
 
บันทึกรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก  

สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำป 2565 
วันพุธที่ 10 มกราคม  พ.ศ.2565 เวลา  10.00 น. 
ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก 

----------------------------------- 
ผูเขาประชุม 

 

ลำดับท่ี ช่ือ - สกุล ตำแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
1. นายสายฟา ฟองดา สมาชิกสภา อบต. หมู 1 สายฟา ฟองดา  
2. นายบัญทึก ผากิม สมาชิกสภา อบต. หมู 2 บัญทึก ผากิม  
3. นายวิชิต มังสั้น สมาชิกสภา อบต.หมู 3 วิชิต มังสั้น  
4. นายอำภร ทวกออน สมาชิกสภา อบต. หมู 4 อำภร ทวกออน  
5. นายสุวัตร ทุมลา สมาชิกสภา อบต.หมู 5 สุวัตร ทุมลา  
6. นายสุรศักดิ์ ผมปน สมาชิกสภา อบต. หมู 6 สุรศักดิ์ ผมปน  
7. นายพีระพงษ นวลศรีใส ปลัด อบต.เดนเหล็ก พีระพงษ นวลศรีใส  

ผูขาดประชุม 

-  ไมมี 

ผูเขารวมประชุม 
 

ลำดับ
ท่ี 

ช่ือ – สกุล ตำแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1. รอยตำรวจตรีสุวิชา เพียงตา นายก อบต.เดนเหล็ก สุวิชา เพียงตา  
2. นายกฤติน ซอมจันทา รอง นายก อบต.เดนเหล็ก กฤติน ซอมจันทา  
3. นางยุพิน พรมจวง รอง นายก อบต.เดนเหล็ก ยุพิน พรมจวง  

4. นางเบญจมาศ จันทรคำ เลขานุการฯ นายก เบญจมาศ จันทรคำ  
5. นางรัตนาพร    นันทะวิชัย ผูอำนวยการกองคลัง รัตนาพร    นันทะวิชัย  
6. นายทวีศักดิ์ พงษพานิช ผูอำนวยการกองชาง ทวีศักดิ์ พงษพานิช  
7. นางสาวไพลิน      กล่ำแกว หัวหนาสำนักปลัด ไพลิน      กล่ำแกว  
8. จ.อ.สุนทร  สอนดี ผูอำนวยการกองสวัสดิการสังคม จ.อ.สุนทร สอนดี  
9. นางสาวทัศนันท บุญพันธ นักวิเคราะหนโยบายและแผน ทัศนันท บุญพันธ  

10.       
11.       
12.       
13.       
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เริ่มประชุม เวลา 10.00 น. 

นายพีระพงษ นวลศรีใส อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๕๔  และ ๕๖ แหงพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการ 
เลขานุการสภาฯ บริหารสวนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7 พ.ศ.2562 เพ่ือใหการปฏิบัติงาน

ใหเปนไปตามระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวของ บัดนี้สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดน
เหล็ก มาประชุมครบองคประชุมและขอเชิญประธานสภาฯ จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และ
ไดกลาวเปดประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตอไป 

นายบัญทึก ผากิม จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย 
ประธานสภาฯ  ผมขอเปดการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก ซ่ึงเปนการประชุมสภาองคการ 
                             บริหารสวนตำบล สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจำป พ.ศ. ๒๕65 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

นายบัญทึก  ผากิม 1.1 เรื่อง การเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก สมัยสามัญ สมัยท่ี  1  
ประธานสภาฯ  ประจำป 2565 

ดวยสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก ไดประกาศประชุมสภาองคการบริหาร
สวนตำบล เดนเหล็ก สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจำป 2565 เม่ือวันท่ี 4 มกราคม 2565 ตั้งแต
วันท่ี 10 – 24  มกราคม  2565  มีกำหนดไมเกิน 15 วัน นั้น 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๔ แหงพระราชบัญญัติสภาตำบล และองคการ
บริหารสวนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแกไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับท่ี 7 ) พ.ศ. ๒๕62 และขอ ๒๒ 
แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และแกไข
เพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 จึงประกาศเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบล
เดนเหล็ก สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจำป ๒๕65 ในวันจนัทรท่ี 10 มกราคม ๒๕65  เวลา 
10.00 น. ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก 

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน  

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  4  เดือน มกราคม  พ.ศ. ๒๕65 
         บันทึก  ผากิม 

                        (นายบัญทึก   ผากิม) 
                    ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก ครั้งแรก ประจำป 
2564  เม่ือวันพุธท่ี 29  ธันวาคม  ๒๕64  

นายบัญทึก ผากิม ขอเชิญ เลขานุการสภาฯ แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ 
นายพีระพงษ นวลศรีใส  ตามสำเนารายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก  ครั้งแรก   
เลขานุการสภาฯ เม่ือวันพุธท่ี 29 ธันวาคม  ๒๕64 สมาชิกสภาฯทานใดจะแกไขเปลี่ยนแปลงขอความในการ

ประชุมฯ ท่ีไดจัดสงสำเนาใหกับทุกทาน หรือไมครับ มีสาระสำคัญ ดังนี้  
       

/ระเบียบ............ 



-3- 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
1.1 เรื่อง แนะนำตัวสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก มติท่ีประชุม 

รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง เลือกประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก 
“ในการเลือกประธานสภาทองถ่ิน รองประธานสภาทองถ่ิน หรือเลขานุการสภา

ทองถ่ิน ถามีการเสนอชื่อผูสมควรไดรับการแตงตั้งเพียงตำแหนงละหนึ่งคน ใหถือวาผูนั้นไดรับ

เลือก” สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก ไดเสนอชื่อผูท่ีเห็นสมควรจะเปน

ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก เพียงทานเดียว คือ นายบัญทึก  ผากิม 

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก หมูท่ี 2 เพ่ือใหทานนายอำเภอน้ำปาดไดลง

นามแตงตั้งประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก   

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เลือกรองประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก ท่ี

ประชุมมีมติ เลือก นายสุวัตร  ทุมลา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก หมูท่ี 5 

เปนรองประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก  

 ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง การเลือกเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก 
ท่ีประชุมมีมติให นายพีระพงษ  นวลศรีใส ปลัดองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก เปน
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก 

    ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง อ่ืนๆ 
1.1 เรื่อง การกำหนดสมัยประชุม ประจำป มติท่ีประชุม เห็นชอบใหกำหนดสมัย 

ประชุม สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจำป พ.ศ. ๒๕65  ในวันท่ี 10 – 24 มกราคม  2565 ดวย
มตคิะแนนเสียง 5 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

    ปดประชุม เวลา 18.00 น. 
นายบัญทึก ผากิม เชิญทานสมาชิกสภาจะมีขอซักถามหรือไมครับ ถาไมมีผมขอมติรับรองรายงานการประชุมครับ 
ประธานสภาฯ 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบล  การประชุมสภา  ฯ 
ครั้งแรก เม่ือวันพุธท่ี 29 ธันวาคม ๒๕64 ดวยมติเสียง 5 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง  

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพ่ือทราบ 

3.1 เรื่อง การแถลงนโยบายฯ ของ รอยตำรวจตรีสุวิชา เพียงตา นายกองคการบริหาร-
สวนตำบลเดนเหล็ก 

นายบัญทึก ผากิม ขอเชิญเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภา 
นายพีระพงษ นวลศรีใส  มาตรา 58/5 ท่ีกำหนดไววากอนนายกองคการบริหาร-สวนตำบลเขารับหนาท่ี ให 
เลขานุการสภาฯ ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลเพ่ือให 

นายกองคการบริหารสวนตำบลแถลงนโยบายตอสภาองคการบริหารสวนตำบลโดยไมมีการ 
ลงมต ิภายใน 30 วัน นับแตวันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตำบล ครับ 

นายบัญทึก ผากิม ขอเชิญรอยตำรวจตรีสุวิชา เพียงตา นายกองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็กแถลงนโยบาย 
ประธานสภา  ครับ         

/ทานประธาน.......... 
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ทานประธานสภา สมาชิกองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก  ท่ีเคารพ 

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537  
แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 7  พ.ศ.2562 มาตรา 58/5 ท่ีกำหนดไววากอนนายกองคการบริหาร-
สวนตำบลเขารับหนาท่ี ใหประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลเรียกประชุมสภาองคการ
บริหารสวนตำบลเพ่ือใหนายกองคการบรหิารสวนตำบลแถลงนโยบายตอสภาองคการบริหาร- 
สวนตำบลโดยไมมีการลงมติ ภายใน 30 วัน นับแตวันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองคการ-
บริหารสวนตำบล   

ขาพเจา รอยตำรวจตรีสุวิชา เพียงตา นายกองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก  ขอ
เรียนวานโยบายการบริหารงานในระยะเวลา 4 ป ขางหนา ตั้งแต พ.ศ.2565 – 2568 ซ่ึงได 
กำหนดทิศทางในการพัฒนาและบริหารงานองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก ใหเกิดความ
เชื่อม่ันจากประชาชน และองคกรตางๆ ในการจัดบริการสาธารณะภายใตอำนาจหนาท่ีท่ี
กฎหมายบัญญัติหรือกำหนดใหเปนหนาท่ีขององคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก 

ในการบริหารราชการองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอการ
พัฒนาทองถ่ินในทุกมิติและเปนประโยชนตอประชาชน ตลอดจนสามารถแกไขปญหาและ
สนองตอบความตองการของประชาชนไดอยางรวดเร็วมีประสิทธิภาพ การบริหารราชการ
เปนไปดวยความเรียบรอย โปรงใส เปนธรรม ตามวิธีการบริหารกิจการบานมืองท่ีดี มีการวาง
แผนการพัฒนาท่ีดี โดยมีเปาหมายสูงสุดสูการบรรลุวิสัยทัศนการพัฒนาขององคการบริหาร
สวนตำบลเดนเหล็ก จึงไดกำหนดนโยบายเปนกรอบในการพัฒนาและการปฏิบัติราชการของ
องคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก ดังนั้น เพ่ือใหเปนไปตามความใน มาตรา 58/5 
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล  พ.ศ. 2537  แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับ 
ท่ี 7  พ.ศ.2562 จึงขอแถลงนโยบายในการบริหารราชการองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก 
ดังนี้ 
นโยบายหลัก  9  ดาน 
1. ดานการปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย 

สถาบันพระมหากษัตริยมีความสำคัญยิ่งตอประเทศและประชาชนชาวไทยถือเปน
หนาท่ีสำคัญท่ีจะเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริยและปกปองรักษาพระบรมเดชานุภาพดวยความ
จงรักภักดี ดังนี้ 

1.1 สืบสาน รักษา ตอยอดศาสตรพระราชาและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาเปนหลักสำคัญในการบำบัดทุกขและบำรุงสุขใหประชาชน 
และพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็กตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

1.2 สรางความตระหนักรู เผยแพร และปลูกฝงใหประชาชนมีความรูความเขาใจท่ี
ถูกตองและเปนจริงเก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริยและพระราชกรณียกิจเพ่ือประชาชน เพ่ือ
กอใหเกิดการมีสวนรวมอยางถูกตองกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขในบริบทของไทย 
2. ดานโครงสรางพ้ืนฐานและการพัฒนาภาคเกษตรกรรม  

พัฒนา กอสราง ปรับปรุง โครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ใหท่ัวถึง
ไดมาตรฐาน และการพัฒนาภาคเกษตรกรรม ในพ้ืนท่ีตำบลเดนเหล็ก กอสรางและปรับปรุง
ระบบสาธารณูปโภคและภาคเกษตรกรรม ไดแก ถนน ทอระบายน้ำ ไฟฟาสาธารณะ 
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ลำเหมือง ฝาย สถานีสูบน้ำดวยไฟฟา ประปา เปนตน ประสานหนวยงานตางๆ เพ่ือขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณตอไป พรอมท้ังบูรณาการแกไขปญหาถนนเขาสูพ้ืนท่ี ทำการ เกษตร
มีลักษณะแคบ เปนหลุมเปนบอ , ปญหาน้ำไมเพียงพอและไมท่ัวถึง , ปญหาไฟฟาสาธารณะ
ภายในตำบลยังไมครอบคลุม ,ปญหาการขาดแคลนน้ำเพ่ือการเกษตรในชวงฤดูแลง , ปญหา
เศรษฐกิจตกต่ำ  ตนทุนการผลิตสูง ปุย ยา เมล็ดพันธุมีราคาแพง  
3. ดานการรักษาความสงบเรียบรอยและความม่ันคง 

สงเสริมสนับสนุนการสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินใหกับประชาชน 
ในพ้ืนท่ีตำบลเดนเหล็ก บูรณาการรวมกับหนวยงานตางๆ แกไขปญหายาเสพติดในพ้ืนท่ีตำบล
เดนเหล็ก 
4. ดานการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น และนันทนาการ 

สงเสริมดานการศึกษาใหกับโรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็กในพ้ืนท่ี เชน จัดหา 
วัสดุสื่อการเรียนการสอน สนามเด็กเลน ปรับปรุงอาคารสถานท่ี อาหารเสริมนม  อาหาร
กลางวัน กิจกรรมตางๆของโรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  สงเสริม สนับสนุนใหมีการสืบสาน
วัฒนธรรม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน ตลอดถึงจนภูมิปญญาทองถ่ิน สงเสริมใหประชาชน
ในพ้ืนท่ีออกกำลังกาย 
5. ดานการสงเสริมสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

พัฒนา สงเสริม สนับสนุน การปองกันโรค ใหความรูดานสาธารณสุขมูลฐานแก
ประชาชนเพ่ือสุขภาพอนามัยท่ีสมบูรณ แข็งแรง พัฒนาและยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิต จัด
สวัสดิการแกผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยติดเชื้อโรคเอดส และผูดอยโอกาสใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
6. ดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

สงเสริมการสรางจิตสำนึกและความตระหนักใหประชาชนมีสวนรวมในการ 
ดูแลรักษาความสะอาด อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของทองถ่ิน   
7. ดานการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

สงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินตนเอง  ปรับปรุงและ 
พัฒนาระบบการบริหารเครื่องมือเครื่องใชเพ่ือใหบริการแกประชาชนในพ้ืนท่ีไดอยางมี
ประสิทธิภาพ สงเสริมและสนับสนุนใหพนักงานสวนตำบลและพนักงานจางใหมีความรูความ
เขาใจในวิทยาการสมัยใหมๆ  เพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดียิ่งข้ึน  
8. การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชน  

โดยมุงเนนสูการพัฒนาระบบใหบริการประชาชนเปนระบบดิจิทัล ท่ีโปรงใส  
ตรวจสอบได พัฒนาระบบจัดเก็บและเปดเผยขอมูลของภาครัฐ ปรับปรุงระบบการอนุมัติและ
อนุญาตของทางราชการท่ีสำคัญใหเปนระบบดิจิทัล เพ่ือลดการใชดุลยพินิจของเจาหนาท่ีรัฐ 
ลดภาระคาใชจายของประชาชน ลดข้ันตอนท่ียุงยากเกินความจำเปน 
9. การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแลงและอุทกภัย  

ตั้งแตการปองกันกอนเกิดภัย การใหความชวยเหลือระหวางเกิดภัย และการ 
แกไขปญหาในระยะยาว  โดยจัดระบบติดตามสถานการณอยางตอเนื่องและกำหนดมาตรการท่ี
เหมาะสม เพ่ือใหสามารถบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนใหไดมากท่ีสุดและทันทวงที  
ทานประธานประธานสภาฯ 

การดำเนินงานตามประเด็นนโยบายเรงดวนดังกลาวขางตน จะมุงม่ันดำเนินงานให
เกิดผลเปนรูปธรรมโดยเร็ว มีความถูกตองสอดคลองกับกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ การ 

       /กำหนดการ............... 
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กำหนดการบริหารงานและนโยบายท่ีกลาวมาวางอยูบนพ้ืนฐานความเปนจริง ซ่ึงจะตอง
ดำเนินการภายใตกรอบอำนาจหนาท่ีบทบาทภารกิจขององคการบริหารสวนตำบล ตาม
ระเบียบกฎหมายท่ีกำหนดและตองสอดคลองกับเหตุการณปจจุบัน  รวมท้ังนโยบายของรัฐบาล 
และยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดอุตรดิตถ 

ท้ังหมดกระผมจะเนน การมีสวนรวมของชุมชน เพ่ือรับฟงความคิดเห็นมากำหนดเปน
ยุทธศาสตรในการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก เพ่ือตอบสนองความตองการของ
ประชาชนและแกปญหาถูกจุด ซ่ึงการดำเนินงานดังกลาว  จะสำเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคได
นั้น กำลังสำคัญท่ีขาดไมไดคือ ขาราชการและลูกจางขององคการบริหารสวนตำบล และ 
โดยเฉพาะทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานท่ีเปนพลังผลักดันการดำเนินงานขององคการบริหาร
สวนตำบลไปสูความสำเร็จ  สามารถแกไขปญหา  อุปสรรค  ของพอแมพ่ีนองชาวตำบลเดน
เหล็ก  ไดอยางมีประสิทธิภาพแบบยั่งยืนตลอดไป 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

   3.2  สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ 2565 ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2564   -  
   4  มกราคม 2565  ดังนี้ 

    1. หมวดงบกลาง     จำนวน   3,284,405.00 บาท 
       - ประกันสังคม     จำนวน       16,579.00 บาท 
       - เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ    จำนวน  2,338,800.00 บาท 
       - เบี้ยยังชีพคนพิการ    จำนวน     632,800.00 บาท 
       - เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส    จำนวน      16,500.00 บาท 
          - สมทบ กทบ.     จำนวน     198,226.00 บาท 
       - สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ  จำนวน       81,500.00 บาท 
    2. หมวดเงินเดือน (ฝายการเมือง)   จำนวน       80,436.00 บาท 
    3. หมวดเงินเดือน (ฝายประจำ)   จำนวน  1,986,505.00 บาท 
    4. หมวดคาตอบแทน    จำนวน     318,501.00 บาท 
    6. หมวดคาวัสด ุ     จำนวน    127,400.76 บาท 
    7. หมวดคาสาธารณูปโภค   จำนวน    564,144.97 บาท 
    8. หมวดเงินอุดหนุน    จำนวน    247,450.00 บาท 
       - อุดหนุนศูนยชวยเหลือประชาชนฯ  จำนวน      16,000.00 บาท 
       - อุดหนุนวันคลายฯ (13 ต.ค.2564)  จำนวน        3,000.00 บาท 
       - อุดหนุนวันคลายฯ (23 ต.ค.2564)  จำนวน        3,000.00 บาท 
       - อุดหนุนวันคลายฯ (5 ธ.ค.2564)  จำนวน        3,000.00 บาท 
       - อุดหนุนอาหารกลางวัน   จำนวน    177,450.00 บาท 
       - อุดหนุนก่ิงกาชาด    จำนวน      20,000.00 บาท 
       - อุดหนุนงานกาชาดฯ    จำนวน      25,000.00 บาท 
       รวมเบิกจายท้ังสิ้น จำนวน   7,072,787.73 บาท 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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 3.3 เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

นายบัญทึก ผากิม ขอเชิญเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภา 
นายพีระพงษ นวลศรีใส  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาองคกรปกครองสวน 
เลขานุการสภาฯ ทองถ่ินพ.ศ.  ๒๕๔๘  แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕61  ขอ ๒๙ (3) ใหคณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินรายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภา
ทองถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวัน  นับแตวันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดป ระกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน   
โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป  

นายบัญทึก ผากิม ขอเชิญ นางสาวทัศนันท บุญพันธ นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภา 
นางสาวทัศนันท บุญพันธ  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก   
นักวิเคราะหฯ ไดประชุมเพ่ือติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององคการ

บริหารสวนตำบลเดนเหล็ก  ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564  เม่ือวันพุธท่ี  22  ธันวาคม  
2564 เสร็จสิ้นไปเปนท่ีเรียบรอยแลว  โดยไดเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและ
ประเมินผลแผนฯ ดังนี้ 
   1.  โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ ่น ป 2564  จำนวนทั ้งหมด 140 โครงการ  
ดำเนินการจริงตามแผนการดำเนินงาน  จำนวน 28 โครงการ  คิดเปนรอยละ 20 
   2.  โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น  ป 2564  จำนวนทั้งหมด 140 โครงการ  ยัง
ไมไดดำเนินการ จำนวน  113  โครงการ  คิดเปนรอยละ 80  
   3.  เห็นควรพิจารณานำโครงการที่ยังไมไดดำเนินการไปทบทวนในแผนพัฒนาทองถ่ิน 
(ป พ.ศ. 2566 – 2570)  เปนลำดับตอไป 
   4.  เห็นควรสรางความเขาใจกับประชาชนในพื้นที่กรณีเสนอโครงการเพื่อนำไปบรรจุไว
ในแผนพัฒนาทองถ่ิน   โครงการจะตองมีความสอดคลองกับงบประมาณขององคการบริหารสวน
ตำบลเดนเหล็ก   โดยเฉพาะโครงการที่ เปนโครงสรางพื้นฐานนั้นมีจำนวนมาก  เนื่องจาก
งบประมาณที่ไดรับจัดสรรจากภาครัฐมีจำนวนจำกัด  ไมเพียงพอที่จะดำเนินการแกไขปญหา
ความเดือดรอนใหกับประชาชนไดครอบคลุมทุกปญหา  ซ่ึงองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็กได
พิจารณาแกไขปญหาความเดือดรอนใหกับประชาชนตามปญหาความจำเปนเรงดวนเปนอันดับ
แรกและรองลงไปตามลำดับ  ทั้งนี้เพื่อเปนการแกไขปญหาไดอยางตรงจุดและประชาชนไดรับ
ประโยชนสูงสุด 

   5.  เห็นควรมีการติดตั้งกระจกสองเงาบริเวณทางโคงและทางแยกที่เสี่ยงตอการเกิด
อุบัติเหตุบนทองถนน หรือมีการจัดทำลูกระนาดชะลอความเร็วบริเวณหนาโรงเรียนบานเดนเหล็ก  
เปนตน  ท้ังนี้เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของเด็กนักเรียนและประชาชนในพ้ืนท่ี 
     6.  เห็นควรมีการจัดหารถบรรทุกขยะใหมแทนคันเดิมที่มีอยูเนื่องจากมีอายุการใชงาน
นาน สภาพชำรุดทรุดโทรม  
          /มติท่ีประชุม............ 
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มติท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องกระทูถาม 

- ไมมี – 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม 

- ไมมี - 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องท่ีเสนอเพ่ือพิจารณา 

6.1 เรื่องกำหนดสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็กประจำป ๒๕65 
นายบัญทึก ผากิม ขอเชิญเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภา 
นายพีระพงษ นวลศรีใส  ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และ 
เลขานุการสภาฯ ท่ีแกไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. ๒๕62  มาตรา  ๕๓  กำหนดใหปหนึ่งใหมีสมัยประชุม

สามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแลวแต สภาองคการบริหารสวนตำบลจะกำหนด แตตองไมเกินสี่
สมัย และระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๗   
แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2554 ขอ ๒๑ การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำป 
ระยะเวลาและวันเริ่มตนประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปของแตละสมัยในปนั้น  วันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญประจำปของปถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปสมัยแรกของ
ปถัดไป ใหประธานสภาทองถ่ินนำปรึกษาในท่ีประชุมสามัญประจำปสมัยแรกของแตละป โดย
ใหนำความในขอ ๑๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม  
 ในการเสนอสมัยประชุมใหสมาชิกสภา อบต. เปนผูเสนอและตองมีผูรับรองอยางนอย  
๒  คน  โดยเสนอสมัยประชุม ดังนี้ 

1. กำหนดสมัยสามัญ ประจำป ๒๕65 ปหนึ่งใหมี 2 สมัย แตตองไมเกิน  ๔  สมัย 
2. กำหนดสมัยสามัญ  ประชุม  วันท่ี เดือนของแตละสมัยประชุม 

นายบัญทึก ผากิม จึงขอใหท่ีประชุมเสนอกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำป ๒๕65 ครับ 
ประธานสภาฯ 
นายอำภร ทวกออน ผม นายอำภร ทวกออน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก หมูท่ี 4 ตามระเบียบ
ส.อบต. หมูท่ี 4  กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๑๑(๓) ขอเสนอ 

ใหกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำป 2565 เปน 4 สมัย ครับ  
นายสายฟา ฟองดา ผมนายสายฟา  ฟองดา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก หมูท่ี 1 ขอรับรองครับ 
ส.อบต. หมูท่ี 1 
นายสุวัตร  ทุมลา ผมนายสุวัตร  ทุมลา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก หมูท่ี 5 ขอรับรองครับ 
ส.อบต. หมูท่ี 5 
นายบัญทึก ผากิม มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอกำหนดสมัยประชุมอีกหรือไม 
ประธานสภาฯ    
นายบัญทึก ผากิม เม่ือไมมีสมาชิกสภาฯ ทานใดเสนอ ผมจึงขอมติท่ีประชุมวาเห็นชอบใหมีการกำหนดสมัย 
ประธานสภาฯ  ประชุม สมัยสามัญ ประจำป พ.ศ. ๒๕65 จำนวน ๔ สมัย      

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำป พ.ศ. ๒๕65 จำนวน ๔ สมัย ดวยมติ
คะแนนเสียง 5 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง     

/นายบัญทึก................ 
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นายบัญทึก ผากิม เม่ือท่ีประชุมมีมติกำหนดสมัยประชุม ประจำป ๒๕65 จำนวน ๔ สมัย จึงขอใหสมาชิกฯ เสนอ 
ประธานสภาฯ  กำหนดวันสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ , ๓ , ๔ ครับ 
นายอำภร ทวกออน ผมนายอำภร  ทวกออน สมาชิกสภา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก หมูท่ี 4 
ส.อบต. หมูท่ี 4 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๑๑ 

(๓)  ผมจึงขอเสนอกำหนดวันสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจำป 2565  ในเดือน 
พฤษภาคม 2565 เริ่มตั้งแต วันท่ี ๑ - 15 พฤษภาคม มีกำหนด ๑๕ วัน ครับ 

นายสุรศักดิ์  ผมปน ผมนายสุรศักดิ์ ผมปน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก หมูท่ี 6 ขอรับรองครับ 
ส.อบต. หมูท่ี 6 
นายวิชิต  มังสั้น  ผมนายวิชิต  มังสั้น สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก หมูท่ี 3 ขอรับรองครับ 
ส.อบต. หมูท่ี 3 
นายบัญทึก ผากิม มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอสมัยประชุม สมัยท่ี 2 อีกหรือไม 
ประธานสภาฯ    
นายบัญทึก ผากิม เม่ือไมมีสมาชิกสภาฯ ทานใดเสนอ ผมจึงขอมติท่ีประชุมวาเห็นชอบใหมีการกำหนดวันสมัย 
ประธานสภาฯ  ประชุม สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ระหวางวันท่ี 1 – 15 พฤษภาคม 2565    

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหกำหนดวันสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ระหวางวันท่ี 1 – 15 พฤษภาคม  
2565 ดวยมติคะแนนเสียง  5  เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

นายบัญทึก ผากิม ลำดับตอไปขอใหท่ีประชุมเสนอกำหนดวันสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ประจำป ๒๕65 ครับ 
ประธานสภาฯ 
นายอำภร  ทวกออน ผม นายอำภร ทวกออน  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก หมูท่ี 4         
ส.อบต. หมูท่ี 4 ขอเสนอใหกำหนดวันสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจำป 2565 ในเดือน สิงหาคม 

2565 เริ่มตั้งแต วันท่ี ๑5 - 29 สิงหาคม 2565 มีกำหนด ๑๕ วัน ครับ 
นายสุวัตร  ทุมลา ผมนายสุวัตร  ทุมลา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก หมูท่ี 5 ขอรับรองครับ 
ส.อบต. หมูท่ี 5 
นายสายฟา  ฟองดา ผมนายสายฟา  ฟองดา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก หมูท่ี 1 ขอรับรองครับ 
ส.อบต. หมูท่ี 1 
นายบัญทึก ผากิม มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอสมัยประชุม สมัยท่ี 3 อีกหรือไม 
ประธานสภาฯ    
นายบัญทึก ผากิม เม่ือไมมีสมาชิกสภาฯ ทานใดเสนอ ผมจึงขอมติท่ีประชุมวาเห็นชอบใหมีการกำหนดวันสมัย 
ประธานสภาฯ  ประชุม สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ระหวางวันท่ี 15 – 29 สิงหาคม 2565    

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหกำหนดวันสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ระหวางวันท่ี 15 – 29 สิงหาคม  
2565 ดวยมติคะแนนเสียง  5  เสียง งดออกเสียง 1 เสียง   

นายบัญทึก ผากิม ลำดับตอไปขอใหท่ีประชุมเสนอกำหนดวันสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 4 ประจำป ๒๕65 ครับ 
ประธานสภาฯ 
นายสายฟา  ฟองดา ผม นายสายฟา  ฟองดา  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก หมูท่ี 1         
ส.อบต. หมูท่ี 1 ขอเสนอใหกำหนดวันสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจำป 2565 ในเดือน พฤศจิกายน 

2565 เริ่มตั้งแต วันท่ี ๑6 - 30 พฤศจิกายน 2565 มีกำหนด ๑๕ วัน ครับ 
นายอำภร  ทวกออน ผมนายอำภร ทวกออน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก หมูท่ี 4 ขอรับรองครับ 
ส.อบต. หมูท่ี 4          /นายสุรศักดิ์........... 
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นายสุรศักดิ์  ผมปน ผมนายสุรศักดิ์  ผมปน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็กหมูท่ี 6 ขอรับรองครับ 
ส.อบต. หมูท่ี 6 
นายบัญทึก ผากิม มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอสมัยประชุม สมัยท่ี 4 อีกหรือไม 
ประธานสภาฯ    
นายบัญทึก ผากิม เม่ือไมมีสมาชิกสภาฯ ทานใดเสนอ ผมจึงขอมติท่ีประชุมวาเห็นชอบใหมีการกำหนดวันสมัย 
ประธานสภาฯ  ประชุม สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจำป 2565 ระหวางวันท่ี 16 – 30 พฤศจิกายน 2565  

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหกำหนดวันสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ระหวางวันท่ี 16 – 30 พฤศจิกายน  
2565 ดวยมติคะแนนเสียง  5  เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

นายบัญทึก ผากิม เม่ือไมมีสมาชิกสภาฯ ทานใดเสนอเพ่ิมเติม ผมขอสรุปดังนี้ ครับ สภาองคการบริหารสวน 
ประธานสภาฯ ตำบลเดนเหล็ก เห็นชอบใหกำหนดสมัยประชุม ประจำป 2565 จำนวน 4 สมัย โดยเริม่จาก 

สมัยท่ี 1 ระหวางวันท่ี 10 – 24 มกราคม 2565  สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ในหวงระหวางวันท่ี 
๑ – 15 พฤษภาคม 2565 มีกำหนด ๑๕ วัน สมัยท่ี ๓ ในหวงระหวางวันท่ี ๑5 – 29 
สิงหาคม ๒๕65 มีกำหนด ๑๕ วัน สมัยท่ี ๔ ในหวงระหวางวันท่ี ๑6 – 30 พฤศจิกายน     
๒๕65  มีกำหนด ๑๕ วัน  

นายบัญทึก ผากิม ลำดับตอไป ขอใหท่ีประชุมเสนอกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำป ๒๕66 สมัยแรก ครับ 
ประธานสภาฯ 
นายอำภร  ทวกออน ผม นายอำภร  ทวกออน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก หมูท่ี 4 
ส.อบต. หมูท่ี 4 ขอเสนอใหประชุมกำหนดสมัยสามัญ สมัยท่ี 1  ประจำป 2566 ในเดือน กุมภาพันธ 2566 

ระหวางท่ีวันท่ี 10 – 24 กุมภาพันธ 2566 มีกำหนด 15 วัน ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๑๑(๓) ครับ   

นายวิชิต  มังสั้น  ผมนายวิชิต  มังสั้น สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก หมูท่ี 3 ขอรับรองครับ 
ส.อบต. หมูท่ี 3 
นายสุรศักดิ์  ผมปน ผมนายสุรศักดิ์  ผมปน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็กหมูท่ี 6 ขอรับรองครับ 
ส.อบต. หมูท่ี 6 
นายบัญทึก ผากิม มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจำป 2566  
ประธานสภาฯ  เพ่ิมเติมอีกหรือไมครับ 
นายบัญทึก ผากิม เม่ือไมมีสมาชิกสภาฯ ทานใดเสนอเพ่ิมเติม ผมจึงขอมติท่ีประชุมวาเห็นชอบใหมีการกำหนด 
ประธานสภาฯ สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจำป พ.ศ. ๒๕66 ตามท่ีทานสมาชิกองคการบริหารสวน

ตำบลเดนเหล็ก หมูท่ี 4 เสนอ ครับ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจำป 2566 ในเดือน กุมภาพันธ 
2566 ระหวางวันท่ี ๑0 – 24 กุมภาพันธ 2566 มีกำหนด 15 วัน ดวยมติเสียง  5 เสยีง  
งดออกเสียง 1 เสียง 

6.2 เรื่อง การพิจารณาเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

นายบัญทึก ผากิม ขอเชิญเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภา 
นายพีระพงษ นวลศรีใส  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 
เลขานุการสภาฯ  แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554  
           /ขอ 103 คณะ............. 
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ขอ 103 คณะกรรมการสภาทองถ่ินมี 2 ประเภท คือ  
(1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบดวยสมาชิกสภาทองถ่ิน มีจำนวนไมนอยกวาสาม

คน แตไมเกิน 7 คน        
(2) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบดวยสมาชิกสภาทองถ่ิน หรือบุคคลท่ีไมไดเปน

สมาชิกสภาทองถ่ิน มีจำนวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินเจ็ดคน  
กรณีองคการบริหารสวนจังหวัด บุคคลท่ีไมไดเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดเปนคณะกรรมการวิสามัญท้ังคณะไมได    
ในการตั้งคณะกรรมการวิสามัญของเทศบาล นายกเทศมนตรีมีสิทธิเสนอชื่อผูเปนหรือ

มิไดเปนสมาชิกสภาเทศบาล เพ่ือใหสภาเทศบาลแตงตั้งเปนกรรมการวิสามัญไดไมเกินหนึ่งในสี่
ของจำนวนกรรมการวิสามัญท้ังหมด 

ขอ 104 คณะกรรมการสภาทองถ่ิน มีหนาท่ีกระทำกิจการหรือพิจารณาสอบสวน
เรื่องใดๆ อันอยูในกิจการของสภาทองถ่ิน แลวรายงานตอสภาทองถ่ิน 

สภาทองถ่ินอาจแตงตั้งคณะกรรมการวิสามัญ เพ่ือพิจารณากิจการของสภาทองถ่ินเปน
กรณีพิเศษ 

ขอ 105 ภายใตบังคับขอ 103 และขอ 104 สภาทองถ่ินมีอำนาจเลือกสมาชิกสภา
ทองถ่ินหรือบุคคลท่ีไมไดเปนสมาชิกสภาทองถ่ินเปนคณะกรรมการสภาทองถ่ินชุดตางๆ ตาม
ความจำเปนแกกิจการในหนาท่ีของสภาทองถ่ิน ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการสามัญประจำสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 
(2) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชมุ 
(3) คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ 
(4) คณะกรรมการอ่ืนๆ ตามท่ีสภาทองถ่ินเห็นสมควร 
ถามีความความจำเปน คณะกรรมการแตละคณะอาจตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณา 

รายละเอียดในกิจการซ่ึงเปนหนาท่ีของคณะกรรมการสภาทองถ่ิน แลวเสนอรายงานตอ
คณะกรรมการสภาทองถ่ินเพ่ือพิจารณา 
 ขอ 107 ภายใตบังคับ 103 วิธีการเลือกคณะกรรมการสภาทองถ่ิน ใหสมาชิกสภา
ทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินเสนอชื่อสมาชิกสภาทองถ่ินหรือบุคคลท่ีไมไดเปนสมาชิกสภา
ทองถ่ินแลวแตกรณีในกรณีท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินเปนผูเสนอตองมีสมาชิกสภาทองถ่ินรับรองงไม
นอยกวาสองคน สวนกรณีท่ีผูบริหารทองถ่ินเปนผูเสนอไมตองมีผูรับรอง 
 การเสนอชื่อใหเสนอไดโดยไมจำกัดจำนวน เวนแตท่ีประชุมมีมติเปนอยางอ่ืน และให
นำวิธีการเลือกตามขอ 12 มาใชบังคับโดยอนุโลม 

จึงขอใหท่ีประชุมเสนอพิจารณาวาจะคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
ประจำป 2565 วาควรมีจำนวนก่ีคน   

นายบัญทึก ผากิม เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอครับ  
ประธานสภาฯ 
นายสายฟา  ฟองดา ผมนายสายฟา  ฟองดา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก หมูท่ี 1 ขอเสนอท่ี 
ส.อบต. หมู 1 ประชุมใหมีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จำนวน 3 คน ครับ 
นายบัญทึก ผากิม สมาชิกสภาฯ ทานอ่ืนมีความเห็นอยางไรครับ ถาไมมีผมขอมติท่ีประชุมครับ 
ประธานสภาฯ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหมีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จำนวน 3 คน ดวยมติเสียง 5 เสียง     งด
ออกเสียง 1 เสียง      /นายบัญทึก.......... 
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นายบัญทึก ผากิม เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ครับ  
ประธานสภาฯ 
นายสายฟา ฟองดา ผม นายสายฟา ฟองดา  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก หมูท่ี 1         
ส.อบต. หมูท่ี 1 ขอเสนอ นายอำภร  ทวกออน เปนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ครับ 
นายสุรศักดิ์  ผมปน ผม นายสุรศักดิ์  ผมปน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก หมูท่ี 6  
ส.อบต. หมูท่ี 6 ขอรับรอง ครับ 
นายวิชิต  มังสั้น ผม นายวิชิต มังสั้น สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก หมูท่ี 3 ขอรับรองครับ 
ส.อบต. หมูท่ี 3 
นายอำภร ทวกออน ผม นายอำภร  ทวกออน  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก หมูท่ี 4         
ส.อบต. หมูท่ี 4 ขอเสนอ นายสายฟา  ฟองดา เปนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ครับ 
นายสุวัตร  ทุมลา ผม นายสุวัตร  ทุมลา  สมาชกิสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก หมูท่ี 5  
ส.อบต. หมูท่ี 5 ขอรับรอง ครับ 
นายวิชิต  มังสั้น ผม นายวิชิต  มังสั้น สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก หมูท่ี 3  
ส.อบต. หมูท่ี 3 ขอรับรองครับ 
นายวิชิต  มังสั้น  ผม นายวิชิต  มังสั้น สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก หมูท่ี 3         
ส.อบต. หมูท่ี 3 ขอเสนอ นายสุรศักดิ์  ผมปน เปนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ครับ 
นายอำภร ทวกออน ผม นายอำภร  ทวกออน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก หมูท่ี 4  
ส.อบต. หมูท่ี 4 ขอรับรอง ครับ 
นายสายฟา  ฟองดา ผม นายสายฟา ฟองดา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก หมูท่ี 1 ขอรับรองครับ 
ส.อบต. หมูท่ี 1 
นายบัญทึก ผากิม มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมเพ่ิมเติมอีกหรือไม  
ประธานสภาฯ  ถาไมมี.........ผมขอมติดวยครับ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบให นายอำภร  ทวกออน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก หมูท่ี 4   
นายสายฟา  ฟองดา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก หมูท่ี 1 และนายสุรศักดิ์  
ผมปน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก หมูท่ี 6 เปนคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุม ดวยมติเสียง  5 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

6.3 เรื่อง การพิจารณาเลือกตัวแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็กเขา
รวมเปนคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก 

นายบัญทึก ผากิม ขอเชิญเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภา 
นายพีระพงษ นวลศรีใส  ตาม ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑเพ่ือ 
เลขานุการสภาฯ  สนับสนนุใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพ 

ในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2561 ขอ 12 ใหคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ประกอบดวย  

(1) ผูบริหารสูงสุดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   เปนประธานกรรมการ 
(2) ผูทรงคุณวุฒิในทองถ่ิน จำนวนสองคน   เปนกรรมการ 
(3) สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีสภา  เปนกรรมการ 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินมอบหมาย จำนวนสองคน   
       /(4) หวัหนา....... 
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(4) หัวหนาหนวยบริการปฐมภูมิท่ีจัดบริการสาธารณสุข เปนกรรมการ 
ในทองถ่ิน ท่ีคัดเลือกกันเองจำนวนไมเกินสองคน    

(5) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบานในทองถ่ิน  เปนกรรมการ 
ท่ีคัดเลือกกันเอง จำนวนสองคน 

(6) ผูแทนหมูบานหรือชุมชนท่ีประชาชนในหมูบาน  เปนกรรมการ 
หรือชุมชนคัดเลือกกันเอง จำนวนไมเกินหาคน 

(7) ผูแทนของศูนยประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน เปนกรรมการ 
หรือหนวยรับเรื่องรองเรียนอิสระ ท่ีอยูในทองถ่ินนั้น 

(8) ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เปนกรรมการและเลขานุการ 
(9) ผูอำนวยการหรือหัวหนากองสาธารณสุข    เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

และสิ่งแวดลอมหรือสวนสาธารสุขหรือท่ีเรียกชื่ออ่ืนขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน หรือเจาหนาท่ีอ่ืนท่ีผูบริหารสูงสุดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
มอบหมาย 

(10) หัวหนาหนวยงานคลังหรือเจาหนาท่ี     เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ 
ของหนวยงานคลังท่ีผูบริหารสูงสุดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมอบหมาย 

คณะกรรมการตามขอ 12 (2) (3) (4) (5) (6) และ (7) มีวาระอยูในตำแหนง 
คราวละสี่ปนับแตวันท่ีออกคำสั่งแตงตั้ง (ซ่ึงจะครบวาระในป 2565) 

จึงขอใหท่ีประชุมพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการลำดับท่ี (3) สมาชิกสภาองคกร 
ปกครองสวนทองถ่ินท่ีสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินมอบหมาย จำนวนสองคน พรอมท้ังขอ
มติท่ีประชุมใหผูท่ีไดรับมอบหมายจากสภาฯ ปฏิบัติหนาท่ีจนครบวาระ 

นายบัญทึก ผากิม เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอครับ  
ประธานสภาฯ 
นายสายฟา  ฟองดา ผมนายสายฟา  ฟองดา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก หมูท่ี 1 ขอเสนอ 
ส.อบต. หมู 1 นายบัญทึก  ผากิม สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก หมูท่ี 2 รวมเปน

คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก 
นายอำภร ทวกออน ผม นายอำภร ทวกออน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก หมูท่ี 4  
ส.อบต. หมู 4 ขอรับรองครับ 
นายวิชิต  มังสั้น ผม นายวิชิต  มังสั้น สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก หมูท่ี 3  
ส.อบต. หมู 3 ขอรับรองครับ 
นายสุรศักดิ์  ฟองดา ผมนายสุรศักดิ์  ฟองดา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก หมูท่ี 6 ขอเสนอ 
ส.อบต. หมู 6 นายสุวัตร  ทุมลา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก หมูท่ี 5 รวมเปน

คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก 
นายสายฟา ฟองดา ผม นายสายฟา  ฟองดา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก หมูท่ี 1  
ส.อบต. หมู 1 ขอรับรองครับ 
นายวิชิต  มังสั้น ผม นายวิชิต  มังสั้น สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก หมูท่ี 3  
ส.อบต. หมู 3 ขอรับรองครับ 
นายบัญทึก ผากิม มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอชือ่คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหาร  
ประธานสภาฯ  สวนตำบลเดนเหล็กเพ่ิมเติมอีกหรือไม ถาไมมี.........ผมขอมติดวยครับ 
           /มติท่ีประชุม.......... 
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มติท่ีประชุม เห็นชอบให นายบัญทึก  ผากิม สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก หมูท่ี 2     
และ นายสุวัตร  ทุมลา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก หมูท่ี 5 รวมเปน
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก                  
ดวยมติเสียง  5 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง     

6.4 เรื่อง การพิจารณาเลือกตัวแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็กเขา
รวมเปนคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก 

นายบัญทึก ผากิม ขอเชิญเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภา 
นายพีระพงษ นวลศรีใส  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน 
เลขานุการสภาฯ ทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2561 ขอ 8 ใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้ง

คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินประกอบดวย 
    (1) ผูบริหารทองถ่ิน     ประธานกรรมการ 
    (2) รองนายกองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นทุกคน     กรรมการ 
    (3) สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือกจำนวนสามคน   กรรมการ 
    (4) ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจำนวนสามคน   กรรมการ 
    (5  ผูแทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจท่ีผูบริหารทองถ่ิน กรรมการ 
              คัดเลือกจำนวนไมนอยกวาสามคน  
     (6) ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ิน    กรรมการ 
                                  คัดเลือกจำนวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินหกคน   
     (7) ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน      กรรมการและเลขานุการ  
     (๘) หัวหนาสวนการบริหารท่ีมีหนาท่ีจัดทำแผน     ผูชวยเลขานุการ 

   กรรมการตาม (๓) (๔) (๕) และ (๖) ใหมีวาระอยูในตำแหนงคราวละสองป
และอาจไดรับการคัดเลือกอีกได 

จึงขอใหท่ีประชุมพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการลำดับท่ี (3) สมาชิกสภาทองถ่ิน 
คัดเลือกจำนวนสามคน 

นายบัญทึก ผากิม เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอครับ  
ประธานสภาฯ 
นายสายฟา  ฟองดา ผมนายสายฟา  ฟองดา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก หมูท่ี 1 ขอเสนอ 
ส.อบต. หมู 1 นายวิชิต  มังสั้น สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก หมูท่ี 3 รวมเปน

คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก 
นายอำภร ทวกออน ผม นายอำภร ทวกออน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก หมูท่ี 4  
ส.อบต. หมู 4 ขอรับรองครับ 
นายสุวัตร ทุมลา ผม นายสุวัตร  ทุมลา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก หมูท่ี 5  
ส.อบต. หมู 5 ขอรับรองครับ 
นายวิชิต  มังสั้น  ผมนายวิชิต  มังสั้น สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก หมูท่ี 3 ขอเสนอ 
ส.อบต. หมู 3 นายสุรศักดิ์  ผมปน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก หมูท่ี 6 รวมเปน

คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก 
นายสายฟา  ฟองดา ผม นายสายฟา ฟองดา  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก หมูท่ี 1  
ส.อบต. หมู 1 ขอรับรองครับ       /นายอำภร........ 
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นายอำภร ทวกออน ผม นายอำภร ทวกออน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก หมูท่ี 4  
ส.อบต. หมู 4 ขอรับรองครับ 
นายอำภร  ทวกออน ผมนายอำภร  ทวกออน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก หมูท่ี 4 ขอเสนอ 
ส.อบต. หมู 4 นายสายฟา  ฟองดา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก หมูท่ี 1 รวมเปน

คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก 
นายสุรศักดิ์  ผมปน ผม นายสุรศักดิ์  ผมปน  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก หมูท่ี 6  
ส.อบต. หมู 6 ขอรับรองครับ 
นายวิชิต  มังสั้น ผม นายวิชิต  มังสั้น  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก หมูท่ี 3  
ส.อบต. หมู 3 ขอรับรองครับ 
นายบัญทึก ผากิม มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก 
ประธานสภาฯ  เพ่ิมเติมอีกหรือไม ถาไมมี.........ผมขอมติดวยครับ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบให นายวิชิต  มังสั้น สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก หมูท่ี 3 ,           
นายสุรศักดิ์  ผมปน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก หมูท่ี 6  และ             
นายสายฟา  ฟองดา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก หมูท่ี 1 รวมเปน
คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก ดวยมติเสียง  5 เสียง งดออกเสียง  
1 เสียง     
6.5 เรื่อง การพิจารณาเลือกตัวแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก     
เขารวมเปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบล เดน
เหล็ก 

นายบัญทึก ผากิม ขอเชิญเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภา 
นายพีระพงษ นวลศรีใส  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
เลขานุการสภาฯ  สวนทองถ่ิน  พ.ศ.2548  และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. 2561  ขอ 28  ให 

ผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินประกอบดวย 
(๑)  สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือกจำนวนสามคน 
(๒)  ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือกจำนวนสองคน 
(๓)  ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจำนวนสองคน 
(๔)  หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจำนวนสองคน 
(๕)  ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจำนวนสองคน 
โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหนาที่ประธานคณะกรรมการ และ

กรรมการอีกหนึ่งคนทำหนาท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ 
จึงขอใหท่ีประชุมพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการลำดับท่ี (1) สมาชิกสภาทองถ่ิน 

คัดเลือกจำนวนสามคน 
นายบัญทึก ผากิม เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอครับ  
ประธานสภาฯ 
นายสายฟา  ฟองดา ผมนายสายฟา  ฟองดา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก หมูท่ี 1 ขอเสนอ 
ส.อบต. หมู 1 นายบัญทึก  ผากิม สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก หมูท่ี 2 รวมเปน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ครับ 
         /นายสุรศักดิ์........... 
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นายสุรศักดิ์  ผมปน ผม นายสุรศักดิ์  ผมปน  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก หมูท่ี 6  
ส.อบต. หมู 6 ขอรับรองครับ        
นายวิชิต  มังสั้น ผม นายวิชิต  มังสั้น  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก หมูท่ี 3  
ส.อบต. หมู 3 ขอรับรองครับ 
นายสุรศกดิ์  ผมปน ผมนายสุรศักดิ์  ผมปน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก หมูท่ี 6 ขอเสนอ 
ส.อบต. หมู 6 นายอำภร  ทวกออน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก หมูท่ี 4 รวมเปน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ครับ 
นายวิชิต  มังสั้น ผม นายวิชิต  มังสั้น  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก หมูท่ี 3  
ส.อบต. หมู 3 ขอรับรองครับ 
นายสุวัตร ทุมลา ผม นายสุวัตร  ทุมลา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก หมูท่ี 5  
ส.อบต. หมู 5 ขอรับรองครับ 
นายอำภร  ทวกออน ผมนายอำภร  ทวกออน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก หมูท่ี 4 ขอเสนอ 
ส.อบต. หมู 4 นายสุวัตร  ทุมลา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก หมูท่ี 5 รวมเปน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ครับ 
นายสายฟา  ฟองดา ผม นายสายฟา ฟองดา  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก หมูท่ี 1  
ส.อบต. หมู 1 ขอรับรองครับ 
นายสุรศักดิ์  ผมปน ผม นายสุรศักดิ์  ผมปน  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก หมูท่ี 6  
ส.อบต. หมู 6  ขอรับรองครับ 
นายบัญทึก ผากิม มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
ประธานสภาฯ  เพ่ิมเติมอีกหรือไม ถาไมมี.........ผมขอมติดวยครับ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบให นายบัญทึก  ผากิม สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก หมูท่ี 2 ,           
นายอำภร  ทวกออน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก หมูท่ี 4  และ             
นายสุวัตร  ทุมลา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก หมูท่ี 5 รวมเปน
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ดวยมติเสียง  5 เสียง งดออกเสียง  
1 เสียง  
6.6 เรื่อง การพิจารณาเลือกผูทรงคุณวุฒิท่ีสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก
เห็นชอบเขารวมเปนคณะกรรมการการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

นายบัญทึก ผากิม ขอเชิญเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภา 
นายพีระพงษ  นวลศรีใส  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3/ว 1316 ลงวันท่ี 4  
เลขานุการสภาฯ มีนาคม 2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 
  เพ่ือใหการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีทิศทางท่ีสอดคลองกับ

แผนพัฒนาการศึกษาของชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และสามารถ
ตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ิน ไดอยางแทจริง ใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินดำเนินการ ดังนี้ 

1. แตงตั้งคณะกรรมการการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน อยางนอย 
ประกอบดวย          

(1) ผูทรงคุณวุฒิ     ประธานกรรมการ 
/(2) ผูทรง............ 
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(2) ผูทรงคุณวุฒิ     รองประธานกรรมการ 
(3) ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   กรรมการ 
(4) ผูอำนวยการสำนัก/กอง/สวนฯท่ีเก่ียวของ  กรรมการ 
(5) ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาในสังกัดทุกแหง กรรมการ 
(6) ผูทรงคุณวุฒิตามท่ีสภาทองถ่ินเห็นชอบ  กรรมการ 
(7) หัวหนาหนวยงานภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวของ กรรมการ 

ท่ีสภาเห็นชอบ (ถามี) 
(8) ผูอำนวยการสำนัก/กอง/สวนการศึกษาฯ กรรมการและเลขานุการ 

2. ใหคณะกรรมการการศึกษาฯ ตามขอ 1 (3) ถึง (8) รวมกันพิจารณาสรรหาผู 
ทรงคุณวุฒิเพ่ือเปนประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ 

3. ใหจำนวนกรรมการตามขอ 1  (1) (2) (5) (6) และ (7) รวมกันตองมีจำนวน 
มากกวาก่ึงหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการการศึกษาฯ ท้ังหมด 

4. ใหัคณะกรรมการการศึกษาฯ มีวาระการดำรงตำแหนงคราวละ 4 ป 
5. ใหคณะกรรมการการศึกษาฯ มีอำนาจหนาท่ีในการพิจารณาใหความเห็นชอบ 

แผนพัฒนาการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และติดตาม ประเมินผลแผนพัฒนา
การศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

จึงขอใหท่ีประชุมพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการลำดับท่ี (6) ผูทรงคุณวุฒิท่ีสภา
ทองถ่ินเห็นชอบ 

นายบัญทึก ผากิม เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอครับ  
ประธานสภาฯ 
นายอำภร  ทวกออน ผม นายอำภร  ทวกออน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก หมูท่ี 4 ขอเสนอ  
ส.อบต. หมู 4 นายบัญทึก ผากิม สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก หมูท่ี 2 เปนคณะกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิตามท่ีสภาทองถ่ินเห็นชอบ ครับ 
นายสายฟา  ฟองดา ผม นายสายฟา ฟองดา  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก หมูท่ี 1  
ส.อบต. หมู 1 ขอรับรองครับ 
นายสุรศักดิ์  ผมปน ผม นายสุรศักดิ์  ผมปน  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก หมูท่ี 6  
ส.อบต. หมู 6  ขอรับรองครับ 
นายบัญทึก ผากิม มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการการศึกษาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ประธานสภาฯ  เพ่ิมเติมอีกหรือไม ถาไมมี.........ผมขอมติดวยครับ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบให นายบัญทึก  ผากิม สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก หมูท่ี 2            
เปนคณะกรรมการการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ผูทรงคุณวุฒิท่ีสภาทองถ่ิน
เห็นชอบ) ดวยมติเสียง  5 เสียง งดออกเสียง  1 เสียง 

 6.7 เรื่อง การพิจารณาเลือกตัวแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็กเขา
รวมเปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาการศึกษาส่ีปไปสูการ
ปฏิบัต ิ

นายบัญทึก ผากิม ขอเชิญเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภา 
         /นายพีระพงษ.......... 
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นายพีระพงษ นวลศรีใส  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 5232 ลงวันท่ี 2  
เลขานุการสภาฯ กันยายน 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3/ว 1316 ลงวันท่ี 

4 มีนาคม 2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

  ใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปไปสูการ
ปฏิบัติ ประกอบดวย 

(1) ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีคณะกรรมการสถานศึกษาฯคัดเลือก  จำนวน 2 คน 
(2) ผูแทนกรรมการสถานศึกษาท่ีคณะกรรมการสถานศึกษาฯคัดเลือก จำนวน 2 คน 
(3) ผูแทนสถานศึกษาท่ีหัวหนาสถานศึกษาคัดเลือก  จำนวน 2 คน 
(4) ผูแทนสภาทองถ่ินท่ีคณะกรรมการสถานศึกษาฯ คัดเลือก จำนวน 2 คน 
(5) ผูบริหารทองถ่ินหรือผูท่ีผูบริหารบริหารทองถ่ินมอบหมาย จำนวน 1 คน 
(6) ผูอำนวยการสำนัก/กอง/หรือหัวหนาสวนการศึกษา จำนวน 1 คน 
(7) ผูทรงคุณวุฒิท่ีคณะกรรมการสถานศึกษาฯคัดเลือก จำนวน 2 คน 
โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการ 1 คน ทำหนาท่ีประธานกรรมการ และกรรมการ 

อีก 1 คน ทำหนาท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ 
จึงขอใหท่ีประชุมพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการลำดับท่ี (4) ผูแทนสภาทองถ่ินท่ี

คณะกรรมการสถานศึกษาฯ คัดเลือก จำนวน 2 คน 
นายบัญทึก ผากิม เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอครับ  
ประธานสภาฯ 
นายสายฟา ฟองดา ผม นายสายฟา ฟองดา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก หมูท่ี 1 ขอเสนอ  
ส.อบต. หมู 1 นายอำภร  ทวกออน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก หมูท่ี 4  เปน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปไปสูการปฏิบัติ ครับ 
นายสุรศักดิ์  ผมปน ผม นายสุรศักดิ์  ผมปน  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก หมูท่ี 6  
ส.อบต. หมู 6 ขอรับรองครับ 
นายวิชิต  มังสั้น ผม นายวิชิต  มังสั้น  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก หมูท่ี 3  
ส.อบต. หมู 3 ขอรับรองครับ 
นายอำภร  ทวกออน ผม นายอำภร  ทวกออน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก หมูท่ี 4 ขอเสนอ  
ส.อบต. หมู 4 นายสายฟา ฟองดา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก หมูท่ี 1  เปน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปไปสูการปฏิบัติ ครับ 
นายวิชิต  มังสั้น ผม นายวิชิต  มังสั้น  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก หมูท่ี 3  
ส.อบต. หมู 3 ขอรับรองครับ 
นายสุรศักดิ์  ผมปน ผม นายสุรศักดิ์  ผมปน  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก หมูท่ี 6  
ส.อบต. หมู 6 ขอรับรองครับ 
นายบัญทึก ผากิม มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนา 
ประธานสภาฯ  การศึกษาสี่ปไปสูการปฏิบัติ เพ่ิมเติมอีกหรือไม ถาไมมี.........ผมขอมติดวยครับ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบให นายอำภร  ทวกออน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก หมูท่ี 4  
และนายสายฟา  ฟองดา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก หมูท่ี 1            
เปนคณะกรรมการการติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปไปสูการปฏิบัติ 
ดวยมติเสียง  5 เสียง งดออกเสียง  1 เสียง    /6.8 เรื่อง การ......... 
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6.8 เรื่อง การพิจารณาเห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เปล่ียนแปลงครั้งท่ี  1/2565 

นายบัญทึก ผากิม ขอเชิญเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภา 
นายพีระพงษ นวลศรีใส  ตามท่ีองคการบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก  ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน            
เลขานุการสภาฯ (พ.ศ. 2561 – 2565)  เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาและเปนกรอบในการจัดทำ

งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ  เม่ือวันท่ี 14  มิถุนายน  2562  ไปแลวนั้น 
เนื่องจาก อำเภอน้ำปาดขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ตามหนังสืออำเภอน้ำปาด   

ที่ อต0518/2437  ลงวันที่  21  กรกฎาคม  2564  เรื่องสงโครงการขอรับเงินอุดหนุนใน
การจัดตั้งสถานท่ีควบคุมเพ่ือสังเกตการณเริ่มปวย (Quarantine  ระดับอำเภอ)  อำเภอน้ำปาด 
ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2565 จำนวน  1  โครงการ  งานนโยบายและแผน  สำนักปลัด  
ไดตรวจแลวปรากฏวา โครงการดังกลาวมีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ จาก 150,000.-บาท 
เปน 200,000.-บาท  ดังนั้น จึงมีความจำเปนท่ีจะตองเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 
2561 -2565) ใหถูกตองสามารถนำไปเปนกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจายประจำปได  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2548  และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ขอ 22/2  ในกรณีการ
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริ  งานพระราชพิธี  
รัฐพิธี  นโยบายรัฐบาล  และนโยบายกระทรวงมหาดไทยใหเปนอำนาจของผูบริหารทองถ่ิน  
สำหรับองคการบริหารสวนตำบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถิ่นที่เพิ่มเติมใหสภาองคการบริหาร
สวนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46  แหงพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวน
ตำบล  พ.ศ. 2537  ดวย และเมื่อแผนพัฒนาทองถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงไดรับความ
เห็นชอบแลว  ใหปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันท่ี
ไดรับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาว 

มติท่ีประชุม เห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565 เปลีย่นแปลงครั้งท่ี 1/2565 ตามท่ี
เสนอ ดวยมติเสียง 5 เสียง งดออกเสียง 1  

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่อง อ่ืนๆ 

ปดประชุม เวลา  ๑2.30 น.  
       
      ลงชื่อ   พีระพงษ  นวลศรีใส      ผูบันทึกการประชุม 
               ( นายพีระพงษ  นวลศรีใส )  
                     เลขานุการสภาฯ  
      ลงชื่อ   บัญทึก   ผากิม  ผูตรวจรายงายการประชุม 
              (  นายบัญทึก   ผากิม    ) 
                         ประธานสภาฯ 
            
 
           /คณะกรรมการ........... 
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คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
  
(ลงชื่อ)    อำภร  ทวกออน 
                   (นายอำภร  ทวกออน) 
                      คณะกรรมการฯ   
 
(ลงชื่อ)    สายฟา  ฟองดา    
                  (นายสายฟา  ฟองดา) 
                      คณะกรรมการฯ 
 
(ลงชื่อ)             สุรศักดิ์  ผมปน    
                   (นายสุรศักดิ์  ผมปน) 
                     คณะกรรมการฯ 
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