
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 
สมัยสามัญ   สมัยท่ี ๑/๒๕๖๕  ครั้งท่ี ๑ 

เม่ือวันท่ี   ๑๐  มกราคม  ๒๕๖๕ 
ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง    

------------------------ 
สมาชิกผูมาประชุม  จำนวน  ๘  คน 
ลำดับท่ี ช่ือ - สกุล ตำแหนง ลายมือช่ือ 

๑ นายชำนาญ       บัวไผ ประธานสภา อบต. ชำนาญ  บัวไผ 
๒ นางสาวมณนิชา  เคลื่อนสูงเนิน รองประธานสภา อบต. มณนิชา  เคลื่อนสูงเนิน 
๓ นายวินัย           ตะสันเทียะ เลขานุการสภา อบต. วินัย  ตะสันเทียะ 
๔ นายสิทธิศักดิ์     ฉัตรงามเนตร สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี ๑ สิทธิศักดิ์  ฉัตรงามเนตร 
๕ นายสำเนา        เตี้ยงสูงเนิน สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี ๓ สำเนา  เตี้ยงสูงเนิน 
๖ นางสาวนงนุช    นอสูงเนิน สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี ๕ นงนุช  นอสูงเนิน 
๗ นางพเยาว        แจมประถม สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี ๖ พเยาว  แจมประถม 
๘ นายประเทือง    กรึมสูงเนิน สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี ๘ ประเทือง กรึมสูงเนิน 

 
ผูไมมาประชุม  จำนวน - ไมมี - 
 
ผูเขารวมประชุม   จำนวน  10  คน 
 

ลำดับท่ี ช่ือ - สกุล ตำแหนง ลายมือช่ือ 
๑ นายณรงค     เตี้ยงสูงเนิน นายกองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง ณรงค     เตี้ยงสูงเนิน 
๒ นางสาวนิภา  มาปะโท ผูอำนวยการกองคลัง นิภา  มาปะโท 
๓ นายสมรรถชัยวัฒน วิลาบุตร ผูอำนวยการกองการศึกษาฯ สมรรถชัยวัฒน วิลาบุตร 
๔ นางสาวรัตนา จิรลานนท หัวหนาสำนักปลัด รัตนา จิรลานนท 
5 นายพีรพงษ  ชาญพล ผูอำนวยการกองชาง พีรพงษ ชาญพล 
6 นางบุบผา ถินสูงเนิน ผูใหญบานหมูท่ี 1 บุบผา  ถินสูงเนิน 
7 นางสี   บัวไผ ผูใหญบานหมูท่ี 2 สี บัวไผ 
8 นางเหมือน  สนิทบุรุษ ตัวแทนชาวบาน หมูท่ี 2 เหมือน สนิทบุรุษ 
9 นางสาวละเอียด ถินสูงเนิน ผูชวยผูใหญบาน หมูท่ี 1 ละเอียด ถินสูงเนิน 

10 นางกระเษม  ใจสูงเนิน ผูชวยใหญบาน   หมูท่ี 2 กระเษม ใจสูงเนิน 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐ น.  เม่ือท่ีประชุมพรอมแลว  

นายวินัย  ตะสันเทียะ บัดนี้ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง  มาประชมุพรอมกัน จำนวน    
เลขานุการสภา  ๘  คน  ถือวาครบองคประชุมแลว จึงขอเชิญทานประธานสภาองคการบริหารสวน  

ตำบลโคงยาง นายชำนาญ  บัวไผ ประธานท่ีประชุมจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
กลาวคำบูชาพระรัตนตรัย พรอมเปดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระตอไป  

/นายชำนาญ... 
 
 



 ๒ 

นายชำนาญ  บัวไผ กลาวเปดประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง สมัยสามัญ สมัยท่ี 
ประธานสภา  ๑/256๕ ครั้งท่ี 1 
    ประกาศสภาองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง เรื่อง เรียกประชุมสภา 
   องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจำป ๒๕๖๕  
   อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล  
   พ.ศ. ๒๕๓๗ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๔ และระเบียบ 
   กระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗  
   แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ ๑๑ (๓) ประกอบกับมติท่ีประชุม 
   สภาองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง ไดกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ  
   สมัยท่ี ๑ ประจำป ๒๕๖๕ มีกำหนด ๑๕ วัน ระหวางวันท่ี ๔ - ๑๘           
   มกราคม ๒๕๖๕ นั้น 
    ดังนั้น สภาองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง จึงประกาศกำหนดเปด 
   ประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี ๑  
   ประจำป ๒๕๖๕ ในวันจันทรท่ี ๑๐ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
   เปนตนไป ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง เพ่ือพิจารณาตาม 
   อำนาจหนาท่ีของสภาองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 
    จึงขอประกาศและประชาสัมพันธใหประชาชนทราบโดยท่ัวกัน 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่อง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ  

นายชำนาญ   บัวไผ ๑.๑ ขอใหทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลโคงยางทุกหมูบาน หากมี 
ประธานสภา ประชาชนในหมูบานใดท่ีเสียชีวิตขอใหแจงประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล     

โคงยางทราบ เพ่ือท่ีจะไดนัดหมายไปรวมเปนเจาภาพกันครับ 
 ๑ .๒   ขอแจ ง เรื่ อ งการลาของสมาชิกสภา อบต .โค งยาง  ตามระเบี ยบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยการลาของผูบริหารทองถ่ิน ผูชวยผูบริหารทองถ่ิน 
และสมาชิกสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๗  สำหรับสมาชิกสภา  

  -  การลาปวย ถาผูใดประสงคจะลาปวยเพ่ือรักษาตัว ใหเสนอใบลากอน
หรือในวันท่ีลา เวนแตในกรณีจำเปน จะเสนอหรือจัดสงใบลาในวันแรกท่ีมา
ปฏิบัติงานก็ได 

  ในกรณีมีอาการปวยจนไมสามารถจะลงชื่อในใบลาได จะใหผูอ่ืนลาแทนก็
ได แตเม่ือสามารถลงชื่อไดแลวใหรีบเสนอหรือจัดสงใบลาโดยเร็ว 

  การลาปวยตั้งแตสิบหาวันข้ึนไป ตองมีใบรับรองแพทยของแพทยซ่ึงไดรับ
อนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมแนบกับใบลา 

  ในการพิจารณาอนุญาต แมการลาไมถึงกำหนดระยะเวลาซ่ึงจะตองมี
ใบรับรองแพทยตามขอ ๙ ถาผูมีอำนาจในการพิจารณาอนุญาตเห็นสมควรจะใหมี
ใบรับรองแพทย หรือสั่งใหผูลาไปรับการตรวจจากแพทยประกอบการพิจารณา
อนุญาตก็ได 

  -  การลากิจสวนตัวและการลาพักผอน สมาชิกสภาทองถ่ิน ผูใดจะลากิจ
สวนตัวหรือลาพักผอน จะตองไดรับอนุญาตกอนจึงหยุดงานได เวนแตการลากิจ
สวนตัวนั้นมีเหตุจำเปนและไมสามารถรอรับการอนุญาตไดทันจะเสนอใบลาแลว
หยุดงานก็ได แตจะตองรีบชี้แจงเหตุผลใหผูมีอำนาจพิจารณาอนุญาตทราบโดยเร็ว 

/การจายเงิน... 



 ๓ 

  การจายเงินคาปวยการหรือคาตอบแทนใหแก สมาชิกสภาทองถ่ิน หากมี
วันปฏิบัติงานต้ังแตยี่สิบวันข้ึนไป ใหจายเงินคาปวยการหรือเงินคาตอบแทนเต็ม
เดือน แตถามีวันปฏิบัติงานนอยกวายี่สิบวันใหจายเงินคาปวยการหรือเงิน
คาตอบแทนลดลงตามสวน 

  การลาทุกประเภท ใหเปนอำนาจพิจารณาอนุญาตของผูดำรงตำแหนง 
ประธานสภาทองถ่ิน สำหรับสมาชิกสภาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
แตละประเภท 

   

ระเบียบวาระท่ี 2          เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง  ครั้งท่ีผานมา  
การประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง ครั้งแรก เม่ือวันท่ี ๓๐      
ธันวาคม  ๒๕๖4 

นายชำนาญ  บัวไผ  มีสมาชิกสภาทานใดจะแกไขรายงานการประชุมหรือไมครับ 
ประธานสภา    
นายชำนาญ  บัวไผ  ถาไมมีผมขอมติท่ีประชุมสภารับรองรายงานการประชุม ครั้งแรก  
ประธานสภา   เม่ือวันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖4 ครับ 

มติท่ีประชุมสภา   มีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งแรก  เม่ือวันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖4  
 จำนวน    7   เสียง ยกเวนประธานสภา  

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่อง เพ่ือพิจารณา 
๓.๑ เรื่อง  รางระเบียบสภาองคการบรหิารสวนตำบลโคงยาง เรื่อง หลักเกณฑและ
วิธีการเขาฟงการประชุม และการรักษาความสงบเรียบรอยของสภาองคการบริหาร
สวนตำบลโคงยาง 

นายชำนาญ  บัวไผ ขอเชิญเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง ไดอานรางระเบียบสภา 
ประธานสภา องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเขาฟงการประชุม 

และการรักษาความสงบเรียบรอยของสภาองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 
นายวินัย  ตะสันเทียะ รางระเบียบสภาองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเขา 

เลขานุการสภา ฟงการประชุม และการรักษาความสงบเรียบรอยของสภาองคการบริหารสวน

ตำบลโคงยาง  

    ดวย ท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง ยอมเปนท่ีเคารพ 

   และเปนเขตหวงหามบุคคลซ่ึงเขาไปในท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบล       

   โคงยาง ตองประพฤติตนใหเรียบรอย มีสัมมาคารวะ และตองแตงกายตามท่ี 

   กำหนดไวในระเบียบสภาองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง อาศัยอำนาจตามความ      

   ในหมวด ๑ ขอ ๑๖ (๔) หมวด ๒ ขอ ๒๔ วรรค ๓  และหมวด ๙ แหง ระเบียบ 

   กระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และ 

   แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ และมติท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวน

   ตำบลโคงยาง เม่ือคราวประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจำป ๒๕๖๕  

   ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง จึงออกระเบียบไว ดังตอไปนี้  

/ขอ ๑ สถานท่ีประชุม... 

 



 ๔ 

    ขอ ๑ สถานท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง เปนสถานท่ีท่ี

   ควรแกการเคารพ ผูเขาไปจะตองแตงกายสุภาพ ประพฤติตนใหเรียบรอย และ    

   อยู ณ ท่ีซ่ึงจัดไว  

    (๑) การแตงกายของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง  

   ผูบริหารองคการ บริหารสวนตำบลโคงยาง และผูชวยผูบริหารองคการบริหารสวน

   ตำบลโคงยาง ใหแตงกายเครื่องแบบสีกากี   ในวันเริ่มประชุม ในวันระหวางสมัย

   ประชุม และวันปดประชุม ท้ังการประชุมสมัยสามัญและสมัยวิสามัญ 

    (๒) การแตงกายของพนักงานสวนตำบลหรือเจาหนาท่ีขององคการ 

   บริหารสวนตำบลโคงยาง ท่ีเขาไปในท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบล      

   โคงยาง ใหแตงกายเครื่องแบบสีกากีหรือชุดสากลนิยมท่ีสุภาพเรียบรอยทุกครั้งท่ี

   มีการประชุม  

    ขอ ๒ ในการประชุมหามบุคคลภายนอกเขาไปในท่ีซ่ึงจัดไวสำหรับ 

   ผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง และผูชวยผูบริหารองคการบริหารสวน

   ตำบลโคงยาง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง พนักงานสวนตำบล

   หรือเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตำบลโคงยาง  

    ขอ ๓ ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง มีอำนาจอนุญาตให

   ประชาชนเขาฟงการประชุมของสภาองคการบริหารสวนตำบลโคงยางได ตาม 

   ระเบียบท่ีสภาองคการบริหารสวนตำบลโคงยางกำหนด ดังนี้  

    (๑) บุคคลผูไมมีหนาท่ีเก่ียวของจะเขารับฟงการประชุมไดตอเม่ือไดรับ 

   อนุญาตจากประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง และใหอยูในท่ีซ่ึง     

   จัดไวใหเทานั้น  

    (๒) แตงกายดวยชุดสุภาพเรียบรอย  

   ขอ ๔ ในท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง หามผูใดกระทำการ 

   ดังตอไปนี้  

    (๑) หามนำอาวุธเขาหองประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง  

    (๒) หามใชถอยคำไมสุภาพ กลาวคำหยาบคาย เสียดสี หรือใสราย  

    (๓) หามแสดงกิริยาอันพึงรังเกียจ  

    (๔) หามกอกวนความสงบเรียบรอย หรือกระทำการใหเสื่อมเสียเกียรติ 

   ของท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง หรือจงใจกระทำการใดๆ      

   อันเปนเหตุรบกวนกิจการของท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 

    (๕) หามใชเครื่องมือสื่อสารใดๆ ซ่ึงกอใหเกิดการรบกวนและหามสูบบุหรี่

   ในหองประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง  

    (๖) หามผูเขารวมฟงการประชุมเขาหองประชุมหลังจากดำเนินการ 

   ประชุมไปแลวเกิน ๓๐ นาที  

 

(7) หาม........ 
 



 ๕ 

    (๗) หามขัดคำสั่งของประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง  

    (๘) ในระหวางการประชุม หามเขา – ออกบริเวณท่ีประชุมสภาองคการ

   บริหารสวนตำบลโคงยาง โดยไมมีความจำเปน  

ขอ ๕ ในขณะประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลโคงยางอยู ถาผูใด  

ละเมิดระเบียบการประชุมนี้หรือกระทำการฝาฝน ใหประธานสภาองคการบริหาร

สวนตำบลโคงยาง มีอำนาจตักเตือน หามปราม ใหถอนคำพูดหรือใหกลาวคำ      

   ขอขมาในท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลโคงยางหรือหามไมใหพูดตอไป

   หรือสั่งใหผูละเมิดออกไปเสียจากท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง

   ก็ได  

    (๑) ในกรณีขัดคำสั่งประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง หรือ

   กอกวนความสงบ เรียบรอย หรือกระทำการเสื่อมเกียรติของท่ีประชุมสภาองคการ

   บริหารสวนตำบลโคงยาง ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง มีอำนาจ

   สั่งใหผูนั้นหยุดการกระทำนั้น หรือสั่งใหออกไปจากท่ีประชุมสภาองคการบริหาร

   สวนตำบลโคงยางครั้งนั้น โดยมีหรือไมมีกำหนดเวลาก็ได  

    (๒) ในกรณีประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง สั่งใหผูใดออก

   จากท่ีประชุม หากผูนั้นขัดขืน ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง       

   มีอำนาจสั่งเจาหนาท่ีซ่ึงไดรับแตงตั้งจากผูบริหารองคการบริหารสวนตำบล      

   โคงยาง ใหทำหนาท่ีรักษาความสงบเรียบรอยของท่ีประชุมสภาองคการบริหาร 

   สวนตำบลโคงยาง นำตัวผูนั้นออกจากท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบล    

   โคงยาง หรือออกไปใหพนบริเวณท่ีประชุมก็ได  

    ขอ ๖ ถาเกิดมีการสงเสียงเอ็ดอึงในท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวน 

   ตำบลโคงยาง จนประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง เห็นวาไมสามารถ

   จะรักษาระเบียบการประชุมใหเปนท่ีเรียบรอยได ประธานสภาองคการบริหาร 

   สวนตำบลโคงยาง มีอำนาจสั่งหยุดพักการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบล

   โคงยางไวชั่วคราว  

    ขอ ๗ ในกรณีท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง เกิดอลเวง

   จนสภาองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง ไมสามารถรักษาระเบียบการประชุม     

   ไวได ใหประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง สั่งปดประชุมสภาองคการ

   บริหารสวนตำบลโคงยาง  

    ขอ ๘ คำสั่งประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง ตามความใน

   ระเบียบนี้ใหเปนเด็ดขาด ผูใดจะโตแยงมิได  

    ขอ ๙ ใหประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง เปนผูรักษาการ

   ตามระเบียบนี้  

นายชำนาญ  บัวไผ ตามท่ีเลขานุการสภา ไดชี้แจงรางระเบียบฯ ใหสมาชิกสภาทุกทาน  
ประธานสภา ไดรับทราบไปแลวนั้นมีสมาชิกสภาทานใด มีขอใดจะเพ่ิมเติมแกไขหรือไมครับ  
 

/นายชำนาญ....... 



 ๖ 

นายชำนาญ  บัวไผ ถาไมมีผมจะขอใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลโคงยางลงมติใหความ 
ประธานสภา  เห็นชอบ เชิญครับ 

มติท่ีประชุมสภา มีมติเห็นชอบเปนเอกฉันท  จำนวน    7   เสียง   
                               ยกเวนประธานสภา        

นายชำนาญ  บัวไผ -  เปนอันวาท่ีประชุมสภามีมติเห็นชอบระเบียบสภาองคการบริหารสวนตำบล   
ประธานสภา โคงยาง เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเขาฟงการประชุม และการรักษาความสงบ

เรียบรอยของสภาองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง  
 3.2  เรื่อง พิจารณาคัดเลือกตัวแทนจากสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล 

จำนวน ๒ คน เปนคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โคงยาง 

นายชำนาญ  บัวไผ ขอเชิญเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง ไดชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภา   
นายวินัย  ตะสันเทียะ ดวยสำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง ไดเสนอใหสภา อบต.โคงยาง 
เลขานุการสภา คัดเลือกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง ท่ีสภาองคการบริหารสวน

ตำบลโคงยางมอบหมาย จำนวนสองคน โดยมีวาระเทาท่ีเหลืออยู ซ่ึงจะหมดวาระ 
ในวันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖5 โดยคณะกรรมการกองทุนมีอำนาจหนาท่ี ดังตอไปนี้ 

 (๑)  พิจารณาอนุมัติแผนการเงินประจำปของกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
 (๒) พิจารณาอนุมัติโครงการ หรือกิจกรรม ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกองทุน

ตามขอ ๑๐ 
 (๓)  ออกระเบียบท่ีจำเปนเพ่ือประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน ท้ังนี้ ตองไมขัด

หรือแยงกับประกาศนี ้
 (๔)  สนับสนุนใหบุคคลในทองถ่ินสามารถเขาถึงบริการสาธารณสุขท้ังท่ีบาน       

ในชุมชน หรือหนวยบริการ ไดอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 
 (๕)  ใหคำแนะนำในการจัดทำขอมูลและโครงการ หรือกิจกรรมท่ีเก่ียวกับงาน

สาธารณสุขของกลุมเปาหมาย แกหนวยงาน องคกรหรือกลุมประชาชน และ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 (๖)  พิจารณาใหความเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงาน รายงานการรับเงิน    
การจายเงิน และเงินคงเหลือของกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

นายชำนาญ บัวไผ -  ตามท่ีเลขานุการสภา ไดชี้แจงรายละเอียดใหท่ีประชุมไดรับทราบ ไปแลวนั้น 
ประธานสภา ขอเชิญสมาชิกสภา เสนอรายชื่อท่ีตนเห็นสมควร โดยเสนอคนละ ๑ ชื่อ และมี    

ผูรับรอง ๒ ทาน ขอเชิญสมาชิกสภาเสนอชื่อสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตำบลเปนคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

 (คนท่ี ๑)  

นางพเยาว แจมประถม  – เรียนทานประธานสภาและสมาชิกสภาทุกทาน ดิฉันนางพเยาว  แจมประถม 
สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๖  สมาชิกสภา หมูท่ี ๖  ขอเสนอ นางสาวนงนุช  นอสูงเนิน สมาชิกสภา หมูท่ี ๕ 

นายชำนาญ  บัวไผ - ขอผูรับรอง จำนวน ๒ ทาน ครับ 
ประธานสภา     
นายสิทธิศักดิ์  ฉัตรงามเนตร - เรียนทานประธานสภาและสมาชิกสภาทุกทาน  กระผม นายสิทธิศักดิ์   
สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๑     ฉัตรงามเนตร  สมาชิกสภา หมูท่ี ๑ ขอรับรองครับ      
 

/นายประเทือง.................. 
 



 ๗ 

นายประเทือง  กรึมสูงเนิน - เรียนทานประธานสภาและสมาชิกสภาทุกทาน  กระผมนายประเทือง กรึมสูงเนิน 
สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๘     สมาชิกสภา หมูท่ี ๘  ขอรับรอง ครับ     
   (คนท่ี ๒) 
นางสาวนงนุช  นอสูงเนิน – เรียนทานประธานสภาและสมาชิกสภาทุกทาน ดิฉันนางสาวนงนุช นอสูงเนนิ 
สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๕     สมาชิกสภา หมูท่ี ๕ ขอเสนอ นายสิทธิศักดิ์  ฉัตรงามเนตร 

นายชำนาญ  บัวไผ -    ขอผูรับรอง จำนวน ๒ ทาน ครับ 
ประธานสภา   

นางพเยาว  แจมประถม  - เรียนทานประธานสภาและสมาชิกสภาทุกทาน  ดิฉันนางพเยาว  แจมประถม 
สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๖     สมาชิกสภา หมูท่ี ๖  ขอรับรอง คะ  

นายสำเนา  เตี้ยงสูงเนิน   - เรียนทานประธานสภาและสมาชิกสภาทุกทาน  กระผมนายสำเนา  เตี้ยงสูงเนิน 
สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๓     สมาชิกสภา หมูท่ี ๓ ขอรับรอง ครับ     
นายชำนาญ  บัวไผ -  มีสมาชิกสภาทานใด จะเสนอรายชื่ออ่ืนอีกหรือไม ครับ 
ประธานสภา 
ท่ีประชุมสภา -  ไมมี 
นายชำนาญ  บัวไผ -  ถาไมมี ขอประกาศใหท่ีประชุมทราบวา  
ประธานสภา  ๑.  นายสิทธิศักดิ์  ฉัตรงามเนตร  สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี ๑ 
   ๒.  นางสาวนงนุช  นอสูงเนิน   สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๕ 
   ไดรับการคัดเลือกรวมเปนคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โคงยาง 
 

 3.๓  เรื่อง คัดเลือกสมาชิกสภา อบต. จำนวน ๓ คน เพ่ือเปนคณะกรรมการ
พัฒนาทองถิ่น และคัดเลือกสมาชิกสภา อบต. จำนวน ๓ คน เพ่ือเปน
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 

นายชำนาญ  บัวไผ ขอเชิญเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง ไดชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภา   
นายวินัย  ตะสันเทียะ ดวยสำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง ไดเสนอใหสภา อบต.โคงยาง 
เลขานุการสภา คัดเลือกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง ท่ีสมาชิกคัดเลือกจำนวน

สามคน โดยมีวาระอยูในตำแหนงคราวละสี่ป และดำรงตำแหนงเทาท่ีวาระ
เหลืออยู ซ่ึงคำสั่งแตงตั้งเม่ือวันท่ี  24 สิงหาคม 2564 มีวาระ ๔ ป  ครบวาระ 
๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๘ คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินมีอํานาจหนาท่ี ดังนี้  

  (๑) กําหนดแนวทางการพัฒนาทองถ่ิน โดยพิจารณาจาก 

   (๑.๑) อํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยเฉพาะ

อํานาจหนาท่ีที่มีผลกระทบ ตอประโยชนสุขของประชาชน เชน การปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง  

   (๑.๒) ภารกิจถายโอนตามกฎหมายกําหนดแผนและข้ันตอนการ

กระจายอํานาจ  

   (๑.๓) ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ กลุมจังหวัด และจังหวัด 

โดยให เนนดําเนินการ ในยุทธศาสตรท่ีสําคัญและมีผลตอประชาชนโดยตรง เชน 

การแก ไขปญหาความยากจน การปองกัน และแก ไขปญหายาเสพติด   

/(1.4) กรอบนโยบาย......... 



 ๘ 

   (๑.๔) กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ในเขตจังหวัด  

   (๑.๕) นโยบายของผูบริหารทองถ่ินท่ีแถลงตอสภาทองถ่ิน  

   (๑.๖) แผนชุมชน ในการนําประเด็นขางตนมาจัดทําแผนพัฒนา 

ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินคํานึงถึง สถานะทางการคลังของทองถ่ิน และ

ความจําเปนเรงดวนท่ีตองดําเนินการมาประกอบการพิจารณาดวย   

(๒) ร วมจัดทํารางแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และการ       

แกไขปญหาเก่ียวกับ การจัดทํารางแผนพัฒนา ในการจัดทํารางแผนพัฒนา    

 ใหเทศบาล เมืองพัทยา องคการบริหารสวนตําบลและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

อ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดตั้ง นําปญหาความตองการจากแผนชุมชนท่ีเกินศักยภาพของ

ชุมชน ท่ีจะดําเนินการเองไดมาพิจารณาบรรจุไว ในแผนพัฒนาแตหากเกิน

ศักยภาพของเทศบาล เมืองพัทยา องคการบริหารส วนตําบล และองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดตั้ง ใหเสนอปญหา ความตองการ ไปยัง

องคการบริหารสวนจังหวัด และใหองคการบริหารสวนจังหวัดนํามาพิจารณาบรรจุ

ไวในแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดตามอํานาจหนาท่ี  

  (๓) พิจารณารางแผนพัฒนาและรางแผนการดําเนินงาน 

  (๔) ใหความเห็นชอบรางขอกําหนดขอบขายและรายละเอียดของงาน

ตามขอ ๑๙ (๒)  

  (๕) พิจารณาใหขอคิดเห็นเก่ียวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

  (๖) แต งตั้ ง ท่ีปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน อ่ืน เพ่ือ              

ชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร  

  (๗) ในกรณีองคการบริหารสวนตําบลให คณะกรรมการพัฒนาองคการ

บริหารสวนตําบลมีหนาท่ี ประสานกับประชาคมหมูบานในการรวบรวม วิเคราะห

ปญหา ความตองการของประชาชนในทองถ่ิน และจัดทำเปนโครงการหรือ

กิจกรรมเพ่ือประกอบในการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลดวย 
 

นายชำนาญ บัวไผ -  ตามท่ีเลขานุการสภา ไดชี้แจงรายละเอียดใหท่ีประชุมไดรับทราบ ไปแลวนั้น 
ประธานสภา ขอเชิญสมาชิกสภา เสนอรายชื่อท่ีตนเห็นสมควร โดยเสนอคนละ ๑ ชื่อ และ      

มีผูรับรอง ๒ ทาน ขอเชิญสมาชิกสภาเสนอชื่อสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตำบลเปนคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

 (คนท่ี ๑) 

นายสิทธิศักดิ์  ฉัตรงามเนตร  – เรียนทานประธานสภาและสมาชิกสภาทุกทาน กระผมนายสิทธิศักดิ์  ฉัตรงามเนตร 
สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๑  ฉัตรงามเนตร สมาชิกสภา หมูท่ี ๑ ขอเสนอ นายประเทือง  กรึมสูงเนิน  

 สมาชิก  สภา หมูท่ี ๘  

นายชำนาญ  บัวไผ - ขอผูรับรอง จำนวน ๒ ทาน ครับ 
ประธานสภา  

/นางสาวนงนุช.......    



 ๙ 

นางสาวนงนุช  นอสูงเนิน - เรียนทานประธานสภาและสมาชิกสภาทุกทาน  ดิฉันนางสาวนงนุช  นอสูงเนิน 
สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๕    สมาชิกสภา หมูท่ี ๕  ขอรับรอง คะ  

นางพเยาว  แจมประถม  - เรียนทานประธานสภาและสมาชิกสภาทุกทาน  ดิฉันนางพเยาว  แจมประถม 
สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๖   สมาชิกสภา หมูท่ี ๖  ขอรับรอง คะ    
   (คนท่ี ๒) 
นางพเยาว  แจมประถม – เรียนทานประธานสภาและสมาชิกสภาทุกทาน ดิฉันนางพเยาว  แจมประถม 
สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๖   สมาชิกสภา หมูท่ี ๖ ขอเสนอ นายสิทธิศักดิ์  ฉัตรงามเนตร 

นายชำนาญ  บวัไผ - ขอผูรับรอง จำนวน ๒ ทาน ครับ 
ประธานสภา     
นายประเทือง  กรึมสูงเนิน - เรียนทานประธานสภาและสมาชิกสภาทุกทาน  กระผม นายประเทือง  กรึมสูงเนิน 
สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๘     สมาชิกสภา หมูท่ี ๘  ขอรับรอง ครับ     

นางสาวมณนิชา  เคลื่อนสูงเนิน   - เรียนทานประธานสภาและสมาชิกสภาทุกทาน  ดิฉัน นางสาวมณนิชา 
สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๔     สมาชิกสภา หมูท่ี ๔  ขอรับรอง คะ  
   (คนท่ี ๓) 
นางสาวมณนชิา เคลี่อนสูงเนิน – เรียนทานประธานสภาและสมาชิกสภาทุกทาน ดิฉัน นางสาวมณนิชา  เคลื่อนสูงเนิน 
สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๔       สมาชิกสภา หมูท่ี ๔  ขอเสนอ นายชำนาญ  บัวไผ 
นายชำนาญ  บวัไผ     - ขอผูรับรอง จำนวน ๒ ทาน ครับ 
ประธานสภา     

นายสิทธิศักดิ์  ฉัตรงามเนตร - เรียนทานประธานสภาและสมาชิกสภาทุกทาน  กระผม นายสิทธิศักดิ์  ฉัตรงามเนตร 
สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๑     สมาชิกสภา หมูท่ี ๑  ขอรับรองครับ     

นางพเยาว  แจมประถม   - เรียนทานประธานสภาและสมาชิกสภาทุกทาน  ดิฉันนางพเยาว  แจมประถม 
สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๖     สมาชิกสภา หมูท่ี ๖ ขอรับรอง คะ      

นายชำนาญ  บัวไผ -  มีสมาชิกสภาทานใด จะเสนอรายชื่ออ่ืนอีกหรือไม ครับ 
ประธานสภา 
ท่ีประชุมสภา -  ไมมี 
นายชำนาญ  บัวไผ -  ถาไมมี ขอประกาศใหท่ีประชุมทราบวา  
ประธานสภา  ๑.  นายประเทือง  กรึมสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๘ 
   ๒.  นายสิทธิศักดิ์  ฉัตรงามเนตร   สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๑ 
   ๓.  นายชำนาญ   บัวไผ  สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๒ 
   ไดรับการคัดเลือกรวมเปนคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 
นายชำนาญ บัวไผ ตอไปเปนการคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
ประธานสภา ขอเชิญเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง ไดชี้แจงรายละเอียด 
นายวินัย  ตะสันเทียะ ดวยสำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง ไดเสนอใหสภา อบต.โคงยาง 
เลขานุการสภา คัดเลือกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง ท่ีสมาชิกคัดเลือกจำนวน

สามคน เปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน โดยมีวาระ
อยูในตำแหนงคราวละสี่ป และดำรงตำแหนงเทาท่ีวาระเหลืออยู ซ่ึงคำสั่งแตงตั้ง
เม่ือวันท่ี  24 สิงหาคม 2564 มีวาระ ๔ ป  ครบวาระ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๘ 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินมีอํานาจหนาท่ี ดังนี้  

/(1) กำหนดแนวทาง..... 



 ๑๐ 

  (๑)  กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ทองถ่ิน 

  (๒)  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 

  (๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาทองถ่ินตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน 

และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผล 

 แผนพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวัน นับแตวัน

รายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไม 

นอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกวัน 

  (๔)  แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ี

เห็นสมควร 

นายชำนาญ บัวไผ -  ตามท่ีเลขานุการสภา ไดชี้แจงรายละเอียดใหท่ีประชุมไดรับทราบ ไปแลวนั้น 
ประธานสภา ขอเชิญสมาชิกสภา เสนอรายชื่อท่ีตนเห็นสมควร โดยเสนอคนละ ๑ ชื่อ และมี    

ผูรับรอง ๒ ทาน ขอเชิญสมาชิกสภาเสนอชื่อสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตำบลเปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 

 (คนท่ี ๑) 

นายสำเนา  เตี้ยงสูงเนิน  – เรียนทานประธานสภาและสมาชิกสภาทุกทาน กระผมนายสำเนา เตี้ยงสูงเนิน 
สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๓      สมาชิกสภา หมูท่ี ๓ ขอเสนอ นายวินัย  ตะสันเทียะ 

นายชำนาญ  บัวไผ -     ขอผูรับรอง จำนวน ๒ ทาน ครับ 
ประธานสภา     

นายประเทือง  กรึมสูงเนิน – เรียนทานประธานสภาและสมาชิกสภาทุกทาน กระผมนายประเทือง  กรึมสูงเนิน 
สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๘     สมาชิกสภา หมูท่ี ๘  ขอรับรอง ครับ     

นางสาวมณนิชา  เคลื่อนสูงเนิน   - เรียนทานประธานสภาและสมาชิกสภาทุกทาน  ดิฉันนางสาวมณนิชา   
สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๔     เคลื่อนสูงเนิน  สมาชิกสภา หมูท่ี ๔  ขอรับรอง คะ  
    

   (คนท่ี ๒) 

นางพเยาว  แจมประถม – เรียนทานประธานสภาและสมาชกิสภาทุกทาน ดิฉันนางพเยาว  แจมประถม 
สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๖ สมาชิกสภา หมูท่ี ๖ ขอเสนอ นางสาวมณนิชา เคลื่อนสูงเนิน 

นายชำนาญ  บัวไผ - ขอผูรับรอง จำนวน ๒ ทาน ครับ 
ประธานสภา    
นายสิทธิศักดิ์  ฉัตรงามเนตร  - เรียนทานประธานสภาและสมาชิกสภาทุกทาน  กระผม สิทธิศักดิ์ ฉัตรงามเนตร 
สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๑     สมาชิกสภา หมูท่ี ๑  ขอรับรอง ครับ     
นางสาวนงนุช  นอสูงเนิน - เรียนทานประธานสภาและสมาชิกสภาทุกทาน  ดิฉันนางสาวนงนุช  นอสูงเนิน 
สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๕     สมาชิกสภา หมูท่ี ๕  ขอรับรอง คะ  
 

   (คนท่ี ๓) 

นางสาวนงนุช  นอสูงเนิน – เรียนทานประธานสภาและสมาชกิสภาทุกทาน ดิฉัน นางสาวนงนุช  นอสูงเนิน 
สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๕ สมาชิกสภา หมูท่ี ๕ ขอเสนอ นางพเยาว  แจมประถม 

/นายชำนาญ....... 



 ๑๑ 

นายชำนาญ  บัวไผ - ขอผูรับรอง จำนวน ๒ ทาน ครับ 
ประธานสภา     
นายประเทือง  กรึมสูงเนิน - เรียนทานประธานสภาและสมาชิกสภาทุกทาน  กระผม นายประเทือง  กรึมสูงเนิน 
สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๘     สมาชิกสภา หมูท่ี ๘  ขอรับรอง ครับ     

นายสำเนา  เตี้ยงสูงเนิน   - เรียนทานประธานสภาและสมาชิกสภาทุกทาน  กระผม นายสำเนา  เตี้ยงสูงเนิน 
สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๓     สมาชิกสภา หมูท่ี ๓  ขอรับรอง ครับ    
นายชำนาญ  บัวไผ -  มีสมาชิกสภาทานใด จะเสนอรายชื่ออ่ืนอีกหรือไม ครับ 
ประธานสภา 
ท่ีประชุมสภา -  ไมมี 
นายชำนาญ  บัวไผ -  ถาไมมี ขอประกาศใหท่ีประชุมทราบวา  
ประธานสภา  ๑.  นายวินัย  ตะสันเทียะ          สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๗ 
   ๒.  นางสาวมณนิชา  เคลื่อนสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๔ 
   ๓.  นางพเยาว  แจมประถม   สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๖ 
   ไดรับการคัดเลือกรวมเปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา      

   อบต.โคงยาง 
 

   ๓.๔  พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาอบต. เปนคณะกรรมการตรวจรายงานการ
           ประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง   

นายชำนาญ  บัวไผ ขอเชิญเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง ไดชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภา   
นายวินัย  ตะสันเทียะ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน  

เลขานุการสภา พ.ศ. ๒๕๔๗ (แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔) ขอ ๑๐๓  คณะกรรมการ

สภาทองถ่ิน มี ๒ ประเภท คือ (๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบดวย สมาชิก

สภาทองถ่ิน จำนวนไมนอยกวาสามแตไมเกินเจ็ดคน (๒) คณะกรรมการวิสามัญ 

ประกอบดวยสมาชิกสภาทองถ่ิน หรือบุคคลท่ีไมไดเปนสมาชิกสภาทองถ่ิน         

มีจำนวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินเจ็ดคน ขอ ๑๐๔ คณะกรรมการสภาทองถ่ิน 

มีหนาท่ีกระทำกิจการหรือพิจารณาสอบสวนเรื่องใดๆอันอยูในกิจการของสภา

ทองถ่ิน แลวรายงานตอสภาทองถ่ิน สภาทองถ่ินอาจแตงตั้งคณะกรรมการวิสามัญ        

เพ่ือพิจารณากิจการของสภา ทองถ่ินเปนกรณีพิเศษ ขอ ๑๐๕ ภายใตบังคับ  

ขอ ๑๐๓ และขอ ๑๐๔ สภาทองถ่ินมีอำนาจเลือก สมาชิกสภาทองถ่ินหรือบุคคล

ท่ีไมไดเปนสมาชิสภาทองถ่ินเปนคณะกรรมการสภาทองถ่ินชุดตาง ๆ ตามความ

จำเปนแกกิจการในหนาท่ีของทองถ่ิน ดังนี้ (๒) คณะกรรมการตรวจรายงานการ

ประชุม ขอ ๑๐๗ ภายใตขอบังคับ ขอ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมการสภาทองถ่ินให 

สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินเสนอชื่อสมาชิกสภาทองถ่ินหรือ บุคคลท่ี

ไมไดเปนสมาชิกสภาทองถ่ินแลวแตกรณี ในกรณีท่ีสมาชิกสภาทองถ่ิน เปนผูเสนอ 

ตองมีสมาชิกทองถ่ินรับรองไมนอยกวาสองคน สวนกรณีท่ีผูบริหารทองถ่ินเปน    

ผูเสนอไมตองมีผูรับรอง การเสนอชื่อใหเสนอไดโดยไมจำกัดจำนวน เวนแต          

ท่ีประชุมมีมติเปนอยางอ่ืน และใหนำวิธีการเลือกตามขอ ๑๒ มาใชโดยอนุโลม 

/นายชำนาญ....... 



 ๑๒ 

นายชำนาญ  บัวไผ -  ขอเชิญสมาชิกสภาเสนอวาเห็นควรมีคณะกรรมการตรวจรายงานการ  

ประธานสภา   ประชุมจำนวนก่ีคน 

นายสิทธิศักดิ์   ฉัตรงามเนตร เรียนทานประธานสภาและสมาชิกสภาอบต.โคงยางท่ีเคารพ กระผม        

สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี ๑  นายสิทธิศักดิ์  ฉัตรงามเนตร  สมาชิกสภา หมู 1 ขอเสนอเห็นควรมีจำนวน ๓  

 คน ครับ  

นายชำนาญ  บัวไผ  ขอเสนอชื่อ ผูรับรอง ๒ คน ครับ 

ประธานสภาอบต.  

   - ผูรับรองคนท่ี ๑. นางพเยาว  แจมประถม สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี ๖ 

   - ผูรับรองคนท่ี ๒. นายสำเนา  เตี้ยงสูงเนิน สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี ๓ 

    มีสมาชิกจะเสนอเพ่ิมอีกหรือไมครับ หากไมมีกระผมขอมติท่ีประชุมดวย 

   ครับ สมาชิกสภาทานใด เห็นควรวาใหมีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

   จำนวน ๓ ทาน โปรดยกมือข้ึน  

ท่ีประชุม เห็นดวย จำนวน    7   เสียง  

ยกเวนประธานสภา  

มติท่ีประชุม   มีมติเห็นชอบใหมีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จำนวน ๓ คน  

นายชำนาญ  บัวไผ ตอไปเปนการเสนอชื่อบุคคลเพ่ือแตงตั้งเปนคณะกรรมการตรวจรายงาน

ประธานสภา     การประชุมคนท่ี ๑ ขอเชิญครับ 
 

 (คนท่ี ๑) 

นางพเยาว  แจมประถม  – เรียนทานประธานสภาและสมาชิกสภาทุกทาน ดิฉันนางพเยาว  แจมประถม 
สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี ๖ สมาชิกสภา หมูท่ี ๖  ขอเสนอ  นางสาวมณนิชา  เคลื่อนสูงเนิน 

นายชำนาญ  บัวไผ - ขอผูรับรอง จำนวน ๒ ทาน ครับ 
ประธานสภา     

นายสิทธิศักดิ์  ฉัตรงามเนตร - เรียนทานประธานสภาและสมาชิกสภาทุกทาน  กระผม นายสิทธิศักดิ์  ฉัตรงามเนตร 
สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี ๑     สมาชิกสภา หมูท่ี ๑  ขอรับรอง ครับ      

นายสำเนา  เตี้ยงสูงเนิน  - เรียนทานประธานสภาและสมาชิกสภาทุกทาน  กระผม นายสำเนา เตี้ยงสูงเนิน 
สมาชิกสภา  อบต.หมูท่ี ๓     สมาชิกสภา หมูท่ี ๓  ขอรับรอง ครับ     
    

   (คนท่ี ๒) 

นายสิทธิศักดิ์  ฉัตรงามเนตร  – เรียนทานประธานสภาและสมาชิกสภาทุกทาน กระผม นายสิทธิศักดิ์  ฉัตรงามเนตร 
สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๑      สมาชิกสภา หมูท่ี ๑ ขอเสนอ นายสำเนา  เตี้ยงสูงเนิน 

นายชำนาญ  บัวไผ   -  ขอผูรับรอง จำนวน ๒ ทาน ครับ 
ประธานสภา     

นายประเทือง  กรึมสูงเนิน - เรียนทานประธานสภาและสมาชิกสภาทุกทาน  กระผม นายประเทือง กรึมสูงเนิน 
สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๘     สมาชิกสภา หมูท่ี ๘  ขอรับรอง ครับ    
 

/นางพเยาว......  



 ๑๓ 

นางพเยาว แจมประถม   - เรียนทานประธานสภาและสมาชิกสภาทุกทาน  ดิฉันนางพเยาว  แจมประถม 
สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๖     สมาชิกสภา หมูท่ี ๖  ขอรับรอง คะ  
   (คนท่ี ๓) 
นายสำเนา  เตี้ยงสูงเนิน  – เรียนทานประธานสภาและสมาชิกสภาทุกทาน กระผม นายสำเนา  เตี้ยงสูงเนิน 
สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี ๓ สมาชิกสภา หมูท่ี ๓  ขอเสนอ นายประเทือง  กรึมสูงเนิน 
นายชำนาญ  บวัไผ - ขอผูรับรอง จำนวน ๒ ทาน ครับ 
ประธานสภา    
นายสิทธิศักดิ์  ฉัตรงามเนตร  - เรียนทานประธานสภาและสมาชิกสภาทุกทาน  กระผมนายสิทธิศักดิ์  ฉัตรงามเนตร 
สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๑     สมาชิกสภา หมูท่ี ๑ ขอรับรอง ครับ     

นางสาวนงนุช  นอสูงเนิน - เรียนทานประธานสภาและสมาชิกสภาทุกทาน  ดิฉันนางสาวนงนุช  นอสูงเนิน 
สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี ๕     สมาชิกสภา หมูท่ี ๕ ขอรับรอง คะ  

นายชำนาญ  บัวไผ -  ขอประกาศใหท่ีประชุมทราบวา สมาชิกสภาอบต.ท่ีไดรับเลือกเปน 

ประธานสภา    คณะกรรมการตรวจรายงาน การประชุมประกอบดวย 

   ๑.  นางสาวมณนิชา  เคลื่อนสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๔ 

   ๒.  นายสำเนา        เตี้ยงสูงเนิน     สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๓ 

   ๓.  นายประเทือง     กรึมสูงเนิน      สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๘  

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง อ่ืน ๆ 
   ๔.๑  คำแถลงนโยบายของนายกองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 
นายชำนาญ  บัวไผ  ดวยนายกองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง ไดยื่นขอแถลงนโยบายตอ 
ประธานสภา  สภาองคการบริหารสวนตำบลเพ่ือเขารับหน าท่ีตามท่ีกฎหมายกำหนด           

ตามรายละเอียดปรากฏตามคำแถลงนโยบายฯท่ีจัดสงใหสมาชิกทุกทานไปแลวนั้น 
  ขอเชิญเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง ไดชี้แจง

รายละเอียด 
นายวินัย  ตะสันเทียะ  1) พระราชบัญญัติสภาองคการบริหารสวนตำบลและองคการบริหาร 
เลขานุการสภา  สวนตำบล  พ.ศ.2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. 25๖๒ 
   -มาตรา 85/5 กำหนดวา กอนนายกองคการบริหารสวนตำบลจะเขารับ

หนาท่ี ใหประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลเรียกประชุมสภาองคการบริหาร
สวนตำบลเพ่ือใหนายกองคการบริหารสวนตำบล แถลงนโยบายตอสภาองคการ
บริหารสวนตำบล โดยไมมีการลงมติ ท้ังนี้ภายในสามสิบวันนับแตวันประกาศผล
การเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตำบล 

   กรณีท่ีไมมีผูดำรงตำแหนงประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลและรอง
ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลหรือสภาองคการบริหารสวนตำบลถูกยุบ
ตามมาตรา53 หากมีกรณีท่ีสำคัญและจำเปนเรงดวนซ่ึงปลอยใหเนิ่นชาไปจะ
กระทบตอประโยชนสำคัญของทางราชการหรือราษฎร นายกองคการบริหารสวน
ตำบลจะดำเนินการไปพลางกอนเทาท่ีจำเปนก็ได เม่ือไดมีการเลือกประธานสภา
องคการบริหารสวนตำบลแลว ใหประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลเรียก
ประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลเพ่ือใหนายกองคการบริหารสวนตำบลแถลง
นโยบายโดยไมมีการลงมติภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีมีการเลือกประธานสภา
องคการบริหารสวนตำบล 

/การประชุม............... 



 ๑๔ 

   การประชุมเพ่ือแถลงนโยบายของนายกองคการบริหารสวนตำบลให
กระทำโดยเปดเผย โดยใหนายกองคการบริหารสวนตำบลจัดทำนโยบายเปนลาย
ลักษณอักษรแจกใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทุกคนท่ีมาประชุมดวย 

   หากนายกองคการบริหารสวนตำบลไมสามารถแถลงนโยบายตอสภา
องคการบริหารสวนตำบลได ใหนายอำเภอแจงใหนายกองคการบริหารสวนตำบล
จัดทำนโยบายแจงเปนหนังสือสงใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทุกคน 

  ภายในเจ็ดวัน โดยใหนำวิธีการแจงคำสั่งทางการปกครองเปนหนังสือตามกฎหมาย
วาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครองมาใชบังคับโดยอนุโลม ในกรณีเชนนี้ให 

  ถือวานายกองคการบริหารสวนตำบลไดแถลงนโยบายตอสภาองคการบริหารสวน
ตำบลแลว 

   ใหนายกองคการบริหารสวนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายท่ีไดแถลงไวตอสภาองคการบริหารสวนตำบลเปนประจำทุกป 

    -คำแถลงนโยบายของนายกองคการบริหารสวนตำบลและรายงานผล
การปฏิบัติงานตามนโยบายใหประกาศไวโดยเปดเผย ณ ท่ีทำการองคการบริหาร
สวนตำบลดวย 

   ๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภา
ทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554  หมวด ๑๐ 

   -ขอ 123 กำหนดวา เม่ือผูบริหารทองถ่ินขอแถลงนโยบายตอสภา
ทองถ่ินตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหประธานสภา
ทองถ่ินเขาระเบียบวาระการประชุมสภาทองถ่ินเปนเรื่องดวน 

   เม่ือผูบริหารไดแถลงนโยบายตอสภาทองถ่ินแลว ใหประธานสภาทองถ่ิน
ดำเนินการใหสมาชิกสภาทองถ่ินซักถามและอภิปรายรวมกัน เวนแตท่ีประชุมสภา
ทองถ่ินไดมีมติใหซักถามและอภิปรายเปนประเด็น ๆ ไป 

   -ขอ 124 กำหนดวาสมาชิกสภาทองถ่ินมีสิทธิซักถามและอภิปรายท้ัง
ในทางสนับสนุนและคัดคานในเรื่องความเหมาะสมของนโยบายและความสามารถ
ในการบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น ใหสำเร็จผลตามนโยบาย 
ในการนี้สมาชิกสภาทองถ่ินอาจซักถามและอภิปรายถึงแผนการปฏิบัติและวิธีการ 
ท่ีจะปฏิบัติตามนโยบายนั้นๆดวยก็ได 

    -ขอ 125 กำหนดวาผูบริหารทองถ่ินเทานั้นท่ีมีสิทธิจะอภิปรายตอบ   
ขอซักถามหรือขอคัดคานของสมาชิกสภาทองถ่ิน 

   -ขอ 126 กำหนดวาในการอภิปรายนั้น นอกจากท่ีกำหนดไวในหมวด     
นี้แลว ใหนำความในหมวด 5 มาใชบังคับโดยอนุโลม 

นายชำนาญ  บัวไผ - จึงขอเชิญนายกองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง แถลงนโยบายตอสภาองคการ 
ประธานสภา บริหารสวนตำบลโคงยาง ตอไป 
นายณรงค  เตี้ยงสูงเนิน เรียน ทานประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโคงยาง 

นายก อบต.  ผูทรงเกียรติทุกทาน  

    ตามท่ี สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีหนังสือ ดวนท่ีสุด ท่ี ลต 

   (นม) ๐๐๐๒/ว ๒๒๑ ลงวันท่ี ๒๗  เดือน ธันวาคม  ๒๕๖๔ รับรองการไดรับการ

   เลือกตั้งเปนนายกองคการบริหารสวนตําบลโคงยาง ตามมติคณะกรรมการการ  

   เลือกตั้ง เม่ือวันท่ี ๒๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  นั้น  

/ทาน............. 



 ๑๕ 

    ทานประธานสภาท่ีเคารพ ผม นายณรงค  เตี้ยงสูงเนิน นายกองคการ 

   บริหารสวนตําบลโคงยาง พรอมดวยคณะผูบริหารทองถ่ิน ซ่ึงประกอบดวย      

   นายประมวล  แสงรัศมี เพ็ญ  รองนายก  นายฟุต  เนมขุนทด รองนายก            

   นายสมศักดิ์  ถีสูงเนิน เลขานุการนายก ซ่ึงไดรับการไววางใจจากพ่ีนอง ประชาชน

   ในเขตองคการบริหารสวนตําบลโคงยาง ในการเลือกตั้งเม่ือวันท่ี ๒๘  พฤศจิกายน 

   ๒๕๖๔ ขออนุญาตตอทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลโคงยางท่ีเคารพ  

   ขอแถลงแนวนโยบายในการบริหารงานตอสภาองคการบริหารสวนตําบลโคงยาง

   แหงนี้ โดยไดจัดทํานโยบายในการพัฒนาตำบลโคงยางเปนเอกสารแจกใหสมาชิก 

   สภาองคการบริหารสวนตําบลโคงยางทุกทานท่ีมาประชุมดวยแลว เพ่ือใหเปนไป

   ตามพระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แกไข

   เพ่ิมเติม (ถึงฉบับท่ี ๗)  พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๘/๕ กำหนดไววา กอนนายก  

   องคการบริหารสวนตําบล เขารับหนาท่ี ใหนายกองคการบริหารสวนตําบล      

   แถลงนโยบายตอสภาองคการบริหารสวนตําบล โดยไมมีการลงมติท้ังนี้ ภายใน  

   สามสิบวันนับแตวันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบล  

   เพ่ือใหการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลโคงยาง ดําเนินไปดวยความ

   เปนธรรมโปรงใส สามารถตรวจสอบได และตอบสนองความตองการของ 

   ประชาชนไดอยาง มีประสิทธิภาพ ภายใตกระบวนการทำงานแบบมีสวนรวมของ

   ทุกภาคสวน โดยยึดหลักประชาชน เปนศูนยกลางของการพัฒนา เพ่ือใหการ 

   พัฒนาเปนไปอยางถูกตองและยั่งยืนดังนี้ 

 ๑)  นโยบายดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

  ๑.๑  สนับสนุนสงเสริมใหเด็ก เยาวชนและประชาชนท่ัวไปในพ้ืนท่ีเขาถึง

   แหลงเรียนรู  ท้ังจากแนวนโยบายภาครัฐโดยตรง  และการสมัครใจอีกท้ัง 

   สนับสนุนการเรียนรูท่ีเกิดจากการสืบคนขอมูลจากระเบียบเครือขาย  อันเปนทำ

   ใหประชาชนไดรับรูขาวสารท่ีกวางไกล  และทันตอเหตุการณ 

  ๑.๒ ในดานการสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมท่ีเก่ียวเนื่องกับการสืบสาน 

   มรดกทางภูมิปญญา  ประเพณี  และวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชนตลอดจน 

   วัฒนธรรมการแสดงออกซ่ึงความกตัญูตอบุพการีและสูงอายุ 

  ๑.๓ ปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีราชการ 

   กำหนด 

 ๒)  ดานสาธารณสุข 

  ๒.๑ สงเสริม สนับสนุนและใหความสำคัญตอกระบวนการและวิธีการ 

   ดานสาธารณสุข 

  ๒.๒ ดำเนินการใหมีกิจกรรมเพ่ือสนองนโยบายของรัฐ  อันจะกอใหเกิด

   สุขภาวะท่ีดีตอประชาชนในพ้ืนท่ี 

/2.3 ใหความรู..... 
 



 ๑๖ 

  ๒.๓ ใหความรูความเขาใจเก่ียวกับพิษภัยและโทษของสารเสพติด  สงเสริม 

   สนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมเพ่ือการออกกำลังกาย  การเลนกีฬาของเด็ก เยาวชน

   และประชาชนท่ัวไป  เพ่ือเปนการทอนโอกาสและลดความเสี่ยงในการใช 

   สารเสพติดและในขณะเดียวกันก็เปนการทำใหมีสุขภาพอนามัยท่ีแข็งแรงสมบูรณข้ึน 

  ๒.๔ ดำเนินการและระงับโรคติดตอ 

 ๓)  ดานเศรษฐกิจและการเกษตร 

  ๓.๑ สนับสนุน  สงเสริมและใหความรูการเกษตรแบบผสมผสานเกษตร

   ทางเลือกและเกษตรอินทรียรวมท้ังสงเสริมกระบวนการเรียนรูแกเกษตรโดยยึด 

   หลักแนวทางพระราชดำริ “เกษตรพอเพียง” 

  ๓.๒ สงเสริมใหประชาชนไดนำภูมิปญญาทองถ่ินมาใชใหเกิดประโยชน  

   เพ่ือการลดรายจายและลดการใชทรัพยากรธรรมชาติ 

  ๓.๓ สงเสริมกลุมอาชีพใหเติบโต  และแข็งแรง  และพัฒนาศักยภาพของ

   กลุมได  

  
 ๔)  ดานส่ิงแวดลอม 

  ๔.๑ จัดใหมีการปรับปรุง  แกไขสภาพสิ่งแวดลอม  สถานท่ีสาธารณะใน

   พ้ืนท่ีใหมีความสะอาดเรียบรอย  ท้ังแมน้ำลำคลองและทางสัญจรตาง ๆ  

  ๔.๒ สงเสริมใหความรูแกประชาชนเก่ียวกับการอนุรักษและรักษา 

   สภาพแวดลอมรวมถึงความรูเก่ียวกับการดูแลเรื่องขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  อัน

   เปนผลกระทบตอชุมชนโดยรวม  

 ๕)  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

  ๕.๑ ดำเนินการกอสราง  ซอมแซม  ปรับปรุงถนนและเสนทางสัญจรใน

   พ้ืนท่ีเพ่ืออำนวยความสะดวกในการเดินทาง  และขนสงสินคาของประชาชน 

  ๕.๒ ดำเนินการติดตั้งซอมแซม  ปรับปรุงระบบไฟฟาในสวนท่ีใหบริการ

   ไมท่ัวถึง และสวนท่ีชำรุดเสียหาย 

  ๕.๓ สนับสนุนจัดหาแหลงน้ำอุปโภค  บริโภคใหเพียงพอตอความตองการ

   ของชุมชน 

  ๕.๔ พัฒนาอาคาร  สถานท่ีและกอสรางลานกีฬาเพ่ือบริการใหชุมชน 

   อยางท่ัวถึง 

 ๖)  ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

  ๖.๑ สนับสนุนการจัดตั้งกลุมกิจกรรมตามกฎหมาย  อันจะมีผลตอความ

   ปลอดภัยของประชาชน เชน อสตร. อปพร.  ฯลฯ  เพ่ือเปนการอำนวยความ 

   สะดวกและเพ่ิมความม่ันใจในดานความปลอดภัยแกประชาชนในพ้ืนท่ี 

 ๖.๒ สงเสริมมาตรการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

 

/7) ดานสังคม..... 



 ๑๗ 

 ๗)  ดานสังคม  การเมืองและการมีสวนรวมของประชาชน 

  ๗.๑ สงเสริมใหประชาชนในพ้ืนท่ีไดรับความรูความเขาใจศึกษาบทบาท  

   หนาท่ีของตนเอง  เก่ียวกับการมีสวนรวมทางการเมืองในทุกระดับ   เพ่ือใหมี 

   ความเขาใจถึงผลตาง ๆ ซ่ึงอาจมีผลกระทบโดยตรงตอตนเองและชุมชน 

  ๗.๒ รับฟงความคิดเห็นและเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมใน

   การบริหารจัดการมากข้ึน  โดยการเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็นรวมท้ังเปด 

   โอกาสใหมีการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

  ๗.๓ บริหารราชการโดยยึดหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีหรือ              

   หลักธรรมาภิบาล  ประกอบดวย  หลักนิติธรรม  หลักคุณธรรม  หลักความ 

   โปรงใส  หลักการมีสวนรวม  สำนึกรับผิดชอบและหลักความคุมคา 

 ๘)  ดานการบริหารจัดการ 

  ๘.๑ สงเสริมแนวทางตามพระราชดำริ 

  ๘.๒ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสำนักงานใหทันสมัย  และใหเปนไปตาม 

   นโยบายของรัฐบาล 

  ๘.๓ สงเสริมการพัฒนาการใหบริการแกประชาชนอยางท่ัวถึง 

    ขอขอบพระคุณทานประธานสภา และสมาชิกสภาองคการบริหารสวน 

   ตําบลโคงยางท่ีเคารพทุกทาน ท่ีไดใหเวลากระผมแถลงนโยบายในการพัฒนา 

   ตําบลโคงยาง ดานหลัก ๆ ท้ัง ๘ ดาน ซ่ึงเปนไปตามกรอบอำนาจหนาท่ีของ 

   องคการบริหารสวนตำบล ตลอดจนใชเปนแนวทางการพัฒนาองคการบริหารสวน

   ตำบลโคงยาง ใหเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีนาอยู โดยมีความผาสุกของ 

   ประชาชนเปนเปาหมายสูงสุด ซ่ึงกระผมพรอมท้ังคณะผูบริหารองคการบริหาร  

   สวนตําบลโคงยาง เจาหนาท่ีทุกฝายทุกระดับ มีความเห็นตรงกันวา การบริหาร  

   การพัฒนาตำบลนั้นตองมีความชัดเจน เปนธรรมโปรงใส ตรวจสอบไดทุกข้ันตอน 

   โดยการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนของสังคม ท่ีจะตองรวมมือกันดําเนินการดวย

   ความมุงม่ัน วิริยะอุตสาหะตลอดเวลา ๔ ป ขอความกรุณา จากทานประธานสภา 

   และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโคงยางทุกทานดวยความเคารพ โปรด

   กรุณาใหขอเสนอแนะ และนําปญหาขอขัดของจาก   พ่ีนองประชาชน  มาบอก 

   กลาว หากมีขอชี้แนะประการใดโปรดอยาไดเกรงใจ เราทุกคนลวนทําเพ่ือตําบล   

   โคงยางท้ังนั้น เราจะนํา ขอชี้แนะและประเด็นปญหา พรอมขอมูลท่ีวิเคราะหแลว

   เหลานั้นมา ดําเนินการแกไข และจะพัฒนาจนสุดกําลังความสามารถของ 

   สติปญญารวมกัน รวมท้ังรวมกันสรรหาคำตอบแนวทางแกไขปญหาจากทาน 

   ผูทรงคุณวุฒิ ท่ีมีหลากหลายในตําบล และพวกเรา จะตั้งใจทำงานโดยยึดถือ 

   ผลประโยชนของพ่ีนองประชาชน และผลประโยชน ของประเทศชาติโดยรวมเปน

   ท่ีตั้ง เปนจุดหมายสําคัญรวมกันเพ่ือจะนําพามาสูความสําเร็จ ความเจริุรุงเรือง

   ของตําบลโคงยางรวมท้ังพ่ีนองประชาชนและองคกรของเราตอไป ขอขอบคุณครับ 

/นายชำนาญ...... 



 ๑๘ 

 

นายชำนาญ  บัวไผ มีสมาชิกสภาทานใดจะอภิปรายหรือซักถามเก่ียวกับนโยบายท่ีนายกองคการ 
ประธานสภา บริหารสวนตำบลแถลงตอสภาองคการบริหารสวนตำบลโคงยางหรือไมครับ       

ขอเชิญครับ 
นายสิทธิศักดิ์  ฉัตรงามเนตร ขอซักถามเก่ียวกับนโยบายท่ีทานนายกองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 
สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี ๑           ไดแถลงตอสภาองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง ประมาณ 5 – 6 ขอ 

ดังนี้ครับ 
๑. นโยบายดานเศรษฐกิจ ขอ ๓.๓  สงเสริมกลุมอาชีพใหเติบโต และ 
แข็งแรง และพัฒนาศักยภาพของกลุมไดทานมีแนวทางในการสนับสนุน
และสงเสริมกลุมอาชีพท่ีมีอยูในตำบลโคงยางใหเติบโตและเขมแข็งได
อยางไรครับ 

นายณรงค  เตี้ยงสูงเนิน  สำหรับกลุมอาชีพท่ีดำเนินการอยูถามีการดำเนินการท่ีถูกตอง เปนไป 
นายก อบต.         ตามระเบยีบและกฎหมายผมก็จะสนับสนุนการดำเนินงานและประสาน    
                                     สวนราชการอ่ืนสนับสนุนงบประมาณใหตอไป 
นายสิทธิศักดิ์  ฉัตรงามเนตร ๒.  นโยบายดานโครงสรางพ้ืนฐาน ขอ ๕.๑  ดำเนินการกอสราง  
สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๑          ซอมแซม ปรับปรุงถนนและเสนทางสัญจรในพ้ืนท่ี เพ่ืออำนวยความ 

สะดวกในการเดินทาง และขนสงสินคาของประชาชน ทานมีแนวทางการ
ดำเนินการอยางไร เพราะจากการดำเนินงานท่ีผานมาผมไดรองเรียนเรื่อง
ถนน มา 3-4 ครั้ง แลว ก็ไดรับคำตอบวาแจงผูรับจางไปแลว และ
โครงการยังไมหมดระยะเวลาประกัน ซ่ึงตอนนี้ไมรูวาโครงการท่ีรองเรียน
ไวหมดระยะเวลารับประกันไปหรือยัง ยกตัวอยาง ถนนหนาศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก  

นายณรงค  เตี้ยงสูงเนิน  สำหรับเรื่องของถนนท่ีทานไดแจงรองเรียน ผมก็เห็นดวย แตขอสอบถาม 
นายก อบต. ขอเท็จจริงกับกองชางกอน  ซ่ึงถนนสายหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก – บาน

โนน ป ๒๕๖๕ ทางองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ไดอนุมัติ
งบประมาณมาดำเนนิการแลว โดยจะทำเปนถนนลาดยาง จากบานโนน 
ตำบลโปงแดง อำเภอขามทะเลสอ – โรงเรียนโคงยางวิทยา โดยจะขอให
เทติดกำแพงเลย 

นายสิทธิศักดิ์  ฉัตรงามเนตร ขอสอบถามในสวนของโครงการท่ีหมดประกันไปแลว จะทำอยางไร 
สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 1 จายเงินประกันไปแลว จะผิดระเบียบไหมในเม่ือมีชาวบานรองเรียน และ

ยังไมไดรับการแกไข 

นายณรงค  เตี้ยงสูงเนิน  ขอตรวจสอบกับกองคลังกอนวาโครงการใด  
นายก อบต. 

นายสิทธิศักดิ์  ฉัตรงามเนตร ๓.  นโยบายดานโครงสรางพ้ืนฐาน ขอ ๕.๒ ดำเนินการติดตั้งซอมแซม  
สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี ๑ ปรับปรุงระบบไฟฟาในสวนท่ีใหบริการไมท่ัวถึง และสวนท่ีชำรุดเสียหาย 

ทานมีแนวทางการดำเนินการอยางไร โดยเฉพาะเรื่องไฟฟาสาธารณะ ท่ี
โคมเกาชำรุดเสียหายบอย 

นายณรงค  เตี้ยงสูงเนิน  สำหรับไฟสาธารณะ คงจะทยอยซอมและเปลี่ยนโคมใหมเรื่อย  ๆ ครับ 
นายก อบต. 
 

/นายสิทธิศักดิ์...... 



 ๑๙ 

นายสิทธิศักดิ์  ฉัตรงามเนตร ถาเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ ของเกาท่ีเปลี่ยนก็จะเสียเหมือนเดิม ผมขอเสนอ 
สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี ๑ ใหจัดสรรงบเปลี่ยนใหมท้ังหมูบาน โดยเวียนเปนหมูบานๆ ไดม้ัยครับจะ

ไดเห็นเปนรูปธรรมชัดเจน 
นายณรงค  เตี้ยงสูงเนิน  ผมขอดูงบประมาณของกองชางกอนครับ วาจะสามารถดำเนินการได 
นายก อบต.  มากนอยเพียงใด 

นายสิทธิศักดิ์  ฉัตรงามเนตร ผมขอเสนอใหทานนายก เปลี่ยนแผงควบคุมการเปดปดไฟสาธารณะของ 
สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี ๑  แตละหมูบาน ใหมีมาตรฐานมากกวานี้เพ่ือความปลอดภัยของคนเปดปด 

นายสิทธิศักดิ์  ฉัตรงามเนตร ๔.  นโยบายดานการบริหารจัดการ ขอ ๘.๓  สงเสริมการพัฒนาการให 
สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี ๑  บริการแกประชาชนอยางท่ัวถึง มีแนวทางการดำเนินนโยบายอยางไร 

นายณรงค  เตี้ยงสูงเนิน  ถาประชาชนท่ีเดือดรอนก็จะชวยเหลือเปนรายๆตามประเด็นไป 
นายก อบต. 

นายสิทธิศักดิ์ ฉัตรงามเนตร ผมขอเสนอใหทานนายกพิจารณาการใหบริการประชาชนใหท่ัวถึง เชน 
สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี ๑ เบี้ยยังชีพ อยากใหกลับมาจายเปนเงินสด เพราะผูสูงอายุมีความ

ยากลำบากท่ีจะเดินทางไปเบิก  และใหพิจารณาเรื่องการบริการรถ 
1669 เวลาประชาชนเกิดเจ็บปวยจะมีความยากลำบากในการหารถไป
โรงพยาบาล 

นายณรงค  เตี้ยงสูงเนิน  สำหรับเรื่องเบี้ยยังชีพ ปจจุบันสวนใหญจะโอนเขาบัญชี สวนผูท่ีจะรับ 
นายก อบต. เงินสดก็แลวแตความสมัครใจ ซ่ึงเบี้ยยังชีพท่ีจายผานบัญชีเปนการ

ดำเนินการโดยกรมบัญชีกลาง และองคกรปกครองสวนทองถ่ินขางเคียงก็
ไดปรับเปลี่ยนวิธีการ   จายเบี้ยยังชีพผานบัญชีแลว 

นายสิทธิศักดิ์ ฉัตรงามเนตร ผมขอเนนตามความสมัครใจขอผูสูงอายุ แตตองอางอิงดวยระเบียบการ 
สมาชิกสภา  อบต.หมูท่ี 1 จายเบี้ยยังชีพ 

นายชำนาญ  บัวไผ  มีสมาชิกสภาทานใดจะอภิปรายหรือซักถามเก่ียวกับนโยบายท่ีนายก  
ประธานสภา   องคการบริหารสวนตำบลแถลงตอสภาองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 

อีกหรือไมครับ     ขอเชิญครับ 

นางสาวมณนิชา  เคลื่อนสูงเนิน ดิฉันขอเสนอเรื่องการใหบริการประชาชนดานเบี้ยยังชีพอยากใหจาย 
สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี ๔ แบบเงินสดเพ่ือชวยลดคาใชจายในการเดินทางไปเบิกจายเบี้ยยังชีพ และ

จะไดมีโอกาสออกพบปะประชาชนอยางเชนท่ีเคยทำมาเรื่องไฟฟา
สาธารณะอยากเสนอใหนำงบประมาณมาซอมแซมจุดเปดปด และ  
นโยบายดานโครงสรางพ้ืนฐาน ขอ ๕.๓ สนับสนุนจัดหาแหลงน้ำอุปโภค 
บริ โภคให เพียงพอตอความตองการของชุมชน มีการสนับสนุน
งบประมาณปรับปรุงซอมแซมเรื่องประปาดวยใชม้ัยคะ 

นายณรงค  เตี้ยงสูงเนิน  สำหรับไฟฟาก็กำลังจะพิจารณาจัดหางบประมาณในการจัดซ้ือรถกระเชา 
นายก อบต.  ซอมไฟฟาใหม เพราะคันเกาก็เสียบอย 

นายชำนาญ  บัวไผ  มีสมาชิกสภาทานใดจะอภิปรายหรือซักถามเก่ียวกับนโยบายท่ีนายก  
ประธานสภา องคการบริหารสวนตำบลแถลงตอสภาองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง

หรือไมครับ   ขอเชิญครับ 
 

/นายสิทธิศักดิ์....... 



 ๒๐ 

นายสิทธิศักดิ์ ฉัตรงามเนตร  ขอเสนอใหนายกพิจารณาการเปลี่ยนซอมทอเมนของระบบประปาของ 
สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี ๑ ทุกหมูบานสามารถดำเนินการไดหรือไม อีกท้ังในชวงหนาแลงน้ำไมพอใช         

น้ำจะขุน ถังเก็บน้ำดีไมพอในชวงหนาแลง 

นายณรงค  เตี้ยงสูงเนิน  สำหรับเรื่องระบบประปาของหมูท่ี ๒ - ๓ ท่ีประปาขาดทุน เพราะน้ำ 
นายก อบต. ปลอยไปกับน้ำใชไมสอดคลองกัน กำลังตรวจสอบวารั่วจุดไหน สำหรับ

การสนับสนุนคณะกรรมการประปาถาทำถูกและทำตามระเบียบถึงจะ
ดำเนินการ 

นางสาวมณนิชา  เคลื่อนสูงเนิน ดิฉันขอซักถามแนวทางในการดูแลระบบประปาตามนโยบายของทานวา 

สมาชิกสภา  อบต.หมูท่ี 4          มีแนวทางในการบำรุงรักษาระบบประปาอยางไรและอยากใหมองในภาพ 

รวมของประปาท้ังตำบลโดยเฉพาะเรื่องคุณภาพของน้ำและระบบตางๆ
เปนตน   

นายณรงค  เตี้ยงสูงเนิน  เรื่องการปรบัปรุงระบบประปาก็จะขอแกไขเรื่องทอประปากอน สำหรับ 
นายก อบต.            เรื่องการบริหารจัดการของคณะกรรมการประปาเก่ียวกับบัญชีใหไป 

ปรึกษา  กองคลัง 
นายประเทือง  กรึมสูงเนิน  ผมขออนุญาตประทวงทานประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 
สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี ๘          ครับ เนื่องจากการประชุมวันนี้เปนการประชุมรับฟงการแถลงนโยบาย     
                                       ของนายกองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง อยากใหเปนเรื่องท่ีอยูในคำ  
                                       แถลง ถาเปนประเด็นอ่ืนๆ อยากใหตั้งเปนกระทูถามครับ 
 

นางสาวมณนิชา  เคลื่อนสูงเนิน      ดิฉันก็ซักถามแนวทางในการดำเนินงาน ตามนโยบายท่ีทานนายกแถลง 
สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี 4    นโยบาย เรื่องการสงเสริมบำรุงประปาหมูบาน 
 

นายชำนาญ  บัวไผ           มีสมาชิกสภาทานใดจะอภิปรายหรือซักถามเก่ียวกับนโยบายท่ีนายก  
ประธานสภา           องคการบริหารสวนตำบลแถลงตอสภาองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง  
                                         หรือไมครับ   ขอเชิญครับ 
นางพเยาว  แจมประถม ดิฉันขอสอบถามแนวทางในการดำเนินงาน ตามนโยบายของทานดานโครงสราง 
สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี 6 พ้ืนฐานในการปรับปรุงซอมแซมเสนทางสัญจร ดิฉันขอแจงปญหาความเดือดรอน

ของประชาชนในพ้ืนท่ี เรื่อง ถนนท่ีเสียหายหลังจากน้ำทวมมีถนนชำรุดหลายจุด
พิจารณาโครงการยกระดับถนนในหมูบานใหดวยคะ สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี 6  

 

นายณรงค  เตี้ยงสูงเนิน   ผมขอรับไวพิจารณาครับ 
นายก อบต.                                          

นางสาวนงนุช  นอสูงเนิน ขอสอบถามแนวทางในการจัดเก็บขยะ จะมีการบริหารจัดการอยางไรอยากให 
สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี 5 ทานชวยอธิบายพอสังเขปคะ ซ่ึงในปจจุบันวิธีการกำจัดขยะของประชาชนในพ้ืนท่ี

โดยการเผา ซ่ึงสงกลิ่นเหม็น และมีผลกระทบกับ ชาวบาน 
นางพเยาว  แจมประถม ขอเสริมเรื่องปญหาขยะ วิธีการกำจัดโดยการเผาก็จะผิดกฎหมาย นำไป 
สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี ๖  ท้ิงท่ีตำบลอ่ืนก็จะโดนจับ อยากฝากใหทานนายกชวยพิจารณาดวย 

นายณรงค  เตี้ยงสูงเนิน สำหรับการแกไขปญหาขยะผมกำลังพิจารณาเรื่องการแกไขปญหา ท้ัง 
นายก อบต. เรื่องการทำ MOU กับสถานท่ีกำจัด และภาระคาใชจายตางๆ 

/นายสิทธิศักดิ์......... 
  



 ๒๑ 

นายสิทธิศักดิ์  ฉัตรงามเนตร ขอสอบถามประเด็นโครงการซอมแซมทางเขา – ออก อบต.โคงยาง  
สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี ๑            ถนนรับน้ำหนักไดก่ีตัน ผมวาไมนาเกิน ๑๕ ตัน แตเวลาดำเนินการรถปูน      

น้ำหนักนาจะเกิน ๒๓ ตัน รถวิ่งไปมาก็ซอมไมมีวันจบสิ้น นายกจะมี
แนวทางอยางไร เวลารถท่ีมีน้ำหนักมากวิ่งผานไปมา เพ่ือไมตองซอมแซม
แกไขตลอด รวมท้ังมาตรฐานการทำงานของผูรับจางท่ีมาดำเนินการควร
ใหดีกวานี้ 

นายณรงค  เตี้ยงสูงเนิน  การดำเนินการซอมแซมถนนสายทางเขาออก อบต. เนื่องจากเสียหาย 
นายก อบต. จากน้ำทวมท่ีผานมา ผมจะใหดำเนินการรื้อของเกาออกและเทใหม สวน

การแกไขปญหารถน้ำหนักมาก ก็จะหามรถดินไมใหวิ่งผานทาง 

นายสิทธิศักดิ์  ฉัตรงามเนตร ขอสอบถามวาในการดำเนินโครงการ มีรายละเอียดเก่ียวกับมาตรฐาน 
สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี ๑ ถนน ของถนนท่ีกอสรางในพ้ืนท่ีหรือไม วาโครงการแบบนี้ควรออกแบบ

รับน้ำหนักรถไดเทาไหร จากโครงการท่ีเปนถนนคอนกรีต เวลาผานไป   
3 – 4 เดือนหนาปูนก็โผลแลว ผมอยากขอเอกสารมาศึกษาไดม้ัยครับ 

นายณรงค  เตี้ยงสูงเนิน  เอกสารการดำเนินงานแตละโครงการสามารถติดตอขอไดท่ีกองชางครับ 
นายก อบต. 
นายชำนาญ  บัวไผ  มีสมาชิกสภาทานใดจะอภิปรายหรือซักถามเก่ียวกับนโยบายท่ีนายก  
ประธานสภา            องคการบริหารสวนตำบลแถลงตอสภาองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง  

หรือไมครับ  ถาไมมีแลว ผมขอเสนอใหทานนายกพิจารณาเรื่องรถขยะ 
และรถ 1669    ดวยครับ 

นายชำนาญ  บัวไผ  มีสมาชิกสภาทานใดจะอภิปรายหรือซักถามเก่ียวกับนโยบายท่ีนายก  
ประธานสภา   องคการบริหารสวนตำบลแถลงตอสภาองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 

หรือไมครับ หรือมีผูเขารวมประชุมทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม   
ขอเชิญครับ 

นางสาวนิภา  มาปะโท  ขออนุญาตชี้แจงโครงการท่ีองคการบริหารสวนตำบลโคงยางไดขออนุมัติ 
ผูอำนวยการกองคลัง จายขาดเงินสะสม ตอสภาองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง ในปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๙ โครงการ ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ

รับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๔)     

พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอ ๔๓ (๔) เม่ือไดรับอนุมัติใหใชจายเงินสะสมแลว องคกรปกครอง

สวนทองถ่ินตองดำเนินการกอหนี้ผูกพันใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไมเกินหนึ่งป

ถัดไป หากไมดำเนินการภายในระยะเวลาท่ีกำหนดใหการใชจายเงินสะสมนั้น

เปนอันพับไป  

  ซ่ึงในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  สภาองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 
ไดขอนุมัติจายขาดเงินสะสม จำนวน ๙ โครงการ เม่ือการประชุมสภาองคการ
บริหารสวนตำบลโคงยาง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑/๒๕๖๔ เม่ือวันท่ี ๒๙ มีนาคม 
๒๕๖๔ โดยในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไดดำเนินการไปแลว จำนวน ๔
โครงการ คือ 

 ๑.  โครงการซอมแซมถนนหินคลุก หมูท่ี ๑  งบประมาณ ๑๓๒,๖๐๐ บาท 
 ๒.  โครงการกอสรางถนน คสล. หมูท่ี ๑    งบประมาณ ๔๒๙,๘๐๐ บาท 

/3. โครงการ...... 



 ๒๒ 

 ๓.  โครงการซอมแซมถนน คสล. หมูท่ี ๔    งบประมาณ   ๔๐,๓๐๐ บาท 
 ๔.  โครงการซอมแซมถนนหินคลุก หมูท่ี ๖  งบประมาณ   ๖๐,๕๐๐ บาท  
 ซ่ึงยังเหลืออีก ๕ โครงการท่ียังไมไดดำเนินการ ดังนี้ 
 ๑.  โครงการปรับระดับถนน คสล. บานเกาะ หมูท่ี ๕ งบประมาณ ๑๙๓,๐๐๐ บาท 

 ๒.  โครงการซอมแซมพนน คสล. บานคลองพุดซา หมูท่ี ๔ (สายทางเขา หมูท่ี ๔) 

      งบประมาณ ๔๑๘,๙๐๐ บาท 

 ๓.  โครงการซอมแซมถนน คสล. บานเหมืองลี่ หมูท่ี ๗ - บานคลองพุดซา หมูท่ี ๔      

        (สายทางออก หมูท่ี ๗)   งบประมาณ ๒,๑๔๔,๓๐๐ บาท 

 ๔.  โครงการซอมแซมถนน คสล. บานเหมืองลี่ หมูท่ี ๗ - บานคลองพุดซา  

      หมูท่ี ๔ (สายทางเขา หมูท่ี ๗)  งบประมาณ ๓,๑๓๙,๒๐๐ บาท 

 ๕.  โครงการวางทอระบายน้ำ คสล. บานโคงยาง หมูท่ี ๓ งบประมาณ        

       ๓๓๖,๐๐๐ บาท  

 เนื่องจากการดำเนินงานท่ีผานมามีโครงการท่ีดำเนินการมากท้ังโครงการ          
ในขอบัญญัติงบประมาณและโครงการท่ีไดรับอนุมัติจายขาดเงินสะสม ประกอบ
กับทางองคการบริหารสวนตำบลโคงยางมีชางควบคุมงานเพียงคนเดียวทำให
ดูแลการทำงานไมท่ัวถึง ซ่ึงหลังจากทานนายกองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง       
ไดแถลงนโยบายเขาปฏิบัติหนาท่ีแลวจะไดดำเนินการตอไป 

นายชำนาญ  บัวไผ - มีสมาชิกทานใด หรือผูเขารวมประชุมทานใดมีเรื่องจะสอบถามอีกหรือไมครับ  
ประธานสภา          ถาไมมีผมขอขอบคุณทุกทานท่ีมาประชุมโดยพรอมเพรยีงกันในวันนีข้อปดประช 
     
ปดประชุมเวลา   ๑๑.๔๕   น. 
 

  (ลงชื่อ)    นายวินัย  ตะสันเทียะ  ผูจดรายงานการประชุม 
           (นายวินัย  ตะสันเทียะ) 
        เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 

 

 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชมุไดตรวจสอบบันทึกรายงานการประชุมเปนท่ีเรียบรอยแลว  
เม่ือวันท่ี    20     มกราคม  ๒๕๖๕ 

   (ลงชื่อ)   ปสำเนา  เตี้ยงสูงเนินะมวล  แสงรัศมีเพ็ญ  
    (นายสำเนา  เตี้ยงสูงเนิน) 

        สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๓ 

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  

   (ลงชื่อ)   ปประเทือง  กรึมสูงเนินระมวล  แสงรัศมีเพ็ญ  
    (นาย ประเทือง  กรึมสูงเนิน) 

สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๘ 
กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

   (ลงชื่อ)   ปมณนิชา เคลื่อนสูงเนินระมแสงรัศมีเพ็ญ  
    (นางสาวมณนิชา เคลื่อนสูงเนิน) 

สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๔ 
เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 



 ๒๓ 

  

รายงานการประชุมครั้งนี้  สภาองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง ไดรับรองรายงานการประชุมเรียบรอยแลว 
 
  (ลงชื่อ)    ประธานสภา 
     (นายชำนาญ  บัวไผ) 
 
  

  


