
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบหหนองมะนาว สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ 
     วันที่  ๑๐  เดือน มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕ เวหา ๐๙.๐๐ น.  

     ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบหหนองมะนาว  
 ผู้มาประชุม 

ห าดับที่ ชื่อ- สกุห ต าแหน่ง หายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายจันทร์  ชื่นใจ ประธานสภา  อบต. จันทร์  ชื่นใจ  

๒ นายผ่อน  เบี้ยกลาง รองประธานสภา อบต. ผ่อน  เบี้ยกลาง  

๓ นายสนิท  ยิ่งนอก สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑ สนิท  ยิ่งนอก  

๔ นายค าไพ  กองเกิด สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๒ ค าไพ  กองเกิด  

๕ นางส าเภา  กองเกิด สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๕ ส าเภา  กองเกิด  

๖ นายชรัน  จันภิรมย ์ สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๖ ชรัน  จันภิรมย์  

๗ นายสวัสดิ์  สิลาธลุี สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๗ สวัสดิ์  สิลาธุล ี  

๘ นางวิภา  เสนาคลัง สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๘ วิภา  เสนาคลัง  

๙ นายไศล  อินทร์ปลัด สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๑ ไศล  อินทร์ปลัด  

๑๐ นางสมจิตต์  ค าชาลี สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๒ สมจิตต์  ค าชาลี  

๑๑ นายสมบัติ  ใหม่โพธิ์กลาง สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๓ สมบัติ  ใหม่โพธิ์กลาง  

๑๒ นายอุทัย  เงื่อนกลาง สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๔ อุทัย  เงื่อนกลาง  

๑๓ นางวงเดือน  ศรีพลกรัง สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๕ วงเดือน  ศรีพลกรัง  

๑๔ นายฉัตรณรงค์  ชินนอก สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๖ ฉัตรณรงค์  ชินนอก  
  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ห าดับที่ ชื่อ- สกุห ต าแหน่ง หายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายจ านงค์  เบี้ยกลาง นายก  อบต.หนองมะนาว จ านงค์  เบี้ยกลาง  
๒ นายผุสดี  พลค ามาก รองนายก อบต.ฯ ผุสดี  พลค ามาก  
๓ นายไพศาล  เทพมง รองนายก อบต.ฯ ไพศาล  เทพมง  
๔ นายนิยม  ชัยชนะแสง เลขานุการนายก อบต.ฯ นิยม  ชัยชนะแสง  
๕ นางจันทร์เพ็ญ  รักษ์สุจริต รองปลัด อบต.รักษาราชการ

แทนปลัด อบต.หนองมะนาว 
จันทร์เพ็ญ  รักษ์สุจริต  

๖ นายบุญจันทร์  ไกรนอก หัวหน้าส านักปลัด บุญจันทร์  ไกรนอก  
๗ นางสาวพัชรีวรรณ  ลิศรี ผู้อ านวยการกองคลัง สาวพัชรีวรรณ  ลิศรี  
๘ นายอานนท์  อินทมาตร ผู้อ านวยการกองสวัสดิการ

สังคม 
อานนท์  อินทมาตร  

๙ นางสุธาดา  บุตรใหญ่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการ 

สุธาดา  บุตรใหญ่  

 

/เปิดประชุมเวหา.... 
 
 



-๒- 
เปิดประชุมเวหา   ๐๙.๐๐  น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว ได้
จุดธูปเทียนและน าสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย 

 เลขานุการสภาฯ   เรียนท่านประธานสภา  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 (นางสมจิตต์  ค าชาลี)  และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว  ทุกท่าน ดิฉันนางสมจิตต์   

ค าชาลี เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว  ขอเรียนชี้แจงให้
ท่านคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาได้รับทราบ ในการประชุมวันนี้มีสมาชิกสภาฯ  
มาประชุม  จ านวน ๑๔ คน  ส าหรับเอกสารที่ทางเจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมให้ท่าน
ประกอบด้วยรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา  พรบ.สภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล , ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ที่เกี่ยวข้องและมีความจ าเป็น  
ส าหรับการปฏิบัติงานต าแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนได้อย่างเป็นอย่าง
ดี บัดนี้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียน
เชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เปิดการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑  ครั้งที่ ๑  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕  ตาม
ระเบียบวาระต่อไปนี้ ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองมะนาว ครั้งแรก ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่อง นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองมะนาว แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
มะนาว ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่อง คัดเลือกคณะกรรมการสามัญ ไม่น้อยกว่าสาม
คนแต่ไม่เกินเจ็ดคน เพ่ือเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม และ
คณะกรรมการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง  ขอเชิญท่านประธานสภาด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ  ดังกล่าวต่อไปคะ 
 

ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
ประธาน สภา อบต. ส าหรับวันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๕ 
(นายจันทร์  ชื่นใจ) เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว ได้แถลงนโยบายต่อสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว เพ่ือใช้เป็นแนวทางการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองมะนาว ต่อไป 

  

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
ประธานสภา อบต.  ส าหรับระเบียบวาระท่ี ๒ เป็นการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาคือการ 
(นายจันทร์  ชื่นใจ) ประชุมครั้งแรกของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว เมื่อวันที่ ๕ 

มกราคม ๒๕๖๕ ซึ่งนายอ าเภอคง ได้เรียกประชุมสภาเป็นครั้งแรก ส าหรับ
รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่ได้จัดส่งให้สมาชิกก่อนวันประชุมไปแล้วนั้น หวังว่า
ท่านคงได้ตรวจทานไปแล้ว สมาชิกท่านใดมีความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะ หรือข้อ
แก้ไขรายงานการประชุม เชิญครับ 

 ที่ประชุม   ไม่มีผูย้กมือขอแก้ไขรายงานการประชุมสภาครั้งที่ผ่านมา 
ประธานสภา อบต.  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ผมจะขอ 
(นายจันทร์  ชื่นใจ)  มติที่ประชุมสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมขอให้ยกมือครับ 
 

/ที่ประชุม สมาชิกสภาฯ..... 
 



-๓- 
ที่ประชุม   สมาชิกสภาฯ ยกมือเห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุม จ านวน ๑๓ เสียง 
ประธานสภา อบต.  สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่ผ่านมาขอให้ 
(นายจันทร์  ชื่นใจ)  ขอให้ยกมือครับ 
ที่ประชุม   ไม่มีผู้ยกมือ 
มติที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้รับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งแรก 

     เห็นชอบ  จ านวน  ๑๓  เสียง  ไม่เห็นชอบ  จ านวน - เสียง 
     งดออกเสียงไม่มี  จ านวน – เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่อง นายกองค์การบริหารส่วนต าบหหนองมะนาว แถหงนโยบายต่อสภา
องค์การบริหารส่วนต าบหหนองมะนาว 

ประธานสภา อบต.  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไข
(นายจันทร์  ชื่นใจ)  เพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่ ๗ พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๕๘/๕ ก่อนนายกองค์การบริหารส่วน 

ต าบลจะเข้ารับหน้าที่  ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเรียกประชุมสภา 
องค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแถลงนโยบายต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับ แต่วัน
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติดังกล่าว ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว ได้
แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว ในล าดับต่อไป ครับ 
 

 นายก อบต.หนองมะนาว  เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว และสมาชิกสภา 
 (นายจ านงค์  เบี้ยกลาง)  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว ตามท่ีได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว และนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองมะนาว  เมื่อวันที่  28 พฤศจิกายน 2564  ข้าพเจ้า  นายจ านงค์  เบี้ย
กลาง  ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
มะนาว เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งให้ด ารงต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองมะนาว และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว และนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองมะนาว  ลงวันที่ 21  ธันวาคม  2564  อาศัยอ านาจตามมาตรา 58/5  
แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. ๒๕62 ที่บัญญัติว่า “ก่อนนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเรียก
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  โดยไม่มีการลงมติ  ทั้งนี้ ภายใน
สามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และ 
การแถลงนโยบายให้กระท าโดยเปิดเผยและต้องจัดท านโยบายเป็นลายลักษณ์
อักษรแจกให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุกท่านที่มาประชุมด้วย”  
กระผม นายจ านงค์  เบี้ยกลาง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว  จึง
ได้ก าหนดนโยบาย   ในการบริหารงานและพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ส าหรับช่วงระยะเวลา  ๔ ปี นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพ่ือด าเนินการ 

/ตามอ านาจหน้าที่........ 
 
 
 



-๔- 
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ภายใต้ระเบียบและข้อกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง โดยยึดถือยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดแผนพัฒนา
จังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒0 ปี และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นหลักใน
การก าหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาที่สอดคล้องกับปัญหาในเขตพ้ืนที่ 
รวมทั้งความต้องการในการพัฒนาทุก ๆ ด้าน โดยมุ่งเน้นการสานต่อภารกิจที่ได้
ด าเนินการไว้ให้ต่อเนื่อง และพร้อมที่จะพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  กระผม จึงได้ก าหนดนโยบายในการพัฒนาควบคู่ไปกับการ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างสมดุล  ภายใต้นโยบาย “คุณธรรมน าบริหาร” โดย
วิสัยทัศน์ที่ว่า “ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข สิ่งแวดล้อมดี เทคโนโลยีทันสมัย คนมี
คุณภาพ การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม สู่เป้าหมายเศรษฐกิจพอเพียง” และ
จะยึดแนวนโยบาย ที่ให้ไว้กับประชาชนต าบลหนองมะนาว ตามนโยบายทั้ง 7  
ด้านดังต่อไปนี้   ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว ที่
เคารพ เพ่ือให้การบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว สามารถ
บรรลุความส าเร็จตามเป้าหมายที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น กระผมจึงได้ก าหนดนโยบาย
ในการบริหารงานไว้ ๙ ด้าน ได้แก่ 
ด้านที่ 1.นโยบายเร่งด่วน 
1.  เพ่ือตอบสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ได้แก่ การเทิดทูนสถาบันพระมหา
กษัตริย์ การส่งเสริมความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข  
2.  การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากสาธารณภัยโรคติดต่อ 
อาทิเช่น Covid-๑๙  
3.  การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
และการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 
4.  ส่งเสริมการสร้างความสมานฉันท์ ความสามัคคี ระหว่างหน่วยงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ/เอกชน และทุกภาคส่วนในพ้ืนที่ ให้มี
ความสมานฉันท์ ความสามัคคีแนวทางเดียวกัน 
5.  สร้างศรัทธาให้กับประชาชน องค์กรภาครัฐและเอกชน ต่อองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองมะนาว โดยการท าให้เห็นถึงความจริงใจ จริงจัง ที่จะแก้ปัญหา
ต่าง ๆ ในต าบลหนองมะนาวด้วยความโปร่งใส       
6.  จัดส ารวจถนนทุกเส้นทางที่มีอยู่เพ่ือด าเนินการซ่อมแซมส่วนที่เสียหายให้คง
สภาพพร้อมใช้งาน 
7.  ด าเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ตามเส้นทางหลักทุกหมู่บ้านตามความ
จ าเป็นและเหมาะสมเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
8.  การแก้ไขปัญหาน้ าประปาที่ใช้ในการอุปโภค บริโภค และประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสร้างประปาหมู่บ้าน 
9.  ด าเนินงานตามตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา โโคราช
เมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัดโ 
ด้านที่ 2. นโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  มุ่งส่งเสริมและพัฒนาในด้าน
เศรษฐกิจโดยรวมขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว  

/โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง........ 
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โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปมีรายได้เพ่ิมขึ้น โดยการ
พัฒนาและส่งเสริมอาชีพหลักที่ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอยู่แล้ว และ
ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพรองหรืออาชีพเสริมเพ่ือเป็นการสร้างรายได้เพ่ิมให้กับ
ประชาชน โดยมีแนวทางการพัฒนาดังต่อไปนี้ 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนด าเนินชีวิตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพทางด้านการเกษตรให้มีผลผลิตมากข้ึน 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้ปุ๋ยชีวภาพเพ่ือลดรายจ่ายในการท า
การเกษตร 
4. สนับสนุนให้มีแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอในทุกหมู่บ้าน 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เพื่อเป็นอาชีพเสริมให้กับ
ราษฎร 
6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรตามความเหมาะสม 
7. ส่งเสริมการตลาดเพ่ือเสริมสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบอาชีพในชุมชนและ
สามารถลดปัญหาการว่างงานในชุมชน 
8. สนับสนุนการท่องเที่ยวรูปแบบต่างๆ น าการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การ
ท่องเที่ยวเพ่ือสุขภาพ รวมทั้งการท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม โดยส่งเสริมพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่และให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการมากข้ึน 
ด้านที่ 3. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  มุ่งพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตประจ าวัน และการคมนาคมสัญจร โดยมีแนว
ทางการพัฒนาดังต่อไปนี้ 
1. จัดให้มีและบ ารุงรักษาถนนลูกรังภายในหมู่บ้านและถนนลูกรังไปพ้ืนที่ท า
การเกษตรให้ได้รับความสะดวกในทุกฤดูกาลและเพียงพอในทุกหมู่บ้าน 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีถนนลาดยางระหว่างหมู่บ้านและระหว่างต าบล 
โดยการ ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีน้ าสะอาดเพ่ือการอุปโภค บริโภค ให้เพียงพอ 
4. ด าเนินการก่อสร้างและปรับปรุงถนนสายหลักและถนนสายรองให้เป็นถนนที่
ได้มาตรฐานประชาชนสามารถใช้ประโยชน์สัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย 
5. ด าเนินการก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบน้ าประปาบ ารุงรักษา
แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร การอุปโภคบริโภค     
6. ขยายการบริการไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
รวมถึงพัฒนาระบบจ าหน่ายไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
7. จัดให้มีอุปกรณ์ด้านการจราจร เครื่องหมายบอกเส้นทางหลักและเส้นทางลัด
และสัญลักษณ์แจ้งสถานที่ส าคัญอย่างชัดเจน 
ด้านที่ 4. นโยบายการพัฒนาด้านสังคมคุณภาพชีวิต  มุ่งพัฒนาสภาพสังคม
โดยรวมขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
ให้ประชาชนมีความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ เพ่ือให้สังคมเป็นสังคมที่มี
คุณภาพ มีคุณธรรม และมุ่งพัฒนาให้เป็นสังคมที่น่าอยู่ มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน ประชาชนมีความสามัคคีและเอ้ือเฟ้ือต่อกันตามประเพณีของคน
ไทยอีสาน โดยมีแนวทางการพัฒนาดังต่อไปนี้ 

/๑. ส่งเสริมและสนับสนุน...... 
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1. ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมของกลุ่มต่าง ๆ ในพ้ืนที่ เช่น กลุ่ม
สตรี กลุ่มแม่บ้าน ผู้น าชุมชน อสม. อปพร. องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน เป็นต้น 
2. ให้การสงเคราะห์ แก่ผู้พิการ คนชรา และผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยเอดส์ ในสังคม
ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน  
4. จัดท าฐานข้อมูลเฉพาะกลุ่มเพ่ือพัฒนาบริการ เตรียมความพร้อมสู่สังคม
ผู้สูงอายุ 
5.  เร่งรัดการบริการสวัสดิการเบี้ยยังชีพและหลักประกันรายได้ผู้สูงอายุ 
6. ให้บริการและส่งเสริมความรู้ในการดูแลสุขภาพเฉพาะกลุ่ม 
7. ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้สามารถน ามาใช้ช่วยเหลือ
ประชาชนในเขตพ้ืนที่ได้ 
ด้านที่ 5. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติแหะสิ่งแวดห้อม  มุ่งพัฒนาและ
ฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว ให้เป็นต าบล
ที่ปราศจากปัญหามลพิษ มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมดุล โดยมีแนวทางการพัฒนา
ดังต่อไปนี้ 
1.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดตั้งป่าชุมชน เพ่ือรักษาสภาพป่าให้มีสัดส่วน
สมดุลกับสภาพพ้ืนที่ 
2.  จัดให้มีสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยตามหมู่บ้านและชุมชน ให้ได้มาตรฐานและ
ถูกสุขลักษณะ 
3.  จัดให้มีถังรองรับขยะให้เพียงพอในทุกหมู่บ้าน การรักษาความสะอาด ความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยในหมู่บ้าน/ชุมชน 
4.  ส่งเสริมสนับสนุนการปลูกหญ้าแฝก เพ่ืออนุรักษ์ดินและน้ าพัฒนาระบบ
ป้องกันน้ าท่วมพ้ืนที่ป้องกันการพังทลายของตลิ่งและหน้าดิน 
5.  ปรับปรุงระบบระบายน้ าในชุมชนที่ประสบปัญหาน้ าท่วมขัง แก้ไขปัญหาน้ า
เน่าเสีย โดยส่งเสริมความร่วมมือของชุมชนในการดูแลรักษาคูคลองสาธารณะ  
6.  ผลักดันการบ าบัดน้ าเสียที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ  
7.  ด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์ สร้างบรรยากาศ สะอาด สดใส พัฒนาพื้นที่สีเขียว 
8.  ปรับปรุงระบบการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ลดปริมาณขยะตกค้างใน
ชุมชน  
9.  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโดยการคัดแยกขยะ และ
การจัดการขยะอันตรายอย่างถูกวิธี 
ด้านที่ 6. นโยบายด้านการศึกษาศาสนาแหะวัฒนธรรม   มุ่งพัฒนาด้าน
การศึกษาในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลในทุกระดับให้มีคุณภาพ สามารถ
พัฒนาคนให้มีความรู้และมีคุณธรรม พร้อมทั้งส่งเสริมศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
อันดีงามของ ท้องถิ่น โดยมีแนวทางการพัฒนาดังต่อไปนี้ 
1. พัฒนาปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองมะนาว ให้มีคุณภาพ สามารถเตรียมความพร้อมของเด็กก่อนวัยเรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เสริมสร้างพัฒนาการทางอารมณ์และสังคมผ่าน
กิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่หลากหลายและเหมาะสม 

/๓. ส่งเสริมสนับสนุนโครงการ...... 
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3. ส่งเสริมสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน อาหารเสริมนมแก่นักเรียนอย่าง
ทั่วถึง 
4. ส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียนเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอน 
5. จัดให้มีสถานที่ส าหรับการกีฬา เช่น สนามกีฬาที่ได้มาตรฐาน รวมทั้ง
สนับสนุนการแข่งขันกีฬาทุกประเภท แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชนโดยทั่วไป 
6. ส่งเสริมพัฒนาความรู้ให้แก่ครูผู้ดูแลเด็กเล็กของศูนย์ต่าง ๆ 
7. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของศาสนสถาน สถานที่ประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนา เพ่ือความสงบสุขร่มเย็นของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน 
8. ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การแสดงพ้ืนบ้านต่าง ๆ เพ่ือ
เป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไป 
ด้านที่ 7. นโยบายด้านการป้องกันแหะบรรเทาสาธารณภัย  องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองมะนาว จะเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสาธารณภัยต่างๆ 
ที่มีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือเป็นหลักประกันสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
ในการจัดการกับสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้น โดยมีแนวทาง ดังนี้ 
1.  สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ให้กับ ศูนย์ อปพร.องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองมะนาว 
2.  ให้ความรู้แก่ สมาชิก อปพร. และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
3.  การจัดสวัสดิการให้กับสมาชิก อปพร. 
4. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมการจัดท าแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
5.  ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) 
6.  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใน
ชุมชน รวมทั้งส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและ
ส่งเสริมการติดตั้งกล้องวงจรปิดจุดเสี่ยงต่างๆ ในพ้ืนที่ 
ด้านที่ 8. นโยบายด้านสาธารณสุข  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว  
จะส่งเสริมและสนับสนุนด้านสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพและมีความเข้มแข็ง
ตลอดจนสร้างระบบสุขภาพที่ดีให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนในต าบลให้มีสุขภาพ
แข็งแรงทั้งทางร่างกายและจิตใจ   มีแนวทางดังนี้ 
1. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนต าบลหนองมะนาว มีความรู้เกี่ยวกับโรคภัยไข้
เจ็บต่างๆ ป้องกันโรคระบาด และโรคติดต่อและสามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ 
2. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน ชมรมผู้สูงอายุต าบล 
เด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาส 
3. ส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคเชิงรุกในชุมชนและสถานศึกษาอย่างทั่วถึง 
4. ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับต าบล 
ด้านที่ 9. นโยบายด้านการบริหารจัดการ  องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
มะนาว จะส่งเสริมให้คนดีเข้ามาปกครองบ้านเมือง และบริหารโดยหลักธรรมาภิ
บาล ซึ่งมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก มุ่งพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว เพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชน และการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก ทัน
เหตุการณ์ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนโดยมีแนวทางการ
พัฒนาดังต่อไปนี้ 



-๘- 
๑.  ส่งเสริมสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมุ่งเน้นให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในทุกๆด้าน “ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผลประโยชน์ เพ่ือประชาชนชาว
ต าบลหนองมะนาว” ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนการปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย์ 
๒.  จัดบรรยากาศที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นบรรยากาศแห่งการ
ต้อนรับประชาชนด้วยการยิ้มแย้ม แจ่มใส เต็มใจบริการโดยยึดหลัก โการบริการ
คืองานของเราโ 
๓.  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการประชาชน โดยให้สามารถ
ให้บริการประชาชนในเรื่องต่างๆอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้จะต้องลดเวลาการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ในทุก ๆ เรื่องในการให้บริการประชาชน โดยให้มีการเปรียบเทียบ
ระยะเวลาที่ลดลงได้อย่างชัดเจน 
๔.  ปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการประชาชน โดยการพัฒนาปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของพนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้มองประชาชนผู้
มาขอรับบริการเป็นเหมือนลูกค้าที่จะต้องให้บริการอย่างรวดเร็ว สะดวก และ
การให้บริการที่สุภาพ อ่อนน้อม เพ่ือให้ประชาชนพึงพอใจและให้ความร่วมมือ
กับองค์การบริหารส่วนต าบลในการปฏิบัติงาน 
๕.  พัฒนา/ปรับปรุง อาคารสถานที่เพ่ือรองรับการบริการประชาชนให้ได้รับ
ความสะดวก 
๖.  จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ส านักงานให้สามารถปฏิบัติงานได้รวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ 
๗. บริหารงานให้มีความโปร่งใส มีส่วนร่วม และสามารถตรวจสอบได้ในทุกเรื่อง 
๘.  เพ่ิมทักษะความสามารถของพนักงานและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้มีประสิทธิภาพในการบริการประชาชนให้รวดเร็ว เสมอภาค และเป็นธรรม 
๙.  เน้นการน าเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมี
คุณภาพและเต็มรูปแบบ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้สามารถก้าวทันเทคโนโลยี 
เพ่ือให้การบริการประชาชนเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์จาก
นโยบายข้างต้น  เป็นการก าหนดนโยบายในการที่จะบริหารและพัฒนาอยู่บน
พ้ืนฐานของความจริง  ที่จะแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นเป็นที่ตั้งในทุกๆ ด้าน กระผม  นายจ านงค์  เบี้ยกลาง   
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว ขอให้ค ามั่นสัญญาต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองมะนาว อันทรงเกียรติแห่งนี้ว่า  ช่วงเวลา  ๔  ปีนับตั้งแต่
นี้ไป  กระผมจะมุ่งบริหารราชการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว ตาม
แนวนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาแห่งนี้  โดยจะยึดประโยชน์และความอยู่ดีมีสุขของ
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาวให้เกิดการพัฒนาอย่าง
มั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ต่อไป จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

 ส.อบต.หมู่ที่ ๑๔   กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว ที่เคารพ กระผม 
 (นายอุทัย  เงื่อนกลาง)  นายอุทัย  เงื่อนกลาง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว หมู่ที่ 

๑๔ ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว ได้แถลงไปแล้วนั้น 
ก็นับว่าเป็นเรื่องท่ีดี แต่กระผมมีเรื่องอยากขอฝากคลองขี้เถ้าน้ าเซาะขาด 

/ขอให้ท่านนายกได้ไปส ารวจ......... 
 



-๙- 
ขอให้ท่านนายกได้ไปส ารวจและหาแนวทางซ่อมแซม เนื่องจากชาวบ้านได้แจ้ง
มา ส าหรับเจ้าหน้าที่อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร.อยากให้ท่านนายกเห็น
ความส าคัญ ให้นัดพบปะเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือจะสนับสนุนชุดปฏิบัติ
หน้าที่  เรื่องต่อไปคือไฟฟ้าส่องสว่าง ยังมีจุดเสี่ยงจุดอับที่ต้องติดตั้งอีกจ านวน
มาก  ขอให้ท่านด าเนินการตามที่ได้กล่าวไว้ ส่วนนโยบายล่งเสริมการตลาด 
ค่อนข้างยากเพราะระยะเวลา ๔ ปีอาจจะไม่เพียงพอด้วยซ้ าไปส าหรับการพัฒนา
อย่างเต็มรูปแบบ 
 

 ส.อบต.หมู่ที่ ๑๓   กราบเรียนประธานสภาฯ ที่เคารพกระผมนายสมบัติ  ใหม่โพธิ์กลาง สมาชิกสภา 
 (นายสมบัติ  ใหม่โพธิ์กลาง) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว หมู่ที่ ๑๓ ตามท่ีได้รับฟังค าแถลงนโยบาย 

จากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว  นับว่าเป็นนโยบายที่
ครอบคลุมในทุกด้าน หากสามารถปฏิบัติตามได้ ก็เป็นสิ่งที่ดี แต่สิ่งที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองมะนาว มีความจ าเป็นเร่งด่วนจริงๆ คือการขาดแคลน
บุคลากรต าแหน่งส าคัญ เช่น ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และนายช่างโยธา  
ซี่งในการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานบุคลากรมีความจ าเป็นในการขับเคลื่อน
การพัฒนา  กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการด าเนินการตามแนวนโยบายของนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาวจ าน าไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืนขอบคุณครับ 

 

นายก อบต.หนองมะนาว  ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงส าหรับข้อเสนอและค าแนะน าที่สมาชิกสภาองค์การ 
(นายจ านงค์  เบี้ยกลาง) บริหารส่วนต าบลหนองมะนาวได้แนะน า  ข้อสนเอแนะต่างๆ ผมจะได้น ามาเป็น

แนวทางในการปฏิบัติงานการปรับปรุงแก้ไข ส าหรับบุคลากรต าแหน่งที่จ าเป็น 
ได้ด าเนินการสรรหา และเพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ขอยืมนายช่างโยธา จาก
องค์การบริหารส่วนต าบลหเมืองคง และเจ้าพนักงานพัสดุ เพ่ือให้งานสามารถ
ด าเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่อง เหือกคณะกรรมการสามัญ/คณะกรรมการตามระเบียกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น/คณะกรรมการกองทุนหหักประกัน
สุขภาพประจ าต าบห 

ประธานสภา อบต.  ๔.๑ เลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ตามระเบียบไม่น้อยกว่าสาม 
(นายจันทร์  ชื่นใจ) คนแต่ไม่เกินเจ็ดคน ส าหรับคณะกรรมการตราวจรายงานการประชุม  ที่ผ่านมา

จะมีคณะกรรมการจ านวน ๓ คน ในครั้งนี้สมาชิกฯ จะเห็นสมควรให้มีจ านวนกี่
คนเชิญเสนอจ านวน จะเป็น ๓ คน เท่าเดิมหรือมากกว่าเชิญเสนอได้ครับ 

 

ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑   กระผมนายไศล  อินทร์ปลัด ขอเสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ให้ 
(นายไศล  อินทร์ปลัด)  มีจ านวน ๓ คน เหมือนคราวที่ผ่านมาครับ 
ผู้รับรองคนที่ ๑    นางวงเดือน  ศรีพลกรัง สมาชิกสภา อบต.หนองมะนาว หมู่ที่ ๑๕ 
ผู้รับรองคนที่ ๒    นายสมบัติ  ใหม่โพธิ์กลาง สมาชิกสภา อบต.หนองมะนาว หมู่ที่ ๑๓ 
 

ประธานสภา อบต.  มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดเสนอจ านวนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
(นายจันทร์  ชื่นใจ)  เป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ เชิญครับ 
ที่ประชุม   ไม่มีผู้เสนอ 
มติที่ประชุม   เป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จ านวน ๓ คน 
 

/ประธานสภา อบต. ต่อไป... 



-๑๐- 
ประธานสภา อบต.  ต่อไปขอเชิญเสนอชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว เพ่ือให้ 
(นายจันทร์  ชื่นใจ)  ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ ๑ เชิญครับ 
 

ส.อบต.หมู่ที่ ๑๕   ดิฉันนางวงเดือน  ศรีพลกรัง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว  
(นางวงเดือน  ศรีพลกรัง) หมู่ที่ ๑๕ ขอเสนอนายชรัน  จันภิรมย์ เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการ

ประชุม คนที่ ๑ คะ 
ผู้รับรองคนที่ ๑    นายไศล  อินทร์ปลัด สมาชิกสภา อบต.หนองมะนาว หมู่ที่ ๑๑ 
ผู้รับรองคนที่ ๒    นางส าเภา  กองเกิด สมาชิกสภา อบต.หนองมะนาว หมู่ที่ ๕ 
ที่ประชุม   ไม่มีผู้เสนอกรรมการคนที่ ๑ เพิ่มเติม 
 

ประธานสภา อบต.  ต่อไปขอเชิญเสนอชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว เพ่ือให้ 
(นายจันทร์  ชื่นใจ)  ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ ๒ เชิญครับ 
 

ส.อบต.หมู่ที่ ๑๓   กระผมนายสมบัติ  ใหม่โพธิ์กลาง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง  
(นายสมบัติ  ใหม่โพธิ์กลาง) มะนาว หมู่ที่ ๑๓ ขอเสนอนายอุทัย  เงื่อนกลาง เป็นคณะกรรมการตรวจรายงาน

การประชุม คนที่ ๒ ครับ 
ผู้รับรองคนที่ ๑    นายฉัตรณรงค์  ชินนอก สมาชิกสภา อบต.หนองมะนาว หมู่ที่ ๑๖ 
ผู้รับรองคนที่ ๒    นายชรัน  จันภิรมย์ สมาชิกสภา อบต.หนองมะนาว หมู่ที่ ๖ 
ที่ประชุม   ไม่มีผู้เสนอกรรมการคนที่ ๒ เพิ่มเติม 
 

ประธานสภา อบต.  ต่อไปขอเชิญเสนอชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว เพ่ือให้ 
(นายจันทร์  ชื่นใจ)  ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ ๓ เชิญครับ 
 

ส.อบต.หมู่ที่ ๑๔   กระผมนายอุทัย  เงื่อนกลาง  ขอเสนอนางวิภา  เสนาคลัง เป็นคณะกรรมการ  
(นายอุทัย  เงื่อนกลาง)  ตรวจรายงานการประชุมคนที่ ๓ ครับ 
ผู้รับรองคนที่ ๑    นายสนิท  ยิ่งนอก สมาชิกสภา อบต.หนองมะนาว หมู่ที่ ๑ 
ผู้รับรองคนที่ ๒    นายค าไพ  กองเกิด สมาชิกสภา อบต.หนองมะนาว หมู่ที่ ๒ 
ที่ประชุม   ไม่มีผู้เสนอกรรมการคนที่ ๓ เพิ่มเติม 
ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม มีผูเ้ห็นชอบ จ านวน ๑๓ เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง – เสียง 
มติที่ประชุม เป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จ านวน ๓ คน 
    กรรมการคนที่ ๑  นายชรัน  จันภิรมย์   
    กรรมการคนที่ ๒  นายอุทัย  เงื่อนกลาง  
    กรรมการคนที่ ๓  นางวิภา  เสนาคลัง 
ประธานสภา อบต.  ๔.๒ คัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (จ านวน ๓ ท่าน) ระเบียบกระทรวง 
(นายจันทร์  ชื่นใจ) มหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

๒๕๔๘ ข้อ ๑๐ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
๑.  ก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 
๒.  ร่วมจัดท าร่างแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและการแก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับการจัดท าร่างแผนพัฒนา 
๓.  พิจารณาร่างแผนพัฒนาและร่างแผนการด าเนินงาน 
๔.  ให้ความเห็นชอบร่างข้อก าหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน  
ตามข้อ ๑๙ (๒) 

 
/๕.  พิจารณาให้ข้อคิด..... 



-๑๑- 
๕.  พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
๖.  แต่งตั้งที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานอ่ืนเพ่ือช่วยปฏิบัติงาน
ตามท่ีเห็นสมควรขอให้สมาชิกเสนอชื่อผู้ที่เห็นว่าเหมาะสมเชิญครับ 

 

ส.อบต.หมู่ที่ ๕   ดิฉันนางส าเภา  กองเกิด  ขอเสนอนายสมบัติ  ใหม่โพธิ์กลาง เป็นคณะกรรมการ  
(นางส าเภา  กองเกิด)  พัฒนาท้องถิ่น คนที่ ๑  
ผู้รับรองคนที่ ๑    นายสวัสดิ์  สิลาธุลี สมาชิกสภา อบต.หนองมะนาว หมู่ที่ ๗ 
ผู้รับรองคนที่ ๒    นางวงเดือน  ศรีพลกรัง สมาชิกสภา อบต.หนองมะนาว หมู่ที่ ๑๕ 
ที่ประชุม   ไม่มีผู้เสนอกรรมการคนที่ ๑ เพิ่มเติม 
 

ประธานสภา อบต.  ต่อไปขอเชิญเสนอชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว เพ่ือให้ 
(นายจันทร์  ชื่นใจ)  ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คนที่ ๒ เชิญครับ 
 

ส.อบต.หมู่ที่ ๑๔   กระผมนายอุทัย  เงื่อนกลาง ขอเสนอนายไศล  อินทร์ปลัด เป็นคณะกรรมการ 
(นายอุทัย  เงื่อนกลาง)  พัฒนาท้องถิ่น คนที่ ๒ ครับ 
ผู้รับรองคนที่ ๑    นางวิภา  เสนาคลัง สมาชิกสภา อบต.หนองมะนาว หมู่ที่ ๘ 
ผู้รับรองคนที่ ๒    นายสมบัติ  ใหม่โพธิ์กลาง สมาชิกสภา อบต.หนองมะนาว หมู่ที่ ๑๓ 
ที่ประชุม   ไม่มีผู้เสนอกรรมการคนที่ ๒ เพิ่มเติม 
 

ประธานสภา อบต.  ต่อไปขอเชิญเสนอชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว เพ่ือให้ 
(นายจันทร์  ชื่นใจ)  ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คนที่ ๓ เชิญครับ 
 

ส.อบต.หมู่ที่ ๑๓   กระผมนายสมบัติ  ใหม่โพธิ์กลาง ขอเสนอนายสนิท  ยิ่งนอก เป็นคณะกรรมการ 
(นายสมบัติ  ใหม่โพธิ์กลาง) พัฒนาท้องถิ่น คนที่ ๓ ครับ 
ผู้รับรองคนที่ ๑    นายค าไพ  กองเกิด สมาชิกสภา อบต.หนองมะนาว หมู่ที่ ๒ 
ผู้รับรองคนที่ ๒    นายฉัตรณรงค์  ชินนอก สมาชิกสภา อบต.หนองมะนาว หมู่ที่ ๑๖ 
ที่ประชุม   ไม่มีผู้เสนอกรรมการคนที่ ๓ เพิ่มเติม 
ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม เห็นชอบ จ านวน ๑๓ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง - เสียง 
มติที่ประชุม   เป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จ านวน ๓ คน 
    กรรมการคนที่ ๑  นายสมบัติ  ใหม่โพธิ์กลาง 
    กรรมการคนที่ ๒  นายไศล  อินทร์ปลัด 
    กรรมการคนที่ ๓  นายสนิท  ยิ่งนอก 
 

ประธานสภา อบต.  ๔.๓ คัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี  
(นายจันทร์  ชื่นใจ) (จ านวน ๓ ท่าน) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย ข้อ (๑) 
สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน และกรรมการที่มาจาก
ส่วนอ่ืนๆ ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้บริหารจะด าเนินการกรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มี
วาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้  ข้อ ๒๙ 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ดังนี้
ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการ
ติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา 

 
/(๑)  รายงานผลและเสนอความเห็น.... 



-๑๒- 
(๑)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามประเมินแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
(๒)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่
เห็นสมควร   
ต่อไปขอให้สมาชิกเสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรจะปฏิบัติหน้าที่กรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เชิญครับ 

 

ส.อบต.หมู่ที่ ๑๕   ดิฉันนางวงเดือน  ศรีพลกรัง  ขอเสนอนายค าไพ  กองเกิด  เป็นคณะกรรมการ 
(นางวงเดือน  ศรีพลกรัง)  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คนที่ ๑ ครับ 
ผู้รับรองคนที่ ๑    นายสนิท  ยิ่งนอก สมาชิกสภา อบต.หนองมะนาว หมู่ที่ ๑ 
ผู้รับรองคนที่ ๒    นางส าเภา  กองเกิด สมาชิกสภา อบต.หนองมะนาว หมู่ที่ ๕ 
ที่ประชุม   ไม่มีผู้เสนอกรรมการคนที่ ๑ เพิ่มเติม 
 

ประธานสภา อบต.  ต่อไปขอเชิญเสนอชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว เพ่ือให้ 
(นายจันทร์  ชื่นใจ) ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คนที่ ๒ 

เชิญครับ 
 

ส.อบต.หมู่ที่ ๑๔   กระผมนายอุทัย  เงื่อนกลาง ขอเสนอนางส าเภา  กองเกิด เป็นคณะกรรมการ 
(นายอุทัย  เงื่อนกลาง)  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คนที่ ๒ ครับ 
ผู้รับรองคนที่ ๑    นางวิภา  เสนาคลัง สมาชิกสภา อบต.หนองมะนาว หมู่ที่ ๘ 
ผู้รับรองคนที่ ๒    นายสมบัติ  ใหม่โพธิ์กลาง สมาชิกสภา อบต.หนองมะนาว หมู่ที่ ๑๓ 
ที่ประชุม   ไม่มีผู้เสนอกรรมการคนที่ ๒ เพิ่มเติม 
 

ประธานสภา อบต.  ต่อไปขอเชิญเสนอชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว เพ่ือให้ 
(นายจันทร์  ชื่นใจ) ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คนที่ ๓ 

เชิญครับ 
 

ส.อบต.หมู่ที่ ๑๖   กระผมนายฉัตรณรงค์  ชินนอก ขอเสนอนายจันทร์  ชื่นใจ เป็นคณะกรรมการ 
(นายไศล  อินทร์ปลัด)  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คนที่ ๓ ครับ 
ผู้รับรองคนที่ ๑    นายสวัสดิ์  สิลาธุลี สมาชิกสภา อบต.หนองมะนาว หมู่ที่ ๗ 
ผู้รับรองคนที่ ๒    นายอุทัย  เงื่อนกลาง สมาชิกสภา อบต.หนองมะนาว หมู่ที่ ๑๔ 
ที่ประชุม   ไม่มีผู้เสนอกรรมการคนที่ ๓ เพิ่มเติม 
ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม เห็นชอบ จ านวน ๑๓ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง - เสียง 
มติที่ประชุม   เป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามแหะประเมินผหแผนพัฒนา 
    ท้องถิ่น จ านวน ๓ คน 
    กรรมการคนที่ ๑  นายค าไพ  กองเกิด 
    กรรมการคนที่ ๒  นางส าเภา  กองเกิด 
    กรรมการคนที่ ๓  นายจันทร์  ชื่นใจ 
 

ประธานสภา อบต.  ๔.๔ คัดเหือกคณะกรรมการกองทุนหหักประกันสุขภาพต าบหหนองมะนาว   
(นายจันทร์  ชื่นใจ) (จ านวน ๒ ท่าน) คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบล มีอ านาจ

หน้าที่ ดังนี้ 



-๑๓- 
(๑) บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามข้อ ๔ 
(๒) รับผิดชอบการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการจัดท าบัญชีเงินหรือ

ทรัพย์สินในกองทุนหลักประกันสุขภาพให้เป็นไปตามที่ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติก าหนด 

(๓) ด าเนินการให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ในความรับผิดชอบสามารถเข้าถึง
บริการสาธารณสุขทั้งที่บ้าน ในชุมชนหรือหน่วยบริการได้อย่างทั่ วถึงและมี
ประสิทธิภาพ 

(๔) จัดท าข้อมูลและแผนด าเนินงานที่เกี่ยวกับปัญหาสาธารณสุข กลุ่มเป้าหมายและ
หน่วยบริการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

(๕) จัดท าสรุปผลการด าเนินงาน รายงานการรับจ่ายและเงินคงเหลือของกองทุน
หลักประกันสุขภาพ เมื่อสิ้นปีงบประมาณเพ่ือเสนอส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ และองค์การบริหารส่วนต าบลหรือองค์การบริหารส่วนภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือด าเนินงานที่
เกี่ยวข้องได้ตามความจ าเป็น ที่ ๗ 
ต่อไปขอให้สมาชิกฯ เสนอกรรมการกองทุนหลักประกะนสุขภาพต าบล เชิญครับ 
 

ส.อบต.หมู่ที่ ๖   กระผมนายชรัน  จันภิรมย์ ขอเสนอนายอุทัย  เงื่อนกลาง เป็นคณะกรรมการ 
(นายชรัน  จันภิรมย์)  กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบล คนที่ ๑ ครับ 
ผู้รับรองคนที่ ๑    นายฉัตรณรงค์  ชินนอก สมาชิกสภา อบต.หนองมะนาว หมู่ที่ ๑๖ 
ผู้รับรองคนที่ ๒    นายสนิท  ยิ่งนอก สมาชิกสภา อบต.หนองมะนาว หมู่ที่ ๑ 
ที่ประชุม   ไม่มีผู้เสนอกรรมการคนที่ ๑ เพิ่มเติม 
 

ประธานสภา อบต.  ต่อไปขอเชิญเสนอชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว เพ่ือให้ 
(นายจันทร์  ชื่นใจ)  ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบล คนที่ ๒ เชิญครับ 
 

ส.อบต.หมู่ที่ ๑๕   ดิฉันนางวงเดือน  ศรีพลกรัง  ขอเสนอนายชรัน  จันภิรมย์ เป็นคณะกรรมการ  
(นางวงเดือน  ศรีพลกรัง)  กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลคนที่ ๒ คะ 
ผู้รับรองคนที่ ๑    นายอุทัย  เงื่อนกลาง สมาชิกสภา อบต.หนองมะนาว หมู่ที่ ๑๔ 
ผู้รับรองคนที่ ๒    นายไศล  อินทร์ปลัด สมาชิกสภา อบต.หนองมะนาว หมู่ที่ ๑๑ 
ที่ประชุม   ไม่มีผู้เสนอกรรมการคนที่ ๒ เพิ่มเติม 
ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม เห็นชอบ จ านวน ๑๓ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง - เสียง 
มติที่ประชุม เป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้ งคณะกรรมการกองทุนหหักประกันสุขภาพต าบห 

จ านวน ๒ คน กรรมการคนที่ ๑  นายอุทัย  เงื่อนกลาง   
    กรรมการคนที่ ๒  นายชรัน  จันภิรมย์ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕    เรื่อง อ่ืนๆ 
ประธานสภา อบต.  ส าหรับระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง อ่ืนๆ สมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็น 
(นายจันทร์  ชื่นใจ)  ขอเชิญครับ 

  

 ผู้อ านวยการกองคลัง  ดิฉันนางสาวพัชรีวรรณ  ลิศรี  ผู้อ านวยการกองคลัง ขออนุญาตประธานสภาฯ แจ้ง 
 (น.ส.พัชรีวรรณ  ลิศรี)  แนวทางในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล มติที่ประชุมต้องมีความชัดเจน 

หากมกีารเบิกจ่ายโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ที่ต้องใช้อ านาจสภาท้องถิ่นอนุมัติ
หากมติท่ีประชุมไม่ชัดเจน  จะเกิดปัญหาในภายหลัง 

  

 /ส.อบต.หมู่ที่ ๑๔ ...... 



-๑๔- 
ส.อบต.หมู่ที่ ๑๔   กระผมขออนุญาตเสนอแนวทางในการประชุมสภาท้องถิ่น อยากให้สมาชิกสภาฯ ให้ 
(นายอุทัย  เงื่อนกลาง) ความร่วมมือและมีความกระตือรือร้น  ในการปฏิบัติตามกระบวนประชุมสภาฯ ให้

เกิดความถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับประชุมสภา
ท้องถิ่น เ พ่ือให้การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

  

รองปลัด อบต.หนองมะนาว ดิฉันขอสนับสนุนข้อเสนอของท่านสมาชิกฯ หากด าเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบฯ 
(นางจันทร์เพ็ญ  รักษ์สุจริต) งานกิจการสภาก็จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส าหรับกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ที่

เกี่ยวกับการประชุมสภาฯ หากไม่มีปลัดโดยต าแหน่ง รองปลัดที่รักษาราชการแทน
ปลัด ก็จะเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายให้ และผู้รับผิดชอบงานกิจการสภาจะให้ความ
ช่วยเหลือในการปฏิบัติให้มีความถูกต้อง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองมะนาว ส่วนใหญ่จะเป็นสมาชิกใหม่ ดิฉันขอแนะน าบุคลากรฝ่ายประจ าของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว ดิฉันนางจันทร์เพ็ญ  รักษ์สุจริต  รองปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว   

 

ประธานสภา อบต.  ผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  เพื่อที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
(นายจันทร์  ชื่นใจ)  ประสบการณ์  เพ่ือน าไปสู่การแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    และเกิดประสิทธิผล 

 

นายก อบต.หนองมะนาว  ขอขอบคุณประธานสภาฯ และรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว ที่ให้ 
 (นายจ านงค์  เบี้ยกลาง)  ค าแนะน าข้อคิด การคัดเลือกคณะกรรมการสามัญและคณะกรรมการตามระเบียบฯ  

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในการปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
มะนาว สิ่งใดที่กระผมไม่เข้าใจ ขอให้แนะน าท้วงติง หรือเสนอแนะได้ ตลอดเวลา
และปัญหาขยะ ตลอดเส้นทาง รวมถึงถนนที่ช ารุดเป็นหลุมเป็นบ่อ อยากให้สมาชิก
ช่วยกันส ารวจและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน 

 

ส.อบต.หมู่ที่ ๑๓   ในการปฏิบัติงานบุคลากรเป็นปัจจัยส าคัญ โดยเฉพาะต าแหน่งปลัดองค์การบริหาร 
 (นายสมบัติ  ใหม่โพธิ์กลาง) ส่วนต าบล นายช่างโยธา หากต าแหน่งมีผู้มาปฏิบัติหน้าที่การพัฒนาก็จะเป็นไปด้วย 

ความราบรื่นมีประสิทธิภาพ ขอฝากประธานสภาน าเรียนนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองมะนาว ให้สรรหาบุคลากรสองต าแหน่งนี้เพื่อขับเคลื่อนงานโครงการ 

 

ส.อบต.หมู่ที่ ๖   เรียนประธานสภาองคืการบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว ตามท่ีท่านทั้งหลายได้เอ่ย 
 (นายชรัน  จันภิรมย์)  ค าว่าสภาอันทรงเกียรติ มีทั้งเกียรติ และศักด์ิศรอัีนน่าภาคภูมิใจ หากแต่การท างาน 

ต้องเป็นไปด้วยความถูกต้อง ชัดเจน ตามที่รองปลัดได้แจ้ง เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติ
ขอให้สมาชิกตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของตนเป็นส าคัญ เพ่ือให้งานกิจการสภา
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาวเป็นไปโดยราบรื่น 

 

ประธานสภา อบต.  หากไม่มีผู้ใดจะเสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมกระผมขอปิดการประชุม 
(นายจันทร์  ชื่นใจ)  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาวสมัยวิสามัญสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ เพียง 
    เท่านี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือด้วยดีขอบคุณครับ 
ปิดประชุมเวหา  ๑๒.๐๐ น. 

   

    ลงชื่อ                           ผู้บันทึกการประชุม 
              (นางสมจิตต์   ค าชาลี) 
     เลขานุการสภา อบต.หนองมะนาว 

 



-๑๕- 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบหหนองมะนาวตรวจสอบถูกต้องแห้ว 

 
 
ลงชื่อ    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

              (นายชรัน   จันภิรมย์) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
ลงชื่อ    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

     (นางวิภา  เสนาคลัง) 
    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

 
ลงชื่อ                                   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

      (นายอุทัย  เงื่อนกลาง) 
       กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว ฉบับนี้ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาวได้รับรอง 
แล้ว  ในสมัยประชุม  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่.................กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕ ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองมะนาว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๓๔ 
 

ลงชื่อ     ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                (นายจันทร์  ชื่นใจ) 
      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว 
 


