
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย 
สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 2  ประจ าปี พ.ศ.2556 

วันท่ี    2  ธันวาคม  2556 
ณ ห้องประชุมอาคารประชาปราโมทย์ องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย 

********************** 
ผู้มาประชุม 

     

 
1 นายสหภาพ กะเปราะน้อย ประธานสภา นายสหภาพ กะเปราะน้อย 

 
2 นายสมร  ทองตัน รองประธานสภา นายสมร  ทองตัน 

 
3 นายวิชัย ทองตัน สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 นายวิชัย ทองตัน 

 
4 นายศรัทธา เจือหอม สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 นายศรัทธา เจือหอม 

 
5 นายไพรวัลย์ ค้้านคร สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 นายไพรวัลย์ ค้้านคร 

 
6 นายวรเดช เสริมทรัพย์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 นายวรเดช เสริมทรัพย์ 

 
7 นายสุพร พุกพัน สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 นายสุพร พุกพัน 

 
8 นายบุญช่วย ทรัพย์ทวี เลขานุการสภา นายบุญช่วย ทรัพย์ทวี 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
    

 
1 นายศรีเพชร นามเดช นายก อบต.แหลมผักเบี้ย นายศรีเพชร นามเดช 

 
2 นางสาวเช่นดาว นพศรี ปลัด อบต.แหลมผักเบี้ย นางสาวเช่นดาว นพศรี 

 
3 นางสาวสุนันทา กลิ่นมาลัย บุคลากร นางสาวสุนันทา กลิ่นมาลัย 

 
4 นางอัชรา เสริมทรัพย์ หัวหน้าส้านักงานปลัด นางอัชรา เสริมทรัพย์ 

       เร่ิมประชุมเวลา  09.40  น.   เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายสหภาพ  กะเปราะน้อย  ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต้าบลแหลมผักเบี้ย   ท้าหน้าที่ประธานในที่ประชุม  กล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ  ดังนี ้
 

ระเบียบวาระท่ี  1 เร่ือง  ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม     
 ประธาน - ไม่มี 
  

ระเบียบวาระท่ี  2 รับรองรายงานการประชุม 
 ประธาน - เน่ืองจากสภายังไม่ได้เลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมดังนั้น ผม
ขอให้ทุกท่านตรวจรายงานการประชุมสภา ครั้งแรก เมื่อวันที่  18  พฤศจิกายน  2556  ว่าจะมีการแก้ไขหรือไม่ 
 ประธาน - เมื่อทุกท่านตรวจดูเป็นเวลาอันสมควรแล้ว ไม่ทราบว่าจะมีท่านใดจะเสนอให้
แก้ไขหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอถามมติที่ประชุมว่า ท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุม กรุณายกมือ 

 ท่ีประชุม - มีผู้รับรองเป็นเอกฉันท์ 
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ระเบียบวาระท่ี  3 กระทู้ถาม 
 ประธาน - ในวาระนี้ไม่มีสมาชิกยื่นกระทู้ถามมา ดังนั้น ผมขอผ่านไประเบียบวาระต่อไป 
  

ระเบียบวาระท่ี 4  เร่ืองที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นต้ังขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

 ประธาน - ในวาระนี้สภา ไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการไว้ ดังนั้นผมขอผ่านไประเบียบวาระ
ต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 5  เร่ืองที่เสนอใหม่  
   5.1  แถลงนโยบายของผู้บริหาร 
 ประธาน - เน่ืองจากตามพระราชบัญญัติสภาต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบล  พ.ศ.2537  
แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 5  พ.ศ.2546  มาตรา 58/5  วรรคสอง  ก้าหนดให้ประธานสภาเรียกประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต้าบลเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลแถลงนโยบายโดยไม่มีการลงมติภายในสิบห้าวัน นับแต่
วันที่มีการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล วรรคสาม ก้าหนดว่า การประชุมเพื่อแถลงนโยบายของ
นายกให้กระท้าโดยเปิดเผย โดยนายกต้องจัดท้านโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภา อบต.ทุกคนที่มา
ประชุม ดังนั้นเพื่อให้การด้าเนินงานของสภา เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าวสภา จึงเรียกประชุมและแจ้งให้ท่านนายก
มาแถลงนโยบายต่อสภาในวันนี้ ผมขอเชิญท่านนายกแถลงนโยบาย 
 นายก  - เรียนประธานสภา และเพื่อนสมาชิกทุกท่าน 

กระผม นายศรีเพชร  นามเดช  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลแหลมผักเบี้ย ขอแถลงนโยบายโดยเรียน
ท่านประธานสภา ผ่านไปยังเพื่อนสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนต้าบลแหลมผักเบี้ย และพี่น้องประชาชนชาว
ต้าบลแหลมผักเบี้ยที่เคารพทุกท่าน เพื่อท่านทั้งหลายจะได้รับทราบนโยบายและแนวทางในการบริหารราชการ
องค์การบริหารส่วนต้าบลแหลมผักเบี้ย ของนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลในช่วงระยะเวลา  4 ปีจากนี้ไปตาม
วาระที่กฎหมายก้าหนด 

ตามที่ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติเห็นชอบให้ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วน
ต้าบลแหลมผักเบี้ย โดยให้กระผมเป็นนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลแหลมผักเบี้ย เมื่อวันที่  5 พฤศจิกายน 
2556  นั้น ก่อนอ่ืนกระผมใคร่ขอขอบพระคุณ  พี่น้องชาวต้าบลแหลมผักเบี้ยที่ได้ให้การสนับสนุนและความ
ไว้วางใจให้กับกระผมในคร้ังนี้  กระผมขอยืนยันถึงความตั้งใจที่จะท้าหน้าที่ด้วยความตั้งใจเพื่อให้ต้าบลแหลม
ผักเบี้ยเจริญก้าวหน้า เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน  และมุ่งเน้นการท้างานที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามสโลแกนของ
ทีม ที่ว่า ร่วมคิด ร่วมท้า น้าความเจริญสู่ต้าบลแหลมผักเบี้ย  
ท่านประธานที่เคารพ 
                เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต้าบลแหลมผักเบี้ยสามารถด้าเนินการไปได้อย่างมีทิศทาง
และสามารถวางแผนการท้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล กระผมจึงได้ก้าหนดนโยบายการบริหาร
ราชการองค์การบริหารส่วนต้าบลแหลมผักเบี้ย ดังนี้ 
 



-3- 
 

1. นโยบายด้านการบริหารจัดการท่ีดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน  
1.1 เสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรมและจริยธรรม แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ให้

มีการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมทั้งพัฒนาความรู้  ความสามารถ ให้มีขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 

1.2 ปรับเปลี่ยนวิธีการท้างานของบุคลากรให้เข้าถึงประชาชน 

1.3 เปิดโอกาสให้ ประชาชน ผู้น้าท้องถิ่นเข้าถึง และมีส่วนร่วม ในการแสดงความคิดเห็นโดยยึดหลักการ 
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน 
 2. นโยบายด้านการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ 
  2.1  ส่งเสริมการรวมกลุ่มของประชาชนให้มีความเข้มแข็ง โดยพัฒนาองค์ความรู้และขยายเครือข่ายเพื่อ
การแข่งขันด้านการตลาด ควบคู่กับการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 

2.2 ส่งเสริมสนับสนุนต้าบลแหลมผักเบี้ยให้เป็นตลาดกลางอาหารทะเล เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน  
 2.3 ส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ของต้าบล พร้อมสร้างเครือข่ายการจ้าหน่าย 
 3. นโยบายด้านการท่องเท่ียว 
 3.1 ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่น 
 3.2 พัฒนาและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ 
 3.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่ 
 4. นโยบายด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ 

4.1 ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษาภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประโยชน์ใน
การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพในอนาคต เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน คอมพิวเตอร์ ฯลฯ 

 4.2 ส่งเสริมการศึกษาในระดับปฐมวัย เพื่อมุ่งพัฒนาความพร้อมให้กับเด็ก ให้ได้รับการพัฒนาทางร่างกาย  
จิตใจ  อารมณ์  สังคมและสติปัญญา  ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

4.3 จัดหาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ สื่อการเรียน การสอน ที่ทันสมัย มีคุณภาพและมีมาตรฐานทางวิชาการ เพื่อ
เพิ่มทักษะให้แก่เด็กเล็กในการเรียนรู้ อย่างพอเพียง 

4.4 ส่งเสริมและสนับสนุน ให้มีการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชน เพื่อเชื่อมความสามัคคีระหว่างชุมชน  และ 
ปลูกฝังให้เยาวชนรักการกีฬา และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

4.5 ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชนให้ออกก้าลังกาย สนับสนุนอุปกรณ์การออกก้าลังกาย  
และสนามกีฬาให้ชุมชน  ตามความเหมาะสมของแต่ละชุมชน 

5. นโยบายด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
5.1 ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่าง ๆ  และถ่ายทอด 

ประสบการณ์ ให้แก่คนรุ่นหลัง  เพื่อพัฒนาการสร้างอาชีพต่อไปอย่างเป็นรูปธรรม 

5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี  วัฒนธรรมและวันส้าคัญทางศาสนา 
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6. นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
6.1 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ้าหมู่บ้าน (อสม.)  ในการให้บริการด้าน 

สุขภาพแก่ประชาชนในหมู่บ้าน 
6.2 ปลูกฝังให้ประชาชนรักและดูแลสุขภาพ  และมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดของหมู่บ้าน  เพื่อให้ 

ต้าบลแหลมผักเบี้ยเป็นเมืองน่าอยู่ 
6.3 พัฒนาการสังคมสงเคราะห์ให้ครอบคลุม และทั่วถึงผู้ด้อยโอกาส  ผู้ยากไร้ในชุมชนอย่างเป็นธรรม   
6.4 ให้การสงเคราะห์ผู้ประสบภัยธรรมชาติ และสาธารณภัยต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ 

ประชาชนในเบื้องต้น 
7. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

             7.1  ก่อสร้าง บ้ารุงและปรับปรุงถนน สะพาน ท่อระบายน้้า ให้มีสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้ 
7.2 พัฒนาแหล่งน้้า ระบบประปา คู คลองและท่าเทียบเรือให้มีสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้                   
7.3 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ตามจุดต่างๆ ที่จ้าเป็นและเหมาะสม  เพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน 

ของประชาชน 
            กระผมขอให้ความเชื่อมั่นแก่สภา ฯ แห่งนี้ว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต และมีความมุ่งมั่นที่จะ
บริหารงานให้องค์การบริหารส่วนต้าบลแหลมผักเบี้ยมีความเจริญก้าวหน้า  เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
ต้าบลแหลมผักเบี้ยขอขอบคุณ  

 ประธาน - มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามนโยบายข้อไหนเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้ามีขอเชิญ 

 สุพร  - นายกจะด้าเนินการตามที่แถลงไว้เมื่อไหร ่
 นายก  - ด้าเนินการทันท ี  

 ประธาน - มีสมาชิกจะสอบถามอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอผ่านไประเบียบวาระต่อไป 
 

   5.2  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ลาออกจากต าแหน่ง 
 ประธาน - ผมได้รับหนังสือจากคุณบุญช่วย ทรัพย์ทวี ว่าขอลาออกจากต้าแหน่ง เลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลแหลมผักเบี้ย  โดยเหตุผลว่าไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในต้าแหน่งเลขานุการสภาได้  
ซึ่งการลาออกเป็นหนังสือของคุณบุญช่วย  ยังไม่มีผล  จะมีผลก็ต่อเมื่อสภามีมติให้พ้นจากต้าแหน่ง ดังนั้นผมจึงน้า
เร่ืองนี้มาขอมติต่อที่ประชุมผมขอถามมติที่ประชุมว่า ท่านใดเห็นชอบให้คุณบุญช่วย ทรัพย์ทวี พ้นจากต้าแหน่ง
เลขานุการสภา อบต. กรุณายกมือ 

 ท่ีประชุม - มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้พ้นจากต้าแหน่ง 
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   5.3  เลือก เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 ประธาน - สือเน่ืองจากวาระที่ 5.2 เมื่อต้าแหน่งเลขานุการสภา อบต. ว่างลง สภาจ้าเป็นต้อง
เลือกเลขานุการสภาใหม่  ซึ่งการเลือกตามพระราชบัญญัติสภาต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้า บล พ.ศ. 2537  
แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 5  พ.ศ.2546  มาตรา 57  ก้าหนดให้สภาเลือกปลัด อบต. หรือสมาชิกสภาเป็นเลขานุการ  
ส่วนวิธีการเลือกให้เสนอชื่อและขอผู้รับรองอย่างน้อย  2  คน  ผมขอเชิญเสนอ 

 สมร  - ผมขอเสนอ ปลัดเช่นดาว  นพศรี 
 ประธาน - ขอผู้รับรอง 
 ท่ีประชุม - มีผู้ยกมือรับรองทั้งสภา 
 ประธาน - มีท่านใดเสนอสมาชิกหรือไม่  ถ้าไม่มี ผมถือว่าที่ประชุมมีมติเลือก ปลัด อบต. 
คุณเช่นดาว  นพศร ี ด้ารงต้าแหน่งเลขานุการสภา อบต. 
 

   5.4  เลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 ประธาน - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  
ข้อ 33  ก้าหนดว่ารายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกคราวต้องให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้
ตรวจสอบแล้วให้ท้าส้าเนารายงานการประชุม  ซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบแล้วขึ้น
อย่างน้อยสองฉบับ เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีโอกาสตรวจดูได้ก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน เพื่อให้
สภาท้องถิ่นรับรองรายงานการประชุมนั้น  ดังนั้นสภาจะต้องตั้งคณะกรรมการขึ้น ซึ่งตามระเบียบข้อ 103 ก้าหนดว่า
คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มี 2 ประเภท คือ คณะกรรมการสามัญ และคณะกรรมการวิสามัญ  คณะกรรมการสามัญ
จะประกอบด้วยสมาชิกสภา ส่วนคณะกรรมการวิสามัญจะประกอบด้วยสมาชิกสภาหรือบุคคลทีไม่ได้เป็นสมาชิก
สภา  ซึ่งสภาจะเลือกสามัญหรือวิสามัญก็ได้  จ้านวนกรรมการคือไม่น้อยกว่า 3 คน  แต่ไม่เกิน 7 คน  ส้าหรับวิธีการ
เลือกคณะกรรมการนั้น ตามระเบียบ ข้อ 107 ก้าหนดไว้ว่า ให้สมาชิกสภาหรือผู้บริหารเสนอชื่อ สมาชิกสภา หรือ
บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาแล้แต่กรณี ในกรณีสมาชิกสภาเป็นผู้เสนอ ต้องมีสมาชิกสภารับรองไม่น้อยกว่าสอง
คน ส่วนกรณีที่ผู้บริหารเสนอ ไม่ต้องมีผู้รับรองฉะนั้น เพื่อให้การด้าเนินงานเป็นไปตามระเบียบ ผมขอให้สมาชิก
พิจารณาก่อนว่าสภาจะแต่งต้ังคณะกรรมการสามัญหรือวิสามัญ 
 สมร  - ผมขอเสนอตั้งคณะกรรมการสามัญ  

 ประธาน - มีสมาชิกจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมถือว่าที่ประชุมมีมติให้ตั้ง
กรรมการสามัญ โดยกรรมการมาจากสมาชิกสภาเท่านั้น ส้าหรับจ้านวนกรรมการที่ประชุมจะเลือกกี่คน 

 ศรัทธา  - ผมขอเสนอ 3 คน 

 ประธาน - มีสมาชิกจะ เสนอมากกว่านี้หรือไม่  ถ้ าไม่มี  ผมถือว่าที่ประชุมมีมติให้
คณะกรรมการมีจ้านวน 3 คน 

 ประธาน - ผมขอให้สมาชิกเสนอชื่อผู้ที่จะมาท้าหน้าที่ในคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุม โดยเสนอทีละชื่อ และขอผู้รับรองด้วย 
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 สมร  - ผมขอเสนอนายศรัทธา  เจือหอม  

 ประธาน - ขอผู้รับรอง 
 ท่ีประชุม - มีผู้ยกมือรับรองทั้งสภา  

 ประธาน - มีผู้รับรองถูกต้อง มีท่านใดจะเสนอชื่อกรรมการ คนที่หนึ่งอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอ
เชิญเสนอชื่อกรรมการคนที่สอง  

 สมร  - ผมขอเสนอ นายบุญช่วย  ทรัพย์ทวี  

 ประธาน - ขอผู้รับรอง 
 ท่ีประชุม - มีผู้ยกมือรับรองทั้งสภา  

 ประธาน - มีผู้รับรองถูกต้อง มีท่านใดจะเสนอชื่อกรรมการคนที่สองอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอ
เชิญเสนอชื่อกรรมการคนที่สาม 

 สมร  - ผมขอเสนอ นายสุพร  พุกพัน  

 ประธาน - ขอผู้รับรอง 
 ท่ีประชุม - มีผู้ยกมือรับรองทั้งสภา 
 ประธาน - มีผู้รับรองถูกต้อง มีท่านใดจะเสนอชื่อกรรมการ คนที่สามอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี 
เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นายศรัทธา  เจือหอม  นายบุญช่วย  ทรัพย์ทวี  และนายสุพร  พุกพัน  เป็น
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ส่วนการเลือกต้าแหน่งประธาน และเลขานุการ  ตามระเบียบ ข้อ 109  
ก้าหนดให้เลขาฯ สภาเป็นผู้นัด และเปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นคร้ังแรก  ไม่ทราบว่าทางเลขาฯ จะนัด
เมื่อไหร ่
 เลขาฯ สภา - ดิฉันขอนัดประชุมวันที่ 3  ธันวาคม  2556  เวลา  13.30 น. ณ ห้องประชุม อบต. 
ขอเชิญท่านคณะกรรมการทุกท่านมาประชุมตามก้าหนดด้วย 
 ท่ีประชุม - รับทราบ 
 

   5.5  เลือก กรรมการจัดท าแผนพัฒนา อบต. 
 ประธาน - ขอเชิญเลขาฯ ชี้แจง 
 เลขาฯ สภา - เรียนท่านประธาน  เนื่องจากตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท้า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  ก้าหนดให้ อบต. ด้าเนินการจัดท้าแผนให้เป็นไปตาม
ระเบียบซึ่งโครงสร้างจะมีคณะกรรมการจ้านวน 3 ชุด คือ คณะกรรมการสนับสนุนจัดท้าแผน  คณะกรรมการ
พัฒนาอบต. และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต. ในส่วนของกรรมการจะต้องมีตัวแทน
สมาชิกสภาเข้าร่วมจ้านวน 2 คณะ คือ คณะกรรมการพัฒนา อบต. และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโดยขอ
ตัวแทนสมาชิกสภากคณะละ 3 คน ส้าหรับรายละเอียดโครงสร้างของคณะกรรมการและบทบาทหน้าที่ ดิฉันได้แจก
เอกสารให้ทุกท่านแล้ว 
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 ประธาน - ผมขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อ ผู้ที่จะเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนา อบต. ก่อน 
โดยให้เสนอทีละชื่อ และขอผู้รับรองไม่น้อยกว่าสองคนด้วย 

 สุพร  - ผมขอเสนอนายสมร  ทองตัน 

 ประธาน - ขอผู้รับรองด้วย 
 ท่ีประชุม - มีผู้รับรองทั้งสภา 
 ประธาน - การรับรองถูกต้อง ขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อ 

 สมร  - ผมขอเสนอนายศรัทธา  เจือหอม 

 ประธาน - ขอผู้รับรองด้วย 
 ท่ีประชุม - มีผู้รับรองทั้งสภา 
 

 

 ประธาน - การรับรองถูกต้อง ขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อ 

 ศรัทธา  - ผมขอเสนอ นายบุญช่วย  ทรัพย์ทวี 
 ประธาน - ขอผู้รับรอง 
 ท่ีประชุม - มีผู้รับรองทั้งสภา 
 ประธาน - การรับรองถูกต้อง มีสมาชิกเสนอท่านอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี สรุปว่าที่ประชุมมี
มติเลือกนายสมร  ทองตัน , นายศรัทธา  เจือหอม , และนายบุญช่วย  ทรัพย์ทวี  เป็นตัวแทนเข้าร่วมคณะกรรมการ
พัฒนาอบต. 
 ประธาน - ต่อไปผมขอให้สมาชิกเสนอชื่อผู้ที่จะเป็นตัวแทนคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา อบต. 
 สมร  - ผมขอเสนอนายวิชัย  ทองตัน 

 ประธาน - ขอผู้รับรอง 
 ท่ีประชุม - มีผู้รับรองทั้งสภา 
 ประธาน - การรับรองถูกต้อง ขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อ 

 ไพรวัลย์  - ผมขอเสนอ นายสุพร  พุกพัน 

 ประธาน - ขอผู้รับรอง 
 ท่ีประชุม - มีผู้รับรองทั้งสภา 
 ประธาน - การรับรองถูกต้อง ขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อ 

 บุญช่วย  - ผมขอเสนอนายไพรวัลย์  ค้้านคร 
 ประธาน - ขอผู้รับรอง 
 ท่ีประชุม - มีผู้รับรองทั้งสภา 
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 ประธาน - การรับรองถูกต้อง มีสมาชิกจะเสนอท่านอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี สรุปว่าที่ประชุม
มีมติเลือกนายวิชัย  ทองตัน  นายสุพร  พุกพัน  และนายไพรวัลย์  ค้้านคร  เป็นตัวแทนเข้าร่วมคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา อบต. 
  

   5.6  เลือก กรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แหลมผักเบี้ย 
 ประธาน - ขอเชิญผู้เสนอชี้แจง  

 สุนันทา  - เรียนท่านประธาน กองทุนหลักประกันสุขภาพ เป็นกองทุนที่ตั้งขึ้นมาด้วย
งบประมาณสนับสนุนจาก สสส. จัดสรรให้ตามจ้านวนประชากร คนละ 45 บาท และงบประมาณจากอบต. สมทบ
กองทุนไม่น้อยกว่า 30 เปอร์เซ็น ของยอดจัดสรรโครงการที่จะด้าเนินการจะต้องเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ผู้สูงอายุ 
อนามัยแม่และเด็ก ซึ่งโครงการที่เสนอส่วนใหญ่มาจากทางอนามัย คณะกรรมการที่ตั้งจะมีนายก อบต.เป็นประธาน
โดยต้าแหน่ง มีผู้น้าชุมชน ผู้ใหญ่ ก้านัน อสม. สมาชิกสภา 2 คน และมีที่ปรึกษากองทุนมาจากโรงพยาบา ลบ้าน
แหลม  สาธารณสุขอ้าเภอ หน้าที่คณะกรรมการจะมีหน้าที่พิจารณาโครงการที่หมอหรือกลุ่มองค์กรเสนอขอ
งบประมาณ ขณะนี้เงินกองทุนมีสามแสนกว่าบาท วาระการด้ารงต้าแหน่ง 2 ปี ซึ่งในปี 57  ทางส่วนกลางจะแก้ไข
ให้มีวาระ 4  ปี  ดิฉันขอให้ที่ประชุมเสนอสมาชิก 2 คน 

 ประธาน - ขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อ  

 สมร  - ผมขอเสนอนายไพรวัลย์  ค้้านคร  

 ประธาน - ขอผู้รับรอง 
 ท่ีประชุม - มีผู้รับรองทั้งสภา  

 ประธาน - การรับรองถูกต้อง ขอเชิญเสนอชื่อคนที่สอง  

 ศรัทธา  - ผมขอเสนอ นายสหภาพ  กะเปราะน้อย 
 ประธาน - ขอผู้รับรอง 
 ท่ีประชุม - มีผู้รับรองทั้งสภา 
 ประธาน - การรับรองถูกต้อง สรุปว่าที่ประชุมเลือกนายไพรวัลย์  ค้้านคร  และผมเข้าร่วม
เป็นคณะกรรมการกองทุน 
 

ระเบียบวาระท่ี 6  เร่ือง อ่ืน ๆ  
 ประธาน - มีท่านใดจะเสนอเร่ืองอื่นหรือไม่ ถ้ามี ขอเชิญ 

 สุนันทา  - ดิฉันจะจัดท้าทะเบียนประวัติของสมาชิกสภา ดังนั้น ขอรูปขนาด 2 นิ้ว 6 รูป 1 
นิ้ว  6 รูป  ซึ่งรูปอาจแต่งชุดข้าราชการหรือชุดขาวก็ได้  และให้ถ่ายส้าเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจ้าตัว
ประชาชน  อย่างละ 1 ชุด  มาให้ดิฉันด้วย 
 สมร  - ผมจะขอให้ปลัดจัดท้าข้อมูลเบอร์โทรศัพท์  ผู้บริหาร พนักงาน สมาชิก แจกให้
สมาชิกทุกคนทราบด้วย 
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 อัชรา  - ดิฉันจะขอรายชื่อสมาชิกเพื่อเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอบต. ซึ่งจะมีการประเมินปีละ 2 ครั้ง ขอรายชื่อ 2 ท่าน 

 ท่ีประชุม - มีมติเห็นชอบให้ประธานสภาและรองประธานสภาเข้าร่วมเป็นกรรมการ 
 ประธาน - มีท่านใดจะเสนอเร่ืองอื่นอีกหรือไม่  ถ้าไม่มี ผมขอปิดประชุม 
   ปิดประชุมเวลา  11.55  น. 

   
 

                      (นางสาวเช่นดาว  นพศรี) 
    เลขาฯ / ผู้จดรายงานการประชุม 

 

 

               
   ( นายสหภาพ  กะเปราะน้อย ) 

                                                                     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลแหลมผักเบี้ย 
 

 

 

 

 


