รายงานการประชุ มสภาองค์ การบริหารส่ วนตาบลไร่ เก่า
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 / 2562
วันพฤหัสบดี ที่ 12 เดือนธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น.
ณ ห้ องประชุ มองค์ การบริหารส่ วนตาบลไร่ เก่า
********************************************************
เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบลไร่ เก่าเข้าร่ วมประชุมพร้อมเพรี ยงกันแล้ว นายประหยัด
กรุ งสี เมือง ประธานสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบลไร่ เก่า เปน นประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิ ดการประชุม เวลา
10.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1
ประธานสภาฯ

:

เรื่ องทีป่ ระธานแจ้ งให้ ทปี่ ระชุ มทราบ
- แจ้งให้ที่ประชุมสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบลไร่ เก่าทราบว่าการประชุ มในวันนี้
เปน นการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี พ.ศ. 2562 ซึ่ งสมัยประชุม
นี้กาหนดระยะเวลาไว้ 15 วัน (ระหว่างวันที่ 11 – 25 ธันวาคม 2562)
- รับทราบ

:

เรื่ องรับรองรายงานการประชุ ม
- ขอเชิญเลขานุการสภาฯ อ่านรายงานการการประชุมสภาฯ ครั้งที่แล้ว (สมัยสามัญ
สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2562) เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ซึ่ งคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุม ได้ตรวจเรี ยบร้อยแล้ว
- มีมติรับรองรายงานการประชุมเปน นเอกฉันท์ โดยไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

ระเบียบวาระที่ 3

:

กระทู้ถาม
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4

:

เรื่ องทีค่ ณะกรรมการทีส่ ภาท้องถิ่นตั้งขึน้ พิจารณาเสร็จแล้ว
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 5

:

เรื่ องทีเ่ สนอใหม่
5.1 ญัตติการรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้ องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565)
ประจาปี งบประมาณ 2562
- ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้ว ยการจัด ท าแผนพัฒ นาขององค์ก ร
ปกครองส่ วนท้องถิ่ น พ.ศ. 2548 และแก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง (ฉบับ ที่ 3) พ.ศ. 2561
ข้อ 29 (3) กาหนดไว้ว่า “ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้อ งถิ่ น รายงานผลและเสนอความเหน น ซึ่ งได้จ ากการติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผูบ้ ริ หารท้องถิ่นเพื่อให้ผบู ้ ริ หารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิ ดเผยภายในสิ บห้าวันนับ

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

ประธานสภาฯ

-2แต่ ว ัน รายงานผลและเสนอความเหน น ดัง กล่ า ว และต้อ งปิ ดประกาศไว้เ ปน น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิ บวันโดยอย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม
ของทุ ก ปี ” จึ ง ขอเชิ ญ นายก อบต. ชี้ แจงรายงานการติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจาปี งบประมาณ 2562
นายก อบต.
- ตามที่ คณะกรรมการติ ดตามและประเมิ นผลแผนพัฒนา อบต.ไร่ เก่ า ได้จดั ทา
แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
ประจาปี งบประมาณ 2562 แล้วเสรน จ และเสนอต่อผูบ้ ริ หารแล้ว จึงขอเสนอแบบ
รายงานการติ ด ตามฯ ต่ อ สภา อบต. เพื่ อ พิ จ ารณาให้ค วามเหน น ชอบ ขอให้
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ได้อ่านรายละเอียดเสนอต่อที่ประชุม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ - คณะกรรมการติ ดตามและประเมิ นผลแผนพัฒนา อบต.ไร่ เก่ า ได้จดั ทาแบบ
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่ น (พ.ศ. 2561 – 2565)
ประจาปี งบประมาณ 2562 ซึ่ งประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ (รายละเอีย ดตาม
เอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม)
ประธานสภาฯ
- มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีขอ้ สงสัย หรื อเปลี่ยนแปลงแก้ไขใดๆ หรื อไม่ เมื่อไม่มี
ขอมติที่ประชุมในการเหนนชอบแบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจาปี งบประมาณ 2562
ที่ประชุม
- มีมติเหนนชอบเปน นเอกฉันท์
ระเบียบวาระที่ 6

นายก อบต.

:

เรื่ องอื่นๆ
6.1 เรื่ องพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้ าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
- ตามที่ อบต.ไร่ เก่า ได้รับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเดนจพระ
เจ้า อยู่หัว และสมเดน จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชิ นี ขนาด 8.25 นิ้ ว x 11.75 นิ้ ว
จานวน 1,457 แผ่น จากกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562
ณ ห้ อ งประชุ ม องค์ก ารบริ หารส่ ว นจัง หวัด ประจวบคี รี ข นั ธ์ ส าหรั บ มอบแก่
ประชาชนทุกครัวเรื อนในสังกัด อปท. ที่ทาการ อบต. โรงเรี ยน ศูนย์พฒั นาเดนกเลนก
เพื่อให้ประชาชน หน่วยงาน ได้นอ้ มสานึกในพระมหากรุ ณาธิ คุณอันหาที่สุดมิได้
และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเดนจพระเจ้าอยูห่ วั เนื่ องในโอกาสพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ซึ่ งต้องดาเนิ นการจัดพิธี รับพระราชทานพระบรม
ฉายาลัก ษณ์ ใ ห้เหมาะสม โดยจะดาเนิ นการจัดพิธี ในวันที่ 19 ธันวาคม 2562
ณ ห้องประชุมองค์การบริ หารส่ วนตาบลไร่ เก่า ขอให้รองปลัดชี้แจงรายละเอียด

