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บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ (ครั้งที่ ๑) ประจ าปี พ.ศ. 256๕ 

วันที่ ๑๗   มกราคม  พ.ศ. 256๕ 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน 

*************************** 
ผู้มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1. นายศุภชัย  พันธไชย ประธานสภาฯ ศุภชัย  พันธไชย  
2. นายอุทัย  สวุิชา รองประธานสภาฯ อุทัย  สุวิชา  
3. นายศักรินทร์  เยือไธสง สมาชิกสภา อบต.ดอนมนั ม.1 ศักรินทร์  เยือไธสง  
4. นายทองล้วน  เจิมแหล่ สมาชิกสภา อบต.ดอนมนั ม.3 ทองล้วน  เจิมแหล ่  
5. นายประมวล  โสรัมภา สมาชิกสภา อบต.ดอนมนั ม.4 ประมวล  โสรัมภา  
6. นายสมศรี  ปิดตาฝ้าย สมาชิกสภา อบต.ดอนมนั ม.7 สมศรี  ปิดตาฝ้าย  
7. นายสุรชัย  สาโสภา สมาชิกสภา อบต.ดอนมนั ม.8 สุรชัย  สาโสภา  
8. นายส าเนียง  นาเมืองรักษ์ สมาชิกสภา อบต.ดอนมนั ม.9 ส าเนียง  นาเมืองรักษ ์  
9. นายจนัทร์ชัย  มโนรมย ์ สมาชิกสภา อบต.ดอนมนั ม.10 จันทร์ชัย  มโนรมย ์  

10. นายชานน  ทุมนานอก เลขานุการสภาฯ ชานน  ทุมนานอก  
 
ผู้ไม่มาประชุม 
 - ไม่มี – 
 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายอภินนัท์  มโนรมย ์ นายก อบต.ดอนมนั อภินันท์  มโนรมย์  
๒ นายไพบลูย์  ปาสาเลา รอง นายก อบต.ดอนมัน ไพบูลย์  ปาสาเลา  
๓ นางสาวยุวดี  นวลฉว ี รองนายก อบต.ดอนมัน ยุวดี  นวลฉว ี  

๔ นายพิเชษฐ์  เสนอกลาง เลขานุการนายก อบต.ดอนมัน พิเชษฐ์  เสนอกลาง  

๕ 
นางเรืองอุไร  มาตยน์อก ผอ.กองคลัง รก.ปลัด องค์การ

บริหารส่วนต าบลดอนมัน 
เรืองอุไร  มาตย์นอก  

๖ นางประภาภรณ์ โนนม่วง หัวหน้าส านักปลัด ประภาภรณ์ โนนม่วง  
๗ นางพชิญาอร  คูตระกูล ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ พิชญาอร  คูตระกูล  
๘ นางบัวริน  ฤทธิพษิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน บัวริน  ฤทธิพิษ  
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เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 

  เมื่อถึงก าหนดเวลานัดประชุม เลขานุการสภาองค์การบริหารสว่นต าบลดอนมนั ไดต้รวจสอบรายชื่อ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้มาประชุมที่ไดล้งชื่อไว้เมื่อครบองค์ประชุม ได้ให้สัญญาณเสียงเรียกสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล เข้าหอ้งประชุมและนั่งตามเก้าอี้ที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้ 
  

นายชานน (เลขาสภาฯ) วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน  สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ (ครั้งที่ ๑) 
ประจ าปี 256๕ ตามมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ.2537 รวมถึงที่แก้ไขเพิ่มเติม การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลต้องมีสมาชิกสภาฯ 
มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกสภาฯทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม   
บัดนี้ สมาชิกสภาฯ เข้าประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ จุดธูป
เทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ (ครั้งที่ ๑) ประจ าปี 
256๕  

นายศุภชัย (ประธานสภาฯ) ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและ
ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน  ผมขอเปิดประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ (ครั้งที่ ๑) ประจ าปี พ.ศ.256๕  

 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายศุภชัย  พันธไชย  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ประธานสภาฯ             วันนี้ เป็นวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน  สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ 

(ครั้งที่ ๑) ประจ าปี พ.ศ.256๕ ตามมาตรา ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.
๒๕๖๒  ในวันนี้ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน ทั้ง ๑๐ 
ท่าน แนะน าตัวเอง ให้ท่านนายกอบต. ดอนมัน  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ทราบ   เชิญครับ 

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน  ครั้งแรก เมื่อ
วันที่ ๔ มกราคม 256๕ 

นายศุภชัย พันธไชย  ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน ไดป้ระชุม ครั้งแรก เมื่อวันที่ 
(ประธานสภาฯ) ๔  มกราคม  ๒๕๖๕  รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้ทุกท่าน ขอให้ทุกท่าน

ตรวจรายงานการประชุมด้วย หากมีข้อความใดที่ยังไม่สมบูรณ์หรือจะแก้ไข
เพ่ิมเติมก็ขอเชิญเสนอต่อที่ประชุม เพ่ือขอมติให้แก้ไขเพ่ิมเติม  
มีท่านใดจะขอแก้ไขตรงไหนไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมสภาฯ เพ่ือรับรอง
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน ครั้งแรก เมื่อวันที่  ๔  
มกราคม  256๕ ถ้าเห็นด้วยขอให้ยกมือขึ้นครับ  

  มติที่ประชุมสภา   สมาชิกสภาทั้งหมด...........๑๐............คน 
         -  เห็นด้วย.......๙........คน   

  -  ไม่เห็นด้วย.......-........คน  
         -  งดออกเสียง.....๑.......คน  
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ระเบียบวาระท่ี  ๓       เรื่อง การแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน 
นายศุภชัย  พันธไชย ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 25๓7 และท่ี 
ประธานสภาฯ     แก้ไขเพ่ิมเติม ( ฉบับที่ ๗ ) พ.ศ. 25๖2  ตามมาตรา 58/5    ก่อนนายก

องค์การบริหารส่วนต าบลเข้ารับหน้าที่  ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโดยไม่มีการลงมติ  ทั้งนี้
ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล   วันนี้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมันจะแถลงนโยบาย ต่อสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน เรียนเชิญท่านนายกครับ 

นายอภินันท์  มโนรมย์ ขอบคุณครับ 
นายก อบต. เรียนประธานสภา  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน ทุกท่าน 
  ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนมัน  เมื่อวันที่   ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๖๔  ไปแล้วนั้น  
กระผม นายอภินันท์  มโนรมย์  ได้รับคัดเลือกเป็นนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนมัน  และในฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหาร  ซึ่งจะต้องเป็นผู้น าในการบริหาร
การพัฒนาเพ่ือให้เกิดประโยชน์ และความผาสุขของประชาชนชาวต าบลดอนมัน  
ขอแถลงนโยบายในการบริหารงานต่อสภาอันทรงเกียรตินี้  โดยมีหลักการว่า ใน
การบริหารงานนั้น จะยึดมั่นหลักการในระบอบประชาธิปไตย  โดยเน้นการมีส่วน
ร่วมของประชาชน  ยึดมั่นในระเบียบกฎหมาย  เพ่ือให้เกิดความยุติธรรมและ
ความเที่ยงตรง  ความโปร่งใส  และจะแก้ไขปัญหา  เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน  อย่างทั่วถึง  โดยใช้ทรัพยากรบุคคลทุกภาคส่วนและสร้างทีมงาน
ให้มีประสิทธิภาพภายใต้การบริหารจัดการที่ดีและการประสานความร่วมมือทุก
ด้าน 

  กระผมและผู้บริหารทุกท่าน  จะบริหารงานและพัฒนาต าบลดอนมัน
โดยวิสัยทัศน์  เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนมัน  โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนองค์การบริหารส่วน
ต าบลให้ประสพผลส าเร็จตามเป้าหมายของนโยบายที่วางไว้  ทั้งนี้ได้ก าหนด
แนวนโยบายที่ไว้กับประชาชนชาวต าบลดอนมัน  ด้านหลัก ๆ ๖  ด้านดังนี้ 

 ๑. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ด้านสาธารณูปโภค และการพัฒนาแหล่งน้ า 
 ๑.๑  ด าเนินการก่อสร้าง ปรับปรุงถนน เพ่ือใช้ในการสัญจรเชื่อม

ระหว่างหมู่บ้านและขนส่งภาคการเกษตร 
 ๑.๒  ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ าตามธรรมชาติ  เพ่ืออุปโภค บริโภค  

และการเกษตร 
 ๑.๓ ด าเนินการจัดสร้างระบบน้ าประปา  และขยายเขตไฟฟ้า  พร้อม

สาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน 
    ๒. นโยบายด้านเศรษฐกจิและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

 ๒.๑ ส่งเสริมนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ ฯ  
 ๒.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ  สร้างงาน  สร้างรายได้ใน

ต าบล  
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 ๒.๓ ส่งเสริมพัฒนาบุคลากร  กลุ่มสตรี  อสม. อปพร. ต ารวจบ้าน  
ต ารวจอาสา  และลูกเสือชาวบ้าน 

 ๒.๔ ส่งเสริมการท าเกษตรผสมผสานและเกษตรอินทรีย์  การใช้ปุ๋ย
ชีวภาพ  เสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจด้านวิชาการและเทคโนโลยีทางการผลิต  

๒.๕ ส่งเสริมการผลิตและจ าหน่ายสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ๓. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม การศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

๓.๑  สนับสนุนงานด้านความปลอดภัยของชุมชนโดยการติดตั้งกล่อง 
CCTV  ตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ 

 ๓.๒ รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ปัญหาอาชญากรรม  
สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ของพ่ีน้องประชาชน  โดยการ
ประสานงานกับต ารวจ และอปพร.  เป็นต้น 

 ๓.๓ ส่งเสริมการศึกษาแก่เด็ก เยาวชน ประชาชน ทั้งในและนอกระบบ
โรงเรียน 

 ๓.๔ พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีศักยภาพ  โดยจัดให้มีสื่อการเรียน
การสอน  และเทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ือให้เด็กมีพ้ืนฐานที่ดีในการเรียนรู้ในระดับที่
สูงขึ้น 

 ๓.๕ ให้การสงเคราะห์และจัดสวัสดิการแก่เด็ก  ผู้ด้อยโอกาส  คนพิการ  
คนชรา  และผู้สูงอายุ  

๓.๖ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทุกศาสนา  รักษาสืบทอดประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงานของท้องถิ่น 

 ๓.๗ ท านุบ ารุงด้านศาสนา  วัดวาอารามในต าบลให้เป็นศาสนสถานที่
เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน 

 ๓.๘ ส่งเสริมภูมิปัญญา  ศิลปะ  ประเพณีท้องถิ่น  เช่น  ประเพณีลอย
กระทง  ประเพณีสงกรานต์ให้คงอยู่ตลอดไป 
๔.  นโยบายด้านการสาธารณสุขและการกีฬา 

๔.๑  สนับสนุนการจัดหารถบริการ รับ -ส่ง  ผู้ป่วยฉุกเฉินส่งต่อ
โรงพยาบาลเพื่อให้ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที 

๔.๒  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมนันทนาการ  จัดให้มีสถานที่ออกก าลัง
กาย  เพื่อพัฒนาด้านสุขภาพ 
๕. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม  

๕.๑ ปรับปรุงภูมิทัศน์ของต าบล  ที่อยู่อาศัย  และสถานที่สาธารณะให้
น่าอยู ่ 

๕.๒ รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาเรื่องมลภาวะและภาวะโลก
ร้อน 

    ๖.  นโยบายด้านการเมือง  การบริหาร 
๖.๑  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข 
๖.๒  สนับสนุนการด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล  โดยการ

ประสานนโยบายและงบประมาณของรัฐ  ในการพัฒนาต าบลให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 
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๖.๓  สร้างระบบบริหารโดยเน้นหลักประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  สุจริต  
โปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้  และตรงกับความต้องการของประชาชนอย่าง
แท้จริง 

๖.๔  เสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  ของผู้บริหาร  สมาชิกและ
พนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 

ท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน  
ผู้ทรงเกียรติทา่น  ดังนั้น  การก าหนดงานในแต่ละภารกิจแต่ละโครงการสามารถ
เดินหน้าให้เป็นไปตามนโยบายที่มีอยู่ทั้ง ๖ ข้อ นั้น  จึงมีปัจจัยที่ส าคัญยิ่ง
ประการหนึ่ง คือ  การมีส่วนร่วมของชุมชนและทุกภาคส่วนที่จะต้องเข้ามา
ช่วยกันเป็นพลังที่ส าคัญในการขับเคลื่อนอย่างจริงจัง  การแก้ปัญหาในต าบล
ดอนมันและการด าเนินงานตามนโยบายที่กระผมได้แถลงต่อสภาฯ แห่งนี้ ไปแล้ว
นั้น  กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการร่วมมือกันของทุกภาคส่วนที่จะแปลงนโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างจริงจังนั้น  จะส่งผลต่อความเป็นสังคมที่ดี
และมาตรฐานได้  กระผมขอให้ความเชื่อมั่นต่อสภาฯ แห่งนี้ว่าจะบริหารงานด้วย
ความถูกต้อง สุจริต  ซื่อสัตย์  รับผิดชอบ โปร่งใส ตรวจสอบได้  และมีความ
มุ่ งมั่ นที่ จะบริหารงานในองค์การบริหารส่ วนต าบลดอนมันให้มีความ
เจริญก้าวหน้า  โดยจะยึดประโยชน์สุขของพ่ีน้องประชาชนเป็นหลัก  กระผมขอ
จบการแถลงนโยบายไว้เพียงเท่านี้  ขอบคุณครับ 

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๔     เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 

 ๔.๑  พิจารณาคัดเลือกสมาชิก อบต. เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น  จ านวน  ๓  ท่าน 

นายศุภชัย  พันธไชย  เชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ได้ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมาย 
ประธานสภาฯ  
นางบัวริน ฤทธิพิษ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ   
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. 

๒๕๖๑  “คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า คณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนา
เมืองพัทยา คณะกรรมการพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบล และคณะกรรมการ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมาย จัดตั้ง  
ข้อ ๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  

(๑) ผู้บริหารท้องถิ่น ประธานกรรมการ  
(๒) รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นทุกคน กรรมการ  
(๓) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน กรรมการ  
(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน กรรมการ  
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(๕) ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจ ที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก
จ านวนไม่น้อยกว่าสามคน กรรมการ  

(๖) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวนไม่น้อย
กว่าสามคนแต่ไม่เกินหกคน กรรมการ  

(๗) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการและเลขานุการ  
(๘) หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดท าแผน ผู้ช่วยเลขานุการ  

กรรมการตาม (๓) (๔) (๕) และ (๖) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจ
ได้รับการคัดเลือก อีกก็ได 
ข้อ ๙ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา 
ท้องถิ่น ประกอบด้วย  

(๑) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประธานกรรมการ  
(๒) หัวหน้าส่วนการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ 
(๓) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวนสามคน 
กรรมการ  
(๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดท าแผน กรรมการและ
เลขานุการ  
(๕) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นท่ี 

ผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมาย ผู้ช่วยเลขานุการ กรรมการตาม (๓)  ให้มีวาระอยู่ใน
ต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้ 
ข้อ ๑๐ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  

(๑)  ก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาจาก  
(ก) อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะ

อ านาจหน้าที่ที่ มีผลกระทบต่อประโยชน์สุขของประชาชน เช่น การ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง  

(ข) ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจ  

(ค) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กลุ่มจังหวัด และจังหวัด 
โดยให้เน้น ด าเนินการในยุทธศาสตร์ที่ส าคัญและมีผลต่อประชาชน
โดยตรง เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจน การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด  

(ง) กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  

(จ) นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภาท้องถิ่น  
(ฉ) แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน 
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ในการน าประเด็นข้างต้นมาจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ค านึงถึง สถานะทางการคลังของท้องถิ่น และความจ าเป็น
เร่งด่วนที่ต้องด าเนินการ มาประกอบการ พิจารณาด้วย  
(๒)  ร่วมจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เสนอแนะแนวทางการพัฒนา 
และการแก้ไข ปัญหาเกี่ยวกับการจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นในการ
จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล 
องค์การบริหารส่วนต าบล เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง น าปัญหาความต้องการจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน
หรือแผนชุมชน ที่เกินศักยภาพ ของหมู่บ้านหรือชุมชน ที่จะด าเนินการ
เองได้มาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น แต่หากเกินศักยภาพ
ของเทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพัทยา และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มี กฎหมายจัดตั้ง ให้เสนอปัญหา ความต้องการ ไปยัง
องค์การบริหารส่วนจังหวัด และให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดน ามา
พิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตาม อ านาจหน้าที่  
(๓) พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและร่างแผนการด าเนินงาน  
(๔) ให้ความเห็นชอบร่างข้อก าหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงาน
ตามข้อ ๑๙ (๒)  
(๕) พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(๖) แต่งตั้งที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานอ่ืนเพ่ือช่วย
ปฏิบัติงานตามที ่เห็นสมควร  
(๗) ในกรณีองค์การบริหารส่วนต าบล ให้คณะกรรมการพัฒนาองค์การ
บริหาร ส่วนต าบลมีหน้าที่ประสานกับประชาคมหมู่บ้านในการรวบรวม 
วิเคราะห์ปัญหา ความต้องการของ ประชาชนในท้องถิ่นและจัดท าเป็น
โครงการหรือกิจกรรมเพ่ือประกอบในการจัดท าแผนพัฒนา ท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนต าบลด้วย  

นายศุภชัย  พันธไชย ตามท่ีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการคัดเลือก ฯ 
ประธานสภาฯ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  จ านวน ๓  คน  ต่อไปเป็นการเสนอชื่อบุคคลที่

สมควรท าหน้าที่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  เรียงตามล าดับ คนที่ ๑  ขอเชิญ
เสนอชื่อบุคคลครับ 

นายอุทัย  สุวิชา กระผม  นายอุทัย  สุวิชา  รองประธานสภาฯ  ขอเสนอ นายชานน  ทุมนานอก 
รองประธานสภาฯ    สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒  เป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล

ดอนมัน  คนที่ ๑  
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ผู้รับรอง คนที่ ๑ เรียนประธานสภาฯ กระผมนายศักรินทร์  เยือไธสง 
ต าแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่   ๑   ขอรับรอง 

 

ผู้รับรอง คนที่ ๒ เรียนประธานสภาฯ กระผม นายสุรชัย  สาโสภา  
ต าแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่  ๘   ขอรับรอง 
 

นายทองล้วน  เจิมแหล่ กระผม นายทองล้วน  เจิมแหล่  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๓  
สมาชิกสภาฯ ม. ๓ ขอเสนอ นายสมศรี  ปิดตาฝ้าย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗  เป็นคณะกรรมการ

พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน  คนที่  ๒  
 

ผู้รับรอง คนที่ ๑ เรียนประธานสภาฯ กระผมนายจันทร์ชัย  มโนรมย์ 
ต าแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่   ๑๐   ขอรับรอง 

 

ผู้รับรอง คนที่ ๒ เรียนประธานสภาฯ กระผม นายส าเนียง  นาเมืองรักษ์ 
ต าแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่  ๙   ขอรับรอง  
 

นายชานน  ทุมนานอก กระผม นายชานน  ทุมนายอก  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๒  
สมาชิกสภาฯ ม. ๓ ขอเสนอ นายประมวล  โสรัมภา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔  เป็นคณะกรรมการ

พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน  คนที่  ๓  
 

ผู้รับรอง คนที่ ๑ เรียนประธานสภาฯ กระผมนายอุทัย  สุวิชา 
ต าแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่   ๕   ขอรับรอง 
 

ผู้รับรอง คนที่ ๒ เรียนประธานสภาฯ กระผม นายทองล้วน  เจิมแหล่  
ต าแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่  ๓   ขอรับรอง 

นายศุภชัย  พันธไชย  มีสมาชิกท่านใด  จะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมสภาฯ 
ประธานสภาฯ  

 

มติที่ประชุมสภา    สมาชิกสภาทั้งหมด...........๑๐............คน 
        -  เห็นด้วย.......๙........คน   

  -  ไม่เห็นด้วย.......-........คน  
        -  งดออกเสียง.....๑.......คน  

 
๔.๒  พิจารณาคัดเลือกสมาชิก อบต. เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่น จ านวน  ๓  ท่าน 

นายศุภชัย  พันธไชย  เชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ได้ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมาย 
ประธานสภาฯ  
นางบัวริน ฤทธิพิษ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. 
๒๕๖๑ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ท้องถิ่น ประกอบด้วย  

(๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน  
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(๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
(๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสอง

คน 
  (๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน  

(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน โดยให้
คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และ
กรรมการอีกหนึ่ง คนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ  
กรรมการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ให้มวีาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและ 
อาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้  
ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่
ดังนี้  

(๑) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

(๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล 

แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น ดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี  

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่
เห็นสมควร  
ข้อ ๓๐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอก 
ด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้โดยมี
ขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้  

(๑) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่าง
ข้อก าหนด ขอบข่าย และรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือ
บุคคลภายนอกด าเนินการ เพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  

(๒) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อก าหนด ขอบข่ายและ
รายละเอียดของงาน  

(๓) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตาม 
และประเมินผล  

(๔) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ด าเนินการหรือร่วมด าเนินการ
ติดตาม และประเมินผล รายงานผลการด าเนินการซึ่งได้จากการติดตามและ
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ประเมินผลต่อคณะกรรมการ ติดตามและประเมินผล เพื่อประเมินผลการ
รายงานผลเสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  

(๕)  ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น 
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ ผลการติดตามและประเมินผล
ดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
ข้อ ๓๑ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพ่ือให้การบริหารงานของ 
องค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ นสอดคล้ อ งกั บแนวนโยบายของรั ฐบาล 
กระทรวงมหาดไทยอาจจัดให้มี การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ตามความเหมาะสม  

นายศุภชัย  พันธไชย ตามท่ีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการคัดเลือก 
ประธานสภาฯ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  จ านวน ๓  คน  ต่อไปเป็นการเสนอชื่อบุคคลที่

สมควรท าหน้าที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่นเรียง
ตามล าดับ คนที่ ๑  ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลครับ 

นายทองล้วน  เจิมแหล่ กระผม  นายทองล้วน  เจิมแหล่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ ๓   
สมาชิกสภาฯ ม. ๓ ขอเสนอ นายส าเนียง  นาเมืองรักษ์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๙  เป็น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนมนั  คนที่ ๑  

 

ผู้รับรอง คนที่ ๑ เรียนประธานสภาฯ กระผมนายจันทร์ชัย  มโนรมย์ 
ต าแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่   ๑๐   ขอรับรอง 

 

ผู้รับรอง คนที่ ๒ เรียนประธานสภาฯ กระผม นายสมศรี  ปิดตาฝ้าย  
ต าแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่  ๗   ขอรับรอง 
 

นายส าเนียง  นาเมืองรักษ์ กระผม นายส าเนียง นาเมืองรักษ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๙ 
สมาชิกสภาฯ ม. ๗ ขอเสนอ นายจันทร์ชัย  มโนรมย์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๑๐  เป็น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนมัน คนที่  ๒  

 

ผู้รับรอง คนที่ ๑ เรียนประธานสภาฯ กระผมนายศักรินทร์  เยือไธสง 
ต าแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่   ๑   ขอรับรอง 

 

ผู้รับรอง คนที่ ๒ เรียนประธานสภาฯ กระผม นายทองล้วน  เจิมแหล่ 
ต าแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่  ๓   ขอรับรอง  
 

นายอุทยั  สุวิชา กระผม นายอุทัย  สุวิชา  รองประธานสภาฯ  ขอเสนอ นายสุรชัย  สาโสภา  
รองประธานสภาฯ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๘  เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน  คนที่  ๓   
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ผู้รับรอง คนที่ ๑ เรียนประธานสภาฯ กระผมนายชานน  ทุมนานอก 
ต าแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่   ๒   ขอรับรอง 
 

ผู้รับรอง คนที่ ๒ เรียนประธานสภาฯ กระผม นายส าเนียง  นาเมืองรักษ์  
ต าแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่  ๙   ขอรับรอง 

นายศุภชัย  พันธไชย  มีสมาชิกท่านใด  จะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่   ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมสภาฯ 
ประธานสภาฯ  

 

มติที่ประชุมสภา    สมาชิกสภาทั้งหมด...........๑๐............คน 
        -  เห็นด้วย.......๙........คน   

  -  ไม่เห็นด้วย.......-........คน  
        -  งดออกเสียง.....๑.......คน  

 
๔.๓  พิจารณาคัดเลือกสมาชิก อบต. เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติในระดับท้องถิ่น จ านวน  ๒  ท่าน 

นายศุภชัย  พันธไชย  เชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ได้ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมาย 
ประธานสภาฯ  
นางบัวริน ฤทธิพิษ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ 

คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือพ้ืนที่ พ.ศ.2561 และประชาชนหลักประกัน
สุขภาพ (รัฐมนตรีว่ าการกระทรวงสาธารณสุข) ได้ลงนามในประกาศ
คณะกรรมการหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้
องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ด าเนินงานและบริหารจัดการ ระบบหลักประกัน
สุขภาพใน ระดับท้องถิ่น หรือพ้ืนที่ พ.ศ.2561 เรียบร้อยแล้ว โดยประกาศนี้ให้
ใช้ บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป มีผลประกาศ คณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องการก าหนดหลักเกณฑ์ เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินงานและบริหาร จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่น หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 และประกาศคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ 
ท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ถูกยกเลิก เป็นผลให้ คณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลดอนมัน หมดวาระใน การด ารงต าแหน่ง เมื่อมี
การคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนชุดใหม่แล้ว จึงต้องมีการคัดเลือกสมาชิกสภา 
อบต. 2 ท่าน เพ่ือเข้าร่วมเป็น คณะกรรมการกองทุนดังกล่าว หมายเหตุ 
คณะกรรมการกองทุน หลักประกันสุขภาพ ต าบลดอนมัน ประกอบด้วย  
1. ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธาน  
2. ผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่น จ านวน 2 คน เป็นกรรมการ  
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3. สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สภาองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น
มอบหมาย จ านวนสองคน เป็นกรรมการ  
4. หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิที่จัดบริการสาธารณสุขในท้องถิ่น ที่ คัดเลือก
กันเอง จ านวนไม่เกินสองคน เป็นกรรมการ  
5. อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในท้องถิ่น ที่คัดเลือกกันเอง จ านวนสอง
คน เป็นกรรมการ  
6. ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชนที่ประชาชนในหมู่บ้าน หรือชุมชนคัดเลือก กันเอง 
จ านวนไม่เกิน 5 คน เป็นกรรมการ  
7. ผู้แทนของศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน หรือ หน่วยรับเรื่อง
ร้องเรียนอิสระ ที่อยู่ในท้องถิ่นนั้น (ถ้ามี) เป็นกรรมการ  
8. ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกรรมการและเลขานุการ  
9. ผู้อ านวยการหรือหัวหน้ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หรือส่วน 
สาธารณสุขหรือที่เรียกชื่ออ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ เจ้าหน้าที่อ่ืน
ที่ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย เป็นกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ  
10. หัวหน้าหน่วยงานคลังหรือเจ้าหน้าที่ (เพ่ิมเข้ามาใหม่) ของหัวหน้า งานคลัง
ที่ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย เป็นกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

นายศุภชัย  พันธไชย ตามท่ีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการคัดเลือก 
ประธานสภาฯ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ   จ านวน ๒  คน  ต่อไปเป็นการ

เสนอชื่อบุคคลที่สมควรท าหน้าที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ   
ต าบลดอนมัน  ท้องถิ่นเรียงตามล าดับ คนที่ ๑  ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลครับ 
 

นายจันทร์ชัย  มโนรมย์ กระผม  นายจันทร์ชัย  มโนรมย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ ๑๐ 
สมาชิกสภาฯ ม.๑๐ ขอเสนอ นายทองล้วน  เจิมแหล่    สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๓   เป็น

คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติต าบลดอนมัน  คนที่ ๑  
 

ผู้รับรอง คนที่ ๑ เรียนประธานสภาฯ กระผมนายสมศรี  ปิดตาฝ้าย 
ต าแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่   ๗   ขอรับรอง 

 

ผู้รับรอง คนที่ ๒ เรียนประธานสภาฯ กระผม นายส าเนียง  นาเมืองรักษ์  
ต าแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่  ๙   ขอรับรอง 
 

นายสุรชัย สาโสภา กระผม นายสุรชัย  สาโสภา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๘ ขอ 
สมาชิกสภาฯ ม. ๘ เสนอ นายอุทัย  สุวิชา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕  เป็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติต าบลดอนมัน คนที่  ๒  
 

ผู้รับรอง คนที่ ๑ เรียนประธานสภาฯ กระผมนายศักรินทร์  เยือไธสง 
ต าแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่   ๑   ขอรับรอง 

 

ผู้รับรอง คนที่ ๒ เรียนประธานสภาฯ กระผม นายทองล้วน  เจิมแหล่ 
ต าแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่  ๓   ขอรับรอง  
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นายศุภชัย  พันธไชย  มีสมาชิกท่านใด  จะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมสภาฯ 
ประธานสภาฯ  

 

มติที่ประชุมสภา   สมาชิกสภาทั้งหมด...........๑๐............คน 
        -  เห็นด้วย.......๙........คน   

  -  ไม่เห็นด้วย.......-........คน  
        -  งดออกเสียง.....๑.......คน 

๔.๔  พิจารณาคัดเลือกสมาชิก อบต. เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  ศูนย์ละจ านวน  ๒  ท่าน  จ านวน  ๒  ศูนย์   

นายศุภชัย  พันธไชย  เชิญ  ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ    ได้ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายครับ 
ประธานสภาฯ  
นางพิชญาอร  คูตระกูล  ขอบคุณค่ะ ดิฉันนางพิชญาอร  คูตระกูล ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและ 
ผอ. กองการศึกษาฯ วัฒนาธรรม  ตามมาตรฐานการด าเนินงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๙ ข้อ ๑  ด้านการ
บริหารงาน  ให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมี จ านวนคณะกรรมการฯ ไม่น้อยกว่า ๙ คน แต่ไม่เกิน 
๑๕ คน ดังนี้  
๑) ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้แทนด้านการศึกษา  
๒) ผู้แทนศาสนสถาน  
๓) ผู้แทนจากสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๔) ผู้แทนชุมชน  
๕) ผู้แทนด้านสาธารณสุข  
๖) ผู้แทนผู้ปกครอง  
๗) ผู้แทนส านัก/กอง/ส่วน การศึกษา  
๘) ผู้แทนครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครูผู้แลเด็ก  
๙) หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้
ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นเป็นที่ปรึกษาของ
คณะกรรมการมีจ านวนตามความเหมาะสม และให้คณะกรรมการพิจารณาเลือก 
กรรมการ ๑ คน เป็นประธานคณะกรรมการฯ โดยมีหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยต าแหน่ง มีผู้แทนครูผู้ดูแลเด็กหรือครู หรือ
ผู้ดูแลเด็ก ๑ คน เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ ๒ ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งติดต่อกันได้ ไม่เกิน ๒ วาระ โดยมีหน้าที่ดังนี้ 
(๑) ด าเนินการประชุมคณะกรรมการฯ ภาคเรียนละไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง หรือปี
การศึกษาละ ไม่น้อยกว่า ๔ ครั้ง และรายงานผลการประชุมให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทราบ 
(๒) ก าหนดแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ในด้านต่างๆ ให้ได้คุณภาพและมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ตามนโยบายและแผนพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(๓) เสนอแนะให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน การพัฒนาคุณภาพศูนย์
พัฒนา เด็กเล็กแก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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(๔) เสนอแนะให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบเลิก หรือย้าย/รวมศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  
(๕) พิจารณาเสนอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการบริหารงาน 
ด้านบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
(๖) พิจารณาเสนอแผนงาน/โครงการและงบประมาณในการส่งเสริมและพัฒนา
ศูนย ์แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(๗) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคมทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
จัดการ ศึกษา และพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(๘) ส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือการพัฒนาเด็กเล็กของหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ครู ครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และระหว่างศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(๙ )  ปฏิ บั ติ ห น้ าที่ อ่ื น  ต ามที่ มี กฎหมาย  ระ เบี ยบ  หรื อ ตามหนั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และจังหวัดก าหนด 
และคณะกรรมการฯ ทีม่าจากผู้แทนสมาชิกท่านเดิมได้หมดวาระไปแล้ว  ในวันนี้
ขอเสนอสภา  เพื่อมาเป็นผู้แทนจากสมาชิกสภาฯ  ทั้ง  ๒ ศูนย์ ๆ ละ ๒ ท่าน คะ 

นายศุภชัย  พันธไชย ตามท่ี  ผอ. กองการศึกษาฯ  ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการคัดเลือก 
ประธานสภาฯ ผู้แทนสมาชิกสภาฯ  เพ่ือเป็นตัวแทนสภาฯ เรา จ านวน ๒ ศูนย์ ๆ ละ ๒  ท่าน  

ต่อไปเป็นการเสนอชื่อบุคคลที่สมควรท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ต าบลดอนมัน  ล าดับแรกตัวแทน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดาวลูกไก่   เรียง
ตามล าดับ คนที่ ๑  ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลครับ 
 

นายจันทร์ชัย  มโนรมย์ กระผม  นายจันทร์ชัย  มโนรมย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ ๑๐ 
สมาชิกสภาฯ ม.๑๐ ขอเสนอ นายทองล้วน  เจิมแหล่    สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๓  เป็น

คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต าบลดอนมัน  คนที่ ๑  
 

ผู้รับรอง คนที่ ๑ เรียนประธานสภาฯ กระผมนายชานน  ทุมนานอก 
ต าแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่   ๒   ขอรับรอง 

 

ผู้รับรอง คนที่ ๒ เรียนประธานสภาฯ กระผม นายส าเนียง  นาเมืองรักษ์  
ต าแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่  ๙   ขอรับรอง 
 

นายอุทัย  สุวิชา กระผม นายอุทัย  สุวิชา  รองประธานสภาฯ  ขอเสนอ นายประมวล  โสรัมภา  
รองประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔  คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต าบลดอนมัน  

คนที่  ๒ 
 

ผู้รับรอง คนที่ ๑ เรียนประธานสภาฯ กระผมนายสมศรี  ปิดตาฝ้าย 
ต าแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่   ๗   ขอรับรอง 
 

ผู้รับรอง คนที่ ๒ เรียนประธานสภาฯ กระผม นายจันทร์ชัย  มโนรมย์  
ต าแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่  ๑๐   ขอรับรอง 

 
 



15 

 

นายศุภชัย  พันธไชย  มีสมาชิกท่านใด  จะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมสภาฯ 
ประธานสภาฯ  

 

มติที่ประชุมสภา    สมาชิกสภาทั้งหมด...........๑๐............คน 
        -  เห็นด้วย.......๙........คน   

  -  ไม่เห็นด้วย.......-........คน  
        -  งดออกเสียง.....๑.......คน 
นายศุภชัย  พันธไชย ต่อไปเป็นการเสนอผู้แทนสภาฯ  ล าดับที่สอง ตัวแทน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลูก 
ประธานสภาฯ ประดู่ เรียงตามล าดับ คนที่ ๑  ขอเชิญเสนอชื่อบุคคล 
      
นายทองล้วน  เจิมแหล่ กระผม  นายทองล้วน เจิมแหล่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ ๓ 
สมาชิกสภาฯ ม.๓ ขอเสนอ นายส าเนียง  นาเมืองรักษ์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๙  เป็น

คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต าบลดอนมัน  คนที่ ๑  
 

ผู้รับรอง คนที่ ๑ เรียนประธานสภาฯ กระผมนายสมศรี  ปิดตาฝ้าย 
ต าแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่   ๗   ขอรับรอง 

 

ผู้รับรอง คนที่ ๒ เรียนประธานสภาฯ กระผม นายศักรินทร์  เยือไธสง  
ต าแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่  ๑   ขอรับรอง 
 

นายส าเนียง  นาเมืองรักษ์ กระผม นายส าเนียง  นาเมืองรักษ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ ๙  
สมาชิกสภาฯ ม.๙ ขอเสนอ นายสุรชัย  สาโสภา  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘  คณะกรรมการศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก ต าบลดอนมัน  คนที่  ๒ 
 

ผู้รับรอง คนที่ ๑ เรียนประธานสภาฯ กระผมนายจันทร์ชัย  มโนรมย์ 
ต าแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที ่  ๑๐   ขอรับรอง 
 

ผู้รับรอง คนที่ ๒ เรียนประธานสภาฯ กระผม นายทองล้วน  เจิมแหล่  
ต าแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่  ๑   ขอรับรอง 

นายศุภชัย  พันธไชย  มีสมาชิกท่านใด  จะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมสภาฯ 
ประธานสภาฯ  

 

มติทีป่ระชุมสภา    สมาชิกสภาทั้งหมด...........๑๐............คน 
        -  เห็นด้วย.......๙........คน   

  -  ไม่เห็นด้วย.......-........คน  
        -  งดออกเสียง.....๑.......คน 

๔.๕ เรื่อง พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา  
นายศุภชัย  พันธไชย เชิญ  นางเรืองอุไร  มาตย์นอก  ผู้อ านวยการกองคลัง  รักษาราชการแทนปลัด 
ประธานสภาฯ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน ชี้แจงข้อกฎหมายครับ  
นางเรืองอุไร  มาตย์นอก กราบเรียนท่านประธานสภา อบต. และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน ต าบล 
ผอ.กอคลัง รก. ปลัดฯ ทุกท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา ท้องถิ่น 

พ.ศ. 2547 หมวด 8 คณะกรรมการสภาท้องถิ่น ข้อ 103 คณะกรรมการสภา
ท้องถิ่นมี 2 ประเภท คือ  
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(1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่ น้อยกว่า
สามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
(2) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคล ที่ไม่ได้
เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกิน เจ็ดคน  

ข้อ 104 คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มีหน้าที่กระท ากิจการหรือ
พิจารณา สอบสวนเรื่องใดๆ อันอยู่ในกิจการของสภาท้องถิ่น แล้วรายงานต่อสภา 
ท้องถิ่น  

สภาท้องถิ่นอาจแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญ เพ่ือพิจารณา กิจการของ
สภาท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ  

ข้อ 105 ภายใต้บังคับข้อ 103 และข้อ 104 สภาท้องถิ่นมีอ านาจ
เลือก สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็น
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆ ตามความจ าเป็นแก่กิจการในหน้าที่ ของสภา
ท้องถิ่น ดังนี้  

(1) คณะกรรมการสามัญประจ าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
(2) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
(3) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  
(4) คณะกรรมการอื่นๆ ตามท่ีสภาท้องถิ่นเห็นสมควร  
ข้อ 106 กรรมการสภาท้องถิ่นพ้นจากหน้าที่เมื่อ  
(1) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานสภาท้องถิ่น  
(2) ตาย  
(3) สมาชิกภาพของสมาชิกสภาท้องถิ่นของผู้นั้นสิ้นสุดลง  
(4) เลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นขึ้นใหม่ หรืองานที่ได้รับ มอบหมาย

เสร็จสิ้นลง  
(5) สภาท้องถิ่นมีมติให้พ้นจากหน้าที่  
ข้อ 107 ภายใต้บังคับข้อ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้ 

สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ บุคคลที่
ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณีในกรณีที่สมาชิกสภา ท้องถิ่นเป็นผู้เสนอ
ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่น
เป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง 

 การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จ ากัดจ านวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติ เป็น
อย่างอ่ืน และให้น าวิธีการเลือกตามข้อ 12 มาใช้บังคับโดยอนุโลม  

โดยปกติแล้วกิจการของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน เราจะมี
การแต่งตั้งคณะกรรมการสามัญประจ าองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน 2 
คณะ คือ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม และ คณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างข้อบัญญัติ จึงเรียนต่อที่ประชุมเพ่ือโปรด พิจารณาตามข้อระเบียบที่น าเสนอ
ข้างต้นต่อไปครับ  

นายศุภชัย  พันธไชย ผมจะให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ได้พิจารณา และเสนอรายชื่อ
สมาชิกสภา อบต. หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภา อบต. แล้วแต่กรณี ในกรณี
ที่สมาชิกสภา อบต.เป็นผู้เสนอจะต้องมี สมาชิกสภา อบต.รับรองไม่น้อยกว่าสอง
คน ส่วนกรณีที่นายก อบต.เป็นผู้ เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง โดยจะพิจารณาเลือก
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คณะกรรมการตรวจรายงาน การประชุม ซึ่งคณะกรรมการมีจ านวนไม่น้อยกว่า 
3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอรายชื่อครับ 

นายทองล้วน  เจิมแหล่ กระผม  นายทองล้วน  เจิมแหล่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ ๓    
ขอเสนอคณะกรรมาการจ านวน  ๓  คน ครับ 

นายศุภชัย  พันธไชย มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีขอลงมติครับ 
ประธานสภาฯ  
 

มติที่ประชุมสภา    สมาชิกสภาทั้งหมด...........๑๐............คน 
        -  เห็นด้วย.......๙........คน   

  -  ไม่เห็นด้วย.......-........คน  
        -  งดออกเสียง.....๑.......คน 
นายศุภชัย  พันธไชย ต่อไปให้สมาชิกเสนอรายชื่อผู้ตรวจบันทึกการประชุม ตามล าดับ พร้อมผู้รับรอง 
ประธานสภาฯ  ครับ  
 
นายสุรชัย  สาโสภา กระผม นายสุรชัย  สาโสภา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ ๘  
สมาชิกสภาฯ ม.๘ ขอเสนอ นายทองล้วน  เจิ มแหล่   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  ๓   เป็น

คณะกรรมการตรวจบันทึกการประชุมสภาฯ  คนที่  ๑ 
 

ผู้รับรอง คนที่ ๑ เรียนประธานสภาฯ กระผมนายจันทร์ชัย  มโนรมย์ 
ต าแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่   ๑๐   ขอรับรอง 

 

ผู้รับรอง คนที่ ๒ เรียนประธานสภาฯ กระผม นายสมศรี  ปิดตาฝ้าย  
ต าแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่  ๗   ขอรับรอง 
 

นายส าเนียง  นาเมืองรักษ์ กระผม นายส าเนียง นาเมืองรักษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๙ 
สมาชิกสภาฯ ม.๙ ขอเสนอ นายประมวล  โสรัมภา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๔    เป็น

คณะกรรมการตรวจบันทึกการประชุมสภาฯ คนที่  ๒  
 

ผู้รับรอง คนที่ ๑ เรียนประธานสภาฯ กระผมนายศักรินทร์  เยือไธสง 
ต าแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่   ๑   ขอรับรอง 

 

ผู้รับรอง คนที่ ๒ เรียนประธานสภาฯ กระผม นายทองล้วน  เจิมแหล่ 
ต าแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่  ๓   ขอรับรอง  
 

นายศักรินทร์  เยือไธสง กระผม นายศักรินทร์  เยือไธสง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๑ 
สมาชิกสภาฯ ม.๑ ขอเสนอ นายส าเนียง  นาเมืองรักษ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๙  เป็น

คณะกรรมการตรวจบันทึกการประชุมสภาฯ คนที่  ๓  
 

ผู้รับรอง คนที่ ๑ เรียนประธานสภาฯ กระผมนายชานน  ทุมนานอก 
ต าแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่   ๒   ขอรับรอง 
 

ผู้รับรอง คนที่ ๒ เรียนประธานสภาฯ กระผม นายประมวล  โสรัมภา  
ต าแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่  ๔   ขอรับรอง 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 ๕.๑  รายงานผลการด าเนินงานโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
นายศุภชัย  พันธไชย ส าหรับการรายงานงบการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ทางกองคลัง 
ประธานสภาฯ ขอเป็นการรายงานสมัยประชุมสมัยถัดไป  เนื่องการเพ่ิงได้รับรองงบจาก สตง. 

และเป็นงบการเงินแบบใหม่   จึงยังแยกเป็นรายการต่างๆ ยังไม่เรียบร้อย  ส่วน 
การรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการของ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔   เชิญ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนรายงานครับ 

นางบัวริน ฤทธิพิษ ส าหรับการรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ๒๕๖๔  ได้แยกการรายงานออกตามแผนงาน (ตามเอกสารแนบท้าย) 
 

นายศุภชัย  พันธไชย มีสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนต าบล ท่านใดสงสัย  หรือซักถามหรือไม่ครับ   
ประธานสภาฯ 
 

ที่ประชุม รับทราบ 

นายศุภชัย  พันธไชย มีสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนต าบล ท่านใดสงสัย  หรือเสนอญัตติอ่ืน ๆ    
ประธานสภาฯ เพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ส าหรับวันนี้กระผมขอขอบคุณสมาชิกสภา องค์การ

บริหารส่วนต าบล ทุกท่าน ที่ได้เข้าร่วมการประชุมสภา ขอปิดการประชุมครับ 
ปิดประชุมเวลา  1๒.๐0 น. 
 
 

(ลงชื่อ)    ชานน  ทุมนานอก ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                    (นายชานน  ทุมนานอก) 
        เลขานุการสภา องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน 
 
 
 
    (ลงชื่อ)      ศุภชัย  พันธไชย ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
      (นายศุภชัย  พันธไชย) 
                                    ประธานสภา องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน 
 
 


