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ส าเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน 
สมัยสามัญ สมัยแรกของปี พ.ศ.25๖๕ ครั้งที่ ๑ 

วันที่ ๔ เดือน มกราคม  พ.ศ.25๖๕ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน 

--------------------------- 
ล าดับ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
 ผู้มาประชุม    

๑ นายกงทอง    นาเหล็ก สมาชิกสภาอบต.หมู่ ๑ กงทอง    นาเหล็ก  
๒ นายเทิดศักดิ ์ คนมีสัตย์ สมาชิกสภาอบต.หมู่ ๒ เทิดศักดิ์  คนมีสัตย์  
๓ นายบพิธ       สุวรรณภูสิทธิ     สมาชิกสภาอบต.หมู่ ๓ บพิธ       สวุรรณภูสิทธิ      
๔ นายบุญมี      หมู่มูลตุ่น สมาชิกสภาอบต.หมู่ ๔ บุญมี      หมู่มูลตุ่น  
๕ นายประมวล   ยิ่งนอก สมาชิกสภาอบต.หมู่ ๕ ประมวล   ยิ่งนอก  
๖ นายส ารอง     ผางแพ่ง สมาชิกสภาอบต.หมู่ ๖ ส ารอง     ผางแพ่ง  
๗ นายมังกร      ชูเชิด สมาชิกสภาอบต.หมู่ ๗ มังกร      ชูเชิด  
๘ นายสมพร      วื้นซีแซง สมาชิกสภาอบต.หมู่ ๙ สมพร      วื้นซีแซง  
๙ นายสุรพล      ศรีบุญเรือน สมาชิกสภาอบต.หมู่ ๑๐ สุรพล      ศรีบุญเรือน  

๑๐ นางนิระดาพร  โสชาล ี สมาชิกสภาอบต.หมู่ ๑๑ นิระดาพร  โสชาลี  
๑๑ นายพิเชษฐ     ปานด้วง สมาชิกสภาอบต.หมู่ ๑๒ พิเชษฐ      ปานด้วง  
๑๒ นางแดง         ศรทศพล สมาชิกสภาอบต.หมู่ ๑๓ แดง         ศรทศพล  
๑๓ นายประยูร     ศรีโพนเพ็ก สมาชิกสภาอบต.หมู่ ๑๔ ประยูร      ศรีโพนเพ็ก  
๑๔ นายไกรสิทธิ      จ าปามี เลขานุการสภา อบต. ไกรสิทธิ      จ าปามี  

 ผู้ไม่มาประชุม    
๑ นายภานุวัชร   บุญเทพ สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๘   
 ผู้เข้าร่วมประชุม    

๑ นายพสิษฐ์        ถมปัด นายก อบต. พสิษฐ์        ถมปัด  
๒ นายสมบัติ        ปานด้วง รองนายก อบต. สมบัติ        ปานด้วง  
๓ นายนิพนธ์        สามล รองนายก อบต. นิพนธ์        สามล  
๔ นายนิธิเดช       พิมพ์พิคอ้ เลขานุการนายก อบต. นิธิเดช       พิมพ์พิค้อ  
๕ จ.อ.สุภัช           สีราบัว รองปลัด อบต. สุภัช          สีราบัว  
๖ นางรัตน           พิมาลัย หน.ส านักปลัด อบต. รัตน          พิมาลัย  
๗ นายเฉลิม         โคตรทา ผอ.กองช่าง เฉลิม         โคตรทา  
๘ นางสาวอุมาภรณ์  นาเหล็ก นักวิเคราะห์ฯ อุมาภรณ์    นาเหล็ก  
๙ พ.จ.อ.ธีระพงษ์   ศรีสด เจ้าพนักงานธุรการ ธีระพงษ์     ศรีสด  

๑๐ นางสาวพรลภัส   ผงสา ผช.นักวิเคราะห์ฯ พรลภัส      ผงสา  
๑๑ นางสาววิไลลักษณ์  วันจงค า ผอ.กองคลัง วิไลลักษณ์  วันจงค า  
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.  
ปลัด อบต.  -เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน บัดนี้ได้เวลาประชุม 
(เลขานุการสภาฯ)  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน สมัยสามัญ สมัยแรกของ ปี พ.ศ. 
    256๕  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.  
    ๒๕๓๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถงึ(ฉบับที่ 7) พ.ศ. ๒๕62 มาตรา ๕๖ การประชุม 
    สภาองค์การบริหารส่วนต าบล ต้องมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมา 
    ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่ จึงจะเป็นองค์ 
    ประชุม ซึ่งบัดนี้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน เข้าประชุม  
    จ านวน  ๑๓ คน ลา ๑ คน ถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว  จึงขอเชิญท่าน 
    ประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเปิดการประชุมตามระเบียบ 
    วาระต่อไป ขอเชิญครับ  
  
ระเบียบวาระท่ี 1 -เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นางนิระดาพร โสชาลี  -สวัสดีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน คณะผู้บริหาร
(ประธานสภาฯ)   หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ทุกคน รวมถึงผู้แทนประชาชนในพื้นท่ีต าบลสวน 
    หม่อนที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
    ต าบลสวนหม่อน สมัยสามัญ สมัยแรกของปี พ.ศ.256๕ เพ่ือให้นายกองค์การ 
    บริหารส่วนต าบลสวนหม่อน แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
    สวนหม่อนก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ และการและการพิจารณาก าหนดสมัยประชุม 
    สามัญ  ประจ าปี 25๖๕ เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสวน 
    หม่อนครบองค์ประชุมแล้ว ดิฉันขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
 ต าบลสวนหม่อน สมัยสามัญประจ าปีสมัยแรกของปี พ.ศ.256๕ ค่ะ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ -เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

(การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน ครั้งแรก ประจ าปี พ.ศ. 
25๖๔  เมื่อวันที่ ๓๐ เดือน ธันวาคม  พ.ศ.25๖๔) 

นางนิระดาพร  โสชาลี  -ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน ได้มีการประชุมสภาองค์การ 
(ประธานสภาฯ)   บริหารส่วนต าบลสวนหม่อน ครั้งแรก ประจ าปี พ.ศ.25๖๔  เมื่อวันที่ ๓๐  
    ธันวาคม 25๖๔ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน ซึ่ง 
    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน ได้พิมพ์รายงานการประชุม 
    สภาฯ และให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้มีโอกาสตรวจดูก่อนการประชุมแล้วนั้น  
    เมื่อท่านไดต้รวจดูแล้ว จะแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อความใดหรือไม่ 

-เมื่อที่ประชุม ไม่มีสมาชิกสภาฯ ขอเสนอแก้ไขรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา  
ดิฉันจะขอมติทีป่ระชุม หากท่านใด “เห็นควรรับรองรายงานการประชุมในครั้ง 
ที่ผ่านา โปรดยกมือขึ้น” 
(เห็นควรรับรอง ๑๒ เสียง ไม่รับรอง ไม่ม ี งดออกเสียง  ๑ เสียง) 

มติที่ประชุม      -รับรอง 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ -เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๓.๑ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน แถลงนโยบายต่อสภา 
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       องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน 
นางนิระดาพร  โสชาลี  -ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537  
(ประธานสภาฯ)   แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 มาตรา ๕๘/๕ วรรคแรก บัญญัติว่า  
    “ก่อนที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาองค์การ 
    บริหารส่วนต าบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือให้นายก 
    องค์การบริหารส่วนต าบล แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล โดย 
    ไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายก 
    องค์การบริหารส่วนต าบล วรรคสาม บัญญัติว่า “การประชุมเพ่ือแถลงนโยบาย 
    ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้กระท าโดยเปิดเผย โดยนายกองค์การ 
    บริหารส่วนต าบลต้องจัดท านโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภา 
    องค์การบริหารส่วนต าบลทุกคนที่มาประชุมด้วย” 
    -ต่อไปจึงขอเชิญท่านนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน แถลงนโยบาย 

ขอเชิญค่ะ 
นายพสิษฐ์  ถมปัด  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน สมาชิกสภาองค์การ 
(นายก อบต.)   บริหารส่วนต าบลสวนหม่อน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน 
    ตามท่ีได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนากยกองค์การ 
    บริหารส่วนต าบล เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ข้าพเจ้า นายพสิษฐ์   
    ถมปัด ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสวน 
    หม่อนเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้ง ให้ด ารงต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
    สวนหม่อน และเม่ือวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ 
    ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การ 
    บริหารส่วนต าบลสวนหม่อน 
     เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา ๕๘/๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ 
    องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. 
    ๒๕๖๒ ข้าพเจ้านายพสิษฐ์  ถมปัด นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  
    จึงขอแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อนแห่งนี้ โดยจะ 
    ด าเนินการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อนให้บรรลุถึง 
    ภารกิจ อ านาจหน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่น แก้ไขปัญหา ตอบสนองความ 
    ต้องการและประโยชน์สุขของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสวน 
    หม่อน โดยมีนโยบายในการบริหารและพัฒนาในแต่ละด้าน ดังต่อไปนี้ 
 
    ๑.นโยบายด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
     ๑.๑ ส่งเสริมและด าเนินการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนา 
    เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน 
     ๑.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานให้แก่ 
    สถานศึกษาในพื้นที ่
     ๑.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการท ากิจกรรมทางศาสนา อนุรักษ์ 
    วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และจัดงานวันส าคัญ 
    ต่างๆ 
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๒.นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
     ๒.๑ ส่งเสริมการสร้างรายได้ สร้างอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่น  
    ฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน 
     ๒.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนความรู้ด้านเทคโนโลยีให้กับเกษตรกร และ 
    สนับสนุนการผลิต/ผลผลิตทางการเกษตร 
     ๒.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
     ๒.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างตลาดชุมชน ให้มีการซื้อขายสินค้า 
    ทางการเกษตร 

๓.นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
     ๓.๑ ด าเนินการก่อสร้างปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน ท่อระบายน้ า 
     ๓.๒ ด าเนินการขุดลอกคูคลอง ล ารางสาธารณะ ตลอดจนก าจัดวัชพืช 
    เพ่ือให้ระบายน้ าได้ดีขึ้น 
     ๓.๓ ด าเนินการปรับปรุงและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะตาม ถนน ตรอก  
    ซอย เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

๔.นโยบายด้านการพัฒนาสังคม 
     ๔.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนแก้ไขปัญหายาเสพติดและสกัดก้ัน 
    การแพร่ ระบาดของยาเสพติด เพ่ือพัฒนาเป็นเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง 
     ๔.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการด้านสาธารณสุขและให้บริการด้าน 
    สุขภาพอนามัยและการรักษาพยาบาล 
     ๔.๓ ส่งเสริมพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ งานสวัสดิการ 
    และสังคมและ การสังคมสงเคราะห์ และกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ 
     ๔.๔ เพ่ิมมาตรการในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    ของประชาชน การป้องกันรักษาความสงบเรียบร้อย และการป้องกันและ 
    บรรเทาสาธารณภัย 
     ๔.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ จัดให้มีการ 
    ออก าลังกายและเล่นกีฬาทุกประเภท ทั้งกีฬาเพ่ือการแข่งขัน กีฬาเพ่ือสุขภาพ  
    ลานกีฬาต่อต้านยาเสพติด 
     ๔.๖ สนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชน  การจัดกิจกรรมให้แก่ 
    คณะกรรมการชุมชน กลุ่มแม่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุข และอ่ืนๆ 
     ๔.๗ จัดให้มีการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 

๕.นโยบายด้านการพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
     ๕.๑ ด าเนินการเก็บขยะมูลฝอยอย่างท่ัวถึง ลดปัญหาขยะตกค้าง  
    รวมทั้งก าจัดโดยถูกหลักสุขาภิบาล ส่งเสริมการคัดแยกขยะท่ีบ้าน สถานศึกษา 
    และชุมชนเพื่อลดปริมาณขยะและน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตามระบบรีไซเคิล 
     ๕.๒ ส่งเสริมและปรับปรุงต าบลสวนหม่อนสู่วิถีเมืองสะอาด ต าบลร่ม 
    รื่นให้น่าอยู่ 
     ๕.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ์ 
    สิ่งแวดล้อม เช่น การดูแลรักษาแม่น้ า คูคลอง ทางระบายน้ า ที่สาธารณะ ให้มี 
    การจัดการน้ าเสียเพื่อคืนธรรมชาติ ตลอดจนสถานที่ส าคัญของท้องถิ่น 
     ๕.๔ ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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๖.นโยบายด้านการพัฒนาเมืองและการบริหาร 
     ๖.๑ ด าเนินการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนให้สะดวก  
    รวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และเสมอภาค ตามหลักการบริหารจัดการที่ 
    ดีในองค์กร พัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน ให้มี 
    ความรู้ ความสามารถ ให้มีจิตส านึกในการให้บริการประชาชน และเน้นการ 
    ท างานแบบบูรณาการและสร้างจิตส านึกให้มีคุณธรรมและจริยธรรมตามหลัก 
    ธรรมาภิบาล 
     ๖.๒ พัฒนาการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นอย่างทั่วถึง ถูกต้องและเป็นธรรม  
    เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า 
     ๖.๓ ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือเครื่องใช้  
    อาคารสถานที่ให้พร้อมปฏิบัติงาน 
     ๖.๔ ส่งเสริมสวัสดิการและสร้างขวัญก าลังใจให้แก่พนักงานส่วนต าบล  
    ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง โดยการจัดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนๆ 
     ๖.๕ พัฒนาการเมือง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ 
    พัฒนาท้องถิ่น และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
    ทรงเป็นพระประมุข 
     ๖.๖ ให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลสวน 
    หม่อนให้ประชาชนทราบ เพ่ือการบริหารงานที่โปร่งใสตามแนวทางการมีส่วน 
    ร่วมของประชาชน 
     จากนโยบายข้างต้น เป็นการก าหนดนโยบายในการที่จะบริหารและ 
    พัฒนา อยู่บนพื้นฐานของความจริง ที่จะแก้ไขปัญหาและสนองตอบต่อความ 
    ต้องการของประชาชนในท้องถิ่นเป็นที่ตั้ง ในทุกๆด้าน 
     ข้าพเจ้า นายพสิษฐ์  ถมปัด นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  
    ขอให้ค าม่ันต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน อันทรงเกียรติแห่งนี้ว่า  
    ช่วงเวลา ๔ ปีนับตั้งแต่นีไ้ป ข้าพเจ้าจะมุ่งบริหารราชการองค์การบริหารส่วน 
    ต าบลสวนหม่อน ตามแนวนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาแห่งนี้ โดยจะยึดประโยชน์  
    และความอยู่ดีมีสุขของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน 
    เป็นส าคัญ ขอขอบพระคุณอย่างสูง นายพสิษฐ์  ถมปัด นายกองค์การบริหาร 
    ส่วนต าบลสวนหม่อน 
นางนิระดาพร  โสชาลี  -มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเกี่ยวกับการแถลงนโยบายของท่านนายก 
(ประธานสภาฯ)   องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อนหรือไม่ค่ะ 
    -ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดสอบถามดิฉันจะเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป 
 ๓.๒ เรื่องญัตติการพิจารณาก าหนดสมัยประชุมสามัญ  ประจ าปี 25๖๕  
นางนิระดาพร  โสชาล ี  -เชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลชี้แจงขั้นตอนและ วิธีการ รวมทั้ง 
(ประธานสภาฯ)    กฎหมายและระเบียบฯ ในการก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี และวันเริ่ม 

สมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป 
ปลัด อบต.   ชี้แจงขัน้ตอนและวิธีการก าหนดสมัยประชุมสามัญ  ประจ าปี 25๖๕ 
(เลขานุการสภาฯ)  -เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสวน 
    หม่อนทุกท่าน  

พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
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    พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับท่ี ๗) พ.ศ.25๖2 มาตรา 53 วรรคแรก  
    บัญญัติว่า ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัย แล้วแต่สภา 
    องค์การบริหารส่วนต าบลจะก าหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุม 
    สามัญประจ าปีให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด และวรรคสี่ ก าหนดว่า 
    สมัยประชุมสามัญหนึ่งๆ ให้มีก าหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไป
    อีกจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอ าเภอ 
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
    พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 ข้อ 11 วรรคแรก เมื่อ 
    มีประธานสภาท้องถิ่นแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นเลือกรองประธานสภา 
    ท้องถิ่น เลขานุการสภาท้องถิ่น และให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ 
    ประชุมเกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญ ดังนี้ (3) ส าหรับองค์การบริหารส่วน 
    ต าบล ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญ  
    ประจ าปีกี่สมัย แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วัน  
    กับให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป  
    และมีก าหนดกี่วัน และวรรคสองก าหนดว่า การก าหนดสมัยประชุมและวัน 
    ประชุมให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด 

ข้อ ๒1 วรรคแรก ก าหนดว่า “การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี  
    ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุม สมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปี 
    นั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัย 
    ประชุมสามัญประจ าปี สมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษา 
    ในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี ฯ” 
 
    -ขอน าเรียนข้อมูลเพิ่มเติมในการพิจารณาก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี  
    ๒๕๖๕ เนื่องจาก ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา 
    ท้องถิ่นพ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2561  ซึ่งตามระเบียบใน 
    การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นก าหนดให้ติดตามประเมินผลแผน 
    เดือน ภายในเดือนธันวาคมปีละ 1 ครั้ง อีกท้ังเดือน ธันวาคม เป็นการรายงาน 
    ผลการปฏิบัติงานนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตามท่ีแถลงนโยบายไว้กับสภา 
    ฯ และภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ผู้บริหารต้องเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
    รายจ่ายประจ าปี ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน ดังนั้นควร 
    ก าหนดสมัยประชุมในช่วงเวลาดังกล่าวไว้ด้วย  
    -เนื่องด้วยในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน ครั้งแรก เมื่อ 
    วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี  
    ๒๕๖๕ ไว้แล้วเริ่มตั้งแตว่ันที่ ๔ มกราคม - 1๘ มกราคม 256๕  มีก าหนด ๑๕ 

วัน ดังนั้นการก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ จะต้องนับสมัย 
ประชุมสมัยแรกที่ก าหนดไว้รวมเข้าด้วย 

นางนิระดาพร  โสชาลี  -ตามท่ีเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลชี้แจง ขั้นตอน และ วิธีการ  
(ประธานสภาฯ)   รวมทั้งกฎหมายและระเบียบฯ ในการก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. 
    ๒๕๖๕ นั้นทุกท่านคงเข้าใจแล้วต่อไปขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ เสนอการก าหนด 
    สมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ ค่ะ 



7 
 

นายบุญมี  หมู่มูลตุ่น -เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมนายบุญมี  หมู่มูลตุ่น  สมาชิกสภา 
(สมาชิกสภาฯ) องค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๔  ขอเสนอก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี 

๒๕๖๕ ให้มนีวน ๔  สมัย ดังนี้ 
-สมัยสามัญ สมัยแรก เริ่มวันที่ ๔ มกราคม – ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ มีก าหนด ๑๕ วัน 
-สมัยสามัญ สมัยที่สอง เริ่มวันที่ ๕ เมษายน – ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ มีก าหนด ๑๕ วัน 
-สมัยสามัญ สมัยที่สาม เริ่มวันที่ ๕ สิงหาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ มีก าหนด ๑๕ วัน 
-สมัยสามัญ สมัยที่สี่ เริ่มวันที่ ๑๖ ธันวาคม – ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ มีก าหนด ๑๕ วัน 

นางนิระดาพร  โสชาล ี -ขอผู้รับรอง ๒ คนค่ะ 
(ประธานสภาฯ)   -ผู้รับรองคือ ๑.นายส ารอง  ผางแพ่ง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่๖ 

             ๒.นางแดง  ศรทศพล  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๓ 
             -ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ขอเชิญ ค่ะ 

-หากไม่มีสมาชิกท่านใด เสนอเป็นอย่างอ่ืนอีก จึงได้ขอมติที่ประชุม โดยหาก 
สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบตามที่นายบุญมี  หมู่มูลตุ่น  เสนอโปรดยกมือขึ้น 

       (เห็นชอบ ๑๒ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง) 
มติที่ประชุม      -เห็นชอบก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ ดังนี้ 

-สมัยสามัญ สมัยแรก เริ่มวันที่ ๔ มกราคม – ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ มีก าหนด ๑๕ วัน 
-สมัยสามัญ สมัยที่สอง เริ่มวันที่ ๕ เมษายน – ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ มีก าหนด ๑๕ วัน 
-สมัยสามัญ สมัยที่สาม เริ่มวันที่ ๕ สิงหาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ มีก าหนด ๑๕ วัน 
-สมัยสามัญ สมัยที่สี่  เริ่มวันที่ ๑๖ ธันวาคม – ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ มีก าหนด ๑๕ วัน 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔      เรื่องอ่ืนๆ  
นางนิระดาพร  โสชาลี  –ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อนท่านใดจะเสนอ 
(ประธานสภาฯ)  เรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมเติมอีกหรือไม ่ 
ปลัด อบต.  -เสนอเรื่องการก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก  ประจ าปี พ.ศ. 25๖๖ 
(เลขานุการสภาฯ) 

๔.๑ เรื่องการก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก  ประจ าปี พ.ศ. 25๖๖  
ปลัด อบต.   -ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ 
(เลขานุการสภาฯ)  ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ  
    ๒1 วรรคแรก ก าหนดว่า “การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี  
    ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุม สมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปี 
    นั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัย 
    ประชุมสามัญประจ าปี สมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษา 
    ในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี ฯ” 
    -ดังนั้นจึงขอเสนอให้ประธานสภาฯ หาหรือในที่ประชุมว่า จะก าหนดสมัย 
    ประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 25๖๖ โดยให้เริ่มตั้งแต่วันไหน มี 
    ระยะเวลากี่วัน 
นางนิระดาพร  โสชาลี  -ตามท่ีเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลชี้แจง ขั้นตอน และ วิธีการ  
(ประธานสภาฯ)   รวมทั้งกฎหมายและระเบียบฯ ในการก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก  
    ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ นั้นมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีประเด็นสอบถามหรือข้อ 
    สงสัยหรือไม่  
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    -หากไม่มี ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ก าหนดสมัยประชุมสภาสามัญ สมัยแรก  
    ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ขอเชิญค่ะ 
นายประมวล  ยิ่งนอก -เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมนายประมวล  ยิ่งนอก สมาชิกสภา 
(สมาชิกสภาฯ)   องค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๕ ขอเสนอก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัย 
    แรก ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ เริ่มตั้งแต่ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ – ๒๒ กุมภาพันธ์ 

 ๒๕๖๖  มีก าหนด ๑๕ วัน ครับ 
นางนิระดาพร  โสชาลี  -ขอผู้รับรอง ๒ คนค่ะ 
(ประธานสภาฯ)   -ผู้รับรองคือ ๑.นายสมพร  วื้นซีแซง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่๙ 

             ๒.นายสุรพล  ศรีบุญเรือง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐ 
นางนิระดาพร  โสชาล ี  -ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใด ประสงค์จะเสนอความเห็นเพิ่มเติม 
(ประธานสภาฯ)   หรือไม ่ค่ะ 

-หากไม่มี ดิฉันจะขอมติที่ประชุมสภาฯ ในการก าหนดวันเริ่มประชุมสมัย 
ประชุมสามัญประจ าปี สมัยแรก ของปี พ.ศ.๒๕๖๖ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้
ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรก ของปี พ.ศ.๒๕๖๖ 
เริ่มวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ – ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ มีก าหนด ๑๕ วัน โปรดยกมือ
ขึ้น 

     (เห็นชอบ ๑๒ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง) 
มติที่ประชุม      -เห็นชอบก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ดังนี้ 

-สมัยสามัญ สมัยแรก เริ่มวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ – ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ มี 
ก าหนด ๑๕ วัน 

นางนิระดาพร  โสชาลี  –ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมเติมอีกหรือไม ่ 
(ประธานสภาฯ)  
ปลัด อบต.  -เสนอเรื่องการคัดเลือกตัวแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็น 
(เลขานุการสภาฯ)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

 
๔.๒ เรื่องการคัดเลือกตัวแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

ปลัด อบต.   -เสนอที่ประชุมว่า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดท า 
(เลขานุการสภาฯ)  แผนพัฒนาขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่  
    ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๘ ก าหนดว่า “ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการ 
    พัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย (๓) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก 
    จ านวนสามคน เป็นกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งจะต้องไปเป็นคณะกรรมการ 
    พัฒนาท้องถิ่นร่วมกับกรรมการที่มาจากตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆ เช่นผู้บริหาร 
    ท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนภาคราชการ ผู้แทนประชาคม 
    ท้องถิ่น เป็นต้น 
     -ดังนั้นจึงขอเสนอให้ประธานสภาฯ เสนอให้ที่ประชุมคัดเลือกตัวแทนสมาชิก 
    สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน เพ่ือที่จะไปเป็นคณะกรรมการพัฒนา 
    ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน 
นางนิระดาพร  โสชาล ี  -ตามท่ีเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลชี้แจง ถึงความจ าเป็นที่จะต้อง 
(ประธานสภาฯ)  คัดเลือกตัวแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเข้าร่วมเป็นกรรมการ 
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  พัฒนาท้องถิ่นนั้น มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่  
  -เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม ขั้นตอนต่อไป ขอให้สมาชิกในที่ 
  ประชุมเสนอรายชื่อสมาชิกที่เห็นสมควรเป็นตัวแทนที่จะร่วมเป็นคณะกรรมการ 
  พัฒนาท้องถิ่น โดยให้มีการเลือกทีละคนจนครบตาม จ านวนที่ก าหนดคือ 3 คน 
  และชื่อท่ีเสนอไม่จ ากัดจ านวนพร้อมกับมีผู้รับรองอย่างน้อย  2 คน 
            -ขอเชิญสมาชิกในที่ประชุมเสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรร่วมเป็นคณะกรรมการ 
  พัฒนาท้องถิ่นคนที่ 1 ตามล าดับต่อไป 
นายสมพร วื้นซีแซง -เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมนายสมพร  วื้นซีแซง  สมาชิกสภา 
(สมาชิกสภาฯ)  องค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๙  ขอเสนอ นายกงทอง  นาเหล็ก  เป็น 
  ตัวแทนสมาชิกสภาฯ เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คนที ่๑ ครับ 
นางนิระดาพร  โสชาล ี  -ขอผู้รับรอง ๒ คนคะ่ 
(ประธานสภาฯ)   -ผู้รับรองคือ ๑.นางแดง  ศรทศพล  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๓ 
                       ๒.นายประยูร  ศรีโพนเพ็ก  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๔ 
    -ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ขอเชิญ ค่ะ 

             -หากไม่มีสมาชิกท่านใด เสนอเป็นอย่างอ่ืนอีก จึงถือว่านายกงทอง  นาเหล็ก 
เป็นตัวแทนสมาชิกสภาฯ เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คนที ่๑   

 
นางนิระดาพร  โสชาล ี  -ขอเชิญสมาชิกในที่ประชุมเสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรร่วมเป็นคณะกรรมการ 
(ประธานสภาฯ)  พัฒนาท้องถิ่น คนที ่๒ 
นางแดง ศรทศพล -เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ดิฉันผมนางแดง  ศรทศพล  สมาชิกสภา 
(สมาชิกสภาฯ)  องค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๑๓  ขอเสนอนายบุญมี  หมู่มูลตุ่น  
  เป็นตัวแทนสมาชิกสภาฯ เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คนที ่๒ 
นางนิระดาพร  โสชาล ี  -ขอผู้รับรอง ๒ คนค่ะ 
(ประธานสภาฯ)   -ผู้รับรองคือ ๑.นายส ารอง  ผางแพ่ง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่๖ 
                       ๒.นายบพิธ  สุวรรณภูสิทธิ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓ 
    -ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ขอเชิญ ค่ะ 

             -หากไม่มีสมาชิกท่านใด เสนอเป็นอย่างอ่ืนอีก จึงถือว่านายบุญมี  หมู่มูลตุ่น 
เป็นตัวแทนสมาชิกสภาฯ เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คนที ่๒   

นางนิระดาพร  โสชาล ี  -ขอเชิญสมาชิกในที่ประชุมเสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรร่วมเป็นคณะกรรมการ 
(ประธานสภาฯ)  พัฒนาท้องถิ่น คนที ่๓ 
นายมังกร  ชูเชิด -เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมนายมังกร  ชูเชิด   สมาชิกสภา 
(สมาชิกสภาฯ)  องค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๗  ขอเสนอนายประยูร  ศรีโพนเพ็ก 
  เป็นตัวแทนสมาชิกสภาฯ เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คนที ่๓ 
นางนิระดาพร  โสชาล ี  -ขอผู้รับรอง ๒ คนค่ะ 
(ประธานสภาฯ)   -ผู้รับรองคือ ๑.นายประมวล  ยิ่งนอก  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่๕ 
                       ๒.นายกงทอง  นาเหล็ก  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑ 
    -ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ขอเชิญ ค่ะ 

             -หากไม่มีสมาชิกท่านใด เสนอเป็นอย่างอ่ืนอีก จึงถือว่านายประยูร  ศรีโพนเพ็ก 
เป็นตัวแทนสมาชิกสภาฯ เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คนที ่๓   

  -สรุปว่าตัวแทนสมาชิกสภาฯ เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 3 คน  
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  ประกอบด้วย 
  1) นายกงทอง  นาเหล็ก  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที ่๑ 
  2) นายบุญมี  หมู่มูลตุ่น   สมาชิกสภา อบต.หมู่ที ่ ๔ 
  3) นายประยูร  ศรีโพนเพ็ก      สมาชิกสภา อบต.หมู่ที ่๑๔ 
นางนิระดาพร  โสชาลี  –ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมเติมอีกหรือไม ่ 
(ประธานสภาฯ) 
ปลัด อบต.  -เสนอเรื่องการคัดเลือกตัวแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็น 
(เลขานุการสภาฯ)  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนาท้องถิ่น 
 

๔.๓ เรื่องการคัดเลือกตัวแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  

ปลัด อบต.   -เสนอที่ประชุมว่า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดท า 
(เลขานุการสภาฯ)  แผนพัฒนาขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่  
    ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ ก าหนดว่า “ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการ 
    ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย (๑) สมาชิกสภา 
    ท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน  ซึ่งจะต้องไปเป็นคณะกรรมการ 
    ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับกรรมการที่มาจากตัวแทนจาก 
    ภาคส่วนต่างๆ เช่น ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
    ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นต้น เป็นต้น 
     -ดังนั้นจึงขอเสนอให้ประธานสภาฯ เสนอให้ที่ประชุมคัดเลือกตัวแทนสมาชิก 
    สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน เพ่ือที่จะไปเป็นคณะกรรมการติดตาม 
    และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน 
นางนิระดาพร  โสชาล ี  -ตามท่ีเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลชี้แจง ถึงความจ าเป็นที่จะต้อง 
(ประธานสภาฯ)  คัดเลือกตัวแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเข้าร่วมเป็นกรรมการ 
  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะ 
  สอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่  
  -เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม ขั้นตอนต่อไป ขอให้สมาชิกในที่ 
  ประชุมเสนอรายชื่อสมาชิกที่เห็นสมควรเป็นตัวแทนที่จะร่วมเป็นคณะกรรมการ 
  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้มีการเลือกทีละคนจนครบ 
  ตามจ านวนที่ก าหนดคือ 3 คน 
  และชื่อท่ีเสนอไม่จ ากัดจ านวนพร้อมกับมีผู้รับรองอย่างน้อย  2 คน 
            -ขอเชิญสมาชิกในที่ประชุมเสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรร่วมเป็นคณะกรรมการ 
  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นคนที่ 1 ตามล าดับต่อไป 
นางแดง  ศรทศพล -เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ดิฉันนางแดง  ศรทศพล  สมาชิกสภา 
(สมาชิกสภาฯ)  องค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๑๓  ขอเสนอนายมังกร  ชูเชิด เป็น 
  ตัวแทนสมาชิกสภาฯ เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น คนที ่๑ ครับ 
นางนิระดาพร  โสชาล ี  -ขอผู้รับรอง ๒ คนค่ะ 
(ประธานสภาฯ)   -ผู้รับรองคือ ๑.นายบพิธ  สุวรรณภูสิทธิ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่๓ 
                       ๒.นายประมวล  ยิ่งนอก  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕ 
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    -ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ขอเชิญ ค่ะ 
             -หากไม่มีสมาชิกท่านใด เสนอเป็นอย่างอ่ืนอีก จึงถือว่านายมังกร  ชูเชิด     

เป็นตัวแทนสมาชิกสภาฯ เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น คนที ่๑   

นางนิระดาพร  โสชาล ี  -ขอเชิญสมาชิกในที่ประชุมเสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรร่วมเป็นคณะกรรมการ 
(ประธานสภาฯ)  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คนที ่๒ 
นายประยูร  ศรีโพนเพ็ก -เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมนายประยูร  ศรีโพนเพ็ก สมาชิกสภา 
(สมาชิกสภาฯ)  องค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๑๔ ขอเสนอนายพิเชษฐ์  ปานด้วง  
  เป็นตัวแทนสมาชิกสภาฯ เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น คนที ่๒ 
นางนิระดาพร  โสชาล ี  -ขอผู้รับรอง ๒ คนค่ะ 
(ประธานสภาฯ)   -ผู้รับรองคือ ๑.นายสุรพล  ศรีบุญเรือง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่๑๐ 
                       ๒.นายสมพร  วื้นซีแวง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙ 
    -ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ขอเชิญ ค่ะ 

             -หากไม่มีสมาชิกท่านใด เสนอเป็นอย่างอ่ืนอีก จึงถือว่านายพิเชษฐ์  ปานด้วง 
เป็นตัวแทนสมาชิกสภาฯ เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น คนที ่๒   

นางนิระดาพร  โสชาล ี  -ขอเชิญสมาชิกในที่ประชุมเสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรร่วมเป็นคณะกรรมการ 
(ประธานสภาฯ)  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คนที ่๓ 
นายบุญมี  หมู่มูลตุ่น -เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมนายบุญมี  หมู่มูลตุ่น สมาชิกสภา 
(สมาชิกสภาฯ)  องค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๔  ขอเสนอนายส ารอง ผางแพ่ง  
  เป็นตัวแทนสมาชิกสภาฯ เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น คนที ่๓ 
นางนิระดาพร  โสชาล ี  -ขอผู้รับรอง ๒ คนค่ะ 
(ประธานสภาฯ)   -ผู้รับรองคือ ๑.นายมังกร  ชูเชิดิ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗ 
                       ๒.นายบพิธ  สุวรรณภูสิทธิ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓ 
    -ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ขอเชิญ ค่ะ 

             -หากไม่มีสมาชิกท่านใด เสนอเป็นอย่างอ่ืนอีก จึงถือว่านายส ารอง ผางแพ่ง 
เป็นตัวแทนสมาชิกสภาฯ เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น คนที ่๓   

  -สรุปว่าตัวแทนสมาชิกสภาฯ เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและ 
  ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 3 คน ประกอบด้วย 
  1) นายมังกร  ชูเชิด  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที ่๗ 
  2) นายพิเชษฐ์  ปานด้วง  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที ่๑๒ 
  3) นายส ารอง ผางแพ่ง   สมาชิกสภา อบต.หมู่ที ่๖ 
นางนิระดาพร  โสชาลี  –ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมเติมอีกหรือไม ่ 
(ประธานสภาฯ) 
ปลัด อบต.  -เสนอเรื่องการมอบหมายตัวแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็น 
(เลขานุการสภาฯ)  คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
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๔.๔ เรื่องการมอบหมายตัวแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็น
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ  

ปลัด อบต.   -เสนอที่ประชุมว่า ตามประกาศคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
(เลขานุการสภาฯ)  แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    ด าเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ 
    พ้ืนที่ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ ก าหนดว่า “ให้มีคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน 
    สุขภาพ ประกอบด้วย (๓) สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีสภาองค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมายจ านวนสองคน 

-ดังนั้นจึงขอเสนอให้ประธานสภาฯ เสนอให้ที่ประชุมมอบหมายตัวแทนสมาชิก 
    สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน เพ่ือที่จะไปเป็นคณะกรรมการกองทุน 
    หลักประกันสุขภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน 
นางนิระดาพร  โสชาล ี  -ตามท่ีเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลชี้แจง ถึงความจ าเป็นที่จะต้อง 
(ประธานสภาฯ)  มอบหมายตัวแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเข้าร่วมเป็นกรรมการ 
    กองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน 
    นั้น มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่  
  -เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม ขั้นตอนต่อไป ขอให้สมาชิกในที่ 
  ประชุมเสนอรายชื่อสมาชิกที่เห็นสมควรเป็นตัวแทนที่จะร่วมเป็นคณะกรรมการ 
  กองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน โดยให้มี 
  การเสนอชื่อทีละคนจนครบตามจ านวนที่ก าหนดคือ ๒ คน 
            -ขอเชิญสมาชิกในที่ประชุมเสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรมอบหมายให้ร่วมเป็น 
  คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลสวน 
  หม่อน คนที่ 1 ตามล าดับต่อไป 
นายบุญมี  หมู่มูลตุ่น -เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมนายบุญมี  หมู่มูลตุ่น สมาชิกสภา 
(สมาชิกสภาฯ)  องค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๔  ขอเสนอนางนิระดาพร  โสชาลี เป็น 
  ตัวแทนสมาชิกสภาฯ เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการคณะกรรมการกองทุน 
  หลักประกันสุขภาพ คนที ่๑ ครับ 
นางนิระดาพร  โสชาล ี  -ขอผู้รับรอง ๒ คนค่ะ 
(ประธานสภาฯ)   -ผู้รับรองคือ ๑.นายพิเชษฐ์  ปานด้วง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่๑๒ 
                       ๒.นางแดง  ศรทศพล  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๓ 
    -ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ขอเชิญ ค่ะ 

             -หากไม่มีสมาชิกท่านใด เสนอเป็นอย่างอ่ืนอีก จึงถือว่านางนิระดาพร  โสชาลี 
เป็นตัวแทนสมาชิกสภาฯ เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพ คนที ่๑   

นางนิระดาพร  โสชาล ี  -ขอเชิญสมาชิกในที่ประชุมเสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรร่วมเป็นคณะกรรมการ 
(ประธานสภาฯ)  คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ คนที ่๒ 
นายพิเชษฐ์  ปานด้วง -เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมนายพิเชษฐ์   ปานด้วง สมาชิกสภา 
(สมาชิกสภาฯ)  องค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๑๒ ขอเสนอนางแดง  ศรทศพล เป็นตัวแทน 
  สมาชิกสภาฯ เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการคณะกรรมการกองทุน 
  หลักประกันสุขภาพ คนที ่๒ 
นางนิระดาพร  โสชาล ี  -ขอผู้รับรอง ๒ คนค่ะ 
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(ประธานสภาฯ)   -ผู้รับรองคือ ๑.นายส ารอง  ผางแพ่ง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่๖ 
                       ๒.นายประมวล  ยิ่งนอก  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕  
  -ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ขอเชิญ ค่ะ 

             -หากไม่มีสมาชิกท่านใด เสนอเป็นอย่างอ่ืนอีก จึงถือว่านางแดง  ศรทศพล เป็น
ตัวแทนสมาชิกสภาฯ เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพ คนที ่๒   

  -สรุปว่าตัวแทนสมาชิกสภาฯ ที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน 
  มอบหมายให้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์การ 
  บริหารส่วนต าบลสวนหม่อน ๒ คน ประกอบด้วย 
  1) นางนีระดาพร  โสชาลี เปน็สมาชิกสภา อบต.หมู่ที ่๑๑ 
  2) นางแดง  ศรทศพล. สมาชิกสภา อบต.หมู่ที ่๑๓ 
นางนิระดาพร  โสชาลี  –ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมเติมอีกหรือไม ่เมื่อไม่มี 
(ประธานสภาฯ)  สมาชิกท่านใดเสนอเรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมเติมอีก จึงได้กล่าวขอบท่านนายกองค์การ 
  บริหารส่วนต าบลที่ได้มาแถลงนโยบายต่อสภาในครั้งนี้ และขอบคุณสมาชิกสภา 
  องค์การบริหารส่วนต าบลทุกท่าน ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลสวน 
  หม่อนทกุคน ดิฉันขอปิดประชุม 
  -เลิกประชุมเวลา 1๑.๓0 น. 
 

 (ลงชื่อ)           ไกรสิทธิ  จ าปามี         ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

                                         (นายไกรสิทธิ  จ าปามี ) 

                       เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน 

............................................................................................................................. .................................................. 

บันทึกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

เขียนที่ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน 

วันที่  ๖  เดือน  มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๕ 

วันนี้เวลา ๑๓.๐๐ น.คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ของสภาองค์การบริหารส่วน 
ต าบลสวนหม่อน ได้ร่วมกันตรวจสอบรายงานการประชุมของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  ในการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อนสมัยสามัญ สมัยแรกของปี พ.ศ.25๖๕ ครั้งที่  ๑                  
เมื่อวันที่ ๔ เดือน มกราคม  พ.ศ.25๖๕ แล้วปรากฏว่ามีข้อความที่จดบันทึกไว้ถูกต้อง 
 

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
  

                       (ลงชื่อ)        ประยูร  ศรีโพนเพ็ก       ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 

                                     ( นายประยูร  ศรีโพนเพ็ก) 

                      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน 
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                          (ลงชื่อ)          แดง  ศรทศพล      กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 

                                       ( นางแดง  ศรทศพล) 

                      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน 

                           (ลงชื่อ)         ส ารอง  ผางแพ่ง    กรรมการและเลขานุการ 

                                     ( นายส ารอง  ผางแพ่ง ) 

                      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน 

 

 

การรับรองรายงานการประชุม 

รายงานการประชุมฉบับนี้ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน ได้มีมติให้การรับรองแล้ว 
ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕       
ครั้งที ่ ๒ เมื่อวันที ่๑๘ เดือน  มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ 

 

    (ลงชื่อ)         นิระดาพร  โสชาลี 

                                                 ( นางนิระดาพร  โสชาลี ) 
                                  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน 

                                 วนัที่....................เดือน.......................................พ.ศ.๒๕๖๕ 


