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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย 
สมัยสามัญ  สมัยแรก  ครั้งที่ 1  ประจ าปี  2565 

วันที่   3  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2565 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย 

__________________ 
 

ผู้มาประชุม 
 

1. นายจ าเนียร   จุ้ยจันทึก  ประธานสภาฯ 
2. นายอนุชัย  บุญจันทึก  รองประธานสภาฯ  
3. นางสาวศรัญญา  เดชจันทึก เลขานุการสภาฯ 
4. นายลาศรี  รั้งจันทึก  ส.อบต. ม.1 
5. นายคนึง  กองจันทึก  ส.อบต. ม.2 
6. นายวิชานนท์  ชัยแก้ว  ส.อบต. ม.3 
7. นายวีระพงษ์  ภูจันทึก  ส.อบต. ม.4 
8. นายวินัย  หล  าจันทึก  ส.อบต. ม.5 
9. นายสุจิตราภา  เสริฐจันทึก ส.อบต. ม.7 
10. นายมนูญ  มาวขุนทด  ส.อบต. ม.8 
11. นาง ดารุณี   สมพงษ์  ส.อบต. ม.9 
12. นายประจวบ  สารจันทึก  ส.อบต. ม.10 
13. นายชัยวัฒน์  ซอสูงเนิน  ส.อบต. ม.12 
14. นายอ้อย  หรั นจันทึก    ส.อบต. ม.13 

 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

1. นายส่งดี  ใสจันทึก  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย 
2. นายช านิ  โคกศรีเมือง  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย 
3. นายจรูญ  กิจจันทึก  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย 
4. นางพงษ์ศักดิ์  พรมพันธ์ใจ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย  
5. นางสมนึก  ทุ่งกลาง  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย รักษาราชการแทน 

    ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย 
6. นายเตียน  ขันจันทึก  หัวหน้าส านักปลัด 
7. นางสาวจินตนา  เรืองจันทึก ผู้อ านวยการกองคลัง 
8. นายชาติชาย  รัตนสงคราม ผู้อ านวยการกองช่าง 
9. นายอาทิตย์  ใสกลาง  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
10. นายสานิต  ซิลพรมราช  นิติกร 
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เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 
  เมื อที ประชุมมาครบองค์ประชุม  นางสาวศรัญญา  เดชจันทึก  เลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลกุดน้อย  ให้สัญญาณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อยเข้าห้องประชุม  โดยมีผู้มา
ประชุม  จ านวน  14  ท่าน  และผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน  10  ท่าน  เป็นอันครบองค์ประชุม  และเชิญ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย  จุดธูปเทียน , กล่าวค าบูชาพระรัตนตรัย  สวดอิติปิโส  1 จบ  
นั งสมาธิ  5  นาที (พร้อมกัน)  และกล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย 
 

ระเบียบวาระท่ี 
1 

เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

      1.1  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
น า ย จ า เนี ย ร  
จุ้ยจันทึก 
ประธานสภาฯ 
 
 
 

     ตามประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย  สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี  2565 ตามที สภา
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย  ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย  ครั้งแรก  เมื อวันที   30 ธันวาคม  
พ.ศ. 2564 ได้ก าหนดสมัยประสมัยแรก ประจ าปี  2565  มีก าหนด  15  วัน  นับตั้งแต่วันที   1 - 15   กุมภาพันธ์   พ.ศ.  
2565   อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  54  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  2537  
แก้ไขเพิ มเติม  ฉบับที   7  พ.ศ.2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ น พ.ศ. ๒๕๔๗  
(แก้ไขเพิ มเติม ฉบับที   2)  พ.ศ.  2554   ข้อ  22  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อยจึงเรียกประชุมสภาฯ  สมัย
สามัญ  สมัยแรก ประจ าปี  2565  มีก าหนด  15 วัน  นบั ตั้งแต่วันที   1  -  15  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2565 จึงประกาศให้
ทราบโดยทั วกัน ประกาศ  ณ  วันที   25  มกราคม  พ.ศ.  2565 
 

     1.2   ร่วมบริจาคสมทบทุนสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จรพระนารายณ์มหาราช  (บูชาเหรียญที่ระลึก) 
     ตามที อ าเภอสีคิ้ว  ได้แจ้งหน่วยงานร่วมบริจาคสมทบทุนสร้างพระบรมราชา 
อนุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ได้ส่งมอบเหรียญที ระลึกฯ  จ านวน ๓๐๐  เหรียญนั้น     ในส่วนของสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลกุดน้อย   ได้แจ้งให้ท่านสมาชิกสภาฯ ร่วมบริจาค คนละ ๑๐ เหรียญ จ านวน ๑๔ คน รวม ๑๔๐ เหรียญ เป็น
เงิน  ๒,๘๐๐  บาท  จึงขออนุโมทนาบุญกับท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย จะได้รวบรวมเงินส่ง
อ าเภอสีคิ้วต่อไป  
 

    1.3 การแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย 
     ตามค าสั งองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย  ที   ๖/25๖๕   และ  ค าสั งที  ๗/๒๕๖๕ ลงวันที  1 กุมภาพันธ์ 25๖5 นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย โดยอาศัยอ านาจตามความ ในมาตรา 58/3 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ มเติมถึง(ฉบับที  ๗) พ.ศ. 25๖2 ได้แต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย
และแต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ดังนี้ 
 
 1) รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ประกอบด้วย 
     1.1 นายช านิ    โคกศรีเมือง 
     1.2 นายจรูญ    กิจจันทกึ 
 2) เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย 
              คือ นายพงษ์ศักดิ์ พรมพันธ์ใจ    
   และให้มีผลตั้งแต่วันที  1 กุมภาพันธ์ 25๖5 เป็นต้นไป 

ที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 
2 

เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

  2.1  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย  ครั้งแรก  เม่ือวันที่  30  ธันวาคม  2564 

น า ย จ า เนี ย ร  
จุ้ยจันทึก 
ประธานสภาฯ 

ขอให้สมาชิกฯ ทุกท่านตรวจรายงานการประชุมสภาฯ หากมีข้อความใดที ยังไม่สมบูรณ์หรือต้องการแก้ไขรายงานประชุม
สภาฯ  สามารถขออภิปรายแก้ไขรายงานการประชุม ได้ครับ 

นายมนูญ   มา
วขุนทด 
ส.อบต.ม.8 

เรียนท่านประธานสภาฯ  ขอแก้ไขรายงานการประชุมสภาฯ  หน้าที   5 ใน ช่วงที   นายมนูญฯ อภิปราย ขอแก้ไขนามสกุล 
ของนายมนูญฯ  จาก  มาวจันทึก  เป็น  มาวขุนทด  จ านวน  2  จุด ในบรรทัดเดียวกันครับ   

นางสาวศรัญญา  
เดชจันทึก 
เลขานุการสภาฯ 

เรียนท่านประธานสภาฯ  ขอแก้ไขรายงานการประชุมสภาฯ  หน้าแรก  ผู้มาประชุม  ล าดับที   12   ขอแก้ไขค าน าหน้าชื อ  
จาก  นางศรัญญา  ขอแก้ไขเป็น  นางสาวศรัญญา  และหน้าที  7  บรรทัดที  4 ขอแก้ไขจากนางศรัญญา  ขอแก้ไขเป็น  
นางสาวศรัญญา  ค่ะ 

น า ย จ า เนี ย ร  
จุ้ยจันทึก 
ประธานสภาฯ 

เนื องจากไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายแก้ไขรายงานการประชุมฯ เพิ มเติมแล้ว     
จึงขอมติที ประชุมตามการอภิปรายแก้ไข  ดังนี้ 

1. นายมนูญ  มาวขุนทด  ขอแกไ้ขรายงานการประชุมฯ  
    -  หน้าที   5  ขอแก้ไขนามสกุลของนายมนูญฯ  จาก  มาวจันทึก  เป็น  
       มาวขุนทด  จ านวน  2  จุดในบรรทัดเดียวกัน 
2. นางสาวศรัญญา  เดชจันทึก  ขอแก้ไขรายงานการประชุมสภาฯ  
    -  หน้าแรก  ขอแก้ไขค าน าหน้าชื อ  จากนางศรัญญา  ขอแก้ไขเป็น 
       นางสาวศรัญญา   
    -  หน้าที   7  ขอแก้ไขจากนางศรัญญา  ขอแก้ไขเป็น  นางสาวศรัญญา 
 

ขอมติเห็นชอบ  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   กุดน้อย  ครั้งแรก  เมื อวันที  30  ธันวาคม  
2564 ตามที ไดแ้ก้ไขครับ 

มติที่ประชุม มีมติ  เห็นชอบ   จ านวน  13  เสียง 
       ไม่เห็นชอบ จ านวน    0  เสียง 
       งดออกเสียง จ านวน  1 เสียง (นายจ าเนียร จุ้ยจันทึก ประธานสภาฯ) 

ระเบียบวาระที่ 
3 

กระทู้ถาม 

 - ไม่มี  

ระเบียบวาระที่ 
4 

เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

  - ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ 
5 

เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
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 - ไม่มี 

ระเบียบวาระที่  
6  

เรื่องเร่งด่วน 

     6.1  เรื่องการแถลงนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย 

น า ย จ า เนี ย ร  
จุ้ยจันทึก 
ประธานสภาฯ 

    ขอเชิญ นายส่งดี ใสจันทึก  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย  ได้แถลงนโยบายต่อสภาฯ ครับ 

นายส่งดี  ใสจัน
ทึก 
นากยก  อบต.
กุดน้อย 

     เรียน    ประธานสภาฯ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
    ตามที ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อยและนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย เมื อวันที   
๒๘  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติเห็นชอบให้ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลกุดน้อย  เมื อวันที   ๒๕ มกราคม  ๒๕๖๕ แล้วนั้น 
     พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที แก้ไขเพิ มเติม(ฉบับที  ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา 
๕๘ ก าหนดไว้ว่า ให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคนหนึ ง ซึ งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ
ประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ นหรือผู้บริหารท้องถิ น และมาตรา ๕๘/๕ บัญญัติไว้ว่า ก่อนนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลเข้ารับหน้าที  ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
เพื อให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายในสามสิบ
วันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
    กระผม  นายส่งดี    ใสจันทึก     ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในเขตต าบลกุดน้อย เลือกกระผมให้มาท าหน้าที  นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย เพื อเป็นตัวแทนชาวต าบลกุดน้อยในการพัฒนาท้องถิ นเป็นระยะเวลา 4 ปี  จึงขอแถลง
นโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อยแห่งนี้ โดยจะด าเนินการบริหารราชการองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ให้
บรรลุถึงภารกิจ อ านาจหน้าที ในการพัฒนาท้องถิ น แก้ไขปัญหา ตอบสนองความต้องการและประโยชน์สุขของประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย เป็นไปด้วยความเป็นธรรมโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  ภายใต้กระบวนการท างานแบบมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยยึดหลักประชาชน เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา เพื อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างถูกต้องและยั งยืน 
โดยมีนโยบายในการบริหารและพัฒนาในแต่ละด้าน  ดังต่อไปนี้ 
 
 
๑. นโยบายด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
     ๑.๑ ส่งเสริมและด าเนินการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนา 
           เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย 
     ๑.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้แก่สถานศึกษาใน 
           พ้ืนที   
     ๑.๓ ส่งเสริมให้มีเครือข่ายการเรียนรู้ในชุมชนเพื อเป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้  
     ๑.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่คุณธรรมทางศาสนา  อนุรักษ์ 
           วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ นและการจัดงาน 
           วันส าคัญต่างๆ  
     ๑.๕ ส่งเสริมสนับสนุนให้มีระบบเสียงไร้สาย  หอกระจายข่าว  เพื อแจ้ง 
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           ข่าวสารทั วถึงทุกหมู่บ้าน/ชุมชน 
๒.  นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
     ๒.๑  ส่งเสริมการจ้างงาน สร้างรายได้ สร้างอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ น 
            ฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน 
     ๒.๒  ส่งเสริมและสนับสนุนระบบเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความ 
            เข้มแข็งของชุมชน   ให้สามารถพึ งตนเองได้ 
     ๒.๓  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
     ๒.๔  ส่งเสริมให้ประชาชนได้น าภูมิปัญญาของท้องถิ นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
            เพื อเพิ มรายได้ให้แก่ราษฎรในท้องถิ น 
๓.  นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ๓.๑ ด าเนินการก่อสร้างปรับปรุงบ ารุงรักษา ถนน  สะพาน  ทางเท้า   
           ท่อระบายน้ า  วางท่อระบายน้ าให้อยู่ในสภาพที ใช้การได้ดีและก่อสร้าง 
           ถนนให้เป็น คสล. หรือแอสฟัลท์ติกคอลกรีต 
     ๓.๒ ด าเนินการขุดลอกสระเก็บน้ า คูคลอง ล าห้วยสาธารณะ ตลอดจนก าจัด 
           วัชพืชเพื อให้ระบายน้ าดีขึ้นและเป็นการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้ง 
     ๓.๓ ด าเนินการปรับปรุงและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ตามถนน ตรอก ซอย 
           เพื อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน 
     ๓.๔ ด าเนินการสร้างฝาย คสล. ล่องคลองที ส าคัญในเขตองค์การบริหารส่วน 
           ต าบลกุดน้อย เพื อป้องกันการบุกรุกคลองสาธารณะและช่วยในการ 
           ระบายน้ าไม่ให้เกิดปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้ง 
     ๓.๕ ด าเนินการส่งเสริมระบบการจราจรโดยติดตั้งสัญญาณไฟ เครื องหมาย 
           จราจรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย  เพื อความปลอดภัย 
           ลดอุบัติเหตุ  
     ๓.๖ ด าเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิดในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย 
  
4. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม 
    4.1  ส่งเสริมและสนับสนุนแก้ไขปัญหายาเสพติดและสกัดกั้นการแพร่ระบาด 
           ของยาเสพติดให้หมดไป  เพื อพัฒนาให้ชุมชนเข้มแข็ง 
    ๔.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการด้านการสาธารณสุขและให้บริการด้าน 
           สุขภาพอนามัย 
    ๔.๓  ส่งเสริมพัฒนาสตรี  เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ งานสวัสดิการ 
           สังคมและการสังคมสงเคราะห์  และกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ  
    ๔.๔  จัดให้มีการบริการเพื อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชน  ออกเคลื อนที  
           ให้บริการประชาชน ตามหน้าที ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
    ๔.๕  เพิ มมาตรการในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ 
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           ประชาชน  การป้องกันรักษาความสงบเรียบร้อย และการป้องกัน 
           และบรรเทาสาธารณภัย 
    ๔.๖  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ  จัดให้มีการ 
           ออกก าลังกายและเล่นกีฬาทุกประเภท ทั้งกีฬาเพื อการแข่งขัน  
           กีฬาเพื อสุขภาพ ลานกีฬาต้านยาเสพติด 
    ๔.๗  ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชน การจัดกิจกรรมให้แก่ 
           ผู้ประกอบ การค้า  สุขาภิบาลอาหาร กลุ่มผู้น าหมู่บ้าน กลุ่มแม่บ้าน   
           อาสาสมัครสาธารสขุ อปพร. และอื นๆ                      
    ๔.๘  จัดให้มีการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อให้ประชาชน  
    ๔.๘  ส่งเสริมสนับสนุนฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าและฉีดยาคุมก าเนิด 
           สุนัขจรจัด  
5.  นโยบายด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
    5.1  ด าเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างทั วถึงก าจัดโดยถูกหลัก 
           สุขาภิบาล  ส่งเสริมการคัดแยกขยะที บ้าน  สถานศึกษาและชุมชน 
           เพื อลดปริมาณขยะและน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตามระบบรีไซเคิล               
    ๕.๒  ส่งเสริมและปรับปรุงต าบลกุดน้อยสู่วิถีเมืองสะอาดต าบลร่มรื นให้น่าอยู่               
    ๕.๓  ส่งเสริมและสนับสนุนดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ์ 
           สิ งแวดล้อม เช่น การดูแลรักษาแม่น้ า คูคลองทางระบายน้ าที สาธารณะ 
           ให้มีการจัดการน้ าเสีย เพื อคืนธรรมชาติ ตลอดจนสถานที ส าคัญของ 
           ท้องถิ น 
๖.  นโยบายด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
    ๖.๑  ด าเนินการเพิ มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนให้สะดวก 
          รวดเร็วถูกต้องโปร่งใส เป็นธรรม และเสมอภาคตามหลักการบริหาร 
          จัดการที ดีในองค์กร  พัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล 
          กุดน้อย  ให้ความรู้ ความสามารถ ให้มีจิตส านึกในการให้บริการ 
          ประชาชน และเน้นการท างานแบบบูรณาการ และสร้างจิตส านึกให้ 
           มีคุณธรรมและจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล 
    ๖.๒  พัฒนาการจัดเก็บภาษีของท้องถิ นให้เป็นไปอย่างทั วถึง  ถูกต้องและ 
          เป็นธรรม เพื อพัฒนาท้องถิ นให้เจริญก้าวหน้า 
    ๖.๓  ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเครื องมือเครื องใช้อาคาร 
           สถานที ให้พร้อมปฏิบัติงาน 
    ๖.๔  ส่งเสริมสวัสดิการและสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่พนักงานส่วนต าบล 
           กุดน้อยลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง โดยการจัดประโยชน์ตอบแทน 
           อื นๆ เป็นกรณีพิเศษ 
   ๖.๕  พัฒนาการเมือง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา 



-7- 
 

          ท้องถิ นและปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ 
          ทรงเป็นประมุข 
   ๖.๖  ให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย 
          ให้ประชาชนทราบเพื อบริหารงานที โปร่งใสตามแนวทางการมีส่วน 
          ร่วมของประชาชน    
    จากนโยบายข้างต้น   ที กระผมได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   กุดน้อย จะไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นจริงได้ หาก
ไม่ได้รับความร่วมมือและการยอมรับจากสมาชิกสภา ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าหมู่บ้าน พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลกุด
น้อย และที ส าคัญอย่างยิ งคือ จากประชาชนในต าบลกุดน้อย ในฐานะที ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในต าบลกุดน้อยเลือก
ให้เข้ามาท าหน้าที นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย 
   ข้าพเจ้า นายส่งดี  ใสจันทึก   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย พร้อมทีมงานบริหาร ขอให้ค ามั นสัญญาต่อสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย อันทรงเกียรติแห่งนี้ว่า ช่วงเวลา ๔ ปีนับตั้งแต่นี้ไป ข้าพเจ้าจะมุ่งบริหารราชการองค์การ
บริหารส่วนต าบลกุดน้อย ตามแนวนโยบายที ได้แถลงต่อสภาแห่งนี้ โดยจะยึดประโยชน์และความอยู่ดีมีสุขของประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อยให้มีความเจริญในทุกด้าน ให้ประชาชนอยู่ดีกินดี มีคุณภาพชีวิตที ดีข้ึน ตามนโยบายที ได้แถลง
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อยในวันนี้  
    เนื องจากผมไดร้ับรองและแต่งตั้งอย่างเป็นทางการแล้ว ผมขอแนะน าทีมผู้บริหารประกอบไปด้วยรองนายกฯ  จ านวน  2  
ท่าน  และเลขานุการ จ านวน  1  ท่าน  เมื อวันที   1  กุมภาพันธ์ที ผ่านมา  มีดังนี้ 
     1.  นายช านิ  โคกศรีเมือง       รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย 
     2.  นายจรูญ  กิจจันทึก          รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย 
     3.  นายพงษ์ศักดิ์  พรมพันธ์ใจ  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
                                            กุดน้อย     

น า ย จ า เนี ย ร  
จุ้ยจันทึก 
ประธานสภาฯ
 
  

    ตามที ท่านนายกฯ ได้แถลงนโยบาย มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรือไม่ครับ 

ที่ประชุม รับทราบ 
  

    6.2  เรื่องก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย  ประจ าปี  2565    
     (1) การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย 

น า ย จ า เนี ย ร  
จุ้ยจันทึก 
ประธานสภาฯ 

     การก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย  ประจ าปี  2565  ขอให้เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงเกี ยวกับ
ระเบียบ ขอเชิญครับ 
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นางสาวศรัญญา  
เดชจันทึก 
เลขานุการสภาฯ 

    เรียนท่านประธานสภาฯ  การก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ น  พ.ศ.  2547  แก้ไขเพิ มเติม ฉบับที   พ.ศ.  2564  ข้อ  11  
    (๓)   ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล   ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดว่าปีนั้นจะมี สมัยประชุมสามัญประจ าปีกี 
สมัย แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ มเมื อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี วัน กับให้ ก าหนดวันเริ มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปี
สมัยแรกของปีถัดไปและมีก าหนดกี วัน  
     การก าหนดสมัยประชุมและวันประชุมให้เป็นไปตามที กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ นนั้นก าหนด 
    ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537  และแก้ไขเพิ มเติม  มาตรา ๕๓ ในปีหนึ งให้มี
สมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลจะก าหนด แต่ต้องไม่เกินสี สมัย วันเริ มสมัย
ประชุมสามัญประจ าปีให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด  

น า ย จ า เนี ย ร  
จุ้ยจันทึก 
ประธานสภาฯ 

    ในขั้นตอนต่อไป ให้ท่านสมาชิกเสนอสมัยประชุม ปี 256๕  โดยให้ก าหนดว่าต้องการประชุมสภาฯ  ในปี  256๕  จ านวน
กี สมัย  โดยให้มีผู้เสนอ จ านวน   1  ท่าน  และรับรอง  2  ท่าน  ขอเรียนเชิญเสนอครับ 

นายมนูญ   มา
วขุนทด 
ส.อบต.ม.8 

    เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมขอเสนอจ านวนสมัยประชุม ประจ าปี 2565  จ านวน  4  สมัยครับ 

นางอ้อย  หรั่น
จันทึก 
ส.อบต.ม.13 

    เรียนท่านประธานสภาฯ  ดิฉัน  นางอ้อย  หรั นจันทึก   ขอรับรองค่ะ 

น า ย ด า รุ ณี  
สมพงษ ์
ส.อบต.ม.9 

    เรียนท่านประธานสภาฯ  ดิฉัน  นายดารุณี  สมพงษ์  ขอรับรองค่ะ 

น า ย จ า เนี ย ร  
จุ้ยจันทึก 
ประธานสภาฯ 

    มีท่านใดจะเสนอจ านวนสมัยประชุมสภา ประจ าปี  2565  เพิ มเติมหรือไม่ครับ   ถ้าไม่มีท่านใดเสนอเพิ มเติม 
    ขอมติเห็นชอบ  ก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี  2565  จ านวน  4  สมยั  ครับ 

มติที่ประชุม มีมติ  ให้ก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี  2565  จ านวน 4  สมัย 
       เห็นชอบ   จ านวน  13  เสียง 
       ไม่เห็นชอบ จ านวน   0  เสียง 
       งดออกเสียง จ านวน  1 เสียง (นายจ าเนียร จุ้ยจันทึก ประธานสภาฯ) 

  

     (2)  การก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปี 
น า ย จ า เนี ย ร  
จุ้ยจันทึก 
ประธานสภาฯ 

     ให้สมาชิกสภาฯ   เสนอชว่งระยะเวลาสมัยประชุม   ในสมัยสามัญ  สมัยที  1,2,3,4  โดยให้ก าหนดเดือนและช่วงระหว่าง
วันที   การก าหนดวันที ให้ก าหนดภายในสิบห้าวัน  ขอเรียนเชิญครับ 
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น า ย ชั ย วั ฒ น์  
ซอสูงเนิน 
ส.อบต.ม.12 

    เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมขอเสนอการก าหนดวันเริ มประชุมสามัญประจ าปี 2565   ดังนี้ 
    - สมัยสามัญ สมัยที  1 ประชุมระหว่างวันที  1 - 15 กุมภาพันธ์ 2565 
    - สมัยสามัญ สมัยที  2 ประชุมระหว่างวันที  1 - 15 มิถุนายน  2565 
    - สมัยสามัญ สมัยที  3  ประชุมระหว่างวันที  1 - 15 สงิหาคม  2565 
    - สมัยสามัญ สมัยที  4  ประชุมระหว่างวันที  1 - 15 ธนัวาคม  2565 

นายคนึง  กอง
จันทึก 
ส.อบต.ม.2 

    เรียนท่านประธานสภาฯ  กระผมนายคนึง  กองจันทึก  ขอรับรองครับ 

นายวินัย  หล่ า
จันทึก 
ส.อบต.ม.5 

    เรียนท่านประธานสภาฯ  กระผมนายวินัย  หล  าจันทึก  ขอรับรองครับ 

ประธานสภาฯ      มีท่านใดเสนอเพิ มเติมหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีการเสนอเพิ มเติม 
     ตามที  นายชัยวัฒน์  ซอสูงเนิน ได้เสนอสมัยประชุมสภาฯ  ประจ าปี 2565   มีดังนี้ 
   - สมัยสามัญ สมัยที   1  ประชุมระหว่างวันที  1 - 15 กุมภาพันธ์ 2565 
   - สมัยสามัญ สมัยที   2  ประชุมระหว่างวันที   1 – 15 มิถุนายน  2565 
   - สมัยสามัญ สมัยที   3  ประชุมระหว่างวันที   1 – 15 สิงหาคม  2565 
   - สมัยสามัญ สมัยที   4  ประชุมระหว่างวันที   1 – 15 ธันวาคม  2565 
     ขอมตเิห็นชอบ  ครับ 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบ  ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี  2565  มีดังนี้ 
    - สมัยสามัญ สมัยที่  1  ประชุมระหว่างวันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2565 
    - สมัยสามัญ สมัยที่  2  ประชุมระหว่างวันที่  1 – 15 มิถุนายน  2565 
    - สมัยสามัญ สมัยที่  3  ประชุมระหว่างวันที่  1 – 15 สิงหาคม  2565 
    - สมัยสามัญ สมัยที่  4  ประชุมระหว่างวันที่  1 – 15 ธันวาคม  2565 
      เห็นชอบ   จ านวน  13  เสียง 
      ไม่เห็นชอบ จ านวน   0  เสียง 
      งดออกเสียง จ านวน  1 เสียง (นายจ าเนียร จุ้ยจันทึก ประธานสภาฯ) 

  

     (3)  เรื่อง  ก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย   สมัยแรก  ประจ าปี  2566 

ประธานสภาฯ     ขอให้สมาชิกสภาฯ   ทุกท่าน   หารือก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลกุดน้อย  สมัยแรก  ประจ าปี  256๖  โดยให้ก าหนดวันที และเดือน  การก าหนดวันที ให้ก าหนดภายในสิบห้าวัน ขอ
เรียนเชิญครับ 

นายคนึ ง กอง
จันทึก 
ส.อบต.ม.2 

   เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมขอเสนอก าหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย  สมัยแรก ประจ าปี  2566  
วันที  1 - 15 กุมภาพันธ์ 2566  ครับ 

น า ย ชั ย วั ฒ น์  
ซอสูงเนิน 
ส.อบต.ม.12 

    เรียนท่านประธานสภาฯ  ผม นายชัยวัฒน์  ซอสูงเนิน  ขอรับรองครับ 
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น าย ป ระจ ว บ  
สารจันทึก 
ส.อบต.ม.10 

    เรียนท่านประธานสภาฯ  ผม  นายประจวบ  สารจันทึก  ขอรับรองครับ 

ประธานสภาฯ     มีท่านใดเสนอเพิ มเติมหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีการเสนอเพิ มเติม  
    ตามที นายคนึง  กองจันทึก   ได้เสนอสมัยประชุมสภาฯ  สมัยแรก  ประจ าปี  2566  วันที   1 - 15  กุมภาพันธ์  2566 
ขอมติเห็นชอบ ครับ 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย  สมัยแรก  ประจ าปี  2566  วันที่  1 - 15  
กุมภาพันธ์  2566 
      เห็นชอบ   จ านวน  13  เสียง 
      ไม่เห็นชอบ จ านวน   0  เสียง 
      งดออกเสียง จ านวน  1 เสียง (นายจ าเนียร จุ้ยจันทึก ประธานสภาฯ) 

  

 6.3  เรื่องเสนอคณะกรรมการสามัญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

น า ย จ า เนี ย ร  
จุ้ยจันทึก 
ประธานสภาฯ 

การเลือกคณะกรรมการสามัญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ขอให้เลขานุการสภาฯ  ได้ขี้แจงเกี ยวกับระเบียบฯ  
ขอเชิญครับ 

นางสาวศรัญญา  
เดชจันทึก 
เลขานุการสภาฯ 

เรียนท่านประธานสภาฯ  การเลือกคณะกรรมการสามัญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   ตามระเบียบระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ มเติมถึง (ฉบับที  2) พ.ศ. 2554   

ข้อ ๑๐๓  คณะกรรมการสภาท้องถิ น มี  ๒  ประเภท  คือ 
     (1)  คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ น มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
     (2) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ นหรือบุคคลที ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ น มีจ านวนไม่น้อย

กว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
ข้อ ๑๐๕ ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ และข้อ ๑๐๔ สภาท้องถิ นมีอ านาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ นหรือบุคคลที ไม่ได้เป็นสมาชิก

สภาท้องถิ นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ นชุดต่างๆ ตามความจ าเป็นแก่กิจการในหน้าที ของสภาท้องถิ น ดังนี้  
       
 

      ข้อ ๑๐๗ ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมการท้องถิ น ให้สมาชิกสภาท้องถิ นหรือผู้บริหารท้องถิ นเสนอชื อสมาชิก
สภาท้องถิ นหรือบุคคลที ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ นแล้วแต่กรณี ในกรณีที สมาชิกสภาท้องถิ นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภา
ท้องถิ นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีที ผู้บริหารท้องถิ นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง 
     การเสนอชื อให้เสนอได้โดยไม่จ ากัดจ านวน เว้นแต่ที ประชุมมีมติเป็นอย่างอื น และให้น าวิธีการเลือกตามข้อ ๑๒ มาใช้
บังคับโดยอนุโลม 

 

น า ย จ า เนี ย ร  
จุ้ยจันทึก 
ประธานสภาฯ 

ล าดับต่อไป ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้เสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  โดยให้ก าหนดจ านวนกี ท่าน  ขอ
เรียนเชิญครับ 

นายคนึ ง กอง
จันทึก 
ส.อบต.ม.2 

เรียนท่านประธานสภาฯ  ผม  นายคนึง  กองจันทึก ส.อบต.ม.2 ขอเสนอคณะกรรมการตรวจรายงงานการประชุม  จ านวน  
5  ท่าน  ครับ 
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น า ย ชั ย วั ฒ น์  
ซอสูงเนิน 
ส.อบต.ม.12 

    เรียนท่านประธานสภาฯ  ผม  นายชัยวัฒน์  ซอสูงเนิน  ขอรับรองครับ 

นายวินัย  หล่ า
จันทึก 
ส.อบต.ม.5 

    เรียนท่านประธานสภาฯ  ผม  นายวินัย  หล  าจันทึก  ขอรับรองครับ 

น า ย จ า เนี ย ร  
จุ้ยจันทึก 
ประธานสภาฯ 

    มีท่านใดเสนอเพิ มเติมหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีการเสนอเพิ มเติม  
    ขอมติเห็นชอบ ตามที นายคนึง  กองจันทึก   ได้เสนอเสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  จ านวน  5  ท่าน  ครับ 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบ  ก าหนดจ านวนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   จ านวน  5  ท่าน 
       เห็นชอบ   จ านวน   13  เสียง 
       ไม่เห็นชอบ จ านวน    0  เสียง 
       งดออกเสียง จ านวน   1  เสียง (นายจ าเนียร จุ้ยจันทึก ประธานสภาฯ) 

  

 - เลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ ๑ 
 น า ย จ า เนี ย ร  

จุ้ยจันทึก 
ประธานสภาฯ 

ต่อไปเป็นการเสนอคณะกรรมการสามัญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  คนที   1  ขอเรียนเชิญครับ 

นายวินัย  หล่ า
จันทึก 
ส.อบต.ม.5 

เรียนท่านประธานสภาฯ  คณะกรรมการสามัญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  คนที   1  คือ  นายวีระพงษ์  ภูจัน
ทึก  ครับ 

น าย ป ระจ ว บ  
สารจันทึก 
ส.อบต.ม.10 

เรียนท่านประธานสภาฯ  ผม  นายประจวบ  สารจันทึก  ขอรับรองครับ 

นางอ้อย  หรั่น
จันทึก 
ส.อบต.ม.13 

    เรียนท่านประธานสภาฯ  ดิฉัน  นางอ้อย  หรั นจันทึก   ขอรับรองค่ะ 

น า ย จ า เนี ย ร  
จุ้ยจันทึก 
ประธานสภาฯ 

    มีท่านใดเสนอเพิ มเติมหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีการเสนอเพิ มเติม  
    ขอมติเห็นชอบ คณะกรรมการสามัญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  คนที   1  คือ  นายวีระพงษ์  ภูจันทึก   ครับ 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบ นายวีระพงษ์ ภูจันทึก  เป็นคณะกรรมการสามัญคณะกรรมการตรวจรายงานประชุม  คนที่  1  
       เห็นชอบ   จ านวน   13  เสียง 
       ไม่เห็นชอบ จ านวน    0  เสียง 
       งดออกเสียง จ านวน   1  เสียง (นายจ าเนียร จุ้ยจันทึก ประธานสภาฯ) 

  
     - เลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ ๒ 

 น า ย จ า เนี ย ร  
จุ้ยจันทึก 
ประธานสภาฯ 

ต่อไปเป็นการเสนอคณะกรรมการสามัญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  คนที   2  ขอเรียนเชิญครับ 

น าย ป ระจ ว บ  
สารจันทึก 
ส.อบต.ม.10 

เรียนท่านประธานสภาฯ   ผมขอเสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  คนที   2  คือ  นายวินัย  หล  าจันทึก ครับ 

นางสุจิ ตราภา  
เสริฐจันทึก 
ส.อบต.ม.7 

เรียนท่านประธานสภาฯ  ดิฉัน  นางสุจิตราภา  เสริฐจันทึก  ขอรับรองค่ะ 
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น า ย ชั ย วั ฒ น์  
ซอสูงเนิน 
ส.อบต.ม.12 

เรียนท่านประธานสภาฯ  ผม  นายชัยวัฒน์  ซอสูงเนิน   ขอรับรองครับ 

น า ย จ า เนี ย ร  
จุ้ยจันทึก 
ประธานสภาฯ 

    มีท่านใดเสนอเพิ มเติมหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีการเสนอเพิ มเติม  
    ขอมติเห็นชอบ คณะกรรมการสามัญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  คนที   2  คือ  นายวินัย  หล  าจันทึก  ครับ 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบ นายวินัย  หล่ าจันทึก  เป็นคณะกรรมการสามัญคณะกรรมการตรวจรายงานประชุม  คนที่  2 
       เห็นชอบ   จ านวน   13  เสียง 
       ไม่เห็นชอบ จ านวน    0  เสียง 
       งดออกเสียง จ านวน   1  เสียง (นายจ าเนียร จุ้ยจันทึก ประธานสภาฯ) 

  
     - เลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 3 

 น า ย จ า เนี ย ร  
จุ้ยจันทึก 
ประธานสภาฯ 

ต่อไปเป็นการเสนอคณะกรรมการสามัญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  คนที   3  ขอเรียนเชิญครับ 

นางอ้อย  หรั่น
จันทึก 
ส.อบต.ม.13 

เรียนท่านประธานสภาฯ   ดิฉันขอเสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  คนที   3  คือ  นายคนึง  กองจันทึก ค่ะ 

นายลาศรี   รั้ ง
จันทึก 
ส.อบต.ม.1 

เรียนท่านประธานสภาฯ  ผม  นายลาศรี  รั้งจันทึก  ขอรับรองครับ 

น า ย ชั ย วั ฒ น์  
ซอสูงเนิน 
ส.อบต.ม.12 

เรียนท่านประธานสภาฯ  ผม  นายชัยวัฒน์  ซอสูงเนิน   ขอรับรองครับ 

น า ย จ า เนี ย ร  
จุ้ยจันทึก 
ประธานสภาฯ 

    มีท่านใดเสนอเพิ มเติมหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีการเสนอเพิ มเติม  
    ขอมติเห็นชอบ  คณะกรรมการสามัญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  คนที   3  คือ  นายคนึง  กองจันทึก  ครับ 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบ นายคนึง  กองจันทึก  เป็นคณะกรรมการสามัญคณะกรรมการตรวจรายงานประชุม  คนที่  3  
       เห็นชอบ   จ านวน   13  เสียง 
       ไม่เห็นชอบ จ านวน    0  เสียง 
       งดออกเสียง จ านวน   1  เสียง (นายจ าเนียร จุ้ยจันทึก ประธานสภาฯ) 

  
 
 
 
 
 

     - เลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 4 
 น า ย จ า เนี ย ร  

จุ้ยจันทึก 
ประธานสภาฯ 

ต่อไปเป็นการเสนอคณะกรรมการสามัญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  คนที   4  ขอเรียนเชิญครับ 

นายคนึง  กอง
จันทึก 
ส.อบต.ม.2 

เรียนท่านประธานสภาฯ   ผมขอเสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  คนที   4  คือ  นายมนูญ  มาวขุนทด  ครับ 

นางอ้อย  หรั่น
จันทึก 
ส.อบต.ม.13 

เรียนท่านประธานสภาฯ  ดิฉัน  นางอ้อย  หรั นจันทึก   ขอรับรองค่ะ 

นางสุจิ ตราภา  
เสริฐจันทึก 
ส.อบต.ม.7 

เรียนท่านประธานสภาฯ  ดิฉัน  นางสุจิตราภา  เสริฐจันทึก   ขอรับรองค่ะ 
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น า ย จ า เนี ย ร  
จุ้ยจันทึก 
ประธานสภาฯ 

    มีท่านใดเสนอเพิ มเติมหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีการเสนอเพิ มเติม  
    ขอมติเห็นชอบ คณะกรรมการสามัญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  คนที   4  คือ    นายมนูญ  มาวขุนทด  ครับ 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบ นายมนูญ  มาวขุนทด  เป็นคณะกรรมการสามัญคณะกรรมการตรวจรายงานประชุม  คนที่  4  
       เห็นชอบ   จ านวน   13  เสียง 
       ไม่เห็นชอบ จ านวน    0  เสียง 
       งดออกเสียง จ านวน   1  เสียง (นายจ าเนียร จุ้ยจันทึก ประธานสภาฯ) 

  
       - เลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 5 

 น า ย จ า เนี ย ร  
จุ้ยจันทึก 
ประธานสภาฯ 

ต่อไปเป็นการเสนอคณะกรรมการสามัญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  คนที   5  ขอเรียนเชิญครับ 

นายมนูญ   มา
วขุนทด 
ส.อบต.ม.8 

เรียนท่านประธานสภาฯ   ผมขอเสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  คนที   5  คือ  นางดารุณี สมพงษ์  ครับ 

นายวินัย  หล่ า
จันทึก 
ส.อบต.ม.5 

เรียนท่านประธานสภาฯ  ผม  นายวินัย  หล  าจันทึก   ขอรับรองครับ 

น า ย ชั ย วั ฒ น์  
ซอสูงเนิน 
ส.อบต.ม.12 

เรียนท่านประธานสภาฯ  ผม  นายชัยวัฒน์  ซอสูงเนิน   ขอรับรองครับ 

น า ย จ า เนี ย ร  
จุ้ยจันทึก 
ประธานสภาฯ 

    มีท่านใดเสนอเพิ มเติมหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีการเสนอเพิ มเติม  
    ขอมติเห็นชอบ  คณะกรรมการสามัญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  คนที   5  คือ    นางดารุณี  สมพงษ์  ครับ 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบ นางดารุณี  สมพงษ์  เป็นคณะกรรมการสามัญคณะกรรมการตรวจรายงานประชุม  คนที่  5  
       เห็นชอบ   จ านวน   13  เสียง 
       ไม่เห็นชอบ จ านวน    0  เสียง 
       งดออกเสียง จ านวน   1  เสียง (นายจ าเนียร จุ้ยจันทึก ประธานสภาฯ) 

  
น า ย จ า เนี ย ร  
จุ้ยจันทึก 
ประธานสภาฯ 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  มีจ านวน  5  ท่าน  ขอให้ท่านเลขานุการสภาฯ  แจ้งรายชื อให้ท่านสมาชิกสภาฯ  
ทราบอีกครั้งครับ 

นางสาวศรัญญา  
เดชจันทึก 
เลขานุการสภาฯ 

เรียนท่านประธานสภาฯ  รายชื อคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  มีจ านวน  5  ท่าน  ประกอบด้วย 
 1.  นายวีระพงษ์  ภูจันทึก 
 2.  นายวินัย  หล  าจันทึก 
 3.  นายคนึง  กองจันทึก   
 5.  นายมนูญ  มาวขุนทด 
 5.  นางดารุณี  สมพงษ์ 
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 ๖.๔ เรื่องขอความเห็นชอบการจัดตั้งอ าเภอใหม่ “อ าเภอภูกระโดน” 

น า ย จ า เนี ย ร  
จุ้ยจันทึก 
ประธานสภาฯ 

การขอความเห็นชอบการจัดตั้งอ าเภอใหม่  “อ าเภอภูกระโดน”ขอให้เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี ยวกับเรื อง
จัดตั้งนี้ ขอเชิญครับ 

 
นางสาวศรัญญา  
เดชจันทึก 
เลขานุการสภาฯ 

เรียนท่านประธานสภาฯ ตามที ได้แจ้งหนังสือให้กับสมาชิกสภาฯ ไปแล้วตาม หนังสืออ าเภอสีคิ้ว  ด่วนที สุด  ที    นม 
๑๔๑๘/ว ๓๐๑๔  ลงวันที   ๑๕  ตุลาคม๒๕๖๔ เรื อง การขอตั้งอ าเภอใหม่ “อ าเภอภูกระโดน” ซึ งอ าเภอสีคิ้ว ได้รายงานขอ
จัดตั้งอ าเภอใหม่ชื อ   “อ าเภอภูกระโดน”  ตามค าร้องและความต้องการของประชาชนในพื้นที  ต าบลหนองน้ าใส ต าบลดอน
เมือง  และต าบลหนองหญ้าขาว รวม ๓ ต าบล  ๔๙ หมู่บ้าน โดยแยกออกจากอ าเภอสีคิ้วด้วยเหตุผลความจ าเป็นพิเศษด้านภูมิ
ประเทศ เศรษฐกิจสังคม เนื องจากเป็นพ้ืนที ห่างไกลและทุรกันดาร และจังหวัดนครราชสีมาแจ้งว่า  กรมการปกครอง  ได้
ตรวจสอบหลักฐานการขอจัดตั้งอ าเภอภูกระโดน  ตามมติ  คณะรัฐมนตรี เมื อวันที  ๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ขอให้อ าเภอสีคิ้ว 
ขอความเห็นจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ น ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังนั้น เพื อให้การจัดตั้งอ าเภอใหม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีฯ อ าเภอสีคิ้ว จึงขอความเห็นจากสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ นทุกแห่ง   และรายงานผลการด าเนินการให้อ าเภอสีคิ้วทราบโดยด่วน เพื อรวบรวมรายงานจังหวัด
ทราบต่อไป 

ค าชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นพิเศษ   ตามเอกสารแนบค่ะ (อ่านค าชี้แจงในที ประชุม) 

น า ย จ า เนี ย ร  
จุ้ยจันทึก 
ประธานสภาฯ 

ท่านสมาชิกสภาฯ   สามารถพิจารณารายละเอียดได้ตามเอกสารที แจกไป  ตามตามหนังสืออ าเภอสีคิ้ว  แนบท้ายด้วยค าชี้
แจ้งเหตุผลความจ าเป็นพิเศษที ได้จัดส่งให้สมาชิกล่วงหน้าแล้วครับ 

นายคนึง  กอง
จันทึก 
ส.อบต.ม.2 

เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมขอให้เจ้าหน้าที ช่วยชี้แจงเกี ยวกับข้อกฎหมาย  และข้ันตอนการด าเนินการต่อไปครับ 

นางสมนึก  ทุ่ง
กลาง 
รองปลัด รักษา
ราชการแทน 
ปลัด  อบต .กุ ด
น้อย 

เรียนท่านประธานสภาฯ   หนังสือจากอ าเภอสีคิ้ว  ส่งเรื องการจัดตั้งอ าเภอใหม่ คือ อ าเภอภูกระโดน ซี งอยู่พื้นที ต าบล
หนองน้ าใส ในส่วนของข้อกฎหมายเป็นส่วนของอ าเภอสีคิ้วด าเนินการ รายละเอียดจะปรากฏตามหนังสือที ได้จัดส่งไปให้กับ
สมาชิกทุกท่านแล้ว   เนื องจากการจัดตั้งอ าเภอใหม่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นในอ าเภอสี
คิ้ว   จึงน าเสนอต่อที ประชุมสภาฯ  เพื อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามข้ันตอนเมื อมีมติจากที ประชุมสภาฯ แล้ว จะด าเนินการ
ส่งเรื องกลับไปที ว่าการอ าเภอสีคิ้วตามข้ันตอนต่อไปค่ะ 

น า ย จ า เนี ย ร  
จุ้ยจันทึก 
ประธานสภาฯ 

มีท่านใดสอบถามเพิ มเติมหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีท่านใดสอบถามาเพิ มเติม   
ขอมติเห็นชอบ  ขอความเห็นชอบการจัดตั้งอ าเภอใหม่ “อ าเภอภูกระโดน”  ครับ 



-15- 
 

มติที่ประชุม มีมติ  เห็นชอบ   จ านวน  13  เสียง 
       ไม่เห็นชอบ จ านวน   0  เสียง 
       งดออกเสียง จ านวน  1 เสียง (นายจ าเนียร จุ้ยจันทึก ประธานสภาฯ) 

ระเบียบวาระที่  
7   

เรื องอื น ๆ  
น า ย จ า เนี ย ร  
จุ้ยจันทึก 
ประธานสภาฯ  

สมาชิกสภาฯ   ท่านใดต้องการอภิปรายสอบถามในเรื องอื นๆ เชิญได้เลยครับ 

นายคนึง  กอง
จันทึก 
ส.อบต.ม.2 

เรียนท่านประธานสภาฯ   เนื องจากบ้านวังกรวดหมู่ที  2 เกิดอุทกภัยน้ าท่วมตั้งแต่ประมาณเดือนตุลาคม  2564  ได้เขียน
ค าร้องเรื อง  คูคลองขาดเกิดความเสียหาย   ไม่ทราบว่าด าเนินการติดตามเรื องไปถึงไหนครับ   และเรื องไฟฟ้าส่องสว่างจะ
ด าเนินการอย่างไรให้รวดเร็วเพราะตอนนี้ไฟไม่ติดหลายจุดครับ  อยากให้รีบด าเนินการครับ  

นายวินัย  หล่ า
จันทึก 
ส.อบต.ม.5 

เรียนท่านประธานสภาฯ  บ้านดอนนกเขา  หมู่ที   5  มีเรื องน าเรียนท่านผู้บริหารต้องการให้แก้ไขอย่างเร่งด่วน  ดังนี้ 
1. รางระบายน้ าช ารุด  ฝาช ารุดไม่สามารถวางตะแกรงได้  รถสัญจรอาจท าให้เกิดอุบัติเหตุได้ 
2. เสียงไร้สายของ อบต.กุดน้อยไม่ดัง ไม่ได้ยินเสียงประชา สัมพันธ์ครับ 
3.  หม้อแปลงโรงสูบน้ าช ารุด  หมู่ที   5  ไม่สามารถใช้งานได้ 
4.  ไฟฟ้าส่องสว่างช ารุดเสียหาย  จ านวน  5  จุด 
จึงขอให้ด าเนินการแก้ไขให้กับบ้านดอนนกเขา  หมู่ที   5 ด้วยครับ 

  น าย ช าติ ช า ย  
รัตนสงคราม 
ผู้ อ า น ว ย ก า ร
กองช่าง 

เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมขออนุญาตชี้แจงเริ มจากหมู่ที   2 เรื องการขุดลอกคลองซึ งเกิดจากอุทกภัยน้ าท่วมที ผ่านมา  
ทาง อบต.กุดน้อยได้เข้าไปดูพ้ืนที แล้ว  แต่ในด้านของงบประมาณในช่วงนั้นเรายังไม่มีงบประมาณ  แต่ได้ใช้กระสอบทรายแก้ไข
ปัญหาไปก่อนและจะเข้าไปตรวจสอบอีกที  ส่วนเรื องไฟฟ้า 

 ส่องสว่างก่อนหน้านี้จะติดขัดเรื องอุปกรณ์ไฟฟ้า  กองช่างรับทราบปัญหาตลอดมา  ก าลังรวบรวมปัญหาที ทั้งหมดเพื อน า
เรียนท่านผู้บริหารต่อไป  แต่ตอนนี้รถของกองช่างเสียและเรื องบันไดไม้ก าลังด าเนินเนินการซ่อมแซมอยู่  ในส่วนกองช่างก าลัง
ด าเนินการกันอยู่ว่าจะด าเนินการอย่างไร  จะด าเนินการแน่นอนครับ 

น า ย ชั ย วั ฒ น์  
ซอสูงเนิน 
ส.อบต.ม.12 

เรียนท่านประธานสภาฯ  บ้านสะพานหงส์  หมู่ที   12  ได้เขียนค าร้องแล้วเรื องฝารางระบายเกิดความช ารุดเสียหายเพราะ
จะอาจจะเกิดอุบัติเหตุ  และถนน คสล.เกิดความช ารุดเป็นหลุมเป็นบ่อ อยากให้ไปด าเนินการซ่อมแซมด้วยครับ 
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นายวีระพงษ์  ภู
จันทึก 
ส.อบต.ม.4 

เรียนท่านประธานสภาฯ   บ้านหนองสลักได  หมู่ที   4  เรื องแรกเรื องถนนระยะทางประมาณ  1  กิโลเมตร  จากโรงเรียน
ถึงท้ายหมู่บ้าน  ได้แจ้งให้ด าเนินการซ่อมแซมแต่ยังไม่ได้รับการซ่อมแซมท าให้เกิดปัญหาเรื้อรัง  แต่ได้รับการแก้ไขโดยได้รับ
ยางมะตอยและให้ชาวบ้านซ่อมแซมเอง  ตอนนี้ชาวบ้านเดือดร้อนหนักมาก  เนื องจากทางช ารุดและเกิดฝุ่นละอองครับ 

นายพ งษ์ ศั กดิ์  
พรมพันธ์ใจ 
เลขานุการนายก
ฯ 

เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมขอสอบถามหมายเลขท่านสมาชิกสภาฯ  ทุกท่านที ติดต่อได้  เนื องจากท่านนายกฯ  ท่านเพิ ง
ได้รับต าแหน่งใหม่ท่านยังอาจไม่ทราบปัญหาที ผ่านมาทั้งหมด  ผมอยากเสนอ  ในวันที   10  ให้พูดคุยหารือเสนอ  แจ้งปัญหา
ของแต่ละหมู่บ้านเพื อให้ท่านนายกฯ  รับทราบปัญหาเพิ มเติมครับ 

นายวินัย  หล่ า
จันทึก 
ส.อบต.ม.5 

เรียนท่านประธานสภาฯ  บ้านดอนนกเขา  หมู่ที   5  ยังมีเรื องถนนเนื องจากตอนนี้รถปูนวิ งตลอดอาจท าให้ถนนเสียหายได้ 
ในข้อบัญญัติฯ  ปี  2565  มีโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านดอนนกเขา หมู่ที   5  อยากให้กองช่างเปลี ยนแปลงจากถนน    
ลาดยางเป็นถนนคอนกรีตครับ 

นายคนึง  กอง
จันทึก 
ส.อบต.ม.2 

เรียนท่านประธานสภาฯ    ตามที ท่านเลขานุการนายกฯ แจ้ง  ในวันที   10  ขอเปลี ยนเป็นวันที   9  ได้หรือไม่ครับเพราะ
วันที   10  ผมติดธุระครับ 

น า ย จ า เนี ย ร  
จุ้ยจันทึก 
ประธานสภาฯ 

สมาชิกสภาฯ  ทุกท่านเห็นควรเปลี ยนเป็นวันที   9 กุมภาพันธ์  2564  หรือไม่ครับ 

ที่ประชุม เห็นควรเป็นวันที   9  กุมภาพันธ์  2565 
นายมนูญ   มา
วขุนทด 
ส.อบต.ม.8 

เรียนท่านประธานสภาฯ  ขอสอบถามเรื องโครงการที ตกไปสามารถน ากลับมาด าเนินการใหม่ได้หรือไม่ครับ  เช่น  โรงสูบ
น้ า  หมู่ที  8   

น าย ช าติ ช า ย  
รัตนสงคราม 
ผู้ อ า น ว ย ก า ร
กองช่าง 

เรียนท่านประธานสภาฯ  ทางกองช่างได้รับเรื องจากศูนย์ด ารงธรรมบ้านหนองสลักได  เราจึงด าเนินการซ่อมแซมถนนเพื อ
แก้ไขปัญหาไปก่อน  โดยใช้ยางมะตอยประมาณ  750 ถุง  ในช่วงก่อนการเลือกตั้ง  ผมต้องการด าเนินการเรื องแผนพัฒนา
ท้องถิ นให้เรียบร้อยก่อน  อาจจะใช้งบประมาณอื นเนื องจากโครงการเกินศักยภาพของ  อบต.  กองช่างรับทราบปัญหาทั้งหมด
ครับ  ถ้าเกิดความล่าช้าต้องขออภัยมา  ณ ที นี้ด้วย  ตั้งแต่ผมย้ายมาก็ด าเนินโครงการประมาณ  15-16  โครงการใน
ระยะเวลาประมาณ  3-4 เดอืน  แต่ในเรื องของไฟฟ้ากับประปาเลยอาจล่าช้า  วันที   8  กุมภาพันธ์  ทางประปาส่วนภูมิภาค 
สระบุรี  โดยมีวิศวกรมาส ารวจรวมกับเรา  ผมก็ได้น าเรียนท่านนายกไปเบื้องต้น 
แล้ว ซึ งแนวทางจะให้สร้างอาคารเรือนเป็นที พักน้ าและจัดเก็บน้ า พร้อมทั้งด้านอุปกรณ์ควบคุมท้ังหมด  ในด้านของ
งบประมาณต่างๆ จะขอในส่วนกลางให้คาดว่าน่าจะเป็นปี  2566  ผมจึงขอน าเรียนเพียงเท่านี้ก่อน  ขอบคุณครับ 
 

 

  น า ย จ า เนี ย ร  
จุ้ยจันทึก 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดต้องการสอบถามเพิ มเติมหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มี 
 
“ขอปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี  2565 ณ บัดนี”้ 
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ปิดการประชุม   เวลา  11.45  น. 
 
 
         (ลงชื อ)    ผู้จดรายงานการประชุม 
          (นางสาวศรัญญา  เดชจันทึก) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย 
 
 
 
     (นายวีระพงษ์  ภูจันทึก)     (นายวินัย  หล  าจันทึก) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุม       กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
        (นายคนึง  กองจันทึก)     (นายมนูญ  มาวขุนทด) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุม      กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
            (นางดารุณี  สมพงษ์) 
                                 กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
          สภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย  ได้รับรองรายงานการประชุมสภาแล้ว  ในคราวประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี  2565 วันที   3  กุมภาพันธ์  2565 
 
 
         (ลงชื อ)    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
            (นายจ าเนียร  จุ้ยจันทึก) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย 


