
 
รายงานการประชุมสภาสามัญองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน 

สมัยทีแ่รก  ครั้งที่  2/2564 
วันศุกร์ที่  ๑9   เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.  2564 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน 

ผู้เข้าประชุม 
1 นายพงษ์ สินสวัสดิ ์ ประธานสภา อบต. 
2 นายประสิทธิ์ อยากดี สมาชิกสภา อบต. 
3 นายมรกฎ   ประทัพวงศ์     เลขานุการสภา  อบต. 
4 นายจำลอง แฟนพิมาย สมาชิกสภา อบต. 
5 นายสุธี แฟนพิมาย สมาชิกสภา อบต. 
6 นายลิ เนียมกลาง สมาชิกสภา อบต. 
๗ นายสวัสดิ์ น้อยการนา สมาชิกสภา อบต. 
๘ นายเทียน ผ่องพูน สมาชิกสภา อบต. 
๙ นายสุรัช ประสมทรัพย์ สมาชิกสภา อบต. 

1๐ นายสุวิตร เถียนนอก สมาชิกสภา อบต. 
1๑ นายเฉลิม ประดิษฐ์จา สมาชิกสภา อบต. 
1๒ นางมุ่ง นาคา สมาชิกสภา อบต. 
1๓ นายไมล์ ประสมสัตย์ สมาชิกสภา อบต. 
1๔ นายสุพจน์  ยันตะพันธ์ สมาชิกสภา อบต. 
1๕ นายเฉลียว ชูแสง สมาชิกสภา อบต. 

1๖ นายบุญวิจิต คิดเห็น สมาชิกสภา อบต. 
๑๗ นายแก้ว พูนนอก สมาชิกสภา อบต. 
๑๘ นางสาววรัทยา ทิศรักษ์ สมาชิกสภา อบต. 

 
ผู้ไม่มาประชุม  ไม่มี 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1  นายอาทิตย์    สนิทบุญ   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน 
2  นายเภา  อุ้ยนอก   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน 
3.  นายประเสริฐ แก้วระหัน  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน 
4.  นายบุญส่ง  ธุระสุข   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน 
๕.  นางธัญชนก  สันชัย   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
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เริ่มประชุมเวลา   10.00  น. 
 
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
นายพงษ์ ฯ เรียนท่านสมาชิกสภาทุกท่าน  วันนี้เป็นการประชุมสภาสามัญสมัยแรก   ครั้งที่ ๑ / 

๒๕๖4   วันอังคารที่  9   กุมภาพันธ์  ๒๕๖4  ประจำปี ๒๕๖4  จึงขอแจ้งให้ที่ประชุม
ได้รับทราบ 

ที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  2 รับรองรายงานการประชุมสภาสามัญสมัยแรก  ครั้งที่ 1/2564 วันอังคารที่  9  

กุมภาพันธ์   2564 
นายพงษ์ ฯ  เรียนท่านสมาชิกสภาทุกท่าน  การรับรองรายงานการประชุมสภาสามัญสมัยแรก   
ประธานสภา ฯ ครั้งที่ 1 /2564  วันอังคารที่  9  กุมภาพันธ์  2564  สมาชิกสภาท่านใดต้องการ

แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมสภาสามัญสมัยแรก ครั้งที่ 1/2564 วันอังคารที่  
9  กุมภาพันธ์   2564   ขอเชิญเสนอได้ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วลงมติรับรองรายงานการประชุมสภาสามัญสมัยแรก  ครั้งที่ 
1 /2564   วันอังคารที่  9  กุมภาพันธ์  2564  โดยเสียงเอกฉันท์  ไม่มีการแก้ไข 
เปลี่ยนแปลงข้อความใด 

ระเบียบวาระท่ี  3 กระทู้ถาม 
นายพงษ ์ ฯ  ไม่มีการเสนอญัตติ 
ประธานสภา ฯ 
ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
นายพงษ ์ ฯ  ไม่มีการเสนอญัตติ 
ประธานสภา ฯ 
ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องท่ีเสนอใหม ่
  ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61- ๒๕๖๕) เพิ่มเติมฉบับที่ 3 
นายพงษ์ฯ  เรียนท่านสมาชิกสภาทุกท่าน  นายอาทิตย์  สนิทบุญ  นายก อบต.ชีวาน  ได้ยื่นญัตติ 
ประธานสภาฯ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ. ๒๕61- ๒๕๖๕) เพิ ่มเติมฉบับที ่  3  เพื ่อให้สภาได้

พิจารณา  ขอเชิญนายกชี้แจงรายละเอียดแผนฯ  ให้สภาได้รับ ทราบเพ่ือพิจารณาต่อไป 
นายอาทิตย์ฯ  เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่าน  ผมนายอาทิตย์  สนิทบุญ นายกอบต.  
นายก อบต.ชีวาน ชีวาน   ขอชี้แจงรายละเอียดร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ.  ๒๕61-๒๕๖๕) เพิ่มเติม

ฉบับที่ 3   เนื่องจากเกิดปัญหาอุทกภัยน้ำท่วมในเขตอำเภอพิมายและตำบลชีวานได้รับ
กระทบจากน้ำท่วมในช่วงเดือนกันยายน , เดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายน  หลาย
หมู่บ้านทำให้ถนนในหมู่บ้านได้รับความเสียหาย ซึ่งได้ปรับปรุงแผนไปแล้วครั้งหนึ่ง แต่
ยังแก้ปัญหาไม่หมด ยังมีผลกระทบด้านต่างๆ  จำเป็นต้องปรับปรุง  ซ่อมแซม ทางสัญจร
ไปมาของราษฎรเพ่ือให้ใช้งานได้ตามปกติและความจำเป็นเร่งด่วนด้านต่างๆที่จะพัฒนา
พื้นที่ในเขตตำบลชีวานให้ประชาชนมีความอยู่ดีกินดี มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน     ดังนั้นจึงจำเป็นเร่งด่วนในการปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นของ  อบต.ชีวาน  
เพื่อให้สามารถใช้งบประมาณตามแผนงานได้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ  ซึ่ง
โครงการต่างๆ  ได้มาจากการทำประชาคมการสำรวจโครงการ ซึ่งรายละเอียดโครงการ 

ประธานสภา ฯ 
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ได้ส่งให้สมาชิกสภาทุกท่านแล้วนั้น     ปรากฏอยู่ในร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 
2561 – 256๕ )  เพ่ิมเติมฉบับที่  3  ขอให้สมาชิกสภาได้พิจารณาต่อไป ขอขอบคุณ 

นายพงษ์ฯ ท่านนายกได้ชี้แจงรายละเอียดร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕61-๒๕๖๕) เพ่ิมเติม  
ประธานสภา ฯ ฉบับที่  3  ให้สมาชิกสภาได้รับทราบแล้ว  สมาชิกสภาท่านใดต้องการอภิปราย   ขอ

เชิญ  นายเฉลียว  ชูแสง  สอบต.ม.๗  อภิปราย 
นายเฉลียวฯ  เรียนท่านประธานสภา  ผมนายเฉลียว  ชูแสง  สอบต.ม. ๗  มีเรื่องปรึกษาที่ประชุม 
สอบต.ม. ๗  สภาคือ  ขอเสนอให้สภาได้พิจารณา  ๓  วาระรวดเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการจัดทำ 

ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 256๕ ) เพิ่มเติมฉบับที่ 3 ขอขอบคุณครับ 
นางพงษ์ฯ  เรียนท่านสมาชิกสภาท่านสมาชิกสภาท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนอีก ขอเชิญเสนอได้ 
ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านอ่ืน เสนอเป็นอย่างอ่ืนขอผู้รับรองคือนายแก้ว  พูนนอก  

สอบต.ม. 9  และนายเฉลิม ประดิษฐจา  สอบต.ม. 5   ต่อไปประธานสภา  จะถามมติที่
ประชุมว่าเห็นชอบให้พิจารณาสามวาระรวดหรือไม ่ ขอให้สมาชิกสภาได้ยกมือขึ้น เหนือ
ศีรษะ  เมื่อประธานสภาถามมติที่ประชุมสภา 

มติที่ประชุมสภา ที่ประชุมสภาได้พิจารณาแล้วลงมติเห็นชอบให้พิจารณาสามวาระรวดโดยลงมติเห็นชอบ   
๑7  เสียง  ไม่มีการคัดค้านหรืองดออกเสียง 

นายพงษ์ฯ  เรียนท่านสมาชิกสภาดังนั ้นในวาระที ่๑ขั ้นรับหลักการสมาชิกสภาท่านใดต้องการ 
ประธานสภาฯ  อภิปราย   ขอเชิญยกมือขึ้น  ขอเชิญนายไมล์ ประสมสัตย์  สอบต.ม. 6  อภิปราย 
นายไมล์ฯ  เรียนท่านประธานสภา ผมนายไมล์ ประสมสัตย์  สอบต.ม. 6  ขออภิปรายร่าง 
สอบต.ม. 6 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖๕) เพิ่มเติมฉบับที่  3  ตามที่ได้ดูรายละเอียดร่าง

แผนพัฒนา ฯ ดังกล่าวแล้วนั้น  ปรากฏว่าเป็นร่างแผนพัฒนาที่ได้เสนอมาแก้ไขปัญหา
ของประชาชน จากปัญหาอุทกภัยน้ำท่วม ซึ่งได้รับความเสียหายอย่างมาก ในหลาย
หมู่บ้านทำให้ถนนเสียหายและความต้องการของประชาชนในการทำโครงการต่าง  ๆ 
แก้ไขปัญหาในการดำเนินชีวิตของประชาชนและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่
แต่ละหมู่บ้านเสนอมาในการแก้ไขปัญหาถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นเร่งเด่วนของประชาชน ที่
จะต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ซึ่งตามแผนฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 ได้ดำเนินการไป
แล้ว แต่ยังมีโครงการที่จำเป็นให้ดำเนินการอยู่อีกตามประชาชนเสนอมาซึ่งผมเห็นด้วย
กับร่างแผนฯ ฉบับนี้  ขอขอบคุณ 

นายพงษ์ ฯ ต่อไป  เรียนเชิญนายลิ เนียมกลาง  สอบต.ม. 2  อภิปราย 
ประธานสภา ฯ 
นายลิ ฯ   เรียนท่านประธานสภาผมนายลิ เนียมกลาง สอบต.ม. 2  ตามท่ีได้พิจารณาร่าง  
สอบต.ม.2 แผนพัฒนา ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) เพิ่มเติมฉบับที่ 3  แล้วปรากฏว่าเป็นโครงการที่

จำเป็นเพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชน ในตำบลชีวานอย่างยิ่ง ถึงแม้จะได้รับการแก้ไขไป
บางส่วนก็ยังมีพื้นที่ให้ดำเนินการแก้ไขอีก ปัญหาเกิดจาก ภัยพิบัติมีความรุนแรงไม่อาจ
คาดการณ์ล่วงหน้าได้จำเป็นต้องรีบดำเนินการ แก้ไขปัญหาต่างๆ  ดังปรากฏในแผน ฯ 
ซึ่งจำเป็นทุกโครงการ  จึงขอขอบคุณผู้บริหารที่เห็นความสำคัญของการจัดทำแผน 

นายพงษ์ ฯ  ในวาระท่ี ๑ ขั้นรับหลักการสมาชิกสภาท่านใดต้องการอภิปรายอีกขอให้ยกมือขึ้น  เมื่อ 
ประธานสภาฯ  ไม่มีท่านใดต้องการอภิปรายอีก  ประธานสภาฯ  จะถามมติที่ประชุมในข้ันรับหลักการ 

ขอให้สมาชิก สภายกมือขึ้นพ้นศรีษะเมื่อประธานสภาถามมติที่ประชุมสภา 
มติที่ประชุมสภา  ที่ประชุมสภาได้พิจารณาแล้วในวาระท่ี  ๑  ขั้นรับหลักการสมาชิกสภาลงมติรับหลักการ 
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ในวาระท่ี  ๑  จำนวน  ๑7  เสียงไม่มีการคัดค้านหรืองดออกเสียง 

นายพงษ์ฯ  เรียนท่านสมาชิกสภาในวาระที่  ๒  ขั้นพิจารณารายละเอียดร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประธานสภาฯ ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) เพิ่มเติมฉบับที่ 3   ถือว่าที่ประชุมเป็นคณะกรรมการแปร

ญัตติทั้งสภา  ขอให้สมาชิกสภาได้พิจารณารายละเอียดร่างแผนฯเพ่ือปรับปรุงแก้ไขหรือ
เห็นชอบตามร่างแผนฯ ของผู้บริหารต่อไป 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วในวาระท่ี  3  ไม่มีการแปรญัตติถือตามร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   ( พ.ศ. 2561 – 2565  )  เพ่ิมเติมฉบับที่ 3  
นายพงษ์ฯ  เรียนท่านสมาชิกสภาเป็นอันว่าในวาระที่ ๒  ในขั้นพิจารณารายละเอียดร่างแผนฯ ไม่มี 
ประธานสภาฯ  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงถือตามร่างเดิมของผู้บริหารที่เสนอต่อสภา ต่อไปเป็นการลงมติใน 

วาระที่  ๓  ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) เพิ่มเติมฉบับที่ 3   เมื่อ
ประธานถามมติท่ีประชุม  ขอให้สมาชิกได้ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ  เพื่อลงมติต่อไป 

มติที่ประชุม ที ่ประชุมได้พิจารณาแล้วในวาระที ่  ๓  ลงมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนา ท้องถิ่น                
( พ.ศ. 2561 – 2565 ) เพ่ิมเติมฉบับที่ 3   จำนวน  ๑7  เสียง  ไม่มีการคัดค้านหรือ
งดออกเสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
นายพงษ์ ฯ  เรียน  ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน นายองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน นายอาทิตย์ 
ประธานสภา ฯ  สนิทบุญ เสนอญัตติเรื่องอ่ืนๆ ให้สภาได้พิจารณาจำนวน 2 เรื่องดังนี้ 

1. การคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่น
คัดเลือกจำนวนสามคน 
2. การคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   สมาชิกสภา
ท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน 
 ขอเชิญเลขานุการสภาได้ชี้แจงข้อระเบียบของการคัดเลือกคณะกรรมการให้
สภาได้รับทราบเพื่อพิจารณาต่อไป 

นายมรกฎ ฯ  เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่าน การคัดเลือกคณะกรรมการทั้ง 2 คณะ 
เลขานุการสภา  ถือเป็นการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548   ข้อ 8 และข้อ 28  ดังนั้นการคัดเลือก
คณะกรรมการในส่วนของสภาเพ่ือเสนอให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชีวานได้ออก
คำสั่งแต่งตั้งต่อไป จำนวน 2 คณะกรรมการถือเป็นการปฏิบัติตามระเบียบของทาง
ราชการและเป็นการตรวจสอบถ่วงดุลย์อำนาจของสภาว่าฝ่ายบริหารได้ดำเนินการตาม
นโยบายและแผนงานที่เสนอต่อสภาหรือไม่ 

นายพงษ์ ฯ  เรียนท่านสมาชิกสภาทุกท่าน เลขานุการสภาได้ชี้แจงข้อกฎหมายและระเบียบการ 
ประธานสภาฯ คัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน 3 คน คณะกรรมการให้สภาได้รับ

ทราบแล้ว ดังนั้นประธานสภาจะดำเนินการคัดเลือกสมาชิกสภาเพ่ือเสนอนายกแต่ตั้ง
ตามระเบียบ ฯ ตามลำดับต่อไปดังนี้ 
1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 3  คน  ขอให้สมาชิกสภาในที่ประชุมได้เสนอ

ทีละคนตามลำดับจนครบ 3 คน ขอเชิญนายแก้ว  พูนนอก สมาชิกสภา หมู่ที่ 9 
เสนอได้ 
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นายแก้ว ฯ   เรียนท่านประธานสภา ผมนายแก้ว พูนนอก สมาชิกสภา หมู่ที่ 9   ขอเสนอ 
สอบต.ม.9 นายเฉลียว  ชูแสง  สมาชิกสภา หมู่ที่ 7  เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  มีผู้รับรอง 

2 ท่านคือ นายเฉลิม ประดิษฐจา สอบต.ม.5 และนางมุ่ง นาคา สอบต.ม.5   
นายพงษ์ ฯ มีสมาชิกท่านอ่ืนเสนอรายชื่ออ่ืนอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีท่านใดเสอนรายชื่ออ่ืนอีก ถือว่าที่ 
ประธานสภา ฯ ประชุมเห็นขอบให้ นายเฉลียว ชูแสง สอบต.ม.7  เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คน

ที่ 1 ต่อไปขอให้สมาชิกสภาได้เสนอคณะกรมการพัฒนาท้องถิ่น คนที่ 2 ขอเชิญ 
นางสาววรัทยา ทิศรักษ์  สอบต.ม.10 เสนอได้ 

น.ส.วรัทยา ฯ เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภา ทุกท่านดิฉัน นางสาววรัทยา ทิศรักษ์  
สอบต.ม.10 สอบต.ม.10  ขอเสอน นายสุวิตร  เถียนนอก สอบต.ม.4  เป็นคณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่น คนที่ 2  มีผู้รับรอง 2 คนคือ นายเทียน ผ่องพูน สอบต.ม.3 และนายสุธี  
แฟนพิมาย สอบต.ม.1    

นายพงษ์ ฯ สมาชิกท่านอื่นเสนอรายชื่ออ่ืนอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีท่านใดเสอนรายชื่ออ่ืนอีก ถือว่าที่ 
ประธานสภา ฯ ประชุมเห็นขอบให้   นายสุวิตร  เถียนนอก สอบต.ม.4  เป็นคณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่น คนที่ 2    ต่อไปขอให้สมาชิกสภาได้เสนอคณะกรมการพัฒนาท้องถิ่น คนที่  3   
ขอเชิญ  นายสุวิตร เถียนนอก สอบต.ม.4   

นายสุวิตร ฯ เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภา ทุกท่านผมนายสุวิตร เถียนนอก สอบต.ม.4 
สอบต.ม.4 ขอเสนอนายบุญวิจิตร คิดเห็น  สอบต.ม.8   เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คนที่ 3 
 มีผู้รับรอง 2  คนคือ นายสวัสดิ์  น้อยการนา สอบต.ม.3 และ นายเฉลียว ชูแสง      

สอบต.ม.7   
นายพงษ์ ฯ ท่านอ่ืนเสนอราชื่ออ่ืนอีกหรือไม่ไม่มีท่านใดเสนอรายชื่ออ่ืนอีก ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ 
ประธานสภา ฯ ให้ นายบุญวิจิตร คิดเห็น สอบต.ม.8   เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คนที่ 3  
มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติเห็นชอบคัดเลือกสมาชิกสภาจำนวน 3 ท่านคือ 

1. นายเฉลียว  ชูแสง     สอบต.ม.7 
2. นายสุวิตร   เถียนนอก    สอบต.ม.4 
3. นายบุญวิจิตร  คิดเห็น   สอบต.ม.8 
เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  โดยลงมติเห็นชอบ 17 เสียง ไม่มีการคัดค้านหรืองด
ออกเสียง 
2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน  จำนวน 3  คน   

นายพงษ์ ฯ  ต่อไปเป็นการคัดเลือกสมาชิกสภาจำนวน 3 ท่านเพ่ือเสนอนายกแต่งตั้งเป็น 
ประธานสภา คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนตามระเบียบต่อไป ขอให้สมาชิกสภาในที่

ประชุมได้เสนอทีละคนตามลำดับจนครบ 3 ท่าน ขอเชิญ นายเทียน ผ่องพูนเสนอได้ 
 ชื่อสมาชิกสภาเพ่ือเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน คนที่ 1 ได้ 
นายเทียน เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน ผมนายเทียน ผ่องพูน สอบต.ม.3 
สอบต.ม.3 ขอเสนอนายจำลอง แฟนพิมาย สอบต.ม.1  เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผน คนที่ 1   ผู้รับรอง 2 ท่านคือ  นายลิ  เนียมกลาง สอบต.ม 2 และนายสุวิตร 
เถียนนอก สอบต.ม.4 

นายพงษ์ ฯ เรียนท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ท่านอ่ืนเสนอรายชื่ออ่ืนอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีท่านใด 
ประธานสภา ฯ เสนอรายชื่ออ่ืนอีก ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้ นายจำลอง แฟนพิมาย สอบต.ม.1 
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 เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน คนที่ 1   ต่อไปขอให้สมาชิกสภาได้

เสนอชื่อ สมาชิกสภาเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน คนที่ 2 
ขอเชิญ นายเฉลียว ชูแสง  สอบต.ม.7 เสนอได้ 

นายเฉลียว ฯ เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน ผมนายเฉลียว ชูแสง สอบต.ม.7 
สอบต.ม.7 ขอเสนอนายสวัสดิ์  น้อยการนา สอบต.ม.3  เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผน คนที่ 2  มีผู้รับรอง 2 ท่านคือ นายแก้ว พูนนอก สอบต.ม.9 และ นายสุธี    
แฟนพิมาย สอบต.ม.1  

นายพงษ์ ฯ เรียนท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ท่านอ่ืนเสนอรายชื่ออ่ืนอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีท่านใด 
ประธานสภา ฯ เสนอรายชื่ออ่ืนอีก ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้  นายสวัสดิ์  น้อยการนา สอบต.ม.3  เป็น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน คนที่ 2  ต่อไปขอให้สมาชิกสภาได้เสนอชื่อ 
สมาชิกสภาเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน คนที่ 3 ขอเชิญ
นางมุ่ง นาคา สอบต.ม.5  เสนอได้ 

นางมุ่ง ฯ เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉัน นางมุ่ง นาคา สอบต.ม.5 
สอบต.ม.5 ขอเสนอนายสุธี แฟนพิมาย สอบต.ม.1  เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน 

คนที่ 3  มีผู้รับรอง 2 ท่านคือ นายสุพจน์ ยันตะพันธ์  สอบต.ม.7 และนายลิ เนียม
กลาง สอบต.ม.2   

นายพงษ์ ฯ  เรียนท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ท่านอ่ืนเสนอรายชื่ออ่ืนอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีท่านใด 
ประธานสภา ฯ เสนอรายชื่ออ่ืนอีก ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้  นายสุธี แฟนพิมาย สอบต.ม.1  เป็น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน คนที่ 3   
มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติเห็นชอบคัดเลือกสมาชิกสภาจำนวน 3 คนคือ 

1. นายจำลอง แฟนพิมาย   สอบต.ม.1 
2. นายสวัสดิ์  น้อยการนา  สอบต.ม.3 
3. นายสุธี   แฟนพิมาย สอบต.ม.1 
เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินแผลแผน  โดยลงมติเห็นชอบ 17 เสียง ไม่มีการ
คัดค้านหรืองดออกเสียง 

นายพงษ์ ฯ  เรียนท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ในวาระอ่ืน ท่านใดมีเรื่องนำปรึกษาที่ประชุมสภาหรือ 
ประธานสภาฯ เสนอเรื่องอ่ืน ๆ ให้สภาพิจารณาขอเชิญเสนอได้  เมื่อไม่มีท่านใดเสนอ ขอเชิญนาย

อาทิตย์ สนิทบุญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชีวานชี้แจงเรื่องอ่ืน ๆ ให้สมาชิกสภา
ได้รับทราบต่อไป 

นายอาทิตย์ ฯ เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่าน ผมนายอาทิตย์ สนิทบุญ นายกอบต 
นายกอบต.ชีวาน ชีวาน  มีเรื่องชี้แจงให้สมาชิกสภาทุกท่านได้รับทราบดังนี้ 

1. เรื่องการโอนย้ายกลับบ้านของนักวิชาการศึกษา  กองการศึกษา อบต.ชีวาน 
นายกฤตฐิพงษ์   สีเผือก   ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา  โอนย้ายไปตำรงตำแหน่ง
นักวิชาการศึกษา  สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลงัวบา   อำเภอวาปีปทุม     จังหวัด
มหาสารคาม  ในวันที่  1 มีนาคม  2564  สมาชิกสภาท่านใดต้องการไปส่งนักวิชาการ
ศึกษา  ขอให้ประสานกับกองการศึกษา ฯ เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป  ขอแจ้งให้สภา
ได้รับทราบ ขอขอบคุณ 
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นายพงษ์ ฯ เรียนท่านสมาชิกสภาทุกท่าน  ท่านใดมีเรื่องนำปรึกษาท่ีประชุมสภา อีกขอเชิญเสนอได้  
ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีท่านใดเสนอเรื่องอ่ืนอีก ขอขอบคุณสมาชิกสภา ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม

สภาทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน ทำให้การประชุมดำเนินการเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย ขอขอบคุณอีกครั้ง ขอปิดประชุม 

 
 

      ผู้บันทึก / ผู้จัดทำรายงานการประชุม 
     
 

 (นายมรกฎ       ประทัพวงศ์) 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน 

  
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว ให้นำเสนอสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลชีวานเพื่อพิจารณารับรองในการประชุมครั้งต่อไป 
 
 

ลงชื่อ         
       (  นายไมล์  ประสมสัตย์ ) 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน 
 
ลงชื่อ          
         ( นายสวัสดิ์  น้อยการนา ) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน 
 
 
ลงชื่อ          
         ( นายสุรัช  ประสมทรัพย์) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน 

 
 

รายงานการประชุมฉบับนี้ได้รับรองจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีวานแล้ว 
ในการประชุมสมัยสามัญ  สมัยวิสามัญ    ประจำปี พ.ศ. 2564   ครั้งที่  ๑ /2564 

วันที่  17  เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2564 
 
 

       ลงชื่อ 
(  นายพงษ์  สินสวัสดิ์  ) 

  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน 


