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วันอังคำรที่ ๑๓ เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๕๕
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รัตนนารี
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บุตรคา
นุ่นมะลัง
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ตำแหน่ง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกาปัง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลกาปัง
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ที่ปรึกษาองค์การบริหารส่วนตาบลกาปัง
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โนนไทย
หัวหน้าสานักงานปลัด
นิติกร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิชาการศึกษา

เริ่มประชุม เวลำ ๐๙.๐๐ น.

ระเบียบวำระที่ ๑
ประธานสภา

เมื่อสมาชิกครบองค์ประชุมแล้ว นายสมเกียรติ ชื่นหมื่นไวย์
ประธานสภา องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลก าปั ง ได้ ก ล่ า วเปิ ด และ
ดาเนินการประชุม
เรื่องทีป่ ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
แจ้ ง เรื่ อ งการยื่ น บั ญ ชี ค่ า ใช้ จ่ า ยในการเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภา
ท้ อ งถิ่ น หรื อ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น ต้ อ งยื่ น ภายในเก้ า สิ บ วั น จะมี ก ารยื่ น
ค่าใช้จ่าย ในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ที่ทาการ
องค์การบริหารส่วนตาบลกาปัง
วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ เป็นวันพ่อแห่งชาติ ขอเชิญสมาชิก
สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลทุ ก ท่ า นเข้ าร่ ว มงานรั ฐ พิ ธี ด้ ว ย
กาหนดการจะชี้แจงให้ทราบอีกที
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ประธานสภา อบต.กาปัง
มติที่ประชุม
ระเบียบวำระที่ ๓
ประธานสภา อบต.กาปัง

ประธานสภา อบต.กาปัง
นายก อบต.กาปัง

รับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่ผ่ำนมำ
รับรองการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกาปังครั้งแรก เมื่อวันที่
๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ มีสมาชิกท่านใดเห็นว่าสมควรหรือแก้ไขเพิ่มเติม
หรือไม่ ถ้าไม่มีขอเชิญสมาชิกทุกท่านยกมือรับรองรายงานการประชุม
รับรอง
เรื่องแถลงนโยบำยของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลกำปัง
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบลกาปัง
พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๔
มาตรา ๕๘ / ๕ วรรคหนึ่ง ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
เข้ารับหน้าที่ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเรี ยกประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแถลง
นโยบายต่ อ สภาองค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบล โดยไม่ มี การลงมติ ทั้ ง นี้
ภายในสามสิ บวันนับตั้งแต่วันประกาศผลการเลื อกตั้งนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล
มาตรา ๕๘ /๕ วรรคสาม การประชุมเพื่อแถลงนโยบายของ
นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลให้ ก ระท าโดยเปิ ด เผย โดยนายก
องค์การบริหารส่วนตาบลต้องจัดทานโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจก
ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลทุกคนที่มาประชุมด้วย
เรียนเชิญ นายมีชัย จงสันเทียะ นายกองค์การบริหารส่วนตา
ส่วนตาบลกาปัง แถลงนโยบายตามเอกสารที่แจกให้สมาชิกทุกท่าน
ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลกาปัง ได้จัดให้มีการเลือกตั้ง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจัง
หวัดนครราชสีมารับรองผลการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕
จึงได้กาหนดนโยบายเพื่ อบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลก าปั ง ให้ ส อดคล้ อ งกั บ รั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ปั จ จุ บั น ตามนโยบาย
รัฐบาล ยุทธศาสตร์กับการพัฒนาของจังหวัดนครราชสีมาและอาเภอ
โนนไทย ซึ่งมีนโยบายที่จะแถลงต่อสภา ๑๑ ประการดังนี้
(๑) ด้านการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ
(๒) ด้านการสุขภาพอนามัย
(๓) ด้านนโยบายด้านการศึกษา
(๔) ด้านสวัสดิการสังคม
(๕) ด้านเศรษฐกิจ
(๖) ด้านการเกษตร

-4-

ที่ประชุม

ระเบียบวำระที่ ๔
ประธานสภา อบต.กาปัง

ประธานสภา อบต.กาปัง

(๗) ด้านการกีฬาและนันทนาการ
(๘) ด้านส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม
(๙) ด้านความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
(๑๐) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดแล้อม
(๑๑) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
นโยบายที่ได้แถลงต่อสภาแห่งนี้ กระผมหวังว่าสมาชิกองค์การบริหาร
ส่ว นตาบลกาปัง จะได้กรุณาชี้แนะเพื่อการปรับปรุงและให้ส ามารถ
บริหารพัฒนา
รับทรำบ

เรื่อง เลือกคณะกรรมกำรสภำท้องถิ่น คณะกรรมกำรตรวจรำยงำน
กำรประชุมสภำ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลกำปัง
ระเบี ยบว่าด้ว ยกระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ยข้อบังคั บการประชุมสภา
ท้ อ งถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๘ ว่ า ด้ ว ยคณะกรรมการสภาท้ อ งถิ่ น
กาหนดไว้ดังนี้
๑. ให้สภาท้องถิ่นมีอานาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคล
ที่ไม่เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นจานวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน
เป็ น คณะกรรมการสภาท้อ งถิ่น ต่า งๆ ตามความจ าเป็นแก่กิ จการใน
หน้าที่ของสภาท้องถิ่น (ข้อ๑๐๕)
๒. วิ ธี ก ารเลื อ กคณะกรรมการสภาท้ อ งถิ่ น ให้ ส มาชิ ก สภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่
ไม่ได้เป็นสมาชิกท้องถิ่น ในกรณีสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอจะต้องมี
สมาชิกท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่น
เป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง การเสนอชื่อให้เสนอได้ไม่จากัดจานวนเว้น
แต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอื่น การเลือกใช้วิธีเลือกแบบเดียวกั บการ
เลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่นและเลขานุการสภา
ท้องถิ่น (ข้อ ๑๐๗)
๓. ในกรณีที่มีการเสนอรายชื่อผู้สมควรได้เป็นคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุมสภาเพียงตาแหน่งละหนึ่งคนให้ ถือว่าผู้ นั้ น
ได้รับคัดเลือก (ข้อ ๑๔)
ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกาปังเสนอจานวนคณะ
กรรการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.กาปัง
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ส.อบต.หมู่ที่ ๖

ประธานสภา อบต.กาปัง

มติทปี่ ระชุม
ประธานสภา อบต.กาปัง
นายนิเวช โสกาปัง
ส.อบต.หมู่ที่ ๒
ประธานสภา อบต.กาปัง

มติที่ประชุม
ประธานสภา อบต.กาปัง
นายสนิท บุญลอย
ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐

ประธานสภา อบต.กาปัง

มติที่ประชุม
ประธานสภา อบต.กาปัง
นายบุญชม เชิดโคกสูง
ส.อบต.หมู่ที่ ๑๔

เสนอจานวนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.กาปัง
จานวน ๓ คน
ผู้รับรอง ๑. นายนิเวช โสกาปัง ส.อบต.หมู่ที่ ๒
ผู้รับรอง ๒. นายสายชล ชิดพุดซา ส.อบต.หมู่ที่ ๘
มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอจานวนคณะกรรมการตรวจรายงานการ
การประชุ ม สภา อบต.ก าปั ง อี ก หรื อ ไม่ ถ้ า ไม่ มี ตามที่ เ สนอจ านวน
คณะกรรมการตรวจรายงานฯ อบต.กาปัง จานวน ๓ คน
เห็นชอบ
ขอเชิ ญ สมาชิ ก สภา อบต.ก าปั ง เสนอรายชื่ อ ผู้ ส มควรด ารง
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.กาปัง คนที่ ๑
เสนอรายชื่อ นายนิจ ใจเอื้อ ส.อบต.หมู่ที่ ๔
ผู้รับรอง ๑. นายพวง บ่าพันดุง ส.อบต.หมู่ที่ ๙
ผู้รับรอง ๒. นายเสริม เขื่อนโคกสูง ส.อบต.หมู่ที่ ๙
มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมสภา อบต.กาปัง คนที่ ๑ อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีใครเสนออีก ผู้ ที่
ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.
กาปัง คนที่ ๑ คือ นายนิจ ใจเอื้อ ส.อบต. หมู่ที่ ๔
เห็นชอบ
ขอเชิญสมาชิกสภา อบต.กาปัง เสนอรายชื่อผู้สมควรดารงคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.กาปัง คนที่ ๒
เสนอรายชื่อ นายนิ่ม เพิ่มสันเทียะ ส.อบต. หมู่ที่ ๑๕
ผู้รับรอง ๑. นายนิจ ใจเอื้อ ส.อบต. หมู่ที่ ๔
ผู้รับรอง ๒. นายสายชล ชิดพุดซา ส.อบต. หมู่ที่ ๘
มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา
อบต.ก าปั ง คนที่ ๒ อี ก หรื อ ไม่ ถ้ า ไม่ มี ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง เป็ น
คณะกรรมการตรวจราบงานประชุมสภา อบต.กาปัง คนที่ ๒ คือ นาย
นิ่ม เพิ่มสันเทียะ ส.อบต. หมู่ที่ ๑๕
เห็นชอบ
ขอเชิ ญ สมาชิ ก สภา อบต .ก าปั ง เสนอรายชื่ อ ผู้ ส มควรด ารง
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม สภา อบต.กาปัง คนที่ ๓
เสนอรายชื่อ นายทศพร โคตรพันธ์ หัวหน้าสานักงานปลัด
ผู้รับรอง ๑. นายสมประสงค์ โกสันเทียะ ส.อบต. หมู่ที่ ๑๓
ผู้รับรอง ๒. นายนิเวช โสกาปัง ส.อบต. หมู่ที่ ๒
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มติที่ประชุม
ระเบียบวำระที่ ๕
ประธานสภา อบต.กาปัง

ประธานสภา อบต.กาปัง
นายบุญถึง ตาลพลกรัง
ส.อบต.หมู่ที่ ๕

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุ มสภา
อบต.ก าปั ง คนที่ ๓ อี ก หรื อ ไม่ ถ้ า ไม่ มี ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง เป็ น
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภา อบต.กาปัง คนที่ ๓
คือ นายทศพร โคตรพันธ์ หัวหน้าสานักงานปลัด
เห็นชอบ
เรื่องกำรคัดเลือกคณะกรรมกำรกำรพัฒนำท้องถิ่น
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ กาหนดว่า
๑. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น
คัดเลือกจานวนสามคน (ข้อ ๘)
๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นมีหน้าที่อานาจหน้าที่ ดังนี้
๒.๑ กาหนดแนวทางพัฒนาท้องถิ่น
๒.๒ ร่วมจัดทาร่างแผนพัฒนา
๓. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นมีวาระดารงตาแหน่งคราวละสอง
ปีและอาจได้รับคัดเลือกอีกก็ได้
๔. วิ ธี ก ารคั ด เลื อ กใช้ วิ ธี ก ารเช่ น เดี ย วกั บ การคั ด เลื อ ก
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นโดยอนุโลม นั่นคือ การเสนอชื่อสมาชิกสภา
อบต. ต้องมีสมาชิกรับรองอย่างน้อยสองคน และผู้ที่ถูกเสนอชื่อต้องอยู่
ในที่ประชุมและต้องให้ความยินยอมการเสนอชื่อ ถ้ามีการเสนอชื่อครบ
พอดี ๓ คน ให้ถือว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อได้รับคัดเลือก ถ้า มีการ
เสนอชื่อเกิน ๓ คน ให้ประธานสภาดาเนินการคัดเลือกโดยวิธีลงคะแนน
ลั บ โดยวิ ธี ก ารเขี ย นชื่ อ และสกุ ล ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ การเสนอชื่ อ ลงในบั ต ร
ลงคะแนนที่มอบให้ได้ไม่เกิน ๓ ชื่อ ให้ประธานสภาเรียกสมาชิก อบต.
ที่อยู่ในห้องประชุมและมิได้เป็นผู้ถูกเสนอชื่อจานวนไม่เกิน ๓ คน เป็น
กรรมการตรวจนับคะแนนเพื่อตรวจนับคะแนนแล้วให้ผู้ที่ได้รับคะแนน
สู ง สุ ด ๓ ล าดับ แรกเป็ นผู้ ไ ด้รั บการคั ดเลื อก ในกรณีที่ มีผู้ ไ ด้ค ะแนน
เท่ากันในลาดับเดียวกันหลายคน ให้ที่ประชุมจัดให้มีการลงคะแนนใหม่
เฉพาะผู้ซึ่งได้คะแนนเท่ากัน ถ้าเท่ากันอีกใช้วิธีการจับสลาก
ขอเชิ ญ สมาชิ ก สภา อบต.ก าปั ง เสนอรายชื่ อ ผู้ ที่ คั ด เลื อ กให้ ด ารง
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คนที่ ๑
เสนอรายชื่อ นายชลอ วิเวก ส.อบต.หมู่ที่ ๖
ผู้รับรอง ๑. นายนิเวช โสกาปัง ส.อบต. หมู่ที่ ๒
ผู้รับรอง ๒. นายเสริม เขื่อนโคกสูง ส.อบต. หมู่ที่ ๙
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มติที่ประชุม
ประธานสภา อบต.กาปัง
นางละออ โก้สันเทียะ
ส.อบต.หมู่ที่ ๔
ประธานสภา อบต.กาปัง

มติที่ประชุม
ประธานสภา อบต.กาปัง
นายเสริม เขือ่ นโคกสูง
ส.อบต.หมู่ที่ ๙
ประธานสภา อบต.กาปัง

ระเบียบวำระที่ ๖
ประธานสภา อบต.กาปัง

มีสมาชิกท่านใดเสนอรายชื่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คนที่ ๑ อีก
หรือไม่ ถ้าไม่มี ผู้ที่ได้ดารงคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นคนที่ ๑ คือ นาย
ชลอ วิเวก ส.อบต.หมู่ที่ ๖
เห็นชอบ
ขอเชิ ญ สมาชิ ก สภา อบต.ก าปั ง เสนอรายชื่ อ ผู้ ที่ คั ด เลื อ กให้ ด ารง
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คนที่ ๒
เสนอรายชื่อ นายนิเวช โสกาปัง ส.อบต. หมู่ที่ ๒
ผู้รับรอง ๑. นายชั่น โปร่งสันเทียะ ส.อบต. หมู่ที่ ๑
ผู้รับรอง ๒. นายพวง บ่าพันดุง ส.อบต. หมู่ที่ ๙
มีสมาชิกท่านใดเสนอรายชื่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นอีกหรือไม่ ถ้า
ไม่มี ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้ดารงคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คนที่ ๒ คือ
นายนิเวช โสกาปัง ส.อบต. หมู่ที่ ๒
เห็นชอบ
ขอเชิ ญ สมาชิ ก สภา อบต.ก าปั ง เสนอรายชื่ อ ผู้ ที่ คั ด เลื อ กให้ ด ารง
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คนที่ ๓
เสนอรายชื่อ นายสายชล ชิดพุดซา ส.อบต. หมู่ที่ ๘
ผู้รับรอง ๑. นายเลื่อน จริงสันเทียะ ส.อบต. หมู่ที่ ๖
ผู้รับรอง ๒. นายนิ่ม เพิ่มสันเทียะ ส.อบต. หมู่ที่ ๑๕
มีสมาชิกท่านใดเสนอรายชื่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นอีกหรือไม่ ถ้า
ไม่มี ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้ดารงคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คนที่ ๓ คือ
นายสายชล ชิดพุดซา ส.อบต. หมู่ที่ ๘

เรื่องกำรคัดเลือกคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ กาหนดว่า
๑. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประกอบด้วยสมาชิก สภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสามคน
(ข้อ ๒๘)
๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
๒.๑ กาหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา
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ประธานสภา อบต.กาปัง
นายชั่น โปร่งสันเทียะ
ส.อบต.หมู่ที่ ๑
ประธานสภา อบต.กาปัง

มติที่ประชุม
ประธานสภา อบต.กาปัง
นายนิเวช โสกาปัง
ส.อบต.หมู่ที่ ๒
ประธานสภา อบต.กาปัง

มติที่ประชุม
ประธานสภา อบต.กาปัง

๒.๒ ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๒.๓ รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒ นาต่อนายกองค์การบริหารส่ วนตาบลกาปัง
เพื่อให้นายกเสนอต่อสภา คณะกรรมการพัฒนาและประกาศผลติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในตาบลทราบโดยทั่วกัน อย่าง
น้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
๒.๔ แต่ ง ตั้ ง อนุ ก รรมการหรื อ คณะท างานเพื่ อ ช่ ว ย
ปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
๓. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นมีวาระการดารงตาแหน่งคราว
ละสองปีละอาจได้รับคัดเลือกอีกก็ได้
๔. วิ ธี ก ารคั ด เลื อ กใช้ วิ ธี เ ช่ น เดี ย วกั น กั บ การคั ด เลื อ ก
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (ตามระเบียบวาระที่ ๕)
ขอเชิญสมาชิกสภา อบต.กาปัง เสนอรายชื่อผู้ที่คัดเลือกคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คนที่ ๑
เสนอรายชื่อ นายสน ทนหนองแวง ส.อบต. หมู่ที่ ๑๑
ผู้รับรอง ๑. นายพวง บ่าพันดุง ส.อบต. หมู่ที่ ๙
ผู้รับรอง ๒. นายสายชล ชิดพุดซา ส.อบต. หมู่ที่ ๘
มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใดเสนอรายชื่อผู้คัดเลือกคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คนที่ ๑ อีกหรือไม่ ถ้าไม่มี
ผู้คัดเลื อกดารงคณะกรรมการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒ นา
ท้องถิ่น คนที่ ๑ คือ นายสน ทนหนองแวง ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑
เห็นชอบ
ขอเชิญสมาชิกสภา อบต.กาปัง เสนอรายชื่อผู้ที่คัดเลือกคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คนที่ ๒
เสนอรายชื่อ นายสนิท บุญลอย ส.อบต. หมู่ที่ ๑๐
ผู้รับรอง ๑. นายบุญถึง ตาลพลกรัง ส.อบต. หมู่ที่ ๕
ผู้รับรอง ๒. นางใย ช่วงสันเทียะ ส.อบต. หมู่ที่ ๑๐
มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใดเสนอรายชื่อผู้คัดเลือกคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คนที่ ๒ อีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผู้ที่ได้รับ
คั ด เลื อ กด ารงคณะกรรมการติ ด ตามผลและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นา
ท้องถิ่น คนที่ ๒ คือ นายสนิท บุญลอย ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐
เห็นชอบ
ขอเชิญสมาชิกสภา อบต.กาปัง เสนอรายชื่อผู้ที่คัดเลือกคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คนที่ ๓
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ส.อบต.หมู่ที่ ๒
ประธานสภา อบต.กาปัง

มติที่ประชุม
ระเบียบวำระที่ ๗
ประธานสภา อบต.กาปัง

ประธานสภา อบต.กาปัง
นายนิเวช โสกาปัง
ส.อบต.หมู่ที่ ๒
ประธานสภา อบต.กาปัง

มติที่ประชุม
ประธานสภา อบต.กาปัง
นายสายชล ชิดพุดซา
ส.อบต.หมู่ที่ ๘

เสนอรายชื่อ นายพวง บ่าพันดุง ส.อบต. หมู่ที่ ๙
ผู้รับรอง ๑. นายชั่น โปร่งสันเทียะ ส.อบต. หมู่ที่ ๑
ผู้รับรอง ๒. นายสนิท บุญลอย ส.อบต. หมู่ที่ ๑๐
มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใดเสนอรายชื่อผู้คัดเลือกคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คนที่ ๓ อีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผู้ที่ได้รับ
คั ด เลื อ กด ารงคณะกรรมการติ ด ตามผลและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นา
ท้องถิ่น คนที่ ๑ คือ นายพวง บ่าพันดุง ส.อบต.หมู่ที่ ๙
เห็นชอบ
เรื่อง กำรคัดเลือกคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนหลักประกันสุขภำพ
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ เรื่องการกาหนด
หลั ก เกณฑ์ เ พื่ อ สนั บ สนุ น ให้ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลหรื อ เทศบาล
ด าเนิ น งานและบริ ห ารจั ด การกองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพในระดั บ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕
๑. คณะกรรมการบริ ห ารกองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพ
ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นเลือกจานวน ๒ คน (ข้อ ๗)
๒. วิธีการคัดเลือกใช้วิธีเช่นเดียวกับการเลือกคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น (ตามระเบียบวาระที่ ๕)
ขอเชิญสมาชิกสภา อบต.กาปัง เสนอรายชื่อผู้คัดเลือกคณะกรรมการ
บริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ คนที่ ๑
เสนอรายชื่อ นางมาลัย เชิดโคกสูง ส.อบต. หมู่ที่ ๑๔
ผู้รับรอง ๑. นายเสริม เขื่อนโคกสูง ส.อบต. หมู่ที่ ๙
ผู้รับรอง ๒. นายพวง บ่าพันดุง ส.อบต. หมู่ที่ ๙
มีสมาชิกท่านใด เสนอรายชื่อผู้คัดเลือกคณะกรรมการบริหารกองทุน
หลักประกันสุขภาพ คนที่ ๑ อีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผู้ที่ได้รับคัดเลือกดารง
คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ คนที่ ๑ คือ นางมาลัย
เชิดโคกสูง ส.อบต.หมู่ที่ ๑๔
เห็นชอบ
ขอเชิญสมาชิกสภา อบต.กาปัง เสนอรายชื่อผู้คัดเลือกคณะกรรมการ
บริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ คนที่ ๒
เสนอรายชื่อ นายสมเกียรติ ชื่นหมื่นไวย์ ประธานสภา อบต.กาปัง
ผู้รับรอง ๑. นายชั่น โปร่งสันเทียะ ส.อบต. หมู่ที่ ๑
ผู้รับรอง ๒. นายสนิท บุญลอย ส.อบต. หมู่ที่ ๑๐
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มีสมาชิกท่านใด เสนอรายชื่อผู้คัดเลือกคณะกรรมการบริหารกองทุน
หลักประกันสุขภาพ คนที่ ๒ อีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผู้ที่ได้รับคัดเลือกดารง
คณะกรรมการบริ ห ารกองทุนหลั กประกั นสุ ข ภาพ คนที่ ๒ คือ นาย
สมเกียรติ ชื่นหมื่นไวย์ ประธานสภา อบต.กาปัง
เห็นชอบ

ระเบียบวำระที่ ๘
เรื่องอื่นๆ (ถ้ำมี)
ที่ประชุม ไม่มี เลิกประชุม
เวลำ ๑๒.๕๐ น.
(ลงชื่อ) นายสุรพล พูนสวัสดิ์ ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายสุรพล พูนสวัสดิ์)
เลขานุการสภา อบต.กาปัง
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.กาปัง ได้ตรวจรายงานการประชุมครั้งนี้ เมื่อวันที่
๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เห็นว่าถูกต้องแล้ว
(ลงชื่อ) นายนิจ ใจเอื้อ
(นายนิจ ใจเอื้อ)
ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(ลงชื่อ) นายนิ่ม เพิ่มสันเทียะ
(นายนิ่ม เพิ่มสันเทียะ)
กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(ลงชื่อ) นายทศพร โคตรพันธ์
(นายทศพร โคตรพันธ์)
กรรมการตรวจรายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลกาปัง ได้รับรองรายงานการประชุม ครั้งนี้แล้ว เมื่อคราวประชุมสมัย..........
สมัยที่.......................... ครั้งที.่ ...................... ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๕
วันที่.................... เดือน ....................................... พ.ศ. ๒๕๕๕
(ลงชื่อ).............................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสมเกียรติ ชื่นหมื่นไวย์)
ประธานสภา อบต.กาปัง

