
 (ส ำเนำ) 
รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแวงน้อย 

สมัยสำมัญที ่ ๑/๒๕๖๕ 
เมื่อวันพุธ  ที่  ๑๒  มกรำคม  ๒๕๖๕ 

ณ  ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแวงน้อย 
-------------------------------------------- 

ผู้มำประชุม 
 

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 
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นางสาวบัวลอง  สาคร 
นายพิษณุพงษ์  สนอุป 
นางอรทัย  ตะกรุดทอง 
นางละอองดาว  นันทวิทยาคม 
นางเบญจวรรณ  มูลจันทร์ 
นายบุญหนา  นาค า 
นายสงวน  ลาแอ้น 
นายประวัติชัย  ศรีอุ่น 
นายสุนัน  บุญเรืองศรี 
นายพรจิต  สนอุป 
นายอนุราช  นาดี 
นายเสรี  นานอก 
นายนนทกานต์  นาอุดม 
นายจ านงค์  หน่ายโสก 
 

สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๗ 
รองประธานสภาฯ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๓ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔ 
ประธานสภาฯ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๓ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๑ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๙ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕ 
เลขานุการสภา อบต.แวงน้อย 
 

บัวลอง  สาคร 
พิษณุพงษ์  สนอุป 
อรทัย  ตะกรุดทอง 
ละอองดาว  นันทวิทยาคม 
เบญจวรรณ  มูลจันทร์ 
บุญหนา  นาค า 
สงวน  ลาแอ้น 
ประวัติชัย  ศรีอุ่น 
สุนัน  บุญเรืองศรี 
พรจิต  สนอุป 
อนุราช  นาดี 
เสรี  นานอก 
นนทกานต์  นาอุดม 
จ านงค์  หน่ายโสก 
 

 

 
ผู้ไม่มำประชุม 

( ไม่มี ) 

ผู้เข้ำร่วมประชุม  
 ๑. นายชัยวัฒน์  ทองน้อย  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
 ๒. นายอนุศักดิ์  มีทอง  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
 ๓. นายสง่า  เชื้อกุดรู  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
 ๔. นายบุญยม  หนูนา  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
 ๕. นางล าดวน  ไชยค าภา  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
 ๖. นายสุภาพ  ว่องไว   หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
 

-๒- 
 ๗. นางรุ้ง  สุขก าเนิด  ผู้อ านวยการกองคลัง 
 ๘. นางสาวปาณิสา  ประถังธานี  ผู้อ านวยการกองการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
 ๙. นายคชา  วาระเพียง   ผู้อ านวยการกองช่าง 
 ๑๐. นายเดชมนตรี  สันเสนาะ ผู้อ านวยการกองส่งเสริมการเกษตร 
 ๑๑. นางวิลาวรรณ  สายมัน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 



 ๑๒. นางสาวรัตนา  ไชยสาร ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

-เริ่มประชุมเวลำ ๐๙.๓๐ น. – สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยเข้าห้องประชุมฯ ๑๓ คน ครบองค์ประชุม  
นายจ านงค์   หน่ายโสก ปลัด อบต.  :  ท าหน้าที่เลขานุการ เรียนเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

แวงน้อยจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และอ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย เรื่อง  เรียกประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย สมัยสามัญที่ ๑/๒๕๖๔ ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  มีมติให้ก าหนด
สมัยประชุมสมัยสามัญที่ ๑/๒๕๖๕   เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๐ – ๒๔  มกราคม  ๒๕๖๕  มีก าหนด ๑๕ วัน นั้น อาศัยอ านาจ
ตามความในมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และ ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงให้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยสมัยสามัญที่ ๑/๒๕๖๕ มีก าหนด ๑๕ 
วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ ประกาศ ณ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕ นายสงวน  
ลาแอ้น ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 

นายสงวน  ลาแอ้น  ประธานสภาฯ  : ที่ประชุมพร้อมแล้ว ผมขอเปิดประชุมครับ 
นายสงวน  ลาแอ้น  ประธานสภาฯ  : ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย สมัย

สามัญที่ ๑/๒๕๖๕ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  ระเบียบวาระที่ ๑ 
เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  เรื่อง มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-๑๙) ด้วยได้มีประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื่อไวรัสโคโร
นา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ ๖๐) 

ตามที่จังหวัดขอนแก่นได้ออกประกาศมาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ฉบับที่ ๕๘ โดยได้มีการผ่อนปรนมาตรการต่างๆ ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น ไปแล้วในหลายมาจรการและได้เพ่ิมมาตรการการเฝ้า
ระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ตามประกาศจังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ ๕๙ เพ่ือ
ควบคุม ป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ใชช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งเป็นช่วงเวลาส าคัญที่ประชาชน 
ได้รวมกลุ่มจัดงานตามประเพณีท้องถิ่น งานทางศาสนาและงานรื่นเริงตามประเพณีไปแล้ว นั้น 
 เนื่องจากตามรายงานการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ประชาชนที่มีอาการสงสัยและกลุ่ม
เสี่ยงในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น จากห้องปฏิบัติการ (LAB) เมื่อคืนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ ตรวจพบผลเป็นบวก 
(Positive) จ านวน ๒๓๒ ราย เป็นการติดเชื้อไวรัสเพ่ิมจ าวนค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับเวลาก่อนเทศกาลปีใหม่ ประกอบ
กับรายงานทางวิชาการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) กลายพันธุ์โอมิครอน 
(Omicron) เป็นสายพันธุ์ที่แพร่ระบาดได้ง่าย โดยเฉพาะการรวมกลุ่มหรือการจัดกิจกรรมที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันโรค ตามที่ฝ่ายสาธารณสุขก าหนด การไม่สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ร่วมกัน การไม่จัด
หรืออ านวยความสะดวกในการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล (Distancing) อย่างน้อยหนึ่งเมตรและจ ากัดจ านวนผู้เข้าร่วม 
 

-๓- 

กิจกรรมไม่ให้แออัดในพ้ืนที่ปิดขนาด ๕ ตารางเมตรต่อคน ในพ้ืนที่เปิด ๔ ตารางเมตรต่อคน การล้างมือด้วยสบู่ 
แอลกอฮอล์ หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรคทุกครั้งที่มีการสัมผัสสิ่งของที่อยู่นอกตัวหรือในที่สาธารณะ เป็นต้น ท าให้การแพร่เชื้อ
เป็นไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้นเพ่ือยับยั้ง ป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) หลังการ
รวมกลุ่มหรือการจัดกิจกรรมตามประเพณีหลังเทศกาลปีใหม่ เพ่ือไม่ให้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสกระจายไปจนไม่อาจ
ควบคุมป้องกันได้ จึงเห็นควรก าหนดมาตรการเท่าที่จ าเป็น เพ่ือควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ เพ่ือประโยชน์แก่ประชาชนชาว
จังหวัดขอนแก่น จะได้กลับมาด ารงชีวิตตามปกติโดยเร็ว 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตร ๒๒ (๑) (๗) มาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 
๒๕๕๘ ประกอบข้อก าหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหมดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 
๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ข้อ ๗ (๑) ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น โดยความเห็นชอบของ



คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๕ จึงออกค าสั่ง
ไว้ดังนี้ 
 ข้อ ๑. ให้ยกเลิกมาตรการในข้อ ๔ ก. แห่งประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรการ การเฝ้าระวังป้องกัน และ
ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ ๕๘) โดยให้ใช้มาตรการดังต่อไปนี้แทน 
 “ก.ให้ปิดโรงเรียนหรือสถานศึกษาในทุกระดับและทุกสังกัดและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่งและทุกสังกัด โดยให้
จัดการเรียนการสอนตามที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด (On Line) งดจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียน (On Site) เว้นแต่
เป็นสถานศึกษาที่ดูแลเด็กพิเศษ และ/หรือมีลักษณะเป็นที่พักประจ าให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้แต่ห้ามนักเรียน
ออกนอกสถานศึกษาและห้ามผู้ปกครองหรือบุคคลภายนอกเข้าเยี่ยมในสถานศึกษา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๑๔ 
มกราคม ๒๕๖๕” 
 ข้อ ๒. ให้หน่วยงานราชการ โดยหัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ประเมินและพิจารณา
ก าหนดการปฏิบัติงานนอกสถานที่ของหน่วยงาน (WORK FROM HOME) ตามระเบียบของทางราชการเต็มอัตราความ
จ าเป็น โดยทั้งนี้ต้องพิจารณาความจ าเป็นตามภารกิจความรับผิดชอบ ไม่ให้เสียหายแก่ราชการและกระทบต่อการ
ให้บริการประชาชน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ 
 ข้อ ๓. ขอความร่วมมือภาคเอกชนพิจารณาด าเนินมาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งสถานประกอบการ ร้านค้า
และสถานที่อ่ืนๆ (WORK FROM HOME) เพ่ือลดความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) เช่น การสลับ
วันท างาน หรือวิธีการอ่ืนใด เพ่ือลดการสัมผัสหรือการรวมกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง
วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ 
 ข้อ ๔. ให้งดจัดกิจกรรมงานวันเด็กประจ าปี ๒๕๖๕ (วันเสาร์ที่สองของเดือน มกราคม ๒๕๖๕) 
 ข้อ ๕. ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานราชการทุกแห่งท าการตรวจหรือสุ่มตรวจเชื้อโควิด -๑๙ ในทางเดินหายใจ 
(ATK) ให้แก่เจ้าหน้าที่โดยเฉพาะรายที่มีความเสี่ยงสูง เมื่อเจ้าหน้าที่เริ่มเข้าปฏิบัติงานที่หน่วยงานหากพบผลเป็ นบวก 
(Positive) ให้แจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพ้ืนที่ทันที 
 ส าหรับหน่วยงานภาคเอกชน สถานประกอบการ ขอความร่วมมือให้ท าการตรวจหรือสุ่มตรวจหาเชื้อโควิด -๑๙ 
ในทางเดินหายใจ (ATK) ให้แก่พนักงานโดยเฉพาะรายที่มีความเสี่ยงสูง เมื่อพนักงานเริ่มเข้าปฏิบัติงาน หากพบผลเป็น
บวก (Positive) ให้แจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพ้ืนที่ทันที 
 

-๔- 

 หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งในประกาศนี้ ข้อ ๑ มีความผิดตามมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๘ 
แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่
เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และมีความผิดตามมาตรา  ๓๕ และตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๑ ปี ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และหากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามค าสั่งในประกาศนี้ ข้อ ๔ มีความผิดตามมาตรา ๓๔ และตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 
๒๕๕๘ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท 
 ก็ขอแจ้งให้ที่ประชุมสภาฯได้รับทราบและถือปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดครับ 

นายสงวน  ลาแอ้น  ประธานสภาฯ : ต่อไประเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ส าเนารายงานการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  ครั้งแรก เมื่อวันอังคาร ที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ มีท่านใดจะแก้ไขในส่วน
ไหนหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติรับรองรายงานการประชุมด้วยครับ  

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมด้วยคะแนนเสียง จ านวน  ๑๒  เสียง 
        งดออกเสียง ๑ เสียง 
นายสงวน  ลาแอ้น  ประธานสภาฯ : ระเบียบวาระที่  ๓ กระทู้ถาม ไม่มี  ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องที่

คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว ไม่มี  ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่ เรื่องที่  ๑ :  คัดเลือก
สมาชิกสภาฯ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ( จ านวน ๒ คน ) ตามประกาศคณะกรรมการ



หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการ
ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ.๒๕๖๑ เชิญท่านเลขาชี้แจงให้ที่ประชุมสภาฯ ทราบครับ 
          นายจ านงค์   หน่ายโสก เลขานุการสภาฯ  : กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติครับ 
ส าหรับ  เรื่องที่  ๑ :  คัดเลือกสมาชิกสภาฯ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ( จ านวน ๒ คน ) 
ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ.๒๕๖๑ ก าหนดในข้อ ๑๒ ให้มี
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประกอบด้วย (๑) ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธาน
กรรมการ (๒) ผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่น จ านวนสองคน เป็นกรรมการ (๓) สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย จ านวนสองคน เป็นกรรมการ (๔) หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิที่จัดบริการ
สาธารณสุขในท้องถิ่น ที่คัดเลือกกันเอง  จ านวนไม่เกินสองคน เป็นกรรมการ (๕) อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน
ในท้องถิ่นที่คัดเลือกกันเอง จ านวนสองคน เป็นกรรมการ (๖) ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชนที่ประชาชนในหมู่บ้าน หรือชุมชน
คัดเลือกกันเอง จ านวนไม่เกินห้าคน เป็นกรรมการ (๗) ผู้แทนของศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน หรือ
หน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระ ที่อยู่ในท้องถิ่นนั้น (ถ้ามี) เป็นกรรมการ (๘) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกรรมการ
และเลขานุการ (๙) ผู้อ านวยการหรือหัวหน้ากองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมหรือส่วนสาธารณสุข หรือที่เรียกชื่ออ่ืนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่อ่ืนที่ผู้บริหารสูงสุด ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมายเป็นกรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ (๑๐) หัวหน้าหน่วยงานคลังหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานคลังที่ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมอบหมาย เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ให้สาธารณสุขอ าเภอ หัวหน้าหน่วยบริการประจ าที่จัดบริการ
สาธารณสุขในพ้ืนที่ และท้องถิ่นอ าเภอ เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุน ในส่วนของอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ มีหน้าที่ก าหนดในระเบียบ ข้อ ๑๖ คณะกรรมการกองทุนมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้  
 

-๕- 

(๑) พิจารณาอนุมัติแผนการเงินประจ าปีของกองทุนหลักประกันสุขภาพ (๒) พิจารณาอนุมัติโครงการหรือกิจกรรม ให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามข้อ ๑๐ (๓) ออกระเบียบที่จ าเป็นเพ่ือประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน ทั้งนี้ 
ต้องไม่ขัดหรือแย้ง กับประกาศนี้ (๔) สนับสนุนให้บุคคลในท้องถิ่นสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขทั้งที่บ้าน ในชุมชน 
หรือหน่วยบริการ ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ (๕) ให้ค าแนะน าในการจัดท าข้อมูลและโครงการ หรือกิจกรรมที่
เกี่ยวกับงานสาธารณสุข ของกลุ่มเป้าหมาย แก่หน่วยงาน องค์กรหรือกลุ่มประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๖) 
พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงาน รายงานการรับเงิน การจ่ายเงินและเงินคงเหลือของกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 

นายสงวน  ลาแอ้น  ประธานสภาฯ : ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯได้เสนอ และมีผู้รับรองจ านวน ๒ ท่านครับ 
นายนนทกานต์  นาอุดม ส.อบต. หมู่ที่ ๕ : เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วน

ต าบลแวงน้อย ท่านสมาชิกสภาฯ ครับ กระผม  นายนนทกานต์  นาอุดม สมาชิกสภา อบต.แวงน้อย หมู่ที่ ๕ ขอเสนอ 
นางละอองดาว  นันทวิทยาคม สมาชิกสภา อบต.แวงน้อย หมู่ที่ ๘ เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครับ 

นายสงวน  ลาแอ้น  ประธานสภาฯ  : ขอผู้รับรองด้วยครับ 
            ๑. นางสาวบัวลอง  สาคร รับรอง   สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑ 
            ๒. นายประวัติชัย  ศรีอุ่น  รับรอง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖ 
             ผู้รับรองถูกต้องครับ 

นายพรจิต  สนอุป ส.อบต. หมู่ที่ ๑๑ : เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
แวงน้อย ท่านสมาชิกสภาฯ ครับ กระผม  นายพรจิต  สนอุป สมาชิกสภา อบต.แวงน้อย หมู่ที่ ๑๑ ขอเสนอ นายบุญหนา  
นาค า สมาชิกสภา อบต.แวงน้อย หมู่ที่ ๔ เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครับ 

นายสงวน  ลาแอ้น  ประธานสภาฯ  : ขอผู้รับรองด้วยครับ 
            ๑. นายเสรี  นานอก รับรอง   สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๐ 



            ๒. นายอนุราช  นาดี  รับรอง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๙ 
             ผู้รับรองถูกต้องครับ 

สรุปคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในสัดส่วนของสภาฯ  จ านวน ๒ ท่าน ได้แก่  ๑.นางละอองดาว  
นันทะวิทยาคม ๒. นายบุญหนา  นาค า นะครับ 

นายสงวน  ลาแอ้น  ประธานสภาฯ : ต่อไป เรื่องที่ ๒ คัดเลือกสมาชิกสภาฯ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม ( จ านวน ๒ คน ) ตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เชิญท่านเลขาสภาฯได้ชี้แจงรายละเอียดครับ 

นายจ านงค์   หน่ายโสก เลขานุการสภาฯ  : กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติครับ 
ส าหรับ  เรื่องที่ ๒ คัดเลือกสมาชิกสภาฯ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม ( จ านวน ๒ คน ) 
ตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ได้ก าหนดให้ผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีจ านวนคณะกรรมการไม่น้อยกว่า ๙ คน
แต่ไม่เกิน ๑๕ คน ดังนี้ คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้ 
 ๑) ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้แทนด้านการศึกษา 
 ๒) ผู้แทนศาสนสถาน 
 

-๖- 
 

 ๓) ผู้แทนจากสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๔) ผู้แทนชุมชน 
 ๕) ผู้แทนด้านสาธารณสุข 
 ๖) ผู้แทนผู้ปกครอง 
 ๗) ผู้แทนส านัก/กอง/ส่วน/การศึกษา 
 ๘) ผู้แทนครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
 ๙) หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 โดยให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
ที่ปรึกษาของคณะกรรมการมีจ านวนตามความเหมาะสม และให้คณะกรรมการพิจารณาเลือกกรรมการ ๑ คน เป็น
ประธานคณะกรรมการฯ โดยมีหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นกรรมการและเลขานุการ โดยต าแหน่ง มีผู้แทนครูผู้ดูแล
เด็กเล็กหรือครู หรือผู้ดูแลเด็ก ๑ คน เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ ๒ ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน ๒ วาระ โดยมีหน้าที่ดังนี้ 
  (๑) ด าเนินการประชุมคณะกรรมการฯภาคเรียนละไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง หรือปีการศึกษาละไม่น้อย กว่า ๔ ครั้ง 
และรายงานผลการประชุมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ  
  (๒) ก าหนดแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในด้านต่างๆ ให้ได้คุณภาพ
และมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามนโยบายและแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

(๓ ) เสนอแนะให้ ข้ อคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับการด า เนิ น งาน  การพัฒ นาคุณ ภาพศูนย์ พัฒ นาเด็ ก เล็ กแก่                             
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๔)  เสนอแนะให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบเลิก หรือย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
(๕ ) พิจารณาเสนอผู้บริหารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น  เกี่ยวกับการบริหารงานด้านบุคลากรใน                                

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(๖ ) พิจารณาเสนอแผนงาน/โครงการและงบประมาณในการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์แก่ผู้ บริ หาร                          

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  



(๗)  ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคมทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และพัฒนาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  

(๘) ส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือการพัฒนาเด็กเล็กของหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก และบุคลากร
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น  

(๙) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ตามที่กฎหมาย ระเบียบ หรือตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริม  การปกครอง
ท้องถิ่น และจังหวัดก าหนด 

ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยเรามีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ ๒ ศูนย์ คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนอง
แขม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ครับ 

 
 

-๗- 
 
นายสงวน  ลาแอ้น  ประธานสภาฯ : ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯได้เสนอคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน

หนองแขม ( จ านวน ๒ คน )  และมีผู้รับรองจ านวน ๒ ท่านครับ 
นายนนทกานต์  นาอุดม ส.อบต. หมู่ที่ ๕ : เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วน

ต าบลแวงน้อย ท่านสมาชิกสภาฯ ครับ กระผม  นายนนทกานต์  นาอุดม สมาชิกสภา อบต.แวงน้อย หมู่ที่ ๕ ขอเสนอ 
นายสุนัน  บุญเรืองศรี สมาชิกสภา อบต.แวงน้อย หมู่ที่ ๓ เป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม ครับ 

นายสงวน  ลาแอ้น  ประธานสภาฯ  : ขอผู้รับรองด้วยครับ 
            ๑. นายพิษณุพงษ์  สนอุป รับรอง   สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒ 
            ๒. นายบุญหนา  นาค า  รับรอง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔ 
             ผู้รับรองถูกต้องครับ 

นายนนทกานต์  นาอุดม ส.อบต. หมู่ที่ ๕ : เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลแวงน้อย ท่านสมาชิกสภาฯ ครับ กระผม  นายนนทกานต์  นาอุดม สมาชิกสภา อบต.แวงน้อย หมู่ที่ ๕ ขอเสนอ 
นางเบญจวรรณ  มูลจันทร์ สมาชิกสภา อบต.แวงน้อย หมู่ที่ ๑๓ เป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม 
ครับ 

นายสงวน  ลาแอ้น  ประธานสภาฯ  : ขอผู้รับรองด้วยครับ 
            ๑. นายเสรี  นานอก รับรอง   สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๐ 
            ๒. นายพรจิต  สนอุป  รับรอง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๑ 
             ผู้รับรองถูกต้องครับ 

สรุปคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม ในสัดส่วนของสภาฯ  จ านวน ๒ ท่าน ได้แก่  ๑.นายสุนัน  
บุญเรืองศรี ๒. นางเบญจวรรณ  มูลจันทร์ นะครับ 

นายสงวน  ลาแอ้น  ประธานสภาฯ : เรื่องที่  ๓ :  คัดเลือกสมาชิกสภาฯ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ( จ านวน ๒ คน ) ตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๙ ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯได้เสนอคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ( จ านวน ๒ คน )  
และมีผู้รับรองจ านวน ๒ ท่านครับ 

นายนนทกานต์  นาอุดม ส.อบต. หมู่ที่ ๕ : เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลแวงน้อย ท่านสมาชิกสภาฯ ครับ กระผม  นายพรจิต  สนอุป สมาชิกสภา อบต.แวงน้อย หมู่ที่ ๑๑ ขอเสนอ นาย
พิษณุพงษ์  สนอุป สมาชิกสภา อบต.แวงน้อย หมู่ที่ ๒ เป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ครับ 

นายสงวน  ลาแอ้น  ประธานสภาฯ  : ขอผู้รับรองด้วยครับ 
            ๑. นางสาวบัวลอง  สาคร รับรอง   สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑ 
            ๒. นางเบญจวรรณ มูลจันทร์ รับรอง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่๑๓ 



             ผู้รับรองถูกต้องครับ 
นายนนทกานต์  นาอุดม ส.อบต. หมู่ที่ ๕ : เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วน

ต าบลแวงน้อย ท่านสมาชิกสภาฯ ครับ กระผม  นายนนทกานต์  นาอุดม สมาชิกสภา อบต.แวงน้อย หมู่ที่ ๕ ขอเสนอ 
นายเสรี  นานอก สมาชิกสภา อบต.แวงน้อย หมู่ที่ ๑๐ เป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ครับ 

 
-๘- 

นายสงวน  ลาแอ้น  ประธานสภาฯ  : ขอผู้รับรองด้วยครับ 
            ๑. นายอนุราช  นาดี รับรอง   สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๙ 
            ๒. นายพรจิต  สนอุป  รับรอง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๑ 
             ผู้รับรองถูกต้องครับ 

สรุปคณะกรรมการศูนย์ พัฒนาเด็ก เล็กบ้ านนาจาน  ในสัดส่ วนของสภาฯ  จ านวน ๒  ท่ าน  ได้ แก่                   
๑.นายพิษณุพงษ์  สนอุป ๒. นายเสรี  นานอก นะครับ 

นายสงวน  ลาแอ้น  ประธานสภาฯ : ต่อไป เรื่องที่ ๔ คัดเลือกสมาชิกสภาฯ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น ( จ านวน ๓ คน ) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน เชิญท่านเลขาสภาฯได้ชี้แจงรายละเอียดครับ 

นายจ านงค์   หน่ายโสก เลขานุการสภาฯ : กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติครับ 
ส าหรับ การคัดเลือกสมาชิกสภาฯ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ( จ านวน ๓ คน ) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ปัจจุบัน นั้นเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๗ องค์กรจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย (๑) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น  ข้อ ๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  (๑) ผู้บริหารท้องถิ่น 
ประธานกรรมการ (๒) รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นทุกคน กรรมการ (๓) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่น
คัดเลือกจ านวนสามคน กรรมการ (๔) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน กรรมการ (๕) ผู้แทนภาค
ราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจ ที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน กรรมการ (๖) ผู้แทนประชาคม
ท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินหกคน กรรมการ (๗) ปลัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น กรรมการและเลขานุการ (๘) หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดท าแผน ผู้ช่วยเลขานุการ ๙ กรรมการตาม (๓) 
(๔) (๕) และ (๖) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้ 

ส่วนอ านาจหน้าที่ก าหนดไว้ ข้อ ๑๐ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ (๑) ๑๑ ก าหนดแนวทาง
การพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาจาก (ก) อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอ านาจหน้าที่ที่ มี
ผลกระทบต่อประโยชน์สุขของประชาชน เช่น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง  (ข) ภารกิจถ่ายโอนตาม
กฎหมายก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ (ค) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กลุ่มจังหวัด และจังหวัด โดยให้
เน้น ด าเนินการในยุทธศาสตร์ที่ส าคัญและมีผลต่อประชาชนโดยตรง เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจน การป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด (ง) กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (จ) 
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภาท้องถิ่น (ฉ) แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน ในการน าประเด็นข้างต้นมา
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ค านึงถึง สถานะทางการคลังของท้องถิ่น และความจ าเป็น
เร่งด่วนที่ต้องด าเนินการ มาประกอบการ พิจารณาด้วย (๒) ๑๒ ร่วมจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เสนอแนะแนวทางการ
พัฒนา และการแก้ไข ปัญหาเกี่ยวกับการจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นในการจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นให้องค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ่ืนที่มีกฎหมาย
จัดตั้ง น าปัญหาความต้องการจากแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน ที่เกินศักยภาพ ของหมู่บ้านหรือชุมชนที่จะ 

 



-๙- 

ด าเนินการเองได้มาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น แต่หากเกิน ศักยภาพของเทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มี กฎหมายจัดตั้ง ให้เสนอปัญหา ความต้องการ ไปยังองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด และให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดน ามาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดตามอ านาจหน้าที่ (๓) พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและร่างแผนการด าเนินงาน (๔) ให้ความเห็นชอบร่าง
ข้อก าหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานตามข้อ ๑๙ (๒) (๕) พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (๖) แต่งตั้งที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานอ่ืนเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่ 
เห็นสมควร (๗) ในกรณีองค์การบริหารส่วนต าบล ให้คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร ส่วนต าบลมีหน้าที่ประสานกับ
ประชาคมหมู่บ้านในการรวบรวม วิเคราะห์ปัญหา ความต้องการของ ประชาชนในท้องถิ่นและจัดท าเป็นโครงการหรือ
กิจกรรมเพื่อประกอบในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลด้วย 

นายสงวน  ลาแอ้น  ประธานสภาฯ : ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯได้เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ( จ านวน 
๓ คน )  และมีผู้รับรองจ านวน ๒ ท่านครับ 

นายอนุราช  นาดี ส.อบต. หมู่ที่ ๙ : เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแวง
น้อย ท่านสมาชิกสภาฯ ครับ กระผม  นายอนุราช  นาดี สมาชิกสภา อบต.แวงน้อย หมู่ที่ ๙ ขอเสนอ นางอรทัย  ตะกรุด
ทอง สมาชิกสภา อบต.แวงน้อย หมู่ที่ ๗ เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ครับ 

นายสงวน  ลาแอ้น  ประธานสภาฯ  : ขอผู้รับรองด้วยครับ 
            ๑. นายพิษณุพงษ์  สนอุป รับรอง   สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒ 
            ๒. นายเสรี  นานอก  รับรอง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๐ 
             ผู้รับรองถูกต้องครับ 

นางอรทัย  ตะกรุดทอง ส.อบต. หมู่ที่ ๗ : เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
แวงน้อย ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  ดิฉันนางอรทัย  ตะกรุดทอง สมาชิกสภา อบต.แวงน้อย หมู่ที่ ๗ ขอเสนอ นาย
อนุราช  นาดี สมาชิกสภา อบต.แวงน้อย หมู่ที่ ๙ เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ค่ะ 

นายสงวน  ลาแอ้น  ประธานสภาฯ  : ขอผู้รับรองด้วยครับ 
            ๑. นายเสรี  นานอก  รับรอง   สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๐ 
            ๒. นางเบญจวรรณ มูลจันทร์ รับรอง สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๑๓ 
             ผู้รับรองถูกต้องครับ 

นายนนทกานต์  นาอุดม ส.อบต. หมู่ที่ ๕ : เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลแวงน้อย ท่านสมาชิกสภาฯ ครับ กระผม  นายนนทกานต์  นาอุดม สมาชิกสภา อบต.แวงน้อย หมู่ที่ ๕ ขอเสนอ 
นายสงวน  ลาแอ้น ประธานสภาฯ เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ครับ 

นายสงวน  ลาแอ้น  ประธานสภาฯ  : ขอผู้รับรองด้วยครับ 
            ๑. นายพิษณุพงษ์  สนอปุ รับรอง   สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒ 
            ๒. นายเสรี  นานอก รับรอง สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๑๐ 
             ผู้รับรองถูกต้องครับ 

สรุปคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ในสัดส่วนของสภาฯ  จ านวน ๓ ท่าน ได้แก่  ๑. อรทัย  ตะกรุดทอง  
๒. นายอนุราช  นาดี ๓. นายสงวน  ลาแอ้น นะครับ 
 

-๑๐- 

นายสงวน  ลาแอ้น  ประธานสภาฯ : ต่อไป เรื่องที่ ๕ คัดเลือกสมาชิกสภาฯ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ( จ านวน ๓ คน ) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเตมิถึงปัจจุบัน เชิญท่านเลขาสภาฯได้ชี้แจงรายละเอียดครับ 



นายจ านงค์   หน่ายโสก เลขานุการสภาฯ : กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ส าหรับ
เรื่องที่ ๕ คัดเลือกสมาชิกสภาฯ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ( จ านวน ๓ คน ) 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน  ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย (๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน (๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคม
ท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน (๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน (๔) หัวหน้าส่วน
การบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน โดยให้
คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่ง คนท าหน้าที่เลขานุการของ
คณะกรรมการ ๒๔ กรรมการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและ อาจได้รับการ
คัดเลือกอีกก็ได้ ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ (๑) ก าหนด
แนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (๓) ๒๕ รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล  แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็น ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่ งครั้ง ภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

นายสงวน  ลาแอ้น  ประธานสภาฯ : ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯได้เสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( จ านวน ๓ คน )  และมีผู้รับรองจ านวน ๒ ท่านครับ 

นายนนทกานต์  นาอุดม ส.อบต. หมู่ที่ ๕ : เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลแวงน้อย ท่านสมาชิกสภาฯ ครับ กระผม  นายนนทกานต์  นาอุดม สมาชิกสภา อบต.แวงน้อย หมู่ที่ ๕ ขอเสนอ 
นายพิษณุพงษ์  สนอุป สมาชิกสภา อบต.แวงน้อย หมู่ที่ ๒ เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ครับ 

นายสงวน  ลาแอ้น  ประธานสภาฯ  : ขอผู้รับรองด้วยครับ 
            ๑. นายเสรี  นานอก รับรอง   สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๐ 
            ๒. นางเบญจวรรณ มูลจันทร์รับรอง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๓ 
             ผู้รับรองถูกต้องครับ 

นายพิษณุพงษ์  สนอุป ส.อบต. หมู่ที่ ๒ : เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
แวงน้อย ท่านสมาชิกสภาฯ ครับ กระผม  นายพิษณุพงษ์  สนอุป สมาชิกสภา อบต.แวงน้อย หมู่ที่  ๒ ขอเสนอ          
นายนนทกานต์  นาอุดม สมาชิกสภา อบต.แวงน้อย หมู่ที่ ๕ เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ครับ 

 
 

-๑๑- 

นายสงวน  ลาแอ้น  ประธานสภาฯ  : ขอผู้รับรองด้วยครับ 
            ๑. นางสาวบัวลอง  สาคร รับรอง   สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑ 
            ๒. นายอนุราช  นาดี รับรอง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๙ 
             ผู้รับรองถูกต้องครับ 

นายนนทกานต์  นาอุดม ส.อบต. หมู่ที่ ๕  : เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลแวงน้อย ท่านสมาชิกสภาฯ ครับ กระผม  นายนนทกานต์  นาอุดม สมาชิกสภา อบต.แวงน้อย หมู่ที่ ๕ ขอเสนอ          
นางสาวบัวลอง  สาคร สมาชิกสภา อบต.แวงน้อย หมู่ที่ ๑ เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ครับ 



นายสงวน  ลาแอ้น  ประธานสภาฯ : ขอผู้รับรองด้วยครับ 
            ๑. นายอนุราช  นาดี   สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๙ 
            ๒. นายเสรี  นานอก รับรอง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๐ 
             ผู้รับรองถูกตอ้งครับ 

สรุปคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในสัดส่วนของสภาฯ  จ านวน ๓ ท่าน ได้แก่   
๑. นายพิษณุพงษ์  สนอุป  ๒. นายนนทกานต์  นาอุดม ๓. นางสาวบัวลอง  สาคร นะครับ 

นายสงวน  ลาแอ้น  ประธานสภาฯ : ขณะนี้เวลา ๑๒.๐๐ น. ก่อนที่เราจะได้ประชุมฯใน ระเบียบวาระที่ ๖ 
เรื่อง การแถลงนโยบายการบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย   ผมขอพักการประชุมเพ่ือ
รับประทานอาหารกลางวันก่อนครับ 

-พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน เวลำ ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.- 

นายสงวน  ลาแอ้น  ประธานสภาฯ : ประชุมต่อนะครับ ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง การแถลงนโยบายการ
บริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย เชิญท่านเลขาฯชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายครับ 

นายจ านงค์   หน่ายโสก เลขานุการสภาฯ : กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔) 
หมวด ๑๐ การแถลงนโยบาย  

ข้อ ๑๒๓ เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นขอแถลงนโยบายต่อสภาท้องถิ่นตามกฎหมายว่า  ด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ให้ประธานสภาท้องถิ่นบรรจุเข้าระเบียบ วาระการประชุมสภาท้องถิ่นเป็นเรื่องด่วน เมื่อผู้บริหารได้แถลง
นโยบายต่อสภาท้องถิ่นแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่น ด าเนินการให้สมาชิกสภาท้องถิ่นซักถามและอภิปรายรวมกัน เว้นแต่
ที่ประชุมสภา ท้องถิ่นได้มีมติให้ซักถามและอภิปรายเป็นประเด็นๆ ไป  

ข้อ ๑๒๔ สมาชิกสภาท้องถิ่นมีสิทธิจะซักถามและอภิปรายทั้งในทางสนับสนุน  และคัดค้าน ในเรื่องความ
เหมาะสมของนโยบายและความสามารถในการบริหาร ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ให้ส าเร็จผลตาม
นโยบาย ในการนี้สมาชิก สภาท้องถิ่นอาจซักถามและอภิปรายถึงแผนการปฏิบัติและวิธีการ ที่จะปฏิบัติตาม  นโยบาย
นั้นๆ ด้วยก็ได้  

ข้อ ๑๒๕ ผู้บริหารท้องถิ่นเท่านั้นที่มีสิทธิจะอภิปรายตอบข้อซักถาม หรือข้อ คัดค้านของสมาชิกสภาท้องถิ่น เพื่อ
ความสะดวก ผู้บริหารท้องถิ่นจะตอบสมาชิกสภา ท้องถิ่นท่ีซักถาม หรือคัดค้านทีละคนเป็นล าดับไป หรือจะรอตอบครั้ง 
 

-๑๒- 

ละหลายคนก็ได้ ข้อ ๑๒๖ ในการอภิปรายนั้น นอกจากที่ก าหนดไว้ในหมวดนี้แล้ว ให้น าความใน หมวด ๕ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 

นายสงวน  ลาแอ้น  ประธานสภาฯ : เชิญท่านนายกฯได้ แถลงนโยบายการบริหารงานของนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลแวงน้อยต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยครับ 

นายชัยวัฒน์  ทองน้อย  นายก อบต. : เรียน ประธานสภา ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดขอนแก่น  ได้ประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ขึ้นเมื่อวันที่  ๒๘   เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๖๔  คณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ได้ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  เมื่อ
วันที่ ๒๑  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๖๔  ซึ่งตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.๒๕๓๗  
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ปัจจุบัน  ฉบับที่ ( ๗)  พ.ศ.๒๕๖๒  มาตรา  ๕๘/๕  ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเข้ารับหน้าที่  
ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วน



ต าบล แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล โดยไม่มีการลงมติทั้งนี้ภายในสามสิบวัน   นับแต่วันประกาศผล
การเลือกตั้ง 
 ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.๒๕๓๗  แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ฉบับที่(๗)พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๕๘/๕ กระผมนายชัยวัฒน์ ทองน้อย  ในนามผู้บริหารขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแวงน้อยกระผมได้จัดท าค าแถลงนโยบาย โดยจัดท าเป็นลายลักอักษร แจ้งให้กับสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลแวงน้อยทุกท่านแล้ว  ดังนั้น ในวันนี้กระผมจึงขอแถลงนโยบายดังกล่าวต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล  เพ่ือให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ผู้ทรงเกียรติได้รับทราบถึงเจตนารมณ์และนโยบายการ
บริหารงานที่กระผมจะพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยของเราให้มีความเจริญก้าวหน้าทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และการเมืองการปกครอง เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในพ้ืนที่ต าบลแวงน้อยของเราให้มากที่สุด  โดยนโยบาย
การบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  กระผมได้มาจากการที่กระผมและคณะได้ลงพ้ืนที่รับฟังปัญหา ความ
ต้องการของประชาชน  น าปัญหา  ความต้องการเหล่านั้นมาก าหนดเป็นนโยบาย โดยยึดหลักความจริงใจ  โปร่งใส  เป็น
ธรรม น าพัฒนา  ยึดหลักประชาธิปไตย  ไม่เผด็จการ เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหาร  ตามที่ได้ให้สัญญากับประชาชนว่า
จะแก้ปัญหา  พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น  ด้วยความยืดหยุ่น  และค านึงถึงการ
เปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินนโยบาย  ซึ่งจะได้ปรับปรุงนโยบายให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชน และรายงานต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทราบในโอกาสต่อไป   
  ท่านประธานสภาที่เคารพ  กระผมขอเรียนให้ทราบถึงจุดมุ่งหมายของนโยบายที่แถลงในวันนี้   ๓  
ประการ คือ  

ประกำรที่หนึ่ง  เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง มีมาตรฐาน เสมอภาค เป็นธรรม โดย
ใช้ องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยเป็นศูนย์กลางการพัฒนา  ในการเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจ 

ประกำรที่สอง  เพ่ือให้ประชาชนได้รับการพัฒนาในทุกด้านทั้ง เศรษฐกิจ สังคม การเมืองและสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือน าไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดี สุขภาพกายและจิตดี มีอาชีพมั่นคง  และมีความปลอดภัยในชีวิตละทรัพย์สิน  

-๑๓- 

               ประกำรที่สำม  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยเป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดี เป็นต าบลที่
น่าอยู่  และสร้างความเข้มแข็งในภาคประชาชนเพื่อพัฒนาต าบลแวงน้อยของเราร่วมกัน 

เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย สามารถบรรลุถึงภารกิจและด าเนินไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ กระผมจึงได้ก าหนดนโยบายในการบริหารราชการของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยไว้ ดังนี้   

๑.นโยบำย  ด้ำนกำรพัฒนำเมือง/ชุมชน กำรเมืองกำรปกครอง กำรพัฒนำด้ำนสังคมและกำรรักษำ
ควำมสงบเรียบร้อย 

๑.๑ จะพัฒนาเมือง/ชุมชน/หมู่บ้านอย่างทั่วถึงเท่าเทียมกันอย่างเป็นระบบ 
๑.๒ จะเพ่ิมประสิทธิภาพ  ระบบ  เครือข่าย  วัสดุอุปกรณ์  ครุภัณฑ์ ที่ใช้ในการป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัยในพื้นท่ีให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน 
๑.๓  จะส่งเสริมและสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัย  ลดอุบัติเหตุในชุมชน   
๑.๔ จะบริหารงานแบบรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของทุกภาคส่วน  และจะส่งเสริมการมีส่วน

ร่วมในชุมชนส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค  และสิทธิเสรีภาพของประชาชน และสร้างเครือข่ายของภาค
ประชาชน และส่งเสริมกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยในชุมชนและท้องถิ่น  

๒.นโยบำยกำรพัฒนำ  ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  
๒.๑  จะพัฒนาโครงข่ายระบบคมนาคมขนส่ง  ระบบบริการสาธารณะ โดยจะด าเนินการก่อสร้าง 



ปรับปรุง  พัฒนาและซ่อมแซมเส้นทางการคมนาคมทั้งในหมู่บ้าน  ระหว่างหมู่บ้าน และเส้นทางเชื่อมต่อระหว่าง
ต าบลอื่นๆ   และถนนเพื่อขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาด  ให้สามารถใช้งานได้อย่างสะดวก  ปลอดภัย 

๒.๒ จะด าเนินการก่อสร้าง  ปรับปรุงดูแลและรักษา  พัฒนาแหล่งน้ าตามธรรมชาติ   สระน้ า  
แหล่งน้ าใต้ดิน  แหล่งน้ าผิวดิน และพัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน  

๒.๓ จะส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน (พลังงานโซล่าเซลล์) ในการสูบน้ าจากระบบประปา เพ่ือให้
ประชาชนมีน้ าใช้เพื่อการอุปโภค-  บริโภค และมีน้ าใช้เพื่อการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอตลอดปี   

๒.๔  จะพัฒนาและปรับปรุงระบบแสงสว่างสาธารณะให้เพียงพอ  เพ่ือความปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพ้ืนที่ โดยติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ
ในจุดเสี่ยง  จุดอันตรายในพื้นท่ี  โดยการใช้พลังงานทดแทน (พลังงานโซล่าเซลล์) 

๒.๕ จะปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในพ้ืนที่ให้เป็นถนนผิวจราจรแบบ พาราเคพซีล  (Para 
Cape  Seal ) 

๓.นโยบำยกำรพัฒนำ  ด้ำนคุณภำพกำรศึกษำ  
๓.๑ จะส่งเสริมการศึกษาประถมวัย  มุ่งพัฒนาความพร้อมให้แก่เด็ก เพ่ือให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนา

ทั้งทางร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคมและสติปัญญา  เต็มตามศักยภาพ  ให้มีความพร้อมในการเข้ารับการศึกษาในระดับ
ขั้นพ้ืนฐานต่อไป 

 
-๑๔- 

๓.๒ จะสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาส  และมีฐานะยากจนเพ่ือให้มีโอกาส
ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน  

๓.๓  จะส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่โรงเรียนในเขตพ้ืนที่ทุกแห่ง  
 

          ๓.๔ จะส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในระบบให้ได้มาตรฐานและสนับสนุน  
ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ การเพิ่มโอกาสทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยส าหรับ
ประชาชนทุกเพศทุกวัยอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ  

๔.นโยบำยกำรพัฒนำ  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม    
๔.๑ จะปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม เหมาะสม และการบริหารจัดการ การอนุรักษ์   ฟ้ืนฟู  เพ่ิม

พ้ืนที่ป่า ป่าชุมชน ป่าต้นน้ าล าธาร  การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความอุดมสมบูรณ์  และ
จะรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้คงสภาพเดิมอย่างยั่งยืน  

๔.๒ จะพัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ าธรรมชาติ  แหล่งน้ าใต้ดิน และการบริการจัดการน้ าอย่างเป็น 
ระบบและมีประสิทธิภาพโดยประชาชนมีส่วนร่วม 

๔.๓ จะปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน  สิ่งปฏิกูลเพ่ือให้ได้มาตรฐานถูกต้อง  
ตามหลักสุขาภิบาล 

๕.นโยบำยกำรพัฒนำ  ด้ำนกำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ 
๕.๑  จะส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะความช านาญในการประกอบอาชีพ การพัฒนาขีด

ความสามารถทางการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ  ให้กับประชาชนในพื้นท่ี ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
๕ .๒  จะส่งเสริมและให้การสนับสนุนให้ เกิดการรวมกลุ่ม  เพ่ือให้ เกิดความเข็มแข็งสร้างขีด

ความสามารถในการผลิตและจ าหน่ายสินค้าทางการเกษตรในพ้ืนที่   



๕.๓ จะเป็นตัวกลางในการประสานกับส่วนราชการ  ภาคเอกชนในการแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตทาง
การเกษตรตกต่ า  

๖. นโยบำยกำรพัฒนำ ด้ำนคุณภำพระบบกำรบริกำรด้ำนกำรสำธำรณสุข  
๖.๑ จะพัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุข  ระบบบริการทางสังคม   ให้มีคุณภาพและเข้าถึงได้

อย่างเท่าเทียมกัน   
๖.๒ จะสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัคสาธารณสุขมูลฐาน(อสม.) ประจ าหมู่บ้าน  และ

พัฒนารูปแบบการบริการประชาชน ด้านการสาธารณสุขในพ้ืนที่ให้ได้มาตรฐานและให้ความส าคัญในการเฝ้าระวัง
และป้องกันการเกิดโรคอุบัติใหม่ในพ้ืนที่  

๗.นโยบำยกำรพัฒนำ  ด้ำนกำรส่งเสริมกำรกีฬำ  กิจกรรมนันทนำกำร และท ำนุบ ำรุงด้ำน
ศำสนำ  วัฒนธรรมประเพณีต่ำงๆ 
๗.๑ จะอนุรักษ์ สืบสานท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ที่ดี
งามของท้องถิ่นให้คงอยู่ส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น และพัฒนา  ส่งเสริม 

-๑๕- 

การพาณิชย์  การลงทุนและการท่องเที่ยว 
๗.๒ จะพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาขั้นพ้ืนฐานสู่ความเป็นเลิศและมุ่งสู่กีฬามืออาชีพ

และการกีฬา/นันทนาการเพื่อออกก าลังกาย 
๗.๓ จะเพ่ิมพ้ืนที่สร้างสรรค์แก่เด็กและเยาวชน กิจกรรมอาสา เพ่ือการใช้ทักษะชีวิตที่ดี เห็น

คุณค่าตนเองและสังคม  
๗.๔ จะส่งเสริมสนับสนุนการกีฬา  กิจกรรมนันทนาการในภาคประชาชน อสม. และ กลุ่ม  

อปพร.  และจะเพ่ิมพ้ืนที่สร้างสรรค์แก่เด็กและเยาวชน กิจกรรมอาสา เพ่ือการใช้ทักษะชีวิตที่ดี เห็นคุณค่าตนเอง
และสังคม  

๘.นโยบำยกำรพัฒนำ  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรองค์กร 
การบริหารจัดการองค์กรเป็นสิ่งที่ส าคัญที่จะต้องมีการด าเนินการให้เกิดความสมดุลในองค์กร  

และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ  จึงจะท าให้องค์กรสามารถด าเนินการพัฒนาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  และเกิดประสิทธิผล สามารถด าเนินการพัฒนาได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้  และจะสามารถ
ตอบสนองเป้าหมายในการพัฒนาโดยจะด าเนินการสิงต่างๆ ดังนี้ 

๘.๑  จะด าเนินการเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถขององค์กรให้มีความพร้อมในการขับเคลื่อนภารกิจ
ต่างๆไปสู่เป้าหมาย  การจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน การจัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัย  การวางและดูแล
ระบบสารสนเทศขององค์กร  การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ  มีคุณภาพ  ปรับปรุงระบบการท างาน 
เพ่ือการพัฒนาขีดความสามารถในการจัดเก็บรายได้  การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน  และการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือทั้งกับภาคราชการ  ภาคเอกชนและองค์กรต่างๆ เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน 

๘.๒ จะส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหม่ในการ
ปฏิบัติงานและบริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง 
                 ๘.๓ จะพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและความโปร่งใส  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลกระทบจากการพัฒนาในท้องถิ่น  

ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒  มาตรา ๕๘/๕  กระผมนายชัยวัฒน์  ทองน้อย  
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ในนามผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  กระผมได้ก าหนด
นโยบายเพ่ือเป็นกรอบและแนวทางในการบริหารงานซึ่งตามนโยบายที่กระผมได้ก าหนดไว้นั้นตั้งอยู่บนพ้ืนฐานตาม
สภาวการณ์  และน ามาจากความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่  โดยได้ค านึงถึงกรอบอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมาย



ก าหนดให้สามารถกระท าได้โดยค านึงถึงความสองคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตามท่ีจังหวัดขอนแก่นก าหนด  
        สุดท้ายนี้กระผมและทีมงานผู้บริหารขอฝากความขอบคุณพ่อแม่พ่ีน้องต าบลแวงน้อย  ทุกท่านผ่านทาง
ท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาทุกท่านที่ให้โอกาสและความไว้วางใจผมและคณะได้เข้ามาท าหน้าที่พัฒนา
ต าบลแวงน้อยของเราให้เจริญก้าวหน้าและเพ่ือให้ประชาชนได้มีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน   

       อย่างไรก็ตามในการบริหารงานนั้นกระผมไม่สามารถด าเนินการได้โดยกระผมหรือคณะผู้บริหาร ซึ่งในการ
ที่จะบริหารงานให้ส าเร็จลุล่วงไปได้นั้น กระผมต้องขอความร่วมมือจากท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

-๑๖- 

แวงน้อย  ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ทุกท่านทุกต าแหน่ง รวมไปถึงก านัน ผู้ใหญ่บ้านทุก
หมู่บ้าน และกลุ่มองค์กรของต าบลแวงน้อย  และที่ส าคัญคือพ่อแม่พ่ีน้องชาวต าบลแวงน้อยทุกท่าน  และกระผมขอ
ยืนยันว่าจะ 
ปฏิบัติงาน ตามอ านาจหน้าที่ ตามระเบียบกฎหมายก าหนด  ด้วยความซื่อสัตว์  สุจริต  มุ่งมั่นที่จะให้ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิต ที่ดีขึ้น และมุ่งไปสู่องค์กรที่ดี  มีคุณภาพ  ประชาชนอยู่ดีมีสุข  สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน  ขอขอบคุณครับ 

นายสงวน  ลาแอ้น  ประธานสภาฯ : มีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปราย หรือซักถาม ในนโยบายที่ท่าน
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยได้แถลงไหมครับ 

นายอนุราช  นาดี ส.อบต. หมู่ที่ ๙ : เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลแวงน้อย ส าหรับนโยบายการพัฒนา  ด้านคุณภาพการศึกษา ผมอยากฝากให้ท่านนายกได้สนับสนุน
ด้านการโภชนาการเด็กด้วยครับ 

นายพรจิต  สนอุป ส.อบต. หมู่ที่ ๑๑ : เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลแวงน้อย นโยบายของท่านนายกที่ท่านได้แถลงมา จ านวน ๘ ด้าน เป็นนโยบายที่มีความส าคัญทุกด้าน 
ก็ขอให้ท่านนายกได้ด าเนินการตามที่ท่านได้แถลงมา ทางสมาชิกสภาฯยินดีให้ความร่วมมือเต็มที่ เพ่ือพัฒนาต าบลแวง
น้อยเราครับ 

นายสงวน  ลาแอ้น  ประธานสภาฯ : มีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปราย หรือซักถาม เพ่ิมเติมไหมครับ ถ้า
ไม่มีผมก็ขอเข้าสู่วาระท่ี ๗ วาระอ่ืนๆครับ เชิญท่านเลขาครับ 

นายจ านงค์   หน่ายโสก เลขานุการสภาฯ : กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ งาน
กิจการสภาฯ จะตั้งกลุ่มไลน์ขึ้นมาเป็นกลุ่มไลน์ สภา อบต.แวงน้อย เพ่ือใช้ในการติดต่อประสานงานด้านกิจการสภาฯ 
ประชาสัมพันธ์งานต่างๆ เรื่องร้องทุกข์ต่างๆ เพ่ือความรวดเร็วก็ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯได้เข้าร่วมกลุ่มไลน์ทุกท่านครับ 
ส่วนด้านภัยแล้งตอนนี้ก็ประสบปัญหาหลายบ้าน ทางป่าเป้ง โนนศิลา น้ าบาดาลก็น้อยเนื่องจากฝนตกน้อย และไม่มี
แหล่งน้ าที่จะสูบก็คงจะได้แก้ปัญหาร่วมกันต่อไป 

นายชัยวัฒน์  ทองน้อย  นายก อบต. : เรียน ประธานสภา ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
ขอฝากท่านสมาชิกสภาช่วงนี้เราด าเนินปรับเกรดถนนที่ช ารุดเป็นหลุมเป็นบ่อในพ้ืนที่อยู่เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไปมา
อย่างสะดวก ก็ฝากท่านสมาชิกสภาฯประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  ส่วนปีใหม่ก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก
สภาฯที่ได้ร่วมกันตั้งจุดบริการประชาชนในหมู่บ้าน ปีนี้ก็มีอุบัติเหตุอยู่ประมาณ  ๓ – ๔ ครั้ง ไม่มีเสียชีวิต ส่วนไฟฟ้าแสง
สว่างบ้านไหนช ารุด ดับ ท่านก็แจ้งได้มาทางกลุ่มไลน์เราก็จะได้รีบด าเนินการให้ครับ 

นายอนุราช  นาดี ส.อบต. หมู่ที่ ๙ : เรียน ประธานสภา ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย
ทางบ้านโนนศิลา หมู่ที่ ๙ เราได้ส ารวจแหล่งน้ าที่พอจะสูบได้ก็คือหนองท าเลโคกตลาดใต้ใกล้บ่อขยะ ก็อยากจะได้
งบประมาณมาสนับสนุนสูบน้ าเติมในหนองที่ใช้ผลิตประปา ก็จะท าให้บ้านป่าเป้ง บ้านโนนศิลา แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนเรื่องน้ าอุปโภค บริโภค ได้ครับ 

นายสงวน  ลาแอ้น  ประธานสภาฯ : ก็ขอฝากท่านนายกด้วยนะครับ เป็นปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้อง
ประชาชนในพ้ืนที่เรา มีท่านไหนจะเพ่ิมเติมไหมครับ ถ้าไม่มีวันนี้เราก็ได้ประชุมครบทุกระเบียบวาระแล้ว ผมขอปิดการ
ประชุมสมัยสามัญท่ี ๑/๒๕๖๕ ครับ 



 
 

-๑๗- 

- เลิกประชุมเวลำ  ๑๕.๓๐ น .- 

                                                       (ลงชื่อ)           จ านงค์   หน่ายโสก       ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
             ( นายจ านงค์   หน่ายโสก ) 

     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
 
            (ลงชื่อ)        สงวน  ลาแอ้น           ผู้รับรองรายงานการประชุม 
               (นายสงวน  ลาแอ้น) 
                                                        ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
 

 
(ลงชื่อ)     พรจิต  สนอุป                    ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
            (นายพรจิต  สนอุป) 

 (ลงชื่อ)       บุญหนา  นาค า                กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
             (นายบุญหนา  นาค า) 

 (ลงชื่อ)       นนทกานต์  นาอุดม          เลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
             (นายนนทกานต์  นาอุดม) 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


