรรมการ  
(๗) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการและเลขานุการ  
(๘) หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดท าแผน ผู้ช่วยเลขานุการ  

กรรมการตามข้อ  (๓) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือก
อีกก็ได้ 

เนื่องจากคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นตัวแทนของสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลได้ครบวาระต าแหน่งสองปี จึงให้ที่ประชุมเลือกตัวแทนสมาชิกเป็น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จ านวน ๓ คน ขอให้ที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิกที่สมควร
เป็นคณะกรรมการท้องถิ่น คนที่ ๑ 

นายประเสริฐศักดิ์ แสนโพธิ์กลาง ส.อบต.ม.๙ เสนอ นายจิตตการณ์ ชุมหิรัมย์ ส.อบต.ม.๘  

ผู้รับรอง 1.นายโญทิน ภูมีชิต ส.อบต.ม.๕ 

 ๒.นายจักรกริช เหลือสืบชาติ ส.อบต.ม.๑๑ 

ประธาน มีผู้ใดจะเสนอชื่ออีกหรือไม่ถ้าไม่มีเป็นอันว่า จิตตการณ์ ชุมหิรัมย์ ส.อบต.ม.๘ ได้รับ
เลือกเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นคนที่ ๑ ต่อไปให้ที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิกเป็น
คณะกรรมการคนที่ ๒ 

นายวิริทธิ์พล จันทาทุม ส.อบต.ม.๖ เสนอนายนครรัชต์ สิงหะนาม ส.อบต.ม.๒  

ผู้รับรอง 1.นายไพมณี บรรทุปา ส.อบต.ม.๓ 

 ๒.นายบุญมี ทศแก้ว ส.อบต.ม.๑๖ 

ประธาน มีผู้ใดจะเสนอชื่ออีกหรือไม่ถ้าไม่มีเป็นอันว่านายนครรัชต์ สิงหะนาม ส.อบต.ม.๒ 
ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นคนที่ 2 ต่อไปให้ที่ประชุมเสนอชื่อ
สมาชิกเป็นคณะกรรมการคนที่ ๓ 

นายตุ๋ย พลเคน ส.อบต.ม.๑๒ เสนอ นายบุญเพ็ง เปล่งสันเที๊ยะ ส.อบต.ม. ๕  

ผู้รับรอง 1.นายเพ็ชร แก้วเตชะ ส.อบต.ม.๙ 

 ๒.นายสมบูรณ์ ถาวรสาลี ส.อบต.ม.๔ 

ประธาน มีผู้ใดจะเสนอชื่ออีกหรือไม่ถ้าไม่มีเป็นอันว่า นายบุญเพ็ง เปล่งสันเที๊ยะ ส.อบต.ม.๕ 
ได้รับเลือกเปน็คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นคนที่ 3 
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ประธาน ๓.๓  การคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแทน
กรณีครบวาระ 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ 
ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นประกอบด้วย  
(๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน  
(๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
(๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
(๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน  
(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธาน
คณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 

กรรมการตาม (๑) (๒) (๓) และ (๕) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและ
อาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้ 

เนื่องจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เป็น
ตัวแทนของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลได้ครบวาระต าแหน่งสองปี จึงให้ที่
ประชุมเลือกตัวแทนสมาชิกเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จ านวน ๓ คน ขอให้ที่
ประชุมเสนอชื่อสมาชิกที่สมควรเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
ท้องถิ่น คนที่ ๑ 

นายตุ๋ย พลเคน ส.อบต.ม.๑๒  เสนอ นางอ่วง โสภิพันธ์  ส.อบต.ม.๑๕  

ผู้รับรอง 1.นายพิชัย สุทธิประภา ส.อบต.ม.๑๕ 

 ๒.นายภานุวัฒน์ แสนสีใส ส.อบต.ม.๑๐ 

ประธาน มีผู้ใดจะเสนอชื่ออีกหรือไม่ถ้าไม่มีเป็นอันว่านางอ่วง โสภิพันธ์ ส.อบต.ม.๑๕ ได้รับ
เลือกเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นคนที่ ๑ ต่อไปให้ที่
ประชุมเสนอชื่อสมาชิกเป็นคณะกรรมการคนที่ ๒ 

นายพิชัย สุทธิประภา ส.อบต.ม.๑๕ เสนอ นายณรงค์ ชูติรัมย์ ส.อบต.ม.๑  

ผู้รับรอง 1.นายวีระ งึดเกาะ  ส.อบต.ม.๑ 

 ๒.นายวิริทธิ์พล จันทาทุม ส.อบต.ม.๖ 

ประธาน มีผู้ใดจะเสนอชื่ออีกหรือไม่ถ้าไม่มีเป็นอันว่านายณรงค์ ชูติรัมย์ส.อบต.ม.๑ ได้รับ
เลือกเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นคนที่ 2 ต่อไปให้ที่
ประชุมเสนอชื่อสมาชิกเป็นคณะกรรมการคนที่ ๓ 
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นายภานุวัฒน์ แสนสีใส ส.อบต.ม.๑๐ เสนอ นายไพมณี บรรทุปา ส.อบต.ม.๓  

ผู้รับรอง 1.นางอ่วง โสภิพันธ์ ส.อบต.ม.๑๕ 

 ๒นายยงยุทธ ภมรพืช ส.อบต.ม.๑๒ 

ประธาน มีผู้ใดจะเสนอชื่ออีกหรือไม่ถ้าไม่มีเป็นอันว่า นายไพมณี บรรทุปา ส.อบต.ม.๓  

  ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นคนที่ 3 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ  
ประธาน มีผู้ใดจะเสนออะไรหรือไม่ 
นายจิตตการณ์ ชุมหิรัมย์ อยากสอบถามถนน ค.ส.ล.บ้านโนนงิ้วเมื่อไรจะด าเนินการจัดหาผู้รับจ้าง 
นายก ได้ด าเนินการเร่งรัดให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการถ้าเป็นโครงการไม่เกินห้าแสนได้ด าเนินการไป

เกือบหมดแล้วส่วนโครงการที่เกินกว่าห้าแสนจะได้มอบให้รองปลัดฯชี้แจงแทน 
นายอ านวย นาครินทร์ รองปลัดฯ เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ.จัดซื้ดจัดจ้าง ๒๕๖๐ แยกการจัดซื้อจัดจ้างซึ่ง

จะต้องด าเนินการในระบบ โครงการงบประมาณไม่เกินห้าแสนก็ได้ด าเนินการเกือบ
หมดแล้วเหลือโครงการที่เกินกว่าห้าแสนจ านวนสองโครงการคือหมู่ ๘ และ หมู่ ๔ ที่ได้ขอ
อนุมัติเบิกตัดปีไว้ซึ่งคาดว่าจะด าเนินการภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑  

นายไพมณี บรรทุปา ขอสอบถามหน่วยสูบน้ าโคกสะอาด ๒ อบต.ท าการเบิกเงินให้หรือยังอยากให้ฝ่ายบริหาร
ชี้แจงให้ทราบด้วย 

นายกฤษฎา เสรีวัฒน์ ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร  แจ้งให้ทราบว่าได้ด าเนินการเบิกจ่ายให้เรียบร้อยแล้ว  

นายสมร  ประสบสุข ในฐานที่เป็นตัวแทนของ ม.๔ ตามท่ีรองปลัดได้เรียนให้ทราบแล้วมีถนนในหมู่บ้านที่
ชาวบ้านต้องการอย่างมาก อยากจะเรียนถามผุ้บริหารและช่างหมู่ ๑๓ ฝากมาเรื่องทางลง
ถนนคอนกรีตว่าได้น าหินไปลงให้หรือยังช่วงนี้ใกล้ถึงเวลาตัดอ้อยแล้ว 

นายภานุวัฒน์ แสนสีใส ปีนี้ฝนแล้งมาก อยากเรียนถามปีนี้จะมีโครงการไปศึกษาดูงานบ้างไหมปีสุดท้ายแล้ว 

นายก ความเดือดร้อนของ หมู่ ๑๓ จะรีบด าเนินการให้  โครงการศึกษาดูงานมีอยู่ในข้อบัญญัติถ้า
ไม่เลือกตั้งเร็วก็คงจะได้ไปหลังเลือกตั้งดูแล้วน่าจะได้เข้ามาทุกคน 

นายอ านวย นาครินทร์ รองปลัดฯ แจ้งเรื่องการด าเนินงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้มีการจัดอบรม
โครงการคัดแยกขยะตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ จนถึง ปี ๒๕๖๑ ขอขอบคุณสมาชิกและผู้น าและ
ชาวบ้านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีซึ่งในโอกาสต่อไปจะได้ส่งหมู่บ้านเข้าร่วมประกวด
หมู่บ้านสะอาดต่อไป 

นายพิชัย สุทธิประภา อยากเรียนถามฝ่ายบริหารชาวบ้านเขาฝากถามมาให้ชัดเจนเรื่องโครงการลงหินคลุกบ้าน
โคกสะอาดจะได้ด าเนินการตอนไหน 

นายก ได้ท าสัญญาแล้วขณะนี้ผู้รับจ้างก าลังด าเนินการขณะนี้ช่างได้ออกไปดูงานตามโครงการ 

นางสาวกนกวรรณ เล็งศรี อยากสอบถามเรื่องถนนหินคลุกจากบ้านหนองตาอยู่ไปทางรถไฟจะได้ด าเนินการให้
หรือไม่เนื่องจากใกล้จะถึงเวลาที่ชาวบ้านเก็บเก่ียวข้าวแล้ว 

นายก จะให้ทางกองช่างไปส ารวจให้ 

 เลิกประชุม เวลา ๑๑.๓๐ น.           
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