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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 คร้ังท่ี 1 
ประจำปี  พ.ศ. 2565 

วันที่  14  เดือน  มกราคม   พ.ศ. 2565  เวลา 09.30 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ 

******************************* 
ผู้มาประชุม 
ลำดับที ่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายศีลธรรม  หงษ์หิรญั ประธานสภาฯ ศีลธรรม  หงษ์หิรัญ  
2 นายนพดล  เรือนแก้ว รองประธานสภาฯ นพดล  เรือนแก้ว  
3 นางสุภาพร  อุดมทรัพย ์ เลขานุการสภาฯ สุภาพร  อุดมทรัพย ์  
4 นายสุชาติ  สางชัยภมู ิ ส.อบต. หมู่ที ่1 สุชาติ  สางชัยภูม ิ   
5 นายไพรบรูณ์  มลูกสก ส.อบต. หมู่ที ่3 ไพรบูรณ์  มูลกสก  
6 นางนิยม  พละเนา ส.อบต. หมู่ที ่4 นิยม  พละเนา  
7 นางประภา  จอมคำสิงห ์ ส.อบต. หมู่ที ่5 ประภา  จอมคำสิงห ์  
8 นายอดุลย์  หงษ์ประเสริฐ ส.อบต. หมู่ที ่8 อดุลย์  หงษ์ประเสริฐ  

 
ผู้ไม่มาประชุม ไม่มี  
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ลำดับที ่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

3 นายเสกสรรค์  จอสูงเนิน นายก อบต. เสกสรรค์  จอสูงเนิน  
4 นายสังคม  พลนิกร รองนายก อบต. สังคม  พลนิกร  
5 นายกสิกร  สมิมาวงษ ์ รองนายก อบต. กสิกร  สิมมาวงษ ์  
6 นายเสง่ียม  นรพรม เลขานุการนายก อบต. เสง่ียม  นรพรม  
7 นางประชุมพร  สุจินดากิจ ผอ.กองคลัง ประชุมพร  สุจินดากิจ รก.ปลัด อบต. 

8 นายไพโรจน์  ชำประไพ ผอ.กองช่าง ไพโรจน์ ขามประไพร  

9 นายสมโภชน์  พรโสภณิ หัวหน้าสำนักปลัด สมโภชน์  พรโสภณิ  

10 นายนพรุจ  บุตรชาล ี ผอ.กองสวัสดิการสังคม นพรุจ  บุตรชาล ี  

11 นางจุฑามาศ  พวงอ่อน นักวิชาการศึกษา จุฑามาศ  พวงอ่อน รก.ผอ.กอง
การศึกษาฯ 

12 นายธนะพัฒน์ ปรีชาเชาว์กุลศริ ิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ธนะพัฒน์ ปรีชาเชาว์กุลศิร ิ  

13 นายวีระชาติ  แสงชัยภมู ิ ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วีระชาติ  แสงชัยภูม ิ  
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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 คร้ังท่ี 1 
ประจำปี  พ.ศ. 2565 

วันที่  14  เดือน   มกราคม  พ.ศ.  2565  เวลา  09.30 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ 

******************************* 
เร่ิมประชุม  เวลา  19.30  น 
ระเบียบวาระที่  1  เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายศิลธรรม หงษ์หิรญั เรียน ท่านนายกองค์การบริหารสว่นตำบลช่องสามหมอ ท่านสมาชกิสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  
(ประธานสภาฯ)   ท่านปลัดฯ หัวหนา้ส่วนราชการทกุภาคส่วน กระผมนายศลิธรรม หงษ์หิรัญ ประธานสภาองค์การบรหิารส่วน 

ตำบลช่องสามหมอ รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอยา่งยิ่ง ที่วันนี้ทางคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลช่อง
สามหมอ นำโดย ท่านนายกเสกสรรค์ จอสูงเนิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอที่จะไดม้าแถลง
นโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอแห่งนี้ กระผมก็มีเรื่องที่จะแจ้งเพยีงเท่านี้ มีสมาชิก
สภาฯ ผู้ทรงเกียรติท่านใดจะแจ้งอะไรอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีกระผมขอดำเนินการเข้าสู่วาระต่อไปเลยนะครับ 
เพราะจะได้กระซบัเวลา  

ระเบียบวาระที่ 2   เร่ือง  การรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีแล้ว 
นายศิลธรรม หงษ์หิรญั       การรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว เป็นรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ  
(ประธานสภาฯ)       ครั้งแรก เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 โดยที่ทางอำเภอคอนสวรรค์ มีประกาศกำหนดใหส้ภาองค์การบริหาร 

ส่วนตำบลช่องสามหมอประชุม ครั้งแรก รายละเอียดตามเอกสารทีแ่จกให้ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกยีรติทุก
ท่านแล้ว 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ครั้งแรก เมื่อวันที่ 7 มกราคม  
2565 อย่างเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที่ 3   เร่ือง  การแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ 
นายศิลธรรม หงษ์หิรัญ ลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านเสกสรรค์ จอสูงเนิน นายกองค์การบริหารตำบลช่องสามหมอ ได้แถลงนโยบาย  
(ประธานสภาฯ)  การบริหารราชการต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เชิญครับ 
นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
(นายก อบต.ช่องสามหมอ) ท่าน รก.ปลัด หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ครับกระผมนายเสกสรรค์ จอสูงเนิน 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ และคณะผู้บริหาร ทุกท่าน ขอแถลงนโยบายต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ดังต่อไปนี้ 
  ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชัยภูมิ มีหนังสือ ด่วนมาก ที่ ลต ๐002/
ว 907 ลงวันที่ ๒7 ธันวาคม  ๒๕64 รับรองการได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่อง
สามหมอ ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอ
คอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันท่ี ๒1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕64 นั้น 
กระผม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งได้รับการไว้วางใจจากพ่ีน้องประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วน
ตำบลช่องสามหมอ ในการเลือกตั้งเมื่อวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2564 ขออนุญาตต่อท่านประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลช่องสามหมอที่เคารพ ขอแถลงแนวนโยบายในการบริหารงานต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลแห่งนี้โดยได้จัดทำนโยบายในการพัฒนาตำบลช่องสามหมอ เป็นเอกสาร แจกให้สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลช่องสามหมอทุกคนที่มาประชุมด้วยแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและ
องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ถึงฉบับท่ี 7) พ.ศ. ๒๕62 มาตรา ๕๘/๕ กำหนดไว้ว่า 
ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล แถลงนโยบายต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการลการเลือกตั้ง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ดำเนินไป
ด้วยความเป็นธรรมโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ภายใต้กระบวนการทำงานแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยยึดหลักประชาชน  เป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนา เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างถูกต้องและยั้งยืน 

  อนึ่ง ในการจัดทำนโยบายเพื่อแถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ในครั้งนี้ 
กระผมได้ ตระหนักถึงอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 
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๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา ๕๙, ๖๐, ๖๖, ๖๗, ๖๘ และมาตรา ๖๙/๑ 
ภายใต้สาระสำคัญของอำนาจหน้าที่ดังกล่าว กระผมจึงได้นำมากำหนดเป็นนโยบายการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตำบล 

  กระผมและผู้บริหารทุกท่าน จะบริหารงานและพัฒนาตำบลโดยมี วิสัยทัศน์ (แนวคิด) เพื่อเป็น
แนวทางในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ขับเคลื่อนองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายของนโยบายที่วางไว้ คือ 
ในทางสายกลาง เป็นเหตุเป็นผลตามกฎธรรมชาติ อาศัยความรู้และคุณธรรม รองรับกระแสโลกาภิวัตน์" ตาม
สโลแกน ท่ีได้ตั้งไว้ คือ “สานงานต่อ ก่องานเพิ่ม เริ่มงานใหม่ ด้วยหัวใจพัฒนา เพื่อชาวประชาช่องสามหมอ” 
ทั้งนี้ได้กำหนดแนวนโยบายที่ให้ไว้กับประชาชนชาวตำบลช่องสามหมอ โดยได้กำหนดนโยบายไว้  7  ด้าน 
ดังนี ้
1. นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.1 ดำเนินการสานต่อโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองแดงและขุดลอกแก้มลิง 
ตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูม ิ(อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) 
 ๑.2 ดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุงถนนสายหลัก ถนนสายรอง เพื่ออำนวยความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง 
 ๑.3 ดำเนินการจัดสร้างระบบน้ำประปา ดูระบายน้ำและขยายเขตไฟฟ้าพร้อมสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน
อย่างพอเพียง 
 ๑.4 พัฒนาบริเวณสระหนองสาธารณะ ให้เป็นสถานท่ีท่องเที่ยว สถานท่ีออกกำลังกาย และพักผ่อนหย่อยใจ
อย่างเหมาะสม 
 ๑.5 จัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะซึ่งส่องแสงสว่างตามถนน ชุมชน สวนสาธารณะและลานกีฬาอย่างทั่วถึง  เพื่อให้
เกิดความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 ๑.6 ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำตามธรรมชาติ จัดแหล่งน้ำโดยการขุดสระ อ่างเก็บน้ำบ่อน้ำตื้น เพื่อให้
ประชาชนได้ใช้ประโยชน์มีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ 
 ๑.7 จัดทำผังเมืองชุมชน เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนให้มีแนวทางที่ชัดเจน เป็นไปอย่างมีระบบ 
2. นโยบายด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 ๒.๑ ส่งเสริมการผลิตสินค้าในชุมชนและสินค้าที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้มีการสร้างงานสร้างเงิน สร้าง
รายได้ในชุมชนให้มีการอยู่ดีกินดี มีสุข 
 ๒.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ ในตำบล เช่นกลุ่มหมู่บ้าน กลุ่มพัฒนาสตรี  กลุ่มเลี้ยงปลา กลุ่ม
เลี้ยงสัตว์ และกลุ่มรัฐวิสาหกิจชุมชนทุกกลุ่ม เพื่อเพิ่มประสิทธิสินค้าและสามารถแข่งขันกับตลาดในปัจจุบัน
ได้ 
 ๒.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ใช้วิถีชีวิตนำระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง 
 ๒.4  จัดบริการด้านการตลาดร่วมกับเอกชนในพ้ืนท่ีเพื่อให้พ่อค้า แม่ค้าและผู้บริโภคมีสถานท่ีจับจ่ายสินค้าท่ี
ถูกสุขอนามัย อาหารปลอดภัย 
 ๒.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้ โดยพัฒนาคุณภาพสินค้าและจัดระบบการผลิตการตลาด
ส่งเสริมอาชีพ และพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการแรงงานท้องถิ่น 
 ๒.๖ สนับสนุนงานสาธารณสุขมูลฐาน กิจกรรมการดำเนินงานของ อสม.เพื่อขับเคลื่อนการทำงานด้าน
สุขภาพให้กับประชาชน 
 ๒.๗ สนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคระบาดต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความเป็นอยู่กับชีวิตและ
สุขภาพพลานามัยของประชาชน 
 ๒.๘ มุ่งเน้นให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันและเข้าใจในการรักษาสุขภาพอนามัยอย่างท่ัวถึง 
๓. นโยบายด้านการพัฒนาการศึกษา การกีฬา และสังคมสงเคราะห์ 
 ๓.๑ ส่งเสริมการศึกษาแก่เด็ก เยาวชนประซาชนทั้งในและนอกระบบโรงเรียนให้สอดคล้องกับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน (AEC) 
 ๓.๒ พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีศักยภาพ โดยจัดให้มีการสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีสมัยใหม่
เพื่อให้เด็กมีพื้นฐานท่ีดีในการเรียนรู้ในระดับที่สูงช้ัน 
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 3.3 จัดตั้งและสนับสนุนให้มีโรงเรียนอนุบาลตำบลช่องสามหมอ เพื่อพัฒนาต่อยอดทางการศึกษาของเด็ก
จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลช่องสามหมอ ให้มีการพัฒนาทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ 
 ๓.4 ให้การส่งเคราะห์และจัดสวัสดิการแก่เด็กผู้ด้อยโอกาส คนพิการ คนชรา  และผู้สูงอายุ อย่างทั่วถึง 
สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุขในสังคม 
 ๓.5 รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกองค์กร 
 ๓.6 สนับสนุนการฝึกอบรมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จัดหาวัสดุอุปกรณ์ และ
ยานพาหนะใช้ในการปฏิบัติงานของสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ้ายพลเรือนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๓.7 ส่งเสริมและให้การเรียนรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ปัญหาด้านความปลอดภัยตลอดจนการบรรเทาสา
ธารณภัยชุมชน การป้องกันอัคคีภัยในชุมชน และการป้องกันไฟป่า 
 ๓.8 จัดบริการอินเตอร์เน็ตในระดับตำบล เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูล เกิดการ
เรียนรู้ทันต่อเหตุการณ์ในโลกแห่งข้อมูลข่าวสาร 
 ๓.9 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมนันทนาการ การกีฬาทุกประเภทเพื่อพัฒนาด้านสุขภาพจัดให้มีสถานที่ออก
กำลังกาย ลานกีฬากลางท้องถิ่นและอุปกรณ์การกีฬาท่ีจำเป้นอย่างต่อเนื่อง 
 ๓.10 สนับสนุนอุปกรณ์การกีฬาทุกหมู่บ้าน และกิจกรรมการแข่งขันกีฬาของโรงเรียนในเขตพื้นท่ีทุกระดับ 

 3.11 ส่งเสริมและสนับสนุนการก่อสร้าง ปรับปรุง และซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
4. นโยบายด้านการเมือง การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี การพัฒนาองค์กร 
 4.1 ก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอใหม่ โดยย้ายจากสถานที่ตั้งเดิม ไป
ก่อสร้างในสถานที่ตั้งใหม่ เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน และให้การบริการประชาชนมีประสิทธิภาพเพิ่ม
มากขึ้น 
 ๔.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่น โดยการร่วมคิดร่วมทำร่วมแก้ปัญหา และติดตาม
ประเมินผลการดำเนินงานเพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๔.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่น โดยการร่วมคิดร่วมทำร่วมแก้ปัญหา และติดตาม
ประเมินผลการดำเนินงานเพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ 
 4.4 สร้างระบบการบริหาร โดยเน้นหลักประสิทธิภาพประสิทธิผล สุจริต โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ และ
ตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 
 ๔.5 ส่งเสริมให้ประชาชนชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม กำหนดวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ จัดทำแผนโครงการในการ
พัฒนาตำบลให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชน 
 ๔.6 จัดการพัฒนาบุคลากร เจ้าหน้าที่หน่วยงานให้มีความรู้ทักษะในการปฏิบัติงานเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงาน
และรองรับการถ่ายโอนภารกิจ เพื่อสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล 
 4.7 เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้ประชาชนท่ีมารับบริการ
ได้รับความสะดวก และมีความพึงพอใจสูงสุด 
 ๔.8 ส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม บทบาทหน้าที่ของประชาชนที่มีต่อการบริหาร
ท้องถิ่นและอำนาจในการตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญ 
 ๔.9 จัดโครงการ อบต.สัญจร เพื่อบริการด้านต่างๆ แก่ประชาชน และรับฟังปัญหาความต้องการจาก
ประชาชนอย่างท่ัวถึงภายในตำบลช่องสามหมอ 
5. นโยบายด้านศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ๕.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนงานรัฐพิธี ฟื้นฟู อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่
สืบไป 
 5.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการทะนุบำรุงด้านศาสนา วัดวาอารามในตำบลให้เป็นศาสนสถานท่ีเป็นศูนย์รวมจิตใจ
ของคนในชุมชน และให้พระพุทธศาสนาคงอยู่สืบต่อไป 
 ๕.๓ ส่งเสริมสนับสนุนประเพณีรดน้ำผู้สูงอายุและกิจกรรมสวดกลางบ้าน 
 ๕.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการร่วมจัดกิจกรรมแห่งสายน้ำสืบสานประเพณีวันลอยกระทง 
 ๕.๕ สนับสนุนการจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริธรรมแก่เยาวชนและประชาชนเพื่อให้เกิดสังคมแห่ง
ความสงบสุข 
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๖. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๖.๑ จัดให้มีสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนได้มีที่ผักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกายอย่าง
เหมาะสม 
 ๖.๒ รณรงค์ปลูกจิตสำนึกของเด็กเยาวชนและประชาชนในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแยกกำจัดขยะและดูแลรักษาความสะอาด 
 ๖.๓ จัดหาสถานท่ีทิ้งขยะ และดำเนินการสร้างระบบการเก็บ และกำจัดขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๖.๔ ส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวและจัดหาพันธุ์กล้าไม้ให้ประชาชนเพิ่มพื้นที่การปลูกป่า
เพิ่มเติม 
 ๖.๕ ส่งเสริมสนับสนุนประชาชนให้บำบัดฟื้นฟูรักษาและห่วงแหนซึ่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๖.๖ รณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อ มที่เกิดจากโรงงาน
อุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
7. นโยบายด้านสาธารณสุข  
 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ จะส่งเสริมและสนับสนุนระบบสาธารณสุข ให้มีประสิทธิภาพสร้าง
ระบบสุขภาพที่ดีให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนในตำบล มีสุขภาพแข็งแรง ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจโดยมีแนว
ทางการดำเนินงาน ดังนี ้
 7.๑ ร่วมมือกับสาธารณสุขประจำตำบล อสม.แต่ละหมู่บ้าน จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชนทุก
ระดับและส่งเสริมให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีทุกคน ตามแนวนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข 
 7.๒ เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาพร้อมป้องกันโรค ติดต่อต่าง ๆ ตามประกาศของทางราชการอย่างสม่ำเสมอ 
 7.๓ สนับสนุนงบประมาณตามโครงการด้านงานสาธารณสุข 
 7.๔ สนับสนุนการแก้ไขปัญหาและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ต่อเนื่อง 
 7.๕ ส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติหน้าท่ีของ อสม.หมู่บ้านอย่างท่ัวถึง 
 7.6 ส่งเสริมพัฒนาและพื้นฟู ศักยภาพของผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ให้สามารถคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี
ยิ่งข้ึน 
 7.7 จัดตั้งหน่วยการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) เพื่อให้บริการรับส่งผู้ป่วยในเขตพื้นที่ตำบลช่องสามหมอ เป็น
หน่วยเคลื่อนที่เร็วที่จะออกเหตุบริการประชาชนที่เกิดอุบัติเหตุ ลดอัตราการสูญเสียชีวิตของประชาชนใน
ตำบลช่องสามหมอ 

  กระผมขอขอบพระคุณท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ 
ผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน ที่ได้ให้เวลากระผมได้แถลงนโยบายในการพัฒนาตำบลช่องสามหมอ ด้านหลักๆ 
ทั้ง 7 ด้าน นโยบายที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ครั้งนี้ จะเกิดผลสำเร็จได้สิ่งที่
สำคัญประการหนึ่ง คือ การได้รับความร่วมมอืร่วมใจจากชุมชน ประชาชน และสมาชิกสภาฯ ท่ีทรงเกียรติทุก
ท่าน ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ทุกคน ส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่จะเข้ามาช่วยกันเป็นพลังสำคัญ
ในการขับเคลื่อนนโยบายร่วมกัน ให้องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ มีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
สังคมที่ดี มีคุณธรรม บ้านเมืองมีความเจริญรุ่งเรือง ประชาชนมีความกินดี อยู่ดี มีความสุขตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
  ในการบริหารงานตามนโยบายข้างต้นนี้ กระผมได้แต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มี
ประสบการณ์ มีวิสัยทัศน์ในการทำงาน และมีความตั้งใจจริง ที่จะพัฒนาตำบลช่องสามหมอให้มีความ
เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง เป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ 
ประกอบด้วย 
 1. นายสังคม  พลนิกร   เป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ 
 2. นายกสิกร  สิมมาวงษ์  เป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ 
 3. นายเสง่ียม  นรพรม เป็นเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ 
   กระผมพร้อมทั้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ หัวหน้าส่วนราชการ 
เจ้าหน้าท่ีทุกฝ่ายทุกระดับ มีความเห็นตรงกันว่าการบริหารการพัฒนาตำบลนั้น ต้องมีความชัดเจน เป็นธรรม 
โปร่งใส โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคม ที่จะต้องร่วมมือกันดำเนินการด้วยความมุ่งมั่น วิริยะ
อุตสาหะ ตลอดเวลา สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน กระผมขอความกรุณา จากท่านประธานสภาฯ และ
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สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตำบลช่องสามหมอทุกท่าน ด้วยความเคารพ โปรดกรุณาให้ข้อเสนอแนะ และ
นำปัญหาข้อขัดข้องจากพ่ีน้องประชาชนมาบอกกล่าว หากมีข้อช้ีแนะประการใดโปรดอย่าได้เกรงใจ  ทุกคน
ล้วนทำเพื่อประชาชนในตำบลช่องสามหมอ ทั้งนั้น เราจะนำข้อช้ีแนะและประเด็นปัญหา พร้อมข้อมูลที่
วิเคราะห์แล้วเหล่านั้นมาดำเนินการแก้ไขปัญหา และจะพัฒนาจนสุดกำลัง สุดความสามารถของสติปัญญา
ร่วมกัน รวมทั้ง ร่วมกันสรรหาคำตอบและแนวทางแก้ไขปัญหาจากท่านผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีหลากหลายในตำบล
และเราจะตั้งใจทำงานโดยยึดถือผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนและผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวม
เป็นที่ตั้ง เป็นจุดหมายสำคัญร่วมกันเพื่อจะนำพามาสู่ความสำเร็จ ความเจริญรุ่งเรือง ผาสุก ของประชาชน
ตำบลช่องสามหมอ รวมทั้งองค์กรของเราต่อไป ขอขอบคุณครับ 
 

ระเบียบวาระที่  4  เร่ือง  เสนอเพ่ือพิจารณา / เพ่ือเห็นชอบ 
   4.1 เร่ืองการพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 

ช่องสามหมอ 
นายศิลธรรม หงษ์หิรัญ ลำดับต่อไปจะเป็นการพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน  
(ประธานสภาฯ)  ตำบลช่องสามหมอ ในโอกาสนี้ขอเชิญท่านสุภาพร อุดมทรัพย์ เลขานุการสภาฯ ได้ช้ีแจงข้อกฎหมาย และ 

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เชิญครับ  
นางสุภาพร อุดมทรัพย์ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  
(เลขานุการสภาฯ)  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ทุกท่าน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  

ดิฉันขอช้ีแจงข้อกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ ค่ะ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 
2 พ.ศ. 2554  ข้อ 103 คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มี 2 ประเภท คือ  

1. คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจำนวนไม่น้อยกว่า สามคน แต่ไม่เกิน
เจ็ดคน 

2. คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้ เป็นสมาชิกสภา
ท้องถิ่น มีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน   

- คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม ถือเป็นคณะกรรมการสามัญ 
   ข้อ 107 ภายใต้ข้อบังคับ ข้อ 103 วิธีการเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นให้สมาชิกสภา

ท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอช่ือสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น แล้วแต่
กรณี ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีที่
ผู้บริหารเสนอไมต่้องมีผูร้ับรองการเสนอช่ือให้เสนอได้ ไม่จำกดัจำนวน เว้นแต่ที่ประชุมมมีติเป็นอย่างอ่ืน 
และให้นำวิธีการเลือกตามข้อ 12 มาใช้บังคับโดยอนุโลม ดฉิันขอนำเรียนช้ีแจงเพียงเท่านี้ ค่ะ 

นายศิลธรรม หงษ์หิรัญ เมื่อสมาชิกเข้าใจในระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว ลำดับต่อไปกระผมจะขอนำปรึกษาท่ีประชุมว่าจะกำหนดให้มี 
(ประธานสภาฯ)  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมจำนวนกี่คน ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
   กระผมขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ได้เสนอในที่ประชุม ครับว่า จะให้มีคณะกรรมการตรวจรายงาน 

การประชุม ก่ีท่าน เชิญท่านสมาชิกฯ เสนอเลยครับ ว่าจะให้มีกี่ท่าน 
(นายอดุลย์ หงษ์ประเสริฐ) เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
(ส.อบต.หมู่ที่ 8)  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ทุกท่าน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

 กระผมนายอดุลย์ หงส์ประเสริฐ ขอเสนอให้มีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ จำนวน 3 ท่าน 
นายศิลธรรม หงษ์หิรัญ มีสมาชิกท่านใด จะเสนอ อีกหรือไม่ครับ / ไม่มี ถ้าไม่มี กระผมขอมติที่ประชุมครับ 
(ประธานสภาฯ)  ท่านใดเห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จำนวน 3 ท่าน โปรดยกมือครับ 
มติท่ีประชุม                        - เห็นชอบ                จำนวน .......7....... เสียง 
                                        - ไม่เห็นชอบ                จำนวน ................. เสียง 
                                        - งดออกเสียง   จำนวน .......1........ เสียง 
                                        - ลา   จำนวน ................  คน 
                                        - ขาด   จำนวน ................  คน 
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นายศิลธรรม หงษ์หิรัญ - ลำดับต่อไปกระผมจะให้สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ เสนอช่ือผู้สมควรเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการ 
(ประธานสภาฯ)   ประชุม สามารถเสนอได้ไม่จำกัดจำนวน และต้องมีผู้รับรองอย่างน้อยสองคน ขอเชิญครับ 
นายนพดล เรือนแก้ว เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
(รองประธานสภาฯ)  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ทุกท่าน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

 กระผม นายนพดล เรือนแก้ว ขอเสนอท่าน สุชาติ สางชัยภูมิ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาม
หมอ หมู่ท่ี 1 เป็นกรรมการตรวจรายงานการประชุม ครับ 

นายศิลธรรม หงษ์หิรญั       ขอผู้รับรองด้วยครับ 2 ท่าน และขอให้ท่านสมาชิกฯ เสนอรายชื่อคณะกรรมการฯ ท่านต่อไปเลยครับ 
(ประธานสภาฯ)       1. นางประภา จอมคำสิงห์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ หมู่ที่ 5 เป็นผู้รับรองคนท่ี 1 

2. นางนิยม พละเนา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ หมู่ที่ 4 เป็นผู้รับรองคนท่ี 2 
ผู้รับรองทั้ง 2 ท่าน ถูกต้อง ครับ และขอให้ท่านสมาชิกฯ เสนอรายช่ือคณะกรรมการฯ ท่านต่อไปเลยครับ 

นางสุภาพร อุดมทรัพย ์ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
(ส.อบต.หมู่ที่ 6)  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ทุกท่าน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

 ดิฉัน นางสุภาพร อุดมทรัพย์ ขอเสนอท่าน ประภา จอมคำสิงห์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อง
สามหมอ หมู่ที่ 5 เป็นกรรมการตรวจรายงานการประชุม ค่ะ 

นายศิลธรรม หงษ์หิรญั       ขอผู้รับรองด้วยครับ 2 ท่าน และขอให้ท่านสมาชิกเสนอรายชื่อคณะกรรมการฯ ท่านต่อไปเลยครับ 
(ประธานสภาฯ)       1. นายนพดล เรือนแก้ว รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ  เป็นผู้รับรองคนท่ี 1 

2. นายไพบูรณ์ มูลกสก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ หมู่ที่ 3 เป็นผู้รับรองคนท่ี 2 
ผู้รับรองทั้ง 2 ท่าน ถูกต้อง ครับ และขอให้ท่านสมาชิกฯ เสนอรายชื่อคณะกรรมการฯ ท่านต่อไปเลยครับ 

นายสุชาติ สางชัยภูมิ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
(ส.อบต.หมู่ที่ 1)  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ทุกท่าน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

 กระผม นายสุชาติ สางชัยภูมิ ขอเสนอท่าน นิยม พละเนา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาม
หมอ หมู่ท่ี 4 เป็นกรรมการตรวจรายงานการประชุม ครับ 

นายศิลธรรม หงษ์หิรัญ       ขอผู้รับรองด้วยครับ 2 ท่าน และขอให้ท่านสมาชิกฯ เสนอรายชื่อคณะกรรมการฯ ท่านต่อไปเลยครับ  
(ประธานสภาฯ)       1. นางประภา จอมคำสิงห์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ หมู่ที่ 5 เป็นผู้รับรองคนท่ี 1 

2. นางสุภาพร อุดมทรัพย ์สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ หมู่ที่ 6 เป็นผู้รับรองคนท่ี 2 
ผู้รับรองทั้ง 2 ท่าน ถูกต้อง ครับ 

นายศิลธรรม หงษ์หิรัญ มีท่านใดจะเสนอ สมาชิกสภาฯ อีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี กระผมจะสรุปว่า ท่านสมาชิกท่ีถูกเสนอช่ือมาท้ัง 
(ประธานสภาฯ)  3 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย 

1. นายสุชาติ สางชัยภูมิ 
2. นางประภา จอมคำสิงห์ 
3. นางนิยม พละเนา 
ถ้าท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน เห็นชอบตามที่ท่านสมาชิกเสนอรายช่ือตามนี้  ให้ เป็น
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ถ้าท่านเห็นชอบโปรดยกมือครับ 

มติท่ีประชุม                        - เห็นชอบ                จำนวน ......7......  เสียง 
                                        - ไม่เห็นชอบ                จำนวน ................ เสียง 
                                        - งดออกเสียง   จำนวน .......1.....  เสียง 
                                        - ลา   จำนวน ................  คน 
                                        - ขาด   จำนวน ................  คน 

 
   4.2 เรื่องการพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น เพื่อเป็นตัวแทนในคณะกรรมการ 
                              พัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ 
นายศิลธรรม หงษ์หิรัญ ลำดับต่อไปจะเป็นการพิจารณาคัดเลือกตัวแทนสมาชิกสภาฯ เพื่อเป็นตัวแทนในคณะกรรมการพัฒนา  
(ประธานสภาฯ)  องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ในโอกาสนี้ขอเชิญท่านสุภาพร อุดมทรัพย์ เลขานุการสภาฯ ได้ช้ีแจง 

ข้อกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เชิญครับ  
นางสุภาพร อุดมทรัพย์ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  
(เลขานุการสภาฯ)  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ทุกท่าน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  

ดิฉันขอช้ีแจงข้อกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ ค่ะ 
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- ตามที่กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 2561 
ข้อ 8 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 

 (1) ผู้บริหารท้องถิ่น        ประธานกรรมการ 
 (2) รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นทุกคน        กรรมการ 
 (3) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน         กรรมการ 
 (4) ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน        กรรมการ 
 (5) ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจที่ผู้บริหารท้องถิ่น 
      คัดเลือกจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน          กรรมการ 
 (6) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่น 
      คัดเลือกจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 6 คน        กรรมการ 
 (7) ปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น                          กรรมการและเลขานุการ 
 (8) หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าท่ีจัดทำแผน                 ผู้ช่วยเลขานุการ 

 กรรมการ (3) (4) (5) และ (6) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี และอาจได้รับคัดเลือกอีกได้  
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 จึงขอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ 
พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน   

 - ขอเชิญท่านสมาชิกฯ เสนอรายช่ือผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วน
ตำบลช่องสามหมอ จำนวน 3 ท่าน ค่ะ 

นายไพบูรณ์ มูลกสก เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
(ส.อบต.หมู่ที่ 3)  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ทุกท่าน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

 กระผม นายไพบูรณ์ มูลกสก ขอเสนอท่าน อดุลย์ หงษ์ประเสริฐ ส.อบต. หมู่ที่ 8 เป็นคณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ คนท่ี 1 ครับ 

นายศิลธรรม หงษ์หิรญั       ขอผู้รับรองด้วยครับ 2 ท่าน  และขอให้ท่านสมาชิกฯ เสนอรายชื่อคณะกรรมการฯ ท่านต่อไปเลยครับ 
(ประธานสภาฯ)       1. นายนพดล เรือนแก้ว รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ  เป็นผู้รับรองคนท่ี 1 
   2. นางนิยม พละเนา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ หมู่ที่ 4 เป็นผู้รับรองคนท่ี 2  

ผู้รับรองทั้ง 2 ท่าน ถูกต้อง และขอให้ท่านสมาชิกฯ เสนอรายชื่อคณะกรรมการฯ ท่านต่อไปเลยครับ 
นายอดุลย์ หงษ์ประเสริฐ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
(ส.อบต.หมู่ที่ 8)  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ทุกท่าน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

 กระผม นายอดุลย์ หงส์ประเสริฐ ขอเสนอท่าน ไพบูรณ์ มูลกสก ส.อบต.หมู่ที่ 3 เป็นคณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ คนท่ี 2 ครับ 

นายศิลธรรม หงษ์หิรญั       ขอผู้รับรองด้วยครับ 2 ท่าน และขอให้ท่านสมาชิกฯ เสนอรายชื่อคณะกรรมการฯ ท่านต่อไปเลยครับ   
(ประธานสภาฯ)       1. นางประภา จอมคำสิงห์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ หมู่ที่ 5 เป็นผู้รับรองคนท่ี 1 

2. นายสุชาติ สางชัยภูมิ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ หมู่ที่ 1 เป็นผู้รับรองคนท่ี 2 
   ผู้รับรองทั้ง 2 ท่าน ถูกต้อง และขอให้ท่านสมาชิกฯ เสนอรายชื่อคณะกรรมการฯ ท่านต่อไปเลยครับ 
นางประภา จอมคำสิงห ์ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
(ส.อบต.หมู่ที่ 5)  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ทุกท่าน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

 ดิฉัน นางประภา จอมคำสิงห์ ขอเสนอท่าน นพดล เรือนแก้ว รองประธานสภาฯ เป็นคณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ คนท่ี 3 ค่ะ 

นายศิลธรรม หงษ์หิรญั       ขอผู้รับรองด้วยครับ 2 ท่าน และขอให้ท่านสมาชิกฯ เสนอรายชื่อคณะกรรมการฯ ท่านต่อไปเลยครับ 
(ประธานสภาฯ)       1. นางประภา จอมคำสิงห์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ หมู่ที่ 5 เป็นผู้รับรองคนท่ี 1 
   2. นายสุชาติ สางชัยภูมิ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ หมู่ที่ 1 เป็นผู้รับรองคนท่ี 2 
   ผู้รับรองทั้ง 2 ท่าน ถูกต้อง ครับ 
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นายศิลธรรม หงษ์หิรัญ มีท่านใดจะเสนอ สมาชิกสภาฯ อีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี กระผมจะสรุปว่า ท่านสมาชิกท่ีถูกเสนอช่ือมาท้ัง 
(ประธานสภาฯ)  3 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย 

1. นายอดุลย์ หงษ์ประเสริฐ 
2. นายไพบูรณ์ มูลกสก 
3. นายนพดล เรือนแก้ว 
ถ้าท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน เห็นชอบตามที่ท่านสมาชิกเสนอรายช่ือตามนี้  ให้ เป็น
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ถ้าท่านเห็นชอบโปรดยกมือครับ 

มติท่ีประชุม                        - เห็นชอบ                จำนวน ........7....  เสียง 
                                        - ไม่เห็นชอบ                จำนวน ................. เสียง 
                                        - งดออกเสียง   จำนวน .........1..... เสียง 
                                        - ลา   จำนวน ................  คน 
                                        - ขาด   จำนวน ................  คน 
 
   4.3 เรื่องการพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น เพื่อเป็นตัวแทนในคณะกรรมการ 
                              ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
นายศิลธรรม หงษ์หิรัญ ลำดับต่อไปจะเป็นการพิจารณาคัดเลือกตัวแทนสมาชิกสภาฯ เพื่อเป็นตัวแทนในคณะกรรมการติดตามและ  
(ประธานสภาฯ)  ประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ในโอกาสนี้ขอเชิญท่านสุภาพร อุดมทรัพย์ 

เลขานุการสภาฯ ได้ช้ีแจง ข้อกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เชิญครับ  
นางสุภาพร อุดมทรัพย์ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  
(เลขานุการสภาฯ)  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ทุกท่าน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  

ดิฉันขอช้ีแจงข้อกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ ค่ะ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 2561 
ข้อ ๒๘  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย 
(๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน 
(๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน 
(๓) ผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน 
(๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน 
(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคนโดยให้คณะกรรมการเลือก  

  กรรมการหนึ่งคนทำหน้าท่ีประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าท่ี เลขานุการของ 
คณะกรรมการ กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ สี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 จึงขอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ 
พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน   

 - ขอเชิญท่านสมาชิกฯ เสนอรายช่ือผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ จำนวน 3 ท่าน ค่ะ 

นายอดุลย์ หงษ์ประเสริฐ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
(ส.อบต.หมู่ที่ 8)  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ทุกท่าน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

 กระผม นายอดุลย์ หงส์ประเสริฐ ขอเสนอท่าน ศิลธรรม หงษ์หิรัญ ประธานสภาฯ เป็นคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ คนท่ี 1 ครับ 

นายศิลธรรม หงษ์หิรญั       ขอผู้รับรองด้วยครับ 2 ท่าน และขอให้ท่านสมาชิกฯ เสนอรายชื่อคณะกรรมการฯ ท่านต่อไปเลยครับ 
(ประธานสภาฯ)       1. นายนพดล เรือนแก้ว รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ  เป็นผู้รับรองคนท่ี 1 
   2. นางนิยม พละเนา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ หมู่ที่ 4 เป็นผู้รับรองคนท่ี 2 

ผู้รับรองทั้ง 2 ท่าน ถูกต้อง ครับ 
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นายนพดล เรือนแก้ว เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
(รองประธานสภาฯ)  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ทุกท่าน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

 กระผม นายนพดล เรือนแก้ว ขอเสนอท่าน ประภา จอมคำสิงห ์ส.อบต.หมู่ที่ 5 เป็นคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ คนท่ี 2 ครับ 

นายศิลธรรม หงษ์หิรญั       ขอผู้รับรองด้วยครับ 2 ท่าน และขอให้ท่านสมาชิกฯ เสนอรายชื่อคณะกรรมการฯ ท่านต่อไปเลยครับ 
(ประธานสภาฯ)       1. นายไพบูรณ์ มูลกสก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ หมู่ที่ 3 เป็นผู้รับรองคนท่ี 1 
   2. นายสุชาติ สางชัยภูมิ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ หมู่ที่ 1 เป็นผู้รับรองคนท่ี 2 

ผู้รับรองทั้ง 2 ท่าน ถูกต้อง ครับ และขอให้ท่านสมาชิกฯ เสนอรายชื่อคณะกรรมการฯ ท่านต่อไปเลยครับ 
นางประภา จอมคำสิงห ์ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
(ส.อบต.หมู่ที่ 5)  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ทุกท่าน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

 ดิฉัน นางประภา จอมคำสิงห์ ขอเสนอท่าน นิยม พละเนา ส.อบต.หมู่ที่ 4 เป็นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ คนท่ี 3 ค่ะ 

นายศิลธรรม หงษ์หิรญั       ขอผู้รับรองด้วยครับ 2 ท่าน และขอให้ท่านสมาชิกฯ เสนอรายชื่อคณะกรรมการฯ ท่านต่อไปเลยครับ 
(ประธานสภาฯ)       1. นายนพดล เรือนแก้ว รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ  เป็นผู้รับรองคนท่ี 1 
   2. นายไพบูรณ์ มูลกสก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ หมู่ที่ 1 เป็นผู้รับรองคนท่ี 2 

ผู้รับรองทั้ง 2 ท่าน ถูกต้อง  และขอให้ท่านสมาชิกฯ เสนอรายชื่อคณะกรรมการฯ ท่านต่อไปเลยครับ 
นายศิลธรรม หงษ์หิรัญ มีท่านใดจะเสนอ สมาชิกสภาฯ อีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี กระผมจะสรุปว่า ท่านสมาชิกท่ีถูกเสนอช่ือมาท้ัง 
(ประธานสภาฯ)  3 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย 

1. นายศิลธรรม หงส์หิรัญ 
2. นางประภา จอมคำสิงห ์
3. นางนิยม พละเนา 
ถ้าท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน เห็นชอบตามที่ท่านสมาชิกเสนอรายช่ือตามนี้  ให้ เป็น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ถ้าท่านเห็นชอบ
โปรดยกมือครับ 

มติท่ีประชุม                        - เห็นชอบ                จำนวน ........7.....  เสียง 
                                        - ไม่เห็นชอบ                จำนวน ................. เสียง 
                                        - งดออกเสียง   จำนวน ........1.....  เสียง 
                                        - ลา   จำนวน ................  คน 
                                        - ขาด   จำนวน ................  คน 
 
ระเบียบวาระที่  5  เร่ืองอื่นๆ  
นายศิลธรรม หงษ์หิรัญ  การเลือกสมาชิกสภาฯ เพือ่เป็นคณะกรรมการต่างๆ ก็ดำเนินการมาโดยสมบูรณ์แล้ว กระผมขอขอบคุณ 
(ประธานสภาฯ)  ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่ีให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ในวาระนี้ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด 

จะเสนออะไรอีกหรือไม่ครับ ถ้ามีก็เชิญท่านสมาชิกสภาฯ เลยครับ 
นายอดุลย์ หงษ์ประเสริฐ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
(ส.อบต.หมู่ที่ 8)  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ทุกท่าน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

 กระผม นายอดุลย์ หงส์ประเสริฐ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ หมู่ที่ 8 ขอเรียน 
สอบถาม และมีเรื่องช้ีแจงเกี่ยวกับถนนภายในหมู่บ้านหนองแดง ในวันที่ 4 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา
กระผมได้รับแจ้งว่ามีรถจักรยานยนต์ตกถนนบริเวณถนนรอบสระหนองแดง กระผมเลยอยากให้ทาง
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ให้เอาแผงกันเป็นแนว เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำได้อีกครับ 
และถนนทางผู้รับจ้าง จะเข้ามาดำเนินการแก้ไขตอนไหน กระผมมีเรื่องสอบถามเพียงเท่านี้ครับ 

นายไพโรจน์ ขำประไพ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
(ผู้อำนวยการกองช่าง) คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ทุกท่าน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

 กระผม นายไพโรจน์ ขำประไพ ผู้อำนวยการกองช่าง ขอเรียนช้ีแจงอย่างนี้ครับ ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 
2565 ท่ีผ่านมาทางกองช่าง ได้นำเอาแผงกั้นเป็นแนวยาว เพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำแล้วครับ และกระผม
ได้แจ้งไปทางผู้รับจ้างแล้วว่า ให้ผู้รับจ้างเร่งมาดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนโดยเร็ว และผู้รับจ้าง
แจ้งมากับกระผมว่าหลังช่วงเทศกาลปีใหม่ ทางผู้รับจ้างจะเร่งมาดำเนินการให้โดยเร็วครับ เพ่ือแก้ไขปัญหา
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ให้กับประชาชนในพื้นที่บ้านหนองแดง ท่ีได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดินถล่มลงมาหลังที่น้ำท่วมในช่วงที่
ผ่านมาครับ ในโอกาสนี้ทางกองช่างอนุญาตช้ีแจงว่าทางกองช่างมีหน้าที่อะไรบ้าง ให้กับท่านสมาชิกที่เข้า
รับตำแหน่งใหม่ได้รับทราบพอสังเขป หน้าท่ีหลักก็จะมีการออกสำรวจ ออกแบบ ประมาณการ ควบคุมการ
ก่อสร้าง งานก่อสร้างโครงการพื้นฐาน การปรับปรุงและซ่อมแซม งานซ่อมบำรุง งานวิศวกรรม งาน
ก่อสร้างสวนสาธารณะ งานวางโครงสร้าง และอีกหลายๆ อย่างที่กระผมยังกล่าวถึงไม่หมด กระผมจึงขอนำ
เรียนช้ีแจงต่อท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านได้รับทราบครับ 

นายเสกสรรค ์จอสูงเนิน เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
(นายก อบต.ช่องสามหมอ) คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ทุกท่าน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

 กระผม นายเสกสรร จอสูงเนิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ กระผมและทีมงานผู้บริหาร
พึ่งเข้ามารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการในวันนี้เป็นวันแรก และกระผมได้แถลงนโยบายต่อท่ีประชุมไว้แล้ว
นั้น กระผมและทีมงานผู้บริหารจะรีบดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ประชาชนได้รับผลกระทบทุกปัญหาอย่าง
เร่งด่วนในทุกๆ เรื่อง และจะมีเรื่องที่เป็นนโยบายของคณะผู้บริหาร ที่จะดำเนินการตามที่ได้วางนโยบาย
เอาไว้ เช่น เรื่องติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง
การทิ้งขยะกับเก็บขนขยะ เรื่องดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง เรื่องของการจัดตั้งศูนย์การแพทย์
ฉุกเฉิน (EMS) รับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน เรื่องการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลตำบลช่องสามหมอ เรื่องของการย้ายที่
สำนักงาน อบต. ไปอยู่ที่แห่งใหม่ เรื่องการพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุ การสร้างอาชีพ การเพิ่มรายได้ให้กับ
ประชาชนภายในตำบลช่องสามหมอ กระผมจะนำทุกนโยบายที่กล่าวมาทำให้เป็นรูปธรรม เพื่อความ
เป็นอยู่ที่ดีของประชาชนตำบลช่องสามหมอ และกระผมจะทำทุกนโยบายที่กล่าวมาให้ดีที่สุด เกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนตำบลช่องสามหมอ และผลประโยชน์ของทางราชการ ให้มากที่สุดครับผม กระผม
ยินดีรับฟังสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ประชาชนทุกหมู่บ้าน มีอะไรให้เข้ามาปรึกษาได้ทุกเวลา เพื่อ
แก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนร่วมกันครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการศึกษา จะต้องเร่ งดำเนินการ
คือจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลตำบลช่องสามหมอ และกระผมขอแจ้งข่าวดีอีกอย่าง ว่าองค์การบริหารส่วนตำบล
ช่องสามหมอได้รับจัดสรรงบประมาณ ในเรื่องของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในช่วงเดือน
กุมภาพันธ์ ทางเจ้าหน้าที่ของกรมชลประทาน จะส่งเจ้าหน้าที่มาสำรวจแนวท่อส่งน้ำที่จะผ่านที่ดินของ
ประชาชน ก็อยากให้ทุกท่านช่วยประชาสัมพันธ์ ให้โครงการนี้ผ่านไปได้ด้วยดี โดยได้รับความร่วมมือจาก
ทุกๆ ฝ่าย ทุกๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับผม กระผมก็มีเรื่องที่จะช้ีแจงเพียงเท่านี้ครับ ขอขอบคุณครับ 

นายศิลธรรม หงษ์หิรญั         การดำเนินการประชุมสภาฯ ก็ดำเนินมาพอสมควรแล้ว มเีรื่องให้ท่านสมาชิกได้พิจารณาครบถ้วนแล้ว   
(ประธานสภาฯ)                  มีสมาชิกท่านใด ท่ีจะเสนออะไรอีกหรือไม่ครับ / ไม่ม ี
                                     กระผมขอขอบคณุท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ 

และผูเ้ข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขอปิดการประชุมไว้เพียงเท่านี ้
               
เลิกประชมุ              เวลา  12.30  น. 
 
                                               ลงช่ือ                                        ผู้จดบันทึกการประชุม 
                                                          (นางสุภาพร  อุดมทรัพย)์ 
                                                               เลขานุการสภาฯ 
 
 
- คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ครั้งแรก   
  เมื่อวันท่ี  20  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2565 - เห็นว่าถูกต้องแล้วจึงลงนามไว้เพื่อเป็นหลักฐาน 
 
 
                                             ลงช่ือ                                          ผู้จดบันทึกการประชุม 
                                                          (นางสุภาพร  อุดมทรัพย)์ 
                                                              เลขานุการสภาฯ 
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(ลงช่ือ)                                 ตรวจ      (ลงช่ือ)                               ตรวจ     (ลงช่ือ)                                 ตรวจ 
          (นายนพดล เรือนแก้ว)                            (นายสุชาติ สางชัยภูมิ)                       (นางอดุลย์ หงษ์ประเสริฐ) 
 
 
- สภาองค์การบริหารส่วนตำบลชองสามหมอได้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ครั้งแรก 
  ในวันท่ี.....................เดือน...........................................พ.ศ.  2565   
 
 
                                               ลงช่ือ                                       ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                                         (นายศิลธรรม  หงษ์หิรัญ) 
                                        ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ 


