
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่  สมยัสามัญ  สมัยแรก  
ครั้งที่ 1  ประจ าปี 2565   

วันที่ 7 เดือน กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2565  เวลา  10.00  น. 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ 

--------------------------- 
 

ผู้มาประชุม     จ านวน  15    คน  
ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสมชาย  สมพินิจ ประธานสภา อบต.กุดแห่ สมชาย  สมพินิจ  
2 นางอิศราภรณ์  แก้วอุดม รองประธานสภาฯ อิศราภรณ์  แก้วอุดม  
3 นายจ าปี  สมศรีแก้ว ส.อบต. หมู่  1 ต.กุดแห่ จ าปี  สมศรีแก้ว  
4 นางพัฒนา  เลพล ส.อบต. หมู่  2 ต.กุดแห่ พัฒนา  เลพล  
5 นายเมธากร  เกษตร ส.อบต. หมู่  3 ต.กุดแห่ เมธากร  เกษตร  
6 นายฉลอง  พิมพ์โคตร ส.อบต. หมู่ 5 ต.กุดแห่ ฉลอง  พิมพ์โคตร  
7 น.ส.กาญจน์ณฐั ์ หวังแอบกลาง ส.อบต. หมู่  6 ต.กุดแห่ กาญจน์ณัฐ์ หวังแอบกลาง  
8 นายพนอม  สีมี ส.อบต. หมู่  7 ต.กุดแห่ พนอม  สีมี  
9 นายณัฐชัย  มาลาศรี ส.อบต. หมู่  8 ต.กุดแห่ ณัฐชัย  มาลาศรี  

10 น.ส.กรรณิการ์  สุวรรณสุขา ส.อบต. หมู่  9 ต.กุดแห่ กรรณิการ์  สุวรรณสุขา  
11 นายจันทร์  บุญน้อย ส.อบต. หมู่ 5 ต.นากลาง จันทร์  บุญน้อย  
12 นายวินัย  อันทะชัย ส.อบต. หมู่ 9 ต.นากลาง วินัย  อันทะชัย  
13 นายวิโรจน์  ประกิระตา ส.อบต. หมู่ 12 ต.นากลาง วิโรจน์  ประกิระตา  
14 นายสุพจน์  สุวรรณละ ส.อบต. หมู่ 15 ต.นากลาง สุพจน์  สุวรรณละ  
15 นายกฤษติพงษ์  สุปูอง เลขานุการสภาฯ กฤษติพงษ์  สุปูอง  

 

ผู้ไม่มาประชุม 
 - ไม่มี - 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน  11  คน 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสังวาลย์  เลิศสงคราม นายก อบต.กุดแห่ สังวาลย์  เลิศสงคราม  
2 นายเตรียมศักดิ์  ภูแผลงทอง รองนายกอบต.กุดแห่ เตรียมศักดิ์  ภูแผลงทอง  
3 นายกลมสิน  สอนเสนา รองนายกอบต.กุดแห่ กลมสิน  สอนเสนา  
4 นางสาวศิริรัตน์  หาญเดช เลขานุการนายก ศิริรัตน์  หาญเดช  
5 นายศุภวิชญ์  ยาพันธ์ รองปลัดอบต.กุดแห่ ศุภวิชญ์  ยาพันธ์  
6 นางอาริสา  เสาโกศล หัวหน้าส านักปลัด อาริสา  เสาโกศล  
7 นายยงยุทธ  เชื้ออุ่น ผอ.กองการศึกษาฯ ยงยุทธ  เชื้ออุ่น  
8 นางปิยะดา  ภักดีอ านาจ ผอ.กองสวัสดิการสังคม ปิยะดา  ภักดีอ านาจ  
9 นางสุวรรณา  ชาวสวย รก.ผอ.กองคลัง สุวรรณา  ชาวสวย  

10 นายฤทธไกร  พรมมาลา นายช่างโยธาช านาญงาน ฤทธิไกร  พรมมาลา  
11 นางสาวทัศนีย์  สุขี นักวิเคราะห์ฯ ทัศนีย์  สุขี  

/เริ่มประชุม ............. 
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เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 

   เมื่อถึงเวลาประชุมเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ได้ตรวจรายชื่อผู้ที่ได้ 
   ลงชื่อไว้ปรากฏว่ามีสมาชิกมาประชุม จ านวน 15 คน (รวมเลขานุการสภา  
   องค์การบริหารส่วนต าบล)  มาประชุมครบตามจ านวน และมีผู้เข้าร่วมประชุม   
   จ านวน 11 คน เป็นอันว่าครบองค์ประชุม   แล้วให้สัญญาณเรียกสมาชิกเข้าห้อง 
   ประชุมโดย นายสมชาย  สมพินิจ ต าแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
   ท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม 

 ประธานได้ตรวจนับองค์ประชุมอีกครั้งหนึ่ง และเมื่อครบองค์ประชุมจึงได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการ
ตามระเบียบวาระการประชุมที่ก าหนดไว้ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 -เรื่องประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 
ประธานสภา 1.1 เรื่องนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ แถลงนโยบายต่อที่ประชุมสภาฯ   
นายสังวาลย์  เลิศสงคราม  เรียน ท่านประธานสภา ที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล    
(นายก อบต.กุดแห่)  กุดแห่ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงวันที่ 20 
    เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 นั้น โดยกระผมนายสังวาลย์ เลิศสงคราม เป็นผู้ได้รับ
    การเลือกตั้ง เป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ นั้น  

   

  บัดนี้ กระผมได้ก าหนดนโยบายการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล
    กุดแห่ โดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมี 
    ส่วนร่วมของประชาชน และตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลที่ได้
    บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหาร 
    ส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติม (ถึงฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 และ  
    พระราชบัญญัติกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  
    และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน เสร็จสิ้นแล้ว 

  ดังนั้น เพ่ือปฏิบัติตามมาตรา 58/5 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การ
    บริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 จึงขอแถลง
    นโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ เพ่ือให้สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
    ได้รับทราบถึงเจตนารมณ์และนโยบายที่จะพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลกุด 

   แห่ให้มีความเจริญก้าวหน้าทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครอง   
                   เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนชาวองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่  

  

  นโยบายการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ ได้มาจากการที่กระผมและ 
    คณะได้ลงพื้นที่รับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชนจึงน าปัญหาเหล่านั้น 

                     มาก าหนดเป็นนโยบาย โดยยึดหลักวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มาเป็น 
    แนวทางในการบริหาร เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ 
    ด าเนินไปด้วยความเป็นธรรมโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และตอบสนองความ
    ต้องการของประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลภายใต้ 

  กระบวนการท างานแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
/โดยยึดหลัก........................ 
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โดยยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลางพัฒนาเพ่ือให้การพัฒนาเป็นไปอย่างถูกต้อง
และยั่งยืนให้เกิดประโยชน์กับพ่ีน้องประชาชนชาวองค์การบริหารส่วนต าบลกุด
แห่   กระผมขอเรียนให้ทราบถึงจุดมุ่งหมายของนโยบายที่แถลงในวันนี้ ๓ 
ประการ คือ 

  ประการที่หนึ่ง เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง มีมาตรฐาน  
    เสมอภาคเป็นธรรม โดยใช้องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่เป็นศูนย์กลางการ 
    พัฒนา สู่ความพอเพียงยั่งยืน 

  ประการที่สอง เพ่ือให้ประชาชนได้รับการพัฒนาในทุกด้านทั้ง เศรษฐกิจ สังคม 
    การเมืองและสิ่งแวดล้อม น าไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดี สุขภาพกายและจิตดี มีอาชีพ 
    มั่นคง และมีความปลอดภัย 

  ประการที่สาม เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่เป็นองค์กรที่มีการบริหาร
    จัดการที่ดีเป็นท้องถิ่นท่ีน่าอยู่ และสร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนเพื่อพัฒนา 
    ท้องถิ่นร่วมกัน 

  เพ่ือให้การบริหารราชการองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่สามารถบรรลุถึง 
    จุดมุ่งหมายและด าเนินไป อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ก าหนดนโยบายในการ 
    บริหารราชการของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ แถลงต่อสภาองค์การ 
              บริหารส่วนต าบลกุดแห่ ซึ่งประกอบด้วยนโยบาย ๕ ด้าน ดังนี้ 

   ๑. นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และบริการสาธารณะ  
 

  ๑.๑  พัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนสายหลัก ถนนสายรอง  ถนนเพ่ือ
    อ านวยความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง  

  ๑.๒  พัฒนาระบบน้ าประปาให้เพียงพอในการอุปโภค-บริโภค ครอบคลุมพ้ืนที ่
    บริการ อย่างเท่าเทียมกัน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

  1.3  แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังโดยการพัฒนาระบบระบายน้ าอย่างเหมาะสมและ 
  ยั่งยืน 
  1.4  ติดตั้ง ซ่อมแซม และขยายการให้บริการไฟส่องสว่างสาธารณะให้ทั่วถึง ได้

    มาตรฐานอย่างเพียงพอ 
  1.5 ส่งเสริมสนับสนุนการขยายการให้บริการไฟส่องสว่างสาธารณะให้ทั่วถึง ได้ 

    มาตรฐานอย่างเพียงพอ 
  1.6 พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์และมีน้ าใช้ 
  เพ่ือการเกษตรอย่างเพียงพอ      

   2.  นโยบายด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  2.1  ส่งเสริมการผลิตสินค้าในชุมชนและสินค้าที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือให้มี

    การสร้างงานสร้างเงิน สร้างรายได้ในชุมชนให้มีการอยู่ดีกินดี มีสุข 
  2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ ในท้องถิ่น กลุ่มทอผ้าขิดไหม กลุ่ม 

    พัฒนาสตรี กลุ่มเลี้ยงสัตว์  
  2.3  ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นท่ีใช้วิถีชีวิตระบบเศรษฐกิจแบบ 

    พอเพียง มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง มุ่งเน้นสร้างแหล่ง 
  อาหารในบ้านและชุมชน 

/2.4 สนับสนุนงาน.............. 
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2.4  สนับสนุนงานสาธารณสุขมูลฐาน ร่วมมือกับกิจกรรมการด าเนินงานของ 
อสม. เพ่ือขับเคลื่อนการท างานด้านสุขภาพให้กับประชาชน 

  2.5 สนับสนุนงานปูองกันและควบคุมโรคระบาดต่างๆ ที่ก่อให้เกิดผลกระทบ 
                     ต่อความเป็นอยู่กับชีวิตและสุขภาพพลานามัยของประชาชน 
  2.6 มุ่งเน้นให้ความรู้แก่ประชาชนในการปูองกันและเข้าใจในการรักษาสุขภาพ 

    อนามัยอย่างทั่วถึง 
  ๒.๗ ให้การสงเคราะห์และจัดสวัสดิการแก่เด็ก ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และ 
  ผู้สูงอายุ อย่างทั่วถึง สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุขในสังคม 
  ๒.๘ รณรงค์ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรมและความ 

    ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยติดกล้องวงจรปิด และการมีส่วนร่วมจากทุก 
    องค์กร 

  ๒.๙ สนับสนุนการฝึกอบรมสมาชิกอาสาสมัครปูองกันฝุายพลเรือน (อปพร.)  
  จัดหาวัสดุอุปกรณ์และยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานของสมาชิกอาสาสมัคร 
  ปูองกันฝุายพลเรือนอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๒.๑๐ ส่งเสริมให้การเรียนรู้เกี่ยวกับการปูองกันและแก้ไขปัญหาด้านความ 
  ปลอดภัยตลอดจนการบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน 
  ๒.๑๑ สนับสนุนการจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่เยาวชนและ   

    ประชาชน เพ่ือให้เกิดสังคมแห่งความสงบสุข 
   3.  นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมจารีตประเพณี กีฬา และภูมิ 
   ปัญญาท้องถิ่น 

   3.1 ส่งเสริมการศึกษาแก่เด็ก เยาวชนประชาชนทั้งในและนอกระบบโรงเรียนให้
    สอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)  

  3.2 พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีศักยภาพ โดยจัดให้มีสื่อการเรียนการสอน 
  และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพ่ือให้เด็กมีพ้ืนฐานที่ดีในการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น 
  ๓.๓ จัดบริการอินเตอร์เน็ตในระดับต าบล เพ่ือให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้ 
  ศึกษาค้นคว้าข้อมูล เกิดการเรียนรู้ทันต่อเหตุการณ์ในโลกแห่งข้อมูลข่าวสาร 
  ๓.๔ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมนันทนาการ การกีฬาทุกประเภท เพ่ือพัฒนาด้าน

    สุขภาพ จัดให้มีสถานที่ออกก าลังกาย ลานกีฬากลางท้องถิ่น และอุปกรณ์การ 
  กีฬาที่จ าเป็นอย่างต่อเนื่อง 
  ๓.๕ ส่งเสริมสนับสนุนงานรัฐพิธี ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิ 
  ปัญญาท้องถิน่คงอยู่สืบไป   
  ๓.๖ ทะนุบ ารุงด้านศาสนา วัดวาอารามในต าบลให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนใน 
  ชุมชน 
  ๓.๗ ส่งเสริมสนับสนุนประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  

   4.  นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
  4.1 จัดให้มีสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ เพ่ือให้ประชาชนได้มีที่พักผ่อนหย่อนใจ 
  และออกก าลังกายอย่างเหมาะสม 
 

/4.2 รณรงค์ปลูกจิต................. 
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  ๔.2 รณรงค์ปลูกจิตส านึกของเด็กเยาวชนและประชาชนในการปูองกันและแก้ไข
    ปัญหาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะ การ 

  คัดแยกขยะ การก าจัดขยะและดูแลรักษาความสะอาด 
  ๔.๓ บริหารจัดการขยะ โดยการสร้างระบบการเก็บ และก าจัดขยะมูลฝอยอย่าง 
  มีประสิทธิภาพ 
  ๔.๔ ส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและจัดหาพันธุ์กล้าไม้ให้ 
  ประชาชนเพิ่มพ้ืนที่ 

๔.๕ ส่งเสริมสนับสนุนประชาชนให้บ าบัด ฟ้ืนฟู รักษาและหวงแหนใน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

   5.  นโยบายด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
  5.1 บริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ลดขั้นตอน ลดระยะเวลา โดยการมอบ 
  อ านาจบริหารแก่รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ให้มีบทบาทอ านาจ 
  หน้าที่ในด้านบริการประชาชน ช่วยเหลือนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ 
  อย่างเป็นรูปธรรม เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลอย่างแท้จริง 
  ๕.๒ ระบบบริหารส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่น โดยการ 
  ร่วมคิดร่วมท าร่วมแก้ปัญหาและติดตามประเมินผลการด าเนินงาน เพ่ือให้การ 
  พัฒนาท้องถิ่นอย่างมีปะสิทธิภาพ 
  ๕.๓ สร้างระบบการบริหาร โดยเน้นหลักประสิทธิภาพประสิทธิผล สุจริต โปร่งใส 

    สามารถตรวจสอบได้ และตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 
  ๕.๔ ส่งเสริมให้ประชาชนชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการประชุมประชาคม 
  หมู่บ้าน เพ่ือเสนอโครงการ/กิจกรรม ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นไป 
  ตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 
  ๕.๕ พัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ทักษะในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้สามารถ 
  ปฏิบัติงานและรองรับ การถ่ายโอนภารกิจ เพ่ือสนองความต้องการของประชาชน 
  ได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล 
  ๕.๖ เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  เพ่ือให้ประชาชนที่มารับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว และมีความพึงพอใจ 
  สูงสุด 
  ๕.๗ ส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม บทบาทหน้าที่ของ 

    ประชาชนที่มีต่อการบริหารท้องถิ่นและอ านาจในการตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญ 
  ๕.๘ จัดโครงการ อบต.เคลื่อนที่ เพ่ือบริการด้านต่างๆ แก่ประชาชนและรับฟัง 
  ความคิดเห็นปัญหาความต้องการจากประชาชนอย่างท่ัวถึง 
  ๕.๙ พัฒนาระบบบริหารกิจการต่าง ๆ เข้าสู่ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital  

    Government) 
ขอขอบพระคุณท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่
ที่เคารพทุกท่านที่ได้ให้เวลากระผมแถลงนโยบายในการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วน ต าบลกุดแห่  ซึ่งกระผมพร้อมผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ 
ประกอบด้วย 

/1.นายเตรียมศักดิ์................... 
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   ๑.นายเตรียมศักดิ์ ภูแผลงทอง รองนายก อบต.กุดแห่ คนที่ ๑ 
   ๒. นายกลมสิน สอนเสนา       รองนายกอบต.กุดแห่ คนที่ ๒ 

   ๓. นางสาวศิริรัตน์ หาญเดช เลขานุการนายกอบต.กุดแห่ 
   พร้อมเจ้าหน้าที่ทุกฝุายทุกระดับ มีความเห็นตรงกันว่า การบริหาร การพัฒนา 
   ต าบล นั้น ต้องมีความชัดเจน เป็นธรรม โปร่งใสตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน โดยการ 
   มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคม ที่จะต้องร่วมมือกัน ด าเนินการด้วยความ 
   มุ่งม่ัน วิริยะ อุตสาหะ หากมีข้อเสนอแนะประการใด ขอให้น าปัญหาข้อขัดข้อง 
   จากพ่ีน้องประชาชน มาร่วมกันหาแนวทางแก้ไขให้ดีขึ้น และจะพัฒนาบ้านเมือง 
   ของเราจนสุดก าลังความสามารถ จะตั้งใจบริหารงานโดยยึดถือผลประโยชน์ของ 
   พ่ีน้องประชาชน และผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวมเป็นที่ตั้งเป็นจุดหมาย 
   ส าคัญร่วมกัน เพ่ือจะน าพามาสู่ความส าเร็จ ความเจริญรุ่งเรืองแก่พ่ีน้อง 
   ประชาชนชาวองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ ของเราต่อไป ขอขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบต.  - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ถือว่ารับทราบ 
ที่ประชุม   - รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห ่  
ประธาน สภา อบต.ฯ  -ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 
ประธาน สภา อบตฯ. -ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพื่อพิจารณา 
    1.การคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา 
ประธาน สภา อบตฯ. -การเลือกคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 

-ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลชี้แจง ขั้นตอน วิธีการ รวมทั้งข้อ
กฎหมายและระเบียบในการเลือกคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 

เลขานุการสภาฯ -ชี้แจงสาระส าคัญ ดังนี้ 
 1) สภามีอ านาจแต่งตั้งสมาชิกสภาฯเป็นคณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย

สมาชิกสภาฯ จ านวน 3-7 คน (ตามข้อ 103และข้อ 105 ) ได้แก่ 
 1.1) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 1.2) คณะกรรมการอ่ืนๆตามที่สภาเห็นสมควร 
 2) วิธีเลือกให้สมาชิกสภาฯเป็นผู้เสนอ และมีผู้รับรองอย่างน้อยสองคนส่วนกรณี

ที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอ ไม่มีผู้รับรอง (ตามข้อ 107)   
กฎหมาย/ระเบียบ 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 

 -ข้อ 103 วรรคหนึ่งก าหนดว่า คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี 2 ประเภทคือ 
 (1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อยกว่า

สามคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน 
 (2) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม่ได้

เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น จ านวนไม่น้อยกว่าสามคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน 
/ข้อ 104............. 
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  -ข้อ 104 วรรคหนึ่งก าหนดว่า คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มีหน้าที่กระท า
กิจการหรือพิจารณาสอบสวนเรื่องใดๆอันเป็นกิจการของสภาท้องถิ่น แล้ว
รายงานต่อสภาท้องถิ่น 

 -ข้อ 105 วรรคหนึ่งก าหนดว่า ภายใต้ข้อบังคับ 103 ข้อ 104 สภาท้องถิ่นมี
อ านาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็น
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆตามความจ าเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภา
ท้องถิ่น ดังนี้ 

                                                      (1) คณะกรรมการสามัญประจ าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
                                                       (2) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                                       (3) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
                                                       (4) คณะกรรมการอื่นๆตามที่สภาท้องถิ่นเห็นสมควร 
                                               ถ้ามีความจ าเป็น  คณะกรรมการแต่ละคณะอาจตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณา

ราย ละเอียดในกิจการซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสภาท้องถิ่น แล้วเสนอ
รายงานต่อคณะกรรมการสภาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา 

  -ข้อ 107 ก าหนดว่า ภายใต้ข้อบังคับข้อ  103  วิธีเลือกคณะกรรมการสภา
ท้องถิ่น  ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือบุคคลที่ไม่เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่น
เป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีที่
ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง  

        การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จ ากัดจ านวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่าง
อ่ืนและให้น าวิธีการเลือกตามข้อ 12 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ประธาน สภา อบตฯ.  -จึงขอเชิญสมาชิกในที่ประชุมพิจารณาว่าจะก าหนดให้มีคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุม จ านวนกี่คน (อย่างน้อย 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน) 

นายพนอม  สีมี   - เรียนท่านประธานที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายพนอม 
(สมาชิกสภา อบต.)                 สีมี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่  หมู่ที่  7  ขอเสนอให้ม ี
    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา จ านวน 5 คน  
ประธาน สภา อบตฯ. - ขอมติที่ประชุมด้วย          

มติที่ประชุมสภา อบต.  - มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการจ านวน 5 คน 
ประธาน สภา อบตฯ.  -เป็นอันว่าสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ก าหนดให้มีคณะกรรมการตรวจ

รายงานการประชุม จ านวน 5 คน  
  -ขั้นตอนต่อไป ขอให้สมาชิกในที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิกที่เห็นสมควรเป็น

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม โดยให้มีการเลือกทีละคนจนครบตาม
จ านวนที่ก าหนดคือ 5 คน (ตามระเบียบฯข้อ 12) และชื่อที่เสนอไม่จ ากัดจ านวน
พร้อมกับมีผู้รับรองอย่างน้อย  2 คน 

  -จึงขอเชิญสมาชิกในที่ประชุมเสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมคนที่ 1 ตามล าดับต่อไป 

นายพนอม  สีมี        - เรียนท่านประธานที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายพนอม                           
(สมาชิกสภา อบต.ฯ)             สีมี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่  หมู่ที่ 7  ขอเสนอ 

นางสาวกาญจน์ณัฎฐ์  หวังแอบกลาง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุด
แห่  หมูที่  6  เป็นคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม คนที่  1 

/ประธานสภา...................... 
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ประธาน สภา อบตฯ.  -ขอผู้รับรองอย่างน้อยสองคนด้วย 
ผู้รับรอง    1) นายณัฐชัย  มาลาศรี  สมาชิกสภา อบต.กุดแห่ ม.8 บ้านพรสวรรค์ 
    2) นายฉลอง  พิมพ์โคตร  สมาชิกสภา อบต.กุดแห่ ม.5 บ้านปุาแดงงาม 
ประธาน สภา อบตฯ.  -ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อสมาชิกท่ีเห็นสมควรเป็นคณะกรรมการ 
    ตรวจรายงานการประชุม  คนที่  1  เพิ่มเติมอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม   -ไม่มี 
ประธาน สภา อบตฯ. -เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อเพ่ิมเติมอีกเป็นอันว่า  นางสาวกาญจน์ณัฎฐ์  

หวังแอบกลาง  ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่  1 
-ต่อไป ขอให้สมาชิกในที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิกที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการ           
ตรวจรายงานการประชุม  คนที่  2   

นายจันทร์  บุญน้อย  - เรียนท่านประธานที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม นายจันทร์ 
(สมาชิกสภา อบต.ฯ)   บุญน้อย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่  หมู่ที่  5 ต าบลนากลาง  

ขอเสนอ นายวินัย  อันทะชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่   
หมู่ที ่9 ต.นากลาง  เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่  2 

ประธาน สภา อบตฯ.  -ขอผู้รับรองอย่างน้อยสองคนด้วย 
ผู้รับรอง    1) นายพนอม  สีมี  สมาชิกสภา อบต.กุดแห่ ม.7 บ้านฝายแดง 
    2) นายวิโรจน์  ประกิระตา  สมาชิกสภา อบต.กุดแห่ ม.12 บ้านโนนแดง 
ประธาน สภา อบตฯ.  -ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อสมาชิกท่ีเห็นสมควรเป็นคณะกรรมการตรวจ 
    รายงานการประชุม  คนที่  2  เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม   -ไม่มี 
ประธาน สภา อบตฯ. -เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อเพ่ิมเติมอีกเป็นอันว่า  นายวินัย  อันทะชัย ได้รับ

เลือกเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่  2 
-ต่อไป ขอให้สมาชิกในที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิกที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการ           
ตรวจรายงานการประชุม  คนที่  3   

นายฉลอง  พิมพ์โคตร  - เรียนท่านประธานที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม นายฉลอง           
(สมาชิกสภา อบต.ฯ)   พิมพ์โคตร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่  หมู่ที่  5 ต าบลกุดแห่ 
                                          ขอเสนอ นางสาวกรรณิการ์  สุวรรณสุขา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
                                          กุดแห่  หมู่ที่  9  ต าบลกุดแห่  เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   
                                          คนที่  3 
ประธาน สภา อบตฯ.  -ขอผู้รับรองอย่างน้อยสองคนด้วย 
ผู้รับรอง    1) นางสาวกาญจน์ณัฎฐ์  หวังแอบกลาง  สมาชิกสภา อบต.กุดแห่ ม.6  

บ้านสนามชัย 
    2) นายวินัย  อันทะชัย   สมาชิกสภา อบต.กุดแห่ ม.9 บ้านนครพัฒนา 
ประธาน สภา อบตฯ.  -ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อสมาชิกท่ีเห็นสมควรเป็นคณะกรรมการตรวจ 
    รายงานการประชุม  คนที่  3  เพ่ิมเติมอีกหรือไม ่
ที่ประชุม   -ไม่มี 
ประธาน สภา อบตฯ. -เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อเพ่ิมเติมอีกเป็นอันว่า  นางสาวกรรณิการ์  

สุวรรณสุขา ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่  3 
-ต่อไป ขอให้สมาชิกในที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิกที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการ           
ตรวจรายงานการประชุม  คนที่  4 

/นายวินัย............... 
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นายวินัย  อันทะชัย  - เรียนท่านประธานที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม นายวินัย           
(สมาชิกสภา อบต.ฯ)   อันทะชัย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่  หมู่ที่  9 ต าบลนากลาง 
                                          ขอเสนอ นายจันทร์  บุญน้อย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่   

หมู่ที่  5 ต าบลนากลาง  เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  คนที่  4 
ประธาน สภา อบตฯ.  -ขอผู้รับรองอย่างน้อยสองคนด้วย 
ผู้รับรอง    1) นายวิโรจน์  ประกิระตา  สมาชิกสภา อบต.กุดแห่ ม.12 บ้านโนนแดง 
    2) นายสุพจน์  สุวรรณละ   สมาชิกสภา อบต.กุดแห่ ม.15 บ้านหินแบ่นศิลา 
ประธาน สภา อบตฯ.  -ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อสมาชิกท่ีเห็นสมควรเป็นคณะกรรมการตรวจ 
    รายงานการประชุม  คนที่  4  เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม   -ไม่มี 
ประธาน สภา อบตฯ. -เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อเพ่ิมเติมอีกเป็นอันว่า  นายจันทร์  บุญน้อย ได้รับ

เลือกเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่  4 
-ต่อไป ขอให้สมาชิกในที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิกที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการ           
ตรวจรายงานการประชุม  คนที่  5 

นายสุพจน์  สุวรรณละ  - เรียนท่านประธานที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม นายสุพจน์           
(สมาชิกสภา อบต.ฯ)   สุวรรณละ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่  หมู่ที่  15 ต าบล 

นากลาง ขอเสนอ นายพนอม  สีมี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ 
หมู่ที่  7 ต าบลกุดแห่  เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  คนที่  5 

ประธาน สภา อบตฯ.  -ขอผู้รับรองอย่างน้อยสองคนด้วย 
ผู้รับรอง    1) นายวิโรจน์  ประกิระตา  สมาชิกสภา อบต.กุดแห่ ม.12 บ้านโนนแดง 
    2) นายณัฐชัย  มาลาศรี   สมาชิกสภา อบต.กุดแห่ ม.8  บ้านพรสวรรค์ 
ประธาน สภา อบตฯ.  -ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อสมาชิกท่ีเห็นสมควรเป็นคณะกรรมการตรวจ 
    รายงานการประชุม  คนที่  5  เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม   -ไม่มี 
ประธาน สภา อบตฯ. -เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อเพ่ิมเติมอีกเป็นอันว่า  นายพนอม  สีมี ได้รับ

เลือกเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่  5 
   -สรุปว่าคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  5  คน  ประกอบด้วย 

    1) นางสาวกาญจน์ณัฎฐ์  หวังแอบกลาง   
    2) นายวินัย  อันทะชัย 
    3) นางสาวกรรณิการ์  สุวรรณสุขา 
    4) นายจันทร์  บุญน้อย 
    5) นายพนอม  สีมี 
 

                                   2.การคัดเลือกคณะกรรมการสามัญประจ าสภาฯ 
ประธาน สภา อบตฯ.  -การคัดเลือกคณะกรรมการสามัญประจ าสภา 

-ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลชี้แจง ขั้นตอน วิธีการ รวมทั้งข้อ
กฎหมายและระเบียบในการเลือกคณะกรรมการสามัญประจ าสภาฯ 
 
 

/เลขานุการสภาฯ............................ 
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เลขานุการสภาฯ   -ชี้แจงสาระส าคัญ ดังนี้ 
                                          1) สภามีอ านาจแต่งตั้งสมาชิกสภาฯเป็นคณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย

สมาชิกสภาฯ จ านวน 3-7 คน (ตามข้อ 103  และข้อ 105 )  
 2) วิธีเลือกให้สมาชิกสภาฯเป็นผู้เสนอ และมีผู้รับรองอย่างน้อยสองคนส่วนกรณี

ที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอ ไม่มีผู้รับรอง (ตามข้อ 107)   
กฎหมาย/ระเบียบ 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 

 -ข้อ 103 วรรคหนึ่งก าหนดว่า คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี 2 ประเภทคือ 
 (1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อยกว่า

สามคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน 
 (2) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม่ได้

เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น จ านวนไม่น้อยกว่าสามคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน 
                                         -ข้อ 104 วรรคหนึ่งก าหนดว่า คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มีหน้าที่กระท า

กิจการหรือพิจารณาสอบสวนเรื่องใดๆอันเป็นกิจการของสภาท้องถิ่น  แล้ว
รายงานต่อสภาท้องถิ่น 

 

 สภาท้องถิ่นอาจแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญ  เพ่ือพิจารณากิจการของสภา
ท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ 

ประธาน สภา อบตฯ.  -จึงขอเชิญสมาชิกในที่ประชุมพิจารณาว่าจะก าหนดให้มีคณะกรรมการสามัญ
ประจ าสภาฯ จ านวนกี่คน (อย่างน้อย 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน) 

นายพนอม  สีม ี   - เรียนท่านประธานที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายพนอม   
(สมาชิกสภา อบต.)                สีมี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่  หมู่ที่   7  ขอเสนอให้มี

คณะกรรมการสามัญประจ าสภาฯ  จ านวน 5 คน  
ประธาน สภา อบตฯ.  - ขอมติที่ประชุมด้วย          

มติที่ประชุมสภา อบต.  - มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการจ านวน 5 คน 
ประธาน สภา อบตฯ. -เป็นอันว่าสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ก าหนดให้มีคณะกรรมการสามัญ  

จ านวน  5  คน 
  -ขั้นตอนต่อไป ขอให้สมาชิกในที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิกที่เห็นสมควรเป็น

คณะกรรมการสามัญประจ าสภาฯ  โดยให้มีการเลือกทีละคนจนครบตามจ านวน
ที่ก าหนดคือ 5 คน (ตามระเบียบฯข้อ 12) และชื่อที่เสนอไม่จ ากัดจ านวนพร้อม
กับมีผู้รับรองอย่างน้อย  2 คน 

  -จึงขอเชิญสมาชิกในที่ประชุมเสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการสามัญ 
ตามล าดับต่อไป 

นายฉลอง  พิมพ์โคตร  - เรียนท่านประธานที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายฉลอง  
(สมาชิกสภา อบต.)                พิมพ์โคตร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่  หมู่ที่  5  ต าบลกุดแห่  

ขอเสนอ นายพนอม  สีมี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ หมู่  7  
ต าบลกุดแห่  เป็นคณะกรรมการสามัญประจ าสภาฯ  คนที่  1 

 
/ประธานสภา..............   
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ประธาน สภา อบตฯ.  -ขอผู้รับรองอย่างน้อยสองคนด้วย 
ผู้รับรอง    1) นายวิโรจน์  ประกิระตา  สมาชิกสภา อบต.กุดแห่ ม.12 บ้านโนนแดง 
    2) นายจันทร์  บุญน้อย      สมาชิกสภา อบต.กุดแห่ ม.5   บ้านนันทจันทร์ 
ประธาน สภา อบตฯ.  -ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อสมาชิกท่ีเห็นสมควรเป็นคณะกรรมการ 
    สามัญประจ าสภาฯ  คนที่  1  เพ่ิมเติมอีกหรือไม ่
ที่ประชุม   -ไม่มี 
ประธาน สภา อบตฯ. -เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อเพ่ิมเติมอีกเป็นอันว่า  นายพนอม สีมี   ได้รับ

เลือกเป็นคณะกรรมการสามัญประจ าสภาฯ  คนที่  1 
-ต่อไป ขอให้สมาชิกในที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิกที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการ           
สมัญประจ าสภาฯ  คนที่  2 

นายฉลอง  พิมพ์โคตร  - เรียนท่านประธานที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายฉลอง  
(สมาชิกสภา อบต.)                พิมพ์โคตร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่  หมู่ที่  5  ต าบลกุดแห่  

ขอเสนอ นายวินัย  อันทะชัย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ หมู่  
9  ต าบลนากลาง  เป็นคณะกรรมการสามัญประจ าสภาฯ  คนที่  2 

ประธาน สภา อบตฯ.  -ขอผู้รับรองอย่างน้อยสองคนด้วย 
ผู้รับรอง    1) นายวิโรจน์  ประกิระตา  สมาชิกสภา อบต.กุดแห่ ม.12 บ้านโนนแดง 
    2) นายจันทร์  บุญน้อย      สมาชิกสภา อบต.กุดแห่ ม.5   บ้านนันทจันทร์ 
ประธาน สภา อบตฯ.  -ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อสมาชิกท่ีเห็นสมควรเป็นคณะกรรมการ 
    สามัญประจ าสภาฯ  คนที่  2  เพิ่มเติมอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม   -ไม่มี 
ประธาน สภา อบตฯ. -เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อเพ่ิมเติมอีกเป็นอันว่า  นายวินัย  อันทะชัย   

ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการสามัญประจ าสภาฯ  คนที่  2 
-ต่อไป ขอให้สมาชิกในที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิกที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการ           
สมัญประจ าสภาฯ  คนที่  3 

นายฉลอง  พิมพ์โคตร  - เรียนท่านประธานที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายฉลอง  
(สมาชิกสภา อบต.)                พิมพ์โคตร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่  หมู่ที่  5  ต าบลกุดแห่  

ขอเสนอ นางสาวกรรณิการ์  สุวรรณสุขา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
กุดแห่ หมู่  9  ต าบลกุดแห่  เป็นคณะกรรมการสามัญประจ าสภาฯ  คนที่  3 

ประธาน สภา อบตฯ.  -ขอผู้รับรองอย่างน้อยสองคนด้วย 
ผู้รับรอง    1) นายวิโรจน์  ประกิระตา  สมาชิกสภา อบต.กุดแห่ ม.12 บ้านโนนแดง 
    2) นายจันทร์  บุญน้อย      สมาชิกสภา อบต.กุดแห่ ม.5   บ้านนันทจันทร์ 
ประธาน สภา อบตฯ.  -ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อสมาชิกท่ีเห็นสมควรเป็นคณะกรรมการ 
    สามัญประจ าสภาฯ  คนที่  3  เพ่ิมเติมอีกหรือไม ่
ที่ประชุม   -ไม่มี 
ประธาน สภา อบตฯ. -เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อเพ่ิมเติมอีกเป็นอันว่า  นางสาวกรรณิการ์  

สุวรรณสุขา   ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการสามัญประจ าสภาฯ  คนที่  3 
-ต่อไป ขอให้สมาชิกในที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิกที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการ           
สมัญประจ าสภาฯ  คนที่  4 

/นายฉลอง.................. 
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นายฉลอง  พิมพ์โคตร  - เรียนท่านประธานที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายฉลอง  
(สมาชิกสภา อบต.)                พิมพ์โคตร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่  หมู่ที่  5  ต าบลกุดแห่  

ขอเสนอ นายเมธากร  เกษตร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่  
หมู่  3  ต าบลกุดแห่  เป็นคณะกรรมการสามัญประจ าสภาฯ  คนที่  4 

ประธาน สภา อบตฯ.  -ขอผู้รับรองอย่างน้อยสองคนด้วย 
ผู้รับรอง    1) นายวิโรจน์  ประกิระตา  สมาชิกสภา อบต.กุดแห่ ม.12 บ้านโนนแดง 
    2) นายจันทร์  บุญน้อย      สมาชิกสภา อบต.กุดแห่ ม.5   บ้านนันทจันทร์ 
ประธาน สภา อบตฯ.  -ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อสมาชิกท่ีเห็นสมควรเป็นคณะกรรมการ 
    สามัญประจ าสภาฯ  คนที่  4  เพิ่มเติมอีกหรือไม ่
ที่ประชุม   -ไม่มี 
ประธาน สภา อบตฯ. -เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อเพ่ิมเติมอีกเป็นอันว่า  นายเมธากร  เกษตร   

ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการสามัญประจ าสภาฯ  คนที่  4 
-ต่อไป ขอให้สมาชิกในที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิกที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการ           
สมัญประจ าสภาฯ  คนที่  5 

นายฉลอง  พิมพ์โคตร  - เรียนท่านประธานที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายฉลอง  
(สมาชิกสภา อบต.)                พิมพ์โคตร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่  หมู่ที่  5  ต าบลกุดแห่  

ขอเสนอ นางพัฒนา  เลพล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ หมู่  2 
                                         ต าบลกุดแห่  เป็นคณะกรรมการสามัญประจ าสภาฯ  คนที่  5 
ประธาน สภา อบตฯ.  -ขอผู้รับรองอย่างน้อยสองคนด้วย 
ผู้รับรอง    1) นายวิโรจน์  ประกิระตา  สมาชิกสภา อบต.กุดแห่ ม.12 บ้านโนนแดง 
    2) นายจันทร์  บุญน้อย      สมาชิกสภา อบต.กุดแห่ ม.5   บ้านนันทจันทร์ 
ประธาน สภา อบตฯ.  -ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อสมาชิกท่ีเห็นสมควรเป็นคณะกรรมการ 
    สามัญประจ าสภาฯ  คนที่  5  เพิ่มเติมอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม   -ไม่มี 
ประธาน สภา อบตฯ. -สรุปว่าคณะกรรมการสามัญประจ าสภาฯ  5  คน  ประกอบด้วย 

1) นายพนอม  สีม ี
2) นายวินัย  อันทะชัย 
3) นางสาวกรรณิการ์  สุวรรณสุขา 
4) นายเมธากร  เกษตร 
5) นางพัฒนา  เลพล 
3.การคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ประธาน สภา อบตฯ.  -การคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
      -ขอเชิญปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแจ้งระเบียบ กฎหมายและอ านาจ 
      หน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นให้ที่ประชุมทราบ  
นายกฤษติพงษ์  สุปูอง  -เรียนท่านประธานสภาฯ  และสมาชิก อบต.กุดแห่ ที่เคารพ  การคัดเลือก 
 (ปลัด อบต.กุดแห่)  คณะกรรมการคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สภา อบต.กุดแห่  ต้องพิจารณา 
     เสนอชื่อสมาชิกสภา อบต.กุดแห่  เพ่ือด าเนินการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการ 
     พัฒนาตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และท่ีแก้ไขเพ่ิมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 

/หมวด 1 ................... 
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     หมวด ๑ ข้อ 8 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย 

1) ผู้บริหารท้องถิ่น     ประธานกรรมการ 
2) รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นทุกคน   กรรมการ 
3) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน  กรรมการ 
4) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน  กรรมการ 
5) ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจที่ผู้บริหารท้องถิ่น                                                  

คัดเลือกจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน    กรรมการ 
6) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก 

จ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินหกคน   กรรมการ 
7) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      กรรมการและเลขานุการ 
8) หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดท าแผน     ผู้ช่วยเลขานุการ 

กรรมการตามข้อ  8 (3) (4) (5) และ (6) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ
สองปแีละอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
ซึ่งตาม ข้อ  10  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 

(1) ก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  โดยพิจารณาจาก 
(ก) อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยเฉพาะอ านาจ
หน้าที่ที่มีผลกระทบต่อประโยชน์สุขของประชาชน  เช่น  การปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย  การผังเมือง 

     (ข) ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย 
     อ านาจ 
     (ค) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  กลุ่มจังหวัด  โดยให้เน้นด าเนินการ 
     ในยุทธศาสตร์ที่ส าคัญและมีผลต่อประชาชนโดยตรง  เช่น การแก้ไข 
     ปัญหาความยากจน  การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
     (ง) กรอบนโยบาย  ทิศทาง  แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
      ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
     (จ) นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภาท้องถิ่น 
     (ฉ) แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน ในการน าประเด็นข้างต้นมา 
     จัดท าแผนพัฒนา ให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค านึงถึง สถานะ 
     ทางการคลังของท้องถิน่ และความจ าเป็นเร่งด่วน ที่ต้องด าเนินการมา 
     ประกอบการพิจารณา 
     (๒) ร่วมจัดท าร่างแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และการแก้ไขปัญหา 
     เกี่ยวกับการ จัดท าร่างแผนพัฒนาในการจัดท าร่างแผนพัฒนา ให้องค์การบริหาร 
    ส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล เมืองพัทยา และองค์กรปกครอง 
    ส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง น าปัญหาความต้องการจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน 
    หรือแผนชุมชน ที่เกินศักยภาพของหมูบ่้าน หรือชุมชน ที่จะด าเนินการเองได้มา 
    พิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนา แต่หากเกินศักยภาพของเทศบาล  องค์การ 
    บริหารส่วนต าบล  เมืองพัทยา  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่ม ีกฎหมาย 
 

/จัดตั้งให้....................... 
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    จัดตั้งให้เสนอปัญหาความต้องการไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด  และให้ 
    องคก์ารบริหารส่วนจังหวัดน ามาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาขององค์การ 
    บริหารส่วนจังหวัดตามอ านาจหน้าที่ 

(๓) พิจารณาร่างแผนพัฒนาและร่างแผนการด าเนินงาน 
(๔) ให้ความเห็นชอบร่างข้อก าหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานตาม 
ข้อ 19 (๒)  
(๕) พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

(๖) แต่งตั้งท่ีปรึกษาคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานอ่ืนเพ่ือช่วยปฏิบัติงาน 
ตามท่ีเห็นสมควร  
(๗) ในกรณีองค์การบริหารส่วนต าบล ให้คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร 
ส่วนต าบล  มีหน้าที่ประสานกับประชาคมหมู่บ้านในการรวบรวม   วิเคราะห์ 
ปัญหาความต้องการของประชานในท้องถิ่นและจัดท าเป็นโครงการหรือกิจกรรม 
เพ่ือประกอบในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลด้วย 
  

ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2561 ข้อ 8 (๓) จึงต้องมีสมาชิกท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก  จ านวน   
3 คน ครับ 

ประธาน สภา อบตฯ.  -ตามท่ีท่านปลัด อบต. ชี้แจงมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่  ถ้าไม่มีกระผม 
    ขอให้สมาชิกสภา อบต.กุดแห่ เสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรได้รับการคัดเลือกเป็น 
    คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  จ านวน  3  คน  และขอผู้รับรองด้วย ขอเรียน 
    เชิญครับ 
นายพนอม  สีม ี   - เรียนท่านประธานที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายพนอม 
(สมาชิกสภา อบต.)                 สีมี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่  หมู่ที่   7  ขอเสนอ

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  จ านวน 3 คน ดังนี้ 
1) นายฉลอง  พิมพ์โคตร 
2) นางสาวกรรณกิาร์  สุวรรณสุขา 
3) นายจ าปี  สมศรีแก้ว 

ประธาน สภา อบตฯ.  -ขอผู้รับรองอย่างน้อยสองคนด้วย 
ผู้รับรอง    1) นายสุพจน์  สุวรรณละ  สมาชิกสภา อบต.กุดแห่ ม.15 บ้านหินแบ่นศิลา 
    2) นายวินัย  อันทะชัย      สมาชิกสภา อบต.กุดแห่ ม.9   บ้านนครพัฒนา 
ประธาน สภา อบตฯ.  -ไมท่ราบว่ามีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อสมาชิกที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการ 
    พัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม   -ไม่มี 
ประธาน สภา อบตฯ. -สรุปว่าคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  3  คน  ประกอบด้วย 

1) นายฉลอง  พิมพ์โคตร 
2) นางสาวกรรณิการ์  สุวรรณสุขา 
3) นายจ าปี  สมศรีแก้ว 

        4.การคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

ประธานสภา................................... 
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ประธาน สภา อบตฯ.  -การคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
    -ขอเชิญปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแจ้งระเบียบ กฎหมายและอ านาจ 
     หน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ที่ประชุม 
    ทราบ  
นายกฤษติพงษ์  สุปูอง  -เรียนท่านประธานสภาฯ  และสมาชิก อบต.กุดแห่ ที่เคารพ  การคัดเลือก 
(ปลัด อบต.กุดแห่)  คณะกรรมการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  

สภา อบต.ต้องพิจารณาเสนอชื่อสมาชิกสภา อบต.กุดแห่  เพ่ือด าเนินการ 
คัดเลือกเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตาม 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และท่ีแก้ไขเพ่ิมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6  
ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 

 

    (๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน  
     (๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
     (๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
     (๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน  
     (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
     โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ 

และกรรมการอีกหนึ่งคน ท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการตาม 
ข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือก อีกได้  
ซึ่งตามข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจ 
หน้าที่ ดังนี้ 

    (๑) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
     (๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
     (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล 
    แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ 
    คณะกรรมการพัฒนา ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม และประเมินผล 
    แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน 
    รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้อง ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่ 
    น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือน เมษายนและภายใน 
    เดือนตุลาคมของทุกปี  
    (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่ 
    เห็นสมควร   ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ 
    จัดท าแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิม 
    ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ ๒8 (๑) จึงต้องมีสมาชิกท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่น 
    คัดเลือก จ านวน 3 คน  ครับ 
ประธาน สภา อบตฯ.  -ตามท่ีท่านปลัด อบต. ชี้แจงมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่  ถ้าไม่มีกระผม 
    ขอให้สมาชิกสภา อบต.กุดแห่ เสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรได้รับการคัดเลือกเป็น 
 

/คณะกรรมการ............... 
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    คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  จ านวน  3  คน  และ 
    ขอผู้รับรองด้วย   ขอเรียนเชิญครับ 
นายฉลอง  พิมพ์โคตร  - เรียนท่านประธานที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายฉลอง 
(สมาชิกสภา อบต.)                  พิมพ์โคตร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่  หมู่ที่  5 ต.กุดแห่ ขอ

เสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  จ านวน 3 คน 
ดังนี้ 
1) นายวิโรจน์  ประกิระตา 
2) นายวินัย  อันทะชัย 
3) นายณัฐชัย  มาลาศรี 

ประธาน สภา อบตฯ.  -ขอผู้รับรองอย่างน้อยสองคนด้วย 
ผู้รับรอง    1) นายสุพจน์  สุวรรณละ  สมาชิกสภา อบต.กุดแห่ ม.15 บ้านหินแบ่นศิลา 
    2) นายจันทร์  บุญน้อย      สมาชิกสภา อบต.กุดแห่ ม.5  บ้านนันทจันทร์ 
ประธาน สภา อบตฯ.  -ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อสมาชิกท่ีเห็นสมควรเป็นคณะกรรมการ 
    ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม   -ไม่มี 
ประธาน สภา อบตฯ. -สรุปว่าคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  3  คน  

ประกอบด้วย 
 

1) นายวิโรจน์  ประกิระตา 
2) นายวินัย  อันทะชัย 
3) นายณัฐชัย  มาลาศรี 
5.การคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พ้ืนที่ อบต.กุดแห่ 

ประธาน สภา อบตฯ.  -การคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่  
                                          อบต.กุดแห่ 
    -ขอเชิญปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแจ้งระเบียบ กฎหมายและอ านาจ 
     หน้าที่ของคณะกรรมการฯ ให้ที่ประชุมทราบ  
นายกฤษติพงษ์  สุปูอง  -เรียนท่านประธานสภาฯ  และสมาชิก อบต.กุดแห่ ที่เคารพ  การคัดเลือก 
(ปลัด อบต.กุดแห่)  คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่  
                                          อบต.กุดแห่ ต้องพิจารณาเสนอชื่อสมาชิกสภา อบต.กุดแห่  เพ่ือด าเนินการ 
    คัดเลือก เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น  ตาม 
    ประกาศ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เรื่องหลักเกณฑ์เพ่ือ 
    สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการ 
    หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่  พ.ศ. 2561  

     ข้อ 12(3) ให้มีคณะกรรมการจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย   
      จ านวน  2 คน นั้น เพื่อด าเนินงานบริหารจัดการกองทุนฯ ครับ 
  ประธาน สภา อบตฯ.  -ตามท่ีท่านปลัด อบต. ชี้แจงมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่  ถ้าไม่มีกระผม 
    ขอให้สมาชิกสภา อบต.กุดแห่ เสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรได้รับการคัดเลือกเป็น 
    คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ อบต.กุดแห่   
    จ านวน  2  คน   และขอผู้รับรองด้วย  ขอเรียนเชิญครับ 

/นายวิโรจน์................ 
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นายวิโรจน์  ประกิระตา  - เรียนท่านประธานที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายวิโรจน์ 
(สมาชิกสภา อบต.)                  ประกิระตา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่  หมู่ที่  12 ต.นากลาง 

ขอเสนอคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น จ านวน 2 คน 
ดังนี้ 
1) นายพนอม  สีม ี
2) นายสุพจน์  สุวรรณละ 

ประธาน สภา อบตฯ.  -ขอผู้รับรองอย่างน้อยสองคนด้วย 
ผู้รับรอง    1) นายวินัย  อันทะชัย         สมาชิกสภา อบต.กุดแห่ ม.9 บ้านนครพัฒนา 
    2) นายฉลอง  พิมพ์โคตร      สมาชิกสภา อบต.กุดแห่ ม.5  บ้านปุาแดงงาม 
ประธาน สภา อบตฯ.  -ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อสมาชิกท่ีเห็นสมควรเป็นคณะกรรมการ 
    กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ อบต.กุดแห่เพิ่มเติมอีก 
    หรือไม ่
ที่ประชุม   -ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องวาระอ่ืนๆ 
นายวิโรจน์  ประกิระตา -เสนอเรื่องการเตรียมการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ าอุปโภค–บริโภคของบ้านโนน 
(สมาชิกสภา อบต.) แดง   ม.12  เนื่องจากขณะนี้การเจาะน้ าบาดาลยังไม่พบน้ าและช่วงนี้เป็น

หน้าแล้งจึงขอความอนุเคราะห์รถน้ า อบต. ส่งน้ าให้บ้านโนนแดง สัปดาห์ละครั้ง 
นายสังวาลย์  เลิศสงคราม -เสนอปลัดบริหารจัดการแจ้งให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการตามค าร้องขอเพ่ือบรรเทา 
(นายก อบต.) ความเดือดร้อนของชาวบ้าน  

นายณัฐชัย  มาลาศรี -เสนอเรื่องโครงการขยายเขตไฟฟูาบ้านพรสวรรค์ ที่ค้างจากปีงบประมาณ พ.ศ. 
(สมาชิกสภา อบต.) 2564 ฝากให้ติดตามด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ขณะนี้รถไม่สามารถ

ผ่านไปได้แล้ว ขอให้ผู้บริหารฯไปตรวจสอบและด าเนินการแก้ไขด้วย 
นายพนอม  สีมี   -เสนอเรื่องงานวางท่อระบายน้ าถนน ที่เว้นช่องไว้ท าบ่อพัก แต่ยังไม่มีการ 
(สมาชิก อบต.)     ด าเนินการจึงท าให้มีอุบัติเหตุเกิดข้ึนบ่อยครั้ง ซึ่งได้เคยเขียนค าร้องไว้หลายครั้ง 
    แล้วในปีงบประมาณท่ีผ่านมา จึงขอฝากทีมผู้บริหารและปลัดฯช่วยบริหารจัดการ 
    ด้วยประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้ท าหนังสือเชิญประชุมสภา 
    องค์การบริหารส่วนต าบลในครั้งต่อไป 
ประธาน -ได้เชิญให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตอบข้อซักถามเรื่องการแก้ไขปัญหานี้

ด้วย 
นายสังวาลย์  เลิศสงคราม -ได้ชี้แจงเรื่องการแก้ไขปัญหาจะเร่งแก้ปัญหา ในส่วนพ้ืนที่เร่งด่วน และความ 
(นายก อบต.) จ าเป็นของประชาชน เราจะเร่งแก้ไขให้ก่อน และนายกแจ้งว่าจะปรึกษา ปลัดฯ 

เพ่ือเร่งแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุดตามท่ี สมาชิกร้องขอมา นายก 
นายกฤษติพงษ์  สุปูอง -ไดเ้ชิญให้นายช่างโยธาตอบข้อซักถามเรื่องการแก้ไขปัญหานี้ด้วย 
(ปลัด อบต.) 

นายฤทธิไกร  พรมมาลา - นายช่างโยธา ขอเวลาตรวจสอบเอกสารการเสนอการท างานต่อไป เพราะยังไม่ 
(นายช่างโยธา) ชัดเจนว่ามีการท าเอกสารไปถึงไหนแล้ว และจะติดตามให้อีกครั้ง 
นายกฤษติพงษ์  สุปูอง -ได้แจ้งให้นายช่างโยธาเริ่มใหม่อย่างเร่งด่วนติดตามและด าเนินให้เข้าที่ประชุมใน

ครั้งต่อไปให้ทันด้วย 
/นายกฤษติพงษ์................. 
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นายกฤษติพงษ์  สุปูอง  -ได้แจ้งการเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ปลัด อบต.กุดแห่) ที่ต้องเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ เทศบาลต าบลโนนสะอาด อ.ศรีบุญเรือง  ตาม

ก าหนดไว้ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. และได้เชิญให้สมาชิก
สภาและคณะผู้บริหารเดินทางไปร่วมตามวันและเวลา ดังกล่าว 

ประธานสภา อบต.  -ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดเสนอเรื่องอ่ืนๆเพิ่มเติมอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม  -ไม่มี 
ประธานสภา อบต.  -เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเรื่องอ่ืนๆเพ่ิมเติมอีก จึงแจ้งให้สมาชิกทราบว่าการ

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2565 ใน
ครั้งต่อไป จะนัดประชุมในวันใดจะแจ้งเป็นหนังสือให้สมาชิกทุกท่านทราบอีกครั้ง
หนึ่งและถ้าหากสมาชิกท่านใดประสงค์จะเสนอเรื่องใดให้ที่ประชุมพิจารณาหรือ
ยื่นกระทู้ถามขอให้ยื่นต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลได้ ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในสมัยประชุมสมัยนี้ 

ปิดประชุมเวลา 12.00 น. 
 

 
 
 
 
 

/สภาองค์การบริหารส่วนต าบล........................ 
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สภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่  มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  สมัยสามัญ 
สมัยที่  1  ครั้งที่  1  ประจ าปี  2565  เมื่อวันที่  7  กุมภาพันธ์  2565  ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
ต าบลกุดแห่  สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  2  ในวันที่...............กุมภาพันธ์  2565 
 
 
 
     (ลงชื่อ)                                  ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                (นายสมชาย  สมพินิจ) 
                                                  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ 
 
 


