
รายงานการประชุมสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  1  ประจําป  พ.ศ.  2565 

อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา  
วันท่ี  17  เดือน  มกราคม  พ.ศ.  25๖5  เวลา  09.00  น. 

ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
 

************************** 
ผูมาประชุม 

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
1 นายนิคม  วงษชาล ี ประธานสภา  อบต. หวยยาง นิคม  วงษชาล ี  
2 นายกิตติศักดิ ์ สิงขรอาจ รองประธานสภา  อบต. หวยยาง กิตติศักดิ ์ สิงขรอาจ  
3 นายฉวี  โสดก สมาชิกสภา  อบต. หมูท่ี 1 ฉวี  โสดก  
4 นายประวัติ  จุมนารินทร สมาชิกสภา  อบต. หมูท่ี 2 ประวัติ  จุมนารินทร  
5 นายธงชัย  ทับไมตรี สมาชิกสภา  อบต. หมูท่ี 3 ธงชัย  ทับไมตร ี  
6 นายสุรศักดิ ์ นนตานอก สมาชิกสภา  อบต. หมูท่ี 4 สุรศักดิ์  นนตานอก  
7 นายสุข  ราชตั้งใจ สมาชิกสภา  อบต. หมูท่ี 5 สุข  ราชตั้งใจ  
8 นายพะนอม  เลื่อมใส สมาชิกสภา  อบต. หมูท่ี 7 พะนอม  เลื่อมใส  
9 นายประเสรฐิ  สาอุตม สมาชิกสภา  อบต. หมูท่ี 8 ประเสริฐ  สาอุตม  

10 นายสุคนธ  พามี สมาชิกสภา  อบต. หมูท่ี 10 สุคนธ  พามี  
11 นายวิชิต  ศึกษา สมาชิกสภา  อบต. หมูท่ี 11 วิชิต  ศึกษา  
12 นายสุพรรณ  จันทะนาม เลขานุการสภา  อบต. หวยยาง สุพรรณ  จันทะนาม  

 

ผูเขารวมประชุม 
ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 นายประสาสน  เกษนอก นายก  อบต. หวยยาง ประสาสน  เกษนอก  
2 นายศิริพงษ  ขอเสริมกลาง รองนายก  อบต. หวยยาง ศิริพงษ  ขอเสริมกลาง  
3 นายจีระศักดิ์  วงษชาล ี รองนายก  อบต. หวยยาง จีระศักดิ์  วงษชาลี  
4 นายสุภชัย  นาลอง เลขานุการนายก  อบต. หวยยาง สุภชัย  นาลอง  
5 นางสาวน้ําฝน  เกษนอก ผูใหญบาน  หมูท่ี  1 ติดภารกิจ  
6 นายสมศักดิ์  จงผาดกลาง ผูใหญบาน  หมูท่ี  2 ติดภารกิจ  
7 นายศิรวุฒิ  ศรีไสล ผูใหญบาน  หมูท่ี  3 ศิรวุฒิ  ศรีไสล  
8 นายหนูแดง  จ้ํานอก ผูชวยผูใหญบาน  หมูท่ี  ๔ หนูแดง  จ้ํานอก  
9 นายสมจิตร  วรรณศรี ผูใหญบาน  หมูท่ี  5 ติดภารกิจ  

10 นายสุพิน  แสงวันดี ผูใหญบาน  หมูท่ี  6 ติดภารกิจ  
11 นายชนะชัย  วัฒนาพุฒ ิ ผูใหญบาน  หมูท่ี  7 ติดภารกิจ  
12 นายประวัติ  บุญคํามูล ผูใหญบาน  หมูท่ี  8 ติดภารกิจ  
13 นายสถาพร  โคตะลี กํานันตําบลหวยยาง ติดภารกิจ  
14 นายชุมแพ  ทองผดุง ผูใหญบาน  หมูท่ี  10 ติดภารกิจ  
15 นายประวิทย  อาจจุฬา ผูใหญบาน  หมูท่ี  11 ติดภารกิจ  
16 นายสุบิน  จันทะนาม ผูใหญบาน  หมูท่ี  12 ติดภารกิจ  
17 นายอธิภัทร  ปุราชะโก ปลัด  อบต.หวยยาง อธิภัทร  ปุราชะโก  
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18 นางกัลยา  เรืองรังษี ผอ.กองคลัง กัลยา  เรืองรังษี  
19 นายประสงค  เลื่อมใส หัวหนาสํานักปลัด ประสงค  เลื่อมใส  
20 นางอุทุมพร  ชาญชํานิ ผอ.กองสงเสริมการเกษตร อุทุมพร  ชาญชําน ิ  
21 นายโกวทิ  ลครพล ผอ.กองสวัสดิการสังคม โกวิท  ลครพล  
22 นางสาวสุเนตร  ดีสวน นักวิชาการศึกษา สุเนตร  ดีสวน  
23 นางสาวธัญณิชา อาจจุฬา นักวิเคราะหนโยบายและแผน ธัญณิชา อาจจุฬา  
24 นางสมสมร  วงษจันลา นักบริหารงานท่ัวไป สมสมร  วงษจันลา  

 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
 

ครับเม่ือถึงกําหนดเวลาการประชุมเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
ไดเชิญสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเขาหองประชุม เม่ือครบองคประชุมแลว 
ประธานสภาฯ จึงดําเนินการตามระเบียบวาระดังตอไปนี้ 
 

ระเบียบวารท่ี  1  เรื่อง ท่ีประธานจะแจงตอท่ีประชุม 
    1.1 .....................................................  ไมมี  ..................................................... 
 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง ครั้งแรก 
ประจําป พ.ศ.2565 เม่ือวันท่ี 6 มกราคม 2565 

 

นายนิคม  วงษชาลี ครับตามท่ีไดมีการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง ครั้งแรก ประจําป 
ประธานสภาฯ พ.ศ.2565 เม่ือวันท่ี 6 เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖5 มีรายงานการประชุมสภา

องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง ท่ีตองรับรองรายงานการประชุม และเจาหนาท่ีได
ถายสําเนารายการประชุมสภาฯ ครั้งแรก สงใหทานสมาชิก อบต.ไปศึกษาและทํา
ความเขาใจมาบางแลวนั้น  มีสมาชิกทานใดตองการแกไขรายงานการประชุมสภาฯ 
ดังกลาวหรือไหมครับ ผมใหเวลาทานสมาชิกไดตรวจสอบกอนประมาณ ๕ นาที  
แลวผมจะขอมติรับรอง  ครับก็ใชเวลามาพอสมควรแลว   เม่ือทานสมาชิก อบต.ทุก
ทาน ไดตรวจสอบพอสมควรแลว  มีสมาชิกทานใดจะแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม 
ขอความอีกหรือไหมครับ เชิญทานพะนอม เลื่อมใส ส.อบต.หมู 7 ครับ 

 

นายพะนอม  เลื่อมใส กราบเรียนทานประธานสภา ทานคณะผูบริหาร ทานสมาชิก อบต. ทานหัวหนาสวน 
ส.อบต.หมู 7 ทุกทาน ผมนายพะนอม  เลื่อมใส ส.อบต.หมู 7 ครับผมขอเสนอแนะตามหลักงาน

สารบรรณผมขอแกไขใหถูกตองเบื้องตน ตามหนังสือทําการองคการบริหารสวน
ตําบลหวยยาง ท่ี นม 85901/ว 03 ลงวันท่ี 12 มกราคม 2565 เรื่อง ขอเชิญ
ประชุม ตามปกติแลวการเวนชองวางขอความ ขอใหถูกตองตามหลักงานสารบรรณ
นะครับ และตามเอกสารคําแถลงนโยบายของนายประสาสน เกษนอก หนา 3 ขอ 
2.9 การจัดใหมีและบํารุงสถานท่ีประชุม การกีฬา การพักผอนหยอนใจและ
สวนสาธารณะ แกไขเปน หยอนใจ ขอบคุณครับ 

 

นายนิคม  วงษชาลี ครับมีสมาชิกทานใดจะแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม ขอความสวนใดอีกหรือไม 
ประธานสภาฯ ครับ เชิญทานฉวี  โสดก ส.อบต.หมู 1 ครับ 
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นายฉวี  โสดก กราบเรียนทานประธานสภา ทานคณะผูบริหาร ทานสมาชิก อบต. ทานหัวหนาสวน 
ส.อบต.หมู 1 ทุกทาน ผมนายฉวี  โสดก ส.อบต.หมู 1 ครับผมขอเสนอแนะขอใหทานประธานสภา

จัดลําดับการประชุมสภาใหเปนไปตามระเบียบวาระการประชุมสภา เพราะเราจะได
ไมตองเปดเอกสารกับไปกับมาจะทําใหทานสมาชิกเกิดความสับสน ขอบคุณครับ 

 

นายนิคม  วงษชาลี ครับมีสมาชิกทานใดจะแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม ขอความสวนใดอีกหรือไม 
ประธานสภาฯ ครับ เชิญทานสุข ราชตั้งใจ ส.อบต.หมู 5 ครับ 

 

นายสุข  ราชตั้งใจ กราบเรียนทานประธานสภา ทานคณะผูบริหาร ทานสมาชิก อบต. ทานหัวหนาสวน 
ส.อบต.หมู 5 ทุกทาน ผมนายสุข  ราชตั้งใจ ส.อบต.หมู 5 ครับตามเอกสารรายงานการประชุม

สภาองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง ครั้งแรก ประจําป พ.ศ.2565 เม่ือวันท่ี 6 
มกราคม 2565 ผมขอแกไขเอกสาร หนา 6 ประโยคท่ีทานอธิภัทร  ปุราชะโก 
(เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว) ครับขอชี้แจงขอกฎหมายท่ีเก่ียวของ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.257 ขอแกไขเปน 
พ.ศ.2547 นะครับ และตามเอกสารหนา 11 ประโยคท่ีทานอธิภัทร  ปุราชะโก 
ปลัด อบต.กราบเรียนทานประธานสภาฯ ทานนายก อบต. ทานสมาชิก อบต.ผูทรง
เกียรติ ทุกทาน ครับขออนุญาตนําเรียนแผนเรื่องงานใหทานสมาชิกทุกทานทราบ
เพ่ือจะไดปฏิบัติงานใหอยูในชวงของสมัยสามัญใหถูกตองครบถวน สมัยสามัญสมัย
แรก ของป 25656 ขอแกไขเปน พ.ศ.2565 นะครับ และตามเอกสารหนา 14 
ประโยคทานนิคม วงษชาลี ประธานสภาฯ ครับมีสมาชิก อบต.ทานใดจะเสนอชทอ
อีกไหมครับ ขอตัดคําดังกลาวออกนะครับ ขอบคุณครับ 

 

นายนิคม  วงษชาลี ครับทานปลัดครับ 
ประธานสภาฯ  
 

นายอธิภัทร  ปุราชะโก กราบเรียนทานประธานสภา ทานคณะผูบริหาร ทานสมาชิก อบต. ทานผูนําฝาย 
ปลัด อบต. ปกครองทุกทาน ครับนําเรียนวิธีการประชุมสภาใหทานไดเขาใจ ในการประชุมสภา

ทุกครั้งเม่ือท่ีประชุมครบองคประชุมขอใหทานประธานสภาดําเนินการตามระเบียบ
วาระการประชุมโดยไมตองรอ เม่ือทานเลขานุการสภาแจงวาองคประชุมครบ ทาน
เลขานุการสภาเชิญทานประธานสภา จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย จากนั้น
ประธานสภาดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุมไดเลยนะครับ ในระเบียบวาระ
ท่ี 1 โดยหลักของกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 
2547 และแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2551 ระเบียบวาระการประชุมสภา ตามลําดับดังนี้  
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานจะแจงตอท่ีประชุม     หากทานประธานสภาไมมี 
เรื่องแจงก็ผานไป แตหากทานมีทานสามารถแจงไดโดยท่ัวไปโดยไมมีการลงมติท่ี
ประชุม , ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม จะเปนการรับรองรายงาน
การประชุมครั้งท่ีผานมา หากทานเลขานุการสภาจัดทํารายงานเสร็จทันก็สามารถ
นําเขาระเบียบวาระท่ี 2 เพ่ือรับรองรายงานการประชุมไดในการประชุมครั้งถัดไป 
หากทําไมเสร็จก็ไมตองนําเขาระเบียบวาระการประชุมสภาในระเบียบวาระท่ี 2 
นอกจากการรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมาก็จะเปนกรณีท่ีมีการแกไข
รายงานการประชุม เชน การพิมพผิด พิมพตกหลน ทานสมาชิกในท่ีประชุมสภาจะ 
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ทราบดีวาทานสมาชิกทานพูดเรื่องอะไรไปบาง รายละเอียดอะไรบาง แลวทาน
เลขานุการสภา ไมไดบันทึกลงในรายงานการประชุมสภา เม่ือทานสมาชิกพิจารณา
แลวหากตองการแกไขขอความดังกลาวใหถูกตอง แลวทานประธานสภาก็ขอมติท่ี
ประชุมมีมติรับรอง โดยการยกมือ , ระเบียบวาระท่ี 3 กระทูถาม ผูท่ีสามารถตั้ง
กระทูถามไดจะมีเพียงสมาชิกสภาเทานั้น  สวนการต้ังกระทูถาม มี 2 ลักษณะ คือ 
1. กระทูถามเปนหนังสือ ยื่นตอประธานสภากอนออกระเบียบวาระการประชุมสภา 
ภายใน 5 วัน หรือ 7 วัน และ 2. กระทูถามสด  โดยหลักท่ัวไปในระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยกรณีกระทูถามสด คนท่ีถามสวนมากจะถามทางฝายบริหาร คือ 
ทานนายก ซ่ึงสวนมากนายกจะไมตอบ จะตอบเฉพาะกระทูถามท่ีเปนหนังสือเทานั้น 
เนื่องจากวาไมสามารถเตรียมตัวไดทัน ตองพิจารณาหนังสือหรือหาหลักฐานคําตอบ
ไดไมทัน , ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาทองถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จ
แลว กรณีนี้จะเขาสูกระบวนการมีไมก่ีประเด็น เชน เรื่องการพิจารณาขอบัญญัติ
รายจาย ซ่ึงมีคณะกรรมการแปรญัตติ หรือคณะกรรมการตางๆ ท่ีตั้งข้ึนมาเพ่ือ
พิจารณาเปนเรื่องๆ ไป นานๆ จะประชุมครั้ง ซ่ึงเปนการพิจารณาบางเรื่องบางตอน 
มีการขอมติท่ีประชุมโดยวิธีการยกมือ , ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม ทุกเรื่อง
จะตองมีมติท่ีประชุมจะเปนมติเห็นชอบหรือมติอนุมัติ ก็จะอยูท่ีกฎหมายนั้นๆ ให
อํานาจสภาเห็นชอบหรืออนุมัติ หากกฎหมายไมใหสภาเห็นชอบ หรืออนุมัติสภาก็ไม
มีสิทธิเห็นชอบหรืออนุมัติในเรื่องนั้นๆ ได หากเห็นชอบในเรื่องท่ีกฎหมายไมให
อํานาจก็จะทําใหการเห็นชอบหรืออนุมัตินั้นเปนโฆษะท้ังหมด สวนมากยื่นเสนอโดย
ทานนายก เชน เรื่องอนุมัติแผน , เห็นชอบแผน , ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ , ขอ
อนุมัติจายเงินสะสม และขออนุมัติจายเงินงบประมาณ สวนมติท่ีประชุมโดยการยก
มือ และระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ (ถามี) ทานสมาชิกสามารถเสนอ หรือสอบถาม
ได แตไมมีการลงมติ จะเปนการตอบขอซักถามใหความเห็นเทานั้น ขอนําเรียนทาน
ประธานสภา ใหดําเนินการประชุมใหเปนไปตามระเบียบวาระการประชุม ขอบคุณ
ครับ 
 

นายนิคม  วงษชาลี ครับมีสมาชิกทานใดจะแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม ขอความสวนใดอีกหรือไม 
ประธานสภาฯ ครับ หากไมมีผมขอมติท่ีประชุมสภาฯ เพ่ือรับรองรายงานการประชุมสภาองคการ

บริหารสวนตําบลหวยยาง ครั้งแรก ประจําป พ.ศ.2565  เม่ือวันท่ี 6 เดือน 
มกราคม พ.ศ.๒๕๖5 ครับ ทานสมาชิก อบต.ทุกทาน เห็นวารายงานการประชุมสภา
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง ครั้งแรก ประจําป พ.ศ.2565  เม่ือวันท่ี 6 เดือน 
มกราคม พ.ศ.๒๕๖5  ถูกตองแลว ขอความกรุณายกมือ ครับ 

 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมใหการรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง
ครั้งแรก ประจําป พ.ศ.2565  เม่ือวันท่ี 6 เดือน มกราคม ๒๕๖5  มติรับรอง 
12 เสียง  

  

ระเบียบวาระท่ี  3  กระทูถาม 
 

    3.1 ........................................................  ไมมี  .................................................. 
 

/ระเบียบวาระ.... 
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ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาทองถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแลว 

 

4.1 ........................................................  ไมมี  .................................................. 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องท่ีเสนอใหม 
    5.1 การแตงตั้งเปนคณะกรรมการพัฒนาตําบล จํานวน 3 คน (ขอ 8) 
 

นายนิคม  วงษชาลี ครับการแตงตั้งเปนคณะกรรมการพัฒนาตําบล จํานวน 3 คน (ขอ 8) เชิญทาน 
ประธานสภาฯ พะนอม เลื่อมใส ส.อบต.หมู 7 ครับ 
 

นายพะนอม  เลื่อมใส กราบเรียนทานประธานสภา ทานคณะผูบริหาร ทานสมาชิก อบต. ทานหัวหนาสวน 
ส.อบต.หมู 7   ทุกทาน และทานผูนําฝายปกครองทุกทาน   ผมนายพะนอม  เลื่อมใส ส.อบต.หมู 7  

ครับผมขอเรียนถามทานประธานสภา ในระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม ขอ 5.1 
การแตงตั้งเปนคณะกรรมการพัฒนาตําบล จํานวน 3 คน (ขอ 8) , ขอ 5.2 การ
แตงตั้งเปนคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาตําบล จํานวน 3 คน (ขอ 
9) และขอ 5.3 การแตงตั้งเปนคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา
ตําบล จํานวน 3 คน (ขอ 28) ผมขอสอบถามการพิจารณางานท้ัง 3 งาน ผมขอ
เรียนถามทานประธานสภา เรื่องขอ ระเบียบ กฎหมาย ขอ 8 วาดวยเรื่อง
อะไร มีหนาท่ีอะไร เพราะวาเราจะตองแตงตั้งคนทํางานใหเหมาะสมกับงาน มี
คุณภาพกับงานประเภทนั้นๆ ผมจึงขอสอบถามระเบียบ กฎหมาย ขอ 8 , ขอ 9 
และขอ 28 ในแตละขอบัญญัติวาดวยเรื่องอะไร มีหนาท่ีอะไร เพราะวาการแตงตั้ง
คนจะตองให ถูกกับงานๆ ท่ีออกมาถึงจะมีประสิทธิภาพ ขอสอบถามทาน
ประธานสภา ขอบคุณครับ 

 

นายนิคม  วงษชาลี ครับตามท่ีทานพะนอม เลื่อมใส ส.อบต.หมู 7 ไดขอเรียนถามใน ระเบียบวาระท่ี 5  
ประธานสภาฯ เรื่องท่ีเสนอใหม ขอ 5.1 การแตงตั้งเปนคณะกรรมการพัฒนาตําบล จํานวน 3 คน 

(ขอ 8) , ขอ 5.2 การแตงตั้งเปนคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
ตําบล จํานวน 3 คน (ขอ 9) และขอ 5.3 การแตงตั้งเปนคณะกรรมการติดตาม 
และประเมินผลแผนพัฒนาตําบล จํานวน 3 คน (ขอ 28) ผมขอเรียนถามการ
พิจารณางานท้ัง 3 งาน ตามทานสมาชิกไดเรียนถาม เรื่องขอระเบียบ กฎหมาย ขอ 
8 วาดวยเรื่องอะไร มีหนาท่ีอะไร เพราะวาเราจะตองแตงตั้งคนไวในงานใหเหมาะสม 
มีคุณภาพกับงานนั้นๆ ผมจึงขอเรียนถามระเบียบ กฎหมาย ขอ 8 , ขอ 9 และขอ 
28 วาในแตละขอบัญญัติวาดวยเรื่องอะไร มีหนาท่ีอะไร เพราะวาการแตงตั้งคน
จะตองใหถูกกับงานๆ ถึงจะมีประสิทธิภาพ เชิญทานฉวี  โสดก ส.อบต.หมู 1 ครับ 

 

นายฉวี  โสดก กราบเรียนทานประธานสภา ทานคณะผูบริหาร ทานสมาชิก อบต. ทานหัวหนาสวน 
ส.อบต.หมู 1 ทุกทาน และทานผูนําฝายปกครองทุกทาน ผมนายฉวี  โสดก ส.อบต.หมู 1 ครับผม

ตามท่ีทานพะนอม เลื่อมใส ส.อบต.หมู 7 ไดขอเรียนถาม ขอระเบียบ กฎหมาย การ
แตงตั้งเปนคณะกรรมการพัฒนาตําบล จํานวน 3 คน (ขอ 8) , ขอระเบียบ กฎหมาย
การแตงตั้งเปนคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาตําบล จํานวน 3 คน 
(ขอ 9) และขอระเบียบ กฎหมาย การแตงตั้งเปนคณะกรรมการติดตาม และ 

 
/ประเมินผล.... 
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ประเมินผลแผนพัฒนาตําบล จํานวน 3 คน (ขอ 28) เราตองรูท่ีมาท่ีไปของงานกอน 
ผมขอใหทานปลัด ชวยชี้แจงขอระเบียบ กฎหมาย แตละขอ ขอบคุณครับ 

 

นายนิคม  วงษชาลี ครับทานปลัดครับ 
ประธานสภาฯ  
 

นายอธิภัทร  ปุราชะโก กราบเรียนทานประธานสภา ทานคณะผูบริหาร ทานสมาชิก อบต. ทานผูนําฝาย 
ปลัด อบต. ปกครองทุกทาน ตามขอ 5.1 การแตงตั้งเปนคณะกรรมการพัฒนาตําบล จํานวน 3 

คน (ขอ 8) , ตามขอ 5.2 การแตงตั้งเปนคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาตําบล จํานวน 2 คน (ขอ 9) และ ขอตาม 5.3 การแตงตั้งเปน
คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาตําบล จํานวน 3 คน (ขอ 28) 
จะตองแตงตั้งคณะกรรมการฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2559 และ (ฉบับท่ี  3)  พ.ศ. 2561 ในเรื่องของระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยเรื่องแผนพัฒนาทองถ่ิน ท่ีจะตองจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินเพ่ือรองรับกับการ
ทําแผน หากโครงการใดท่ีไมมีในแผนก็ไมสามารถจัดทํางบประมาณรายจายได จึง
จํ า เปนตอง มีคณะกรรมการต างๆ เ พ่ือใหสอดคลอง กับงานตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ซ่ึงในองคประกอบการจัดทําแผนมีหลาย องคประกอบแรกคือ 
เรื่องคณะกรรมการฯ ประกอบดวย 2 คณะ หมวด 1 องคกรจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ินขอ 8  ใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  ประกอบดวย 
(๑) ผูบริหารทองถ่ิน ประธานกรรมการ (๒) รองนายกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
นั้นทุกคน (๓)  สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือก จํานวนสามคน (๔) 
ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือก จํานวนสามคน (๕)  ผูแทนภาคราชการและ/
หรือรัฐวิสาหกิจ ท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือก จํานวนไมนอยกวาสามคน (๖) ผูแทน
ประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือก จํานวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกิน
หกคน (๗) ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กรรมการและเลขานุการ (๘)  หัวหนา
สวนการบริหารท่ีมีหนาท่ีจัดทําแผน ผูชวยเลขานุการ (9) กรรมการตาม (๓) (๔)  
(๕) และ (๖)  ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ป  และอาจไดรับการคัดเลือก อีกก็
ได ตามขอ 5.1 การแตงตั้งเปนคณะกรรมการพัฒนาตําบล สภาจะตองคัดเลือกโดย
วิธีการเสนอชื่อและมีผูรับรองเปนคนๆ ไปกวาจะครบ จํานวน 3 คน สําหรับอํานาจ
หนาท่ีของคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน ขอ 4 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน มีหนาท่ีดังตอไปนี้ ดังนี้  
(1.) กําหนดแนวทางการพัฒนาทองถ่ิน  โดยพิจารณาจาก  

1.) อํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยเฉพาะอํานาจหนาท่ีท่ี 
มีผลกระทบตอประโยชนสุขของประชาชน เชน การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
การผังเมือง  

2.) ภารกิจถายโอนตามกฎหมายกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อํานาจ  

 
 

/ยุทธศาสตร.... 
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3.) ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ กลุมจังหวัด และจังหวัด โดยใหเนน 

ดําเนินการในยุทธศาสตรท่ีสําคัญและมีผลตอประชาชนโดยตรง เชน การแกไข
ปญหาความยากจน การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

4.) สวนทองถ่ินในเขตจังหวัด กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนา
ขององคกรปกครอง                    

5.) นโยบายของผูบริหารทองถ่ินท่ีแถลงตอสภาทองถ่ิน  
6.) แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน ในการนําประเด็นขางตนมาจัดทํา

แผนพัฒนาทองถ่ิน  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน คํานึงถึง สถานะทางการคลังของ
ทองถ่ิน  และความจําเปนเรงดวนท่ีตองดําเนินการ  มาประกอบการ พิจารณาดวย  
(๒.) รวมจัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ิน  เสนอแนะแนวทางการพัฒนา  และการแกไข 
ปญหาเก่ียวกับการจัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ินในการจัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ิน
ใหองคการบริหารสวนจังหวัด  เทศบาล  องคการบริหารสวนตําบล  เมืองพัทยา  
และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน อ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดต้ัง  นําปญหาความตองการจาก
แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน  ท่ีเกินศักยภาพของหมูบานหรือชุมชน  ท่ีจะ
ดําเนินการเองไดมาพิจารณาบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน  แตหากเกิน ศักยภาพ
ของเทศบาล  องคการบริหารสวนตําบลเมืองพัทยา  และองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินอ่ืนท่ีมี กฎหมายจัดตั้ง  ใหเสนอปญหา  ความตองการ  ไปยังองคการบริหาร
สวนจังหวัด  และใหองคการบริหารสวนจังหวัดนํามาพิจารณาบรรจุไวในแผนพัฒนา
ทองถ่ินขององคการบริหารสวนจังหวัดตามอํานาจหนาท่ี  
 

(๓.) พิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ินและรางแผนการดําเนินงาน  
(๔.) ใหความเห็นชอบรางขอกําหนดขอบขายและรายละเอียดของงานตามขอ ๑๙  
      (๒) 
(๕.) พิจารณาใหขอคิดเห็นเก่ียวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
(๖.) แตงตั้งท่ีปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานอ่ืนเพ่ือชวยปฏิบัติงาน  
ตามท่ีเห็นสมควร 
(๗.) ในกรณีองคการบริหารสวนตําบล  ใหคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหาร              
สวนตําบลมีหนาท่ีประสานกับประชาคมหมูบานในการรวบรวม  วิเคราะหปญหา  
ความตองการของ ประชาชนในทองถ่ินและจัดทําเปนโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือ
ประกอบในการจัดทําแผนพัฒนา ทองถ่ินองคการบริหารสวนตําบลดวย จึงขอชี้แจง
ใหทานสมาชิกไดทราบ ขอบคุณครับ 
 

นายนิคม วงษชาลี  ครับขอบคุณทานปลัดครับ ท่ีชวยชี้แจงขอระเบียบ กฎหมาย ใหทานสมาชิกไดเขาใจ 
ประธานสภาฯ           ขอบคุณครับมาก สําหรับการแตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาตําบล จํานวน 3 คน ผม

ขอใหทานสมาชิกทุกทานเสนอชื่อเพ่ือแตงตั้งเปนคณะกรรมการพัฒนาตําบล จํานวน 
3 คน เชิญทานพะนอม เลื่อมใส ส.อบต.หมู 7 ครับ 

 

นายพะนอม  เลื่อมใส กราบเรียนทานประธานสภา ทานคณะผูบริหาร ทานสมาชิก อบต. ทานหัวหนาสวน 
ส.อบต.หมู 7 ทุกทาน และทานผูนําฝายปกครองทุกทาน ผมนายพะนอม  เลื่อมใส ส.อบต.หมู 7 

ผมขอเสนอทานฉวี  โสดก ส.อบต.หมู 1 เพ่ือแตงตั้งเปนคณะกรรมการพัฒนาตําบล 
คนท่ี 1 ครับ 
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นายนิคม วงษชาลี  ครับมีสมาชิก อบต.ทานใดจะเสนออีกไหมครับ หากไมมีผมขอผูรับรอง ๒ ทาน ครับ 
ประธานสภาฯ    ผูรับรองคนท่ี ๑ คือ  นายประวัติ จุมนารินทร  ส.อบต.หมู 2 
    ผูรับรองคนท่ี ๒ คือ  นายประเสริฐ สาอุตม   ส.อบต.หมู 8  
    ครับมีสมาชิก อบต.ทานใดจะเสนอชื่อทานสมาชิก อบต.ทานอ่ืนอีกไหมครับ หากไม

มีทานสมาชิก อบต.ทานอ่ืนเสนอชื่อถือวาทานฉวี  โสดก ส.อบต.หมู 1 เปน
คณะกรรมการพัฒนาตําบล คนท่ี 1 และขอใหทานสมาชิก อบต.เสนอชื่อ เพ่ือ
แตงตั้งเปนคณะกรรมการพัฒนาตําบล คนท่ี 2 ครับเชิญทานธงชัย ทับไมตรี ส.อบต.
หมู 3 ครับ 

 

นายธงชัย  ทับไมตร ี กราบเรียนทานประธานสภา ทานคณะผูบริหาร ทานสมาชิก อบต. ทานหัวหนาสวน 
ส.อบต.หมู 3 และทานผูนําฝายปกครองทุกทาน ผมนายธงชัย ทับไมตรี ส.อบต.หมู 3 ผมขอเสนอ

ทานประวัติ จุมนารินทร ส.อบต.หมู 2 เพ่ือแตงตั้งเปนคณะกรรมการพัฒนาตําบล 
คนท่ี 2 ครับ 

 

นายนิคม วงษชาลี  ครับมีสมาชิก อบต.ทานใดจะเสนออีกไหมครับ หากไมมีผมขอผูรับรอง ๒ ทาน ครับ 
ประธานสภาฯ    ผูรับรองคนท่ี ๑ คือ  นายพะนอม เลื่อมใส  ส.อบต.หมู 7 
    ผูรับรองคนท่ี ๒ คือ  นายสุคนธ พามี   ส.อบต.หมู 10  
    ครับมีสมาชิก อบต.ทานใดจะเสนอชื่อทานสมาชิก อบต.ทานอ่ืนอีกไหมครับ หากไม

มีทานสมาชิก อบต.ทานอ่ืนเสนอชื่อถือวาทานประวัติ จุมนารินทร ส.อบต.หมู 2 
เปนคณะกรรมการพัฒนาตําบล คนท่ี 2 และขอใหทานสมาชิก อบต.เสนอชื่อ เพ่ือ
แตงตั้งเปนคณะกรรมการพัฒนาตําบล คนท่ี 3 ครับเชิญทานฉวี  โสดก ส.อบต.หมู 
1 ครับ 

 

นายฉวี  โสดก กราบเรียนทานประธานสภา ทานคณะผูบริหาร ทานสมาชิก อบต. ทานหัวหนาสวน 
ส.อบต.หมู 1 ทุกทาน และทานผูนําฝายปกครองทุกทาน ผมนายฉวี โสดก ส.อบต.หมู 1 ผมขอ

เสนอทานพะนอม เลื่อมใส ส.อบต.หมู 7 เพ่ือแตงตั้งเปนคณะกรรมการพัฒนาตําบล 
คนท่ี 3 ครับ 

 

นายนิคม วงษชาลี  ครับมีสมาชิก อบต.ทานใดจะเสนออีกไหมครับ หากไมมีผมขอผูรับรอง ๒ ทาน ครับ 
ประธานสภาฯ    ผูรับรองคนท่ี ๑ คือ  นายสุข ราชตั้งใจ  ส.อบต.หมู 5 
    ผูรับรองคนท่ี ๒ คือ  นายสุพรรณ จันทะนาม  ส.อบต.หมู 12 
    ครับมีสมาชิก อบต.ทานใดจะเสนอชื่อทานสมาชิก อบต.ทานอ่ืนอีกไหมครับ หากไม

มีทานสมาชิก อบต.เสนอชื่อถือวาทานพะนอม เลื่อมใส ส.อบต.หมู 7 เปน
คณะกรรมการพัฒนาตําบล คนท่ี 3 ครับเราก็ไดคณะกรรมการพัฒนาตําบลครบ 
จํานวน 3 คน แลวนะครับมีสมาชิกทานใดจะเสนอชื่อเพ่ือแตงตั้งเปนคณะกรรมการ
พัฒนาตําบล อีกไหมครับเชิญทานพะนอม เลื่อมใส ส.อบต.หมู 7 

 

นายพะนอม  เลื่อมใส กราบเรียนทานประธานสภา ทานคณะผูบริหาร ทานสมาชิก อบต. ทานหัวหนาสวน 
ส.อบต.หมู 7 และทานผูนําฝายปกครองทุกทาน ผมนายพะนอม  เลื่อมใส ส.อบต.หมู 7 ผมขอ

สอบถามกรณีนายก กับรองนายกท้ัง 2 คน ใหใสชื่อนายกเลยไหมครับ ขอสอบถาม
ครับ 
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นายนิคม  วงษชาลี ครับเชิญทานปลัดชวยชี้แจง ขอบคุณครับ 
ประธานสภาฯ  
 

นายอธิภัทร  ปุราชะโก กราบเรียนทานประธานสภา ทานคณะผูบริหาร ทานสมาชิก อบต. ทานผูนําฝาย 
ปลัด อบต. ปกครองทุกทาน ครับในสวนโครงสรางการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาตําบล

กําหนดใหผูบริหารไดรับการแตงตั้งโดยตําแหนง สวนรองนายกก็เปนโดยตําแหนงท้ัง  
    2 คน ครับ 
 

นายนิคม วงษชาลี  ครับทานสมาชิกทุกทานคงเขาใจนะครับ ทานนายก และทานรองนายก ไดรับการ 
ประธานสภาฯ    แตงตั้งโดยตําแหนง ครับมีสมาชิกทานใดจะสอบถามหรือเพ่ิมเติมอีกไหมครับ หากไม 
    มีสมาชิกทานใดจะเสนอชื่อเพ่ือแตงตั้งเปนคณะกรรมการพัฒนาตําบล อีกผมขอมติ 
    ท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง ขอความกรุณายกมือครับ 
 

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาตําบล จํานวน 3 คน ดังนี้   
นายฉวี โสดก ส.อบต.หมู 1 ,นายประวัติ จุมนารินทร ส.อบต.หมู 2 และ นาย
พะนอม เล่ือมใส  ส.อบต.หมู 7 จํานวน 12 เสียง 

 

5.2 การแตงตั้งเปนคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาตําบล จํานวน 
3 คน (ขอ 9) 

 

นายนิคม  วงษชาลี ครับการแตงตั้งเปนคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาตําบล จํานวน 3  
ประธานสภาฯ คน (ขอ 9) เชิญทานปลัดชวยชี้แจง ขอบคุณครับ 
 

นายอธิภัทร  ปุราชะโก กราบเรียนทานประธานสภา ทานคณะผูบริหาร ทานสมาชิก อบต. ทานผูนําฝาย 
ปลัด อบต. ปกครองทุกทาน ครับขอชี้แจงขอระเบียบ กฎหมายไปเปนขอๆ นะครับ ตามขอ 5.2 

การแตงตั้งเปนคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาตําบล จํานวน 3 คน 
(ขอ 9) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับ
ท่ี  3)  พ.ศ. 2561 โครงสรางของคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาตําบล ขอ ๙ 
ใหผูบริหารทองถ่ินแตงต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา ทองถ่ิน 
ประกอบดวย (๑) ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (๒)  หัวหนาสวนการบริหารของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (๓) ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือก 
จํานวนสามคน (๔) หัวหนาสวนการบริหารท่ีมีหนาท่ีจัดทําแผน (๕) เจาหนาท่ี
วิเคราะหนโยบายและแผน หรือพนักงานสวนทองถ่ินท่ีผูบริหารทองถ่ินมอบหมาย 
ผูชวยเลขานุการ กรรมการตาม  (๓) ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ปและอาจ
ไดรับการคัดเลือกอีกก็ได และขออนุญาตปรับเปน 2 คน นะครับ ในสวนอํานาจ
หนาท่ี ขอ ๑๑ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา แผนพัฒนาทองถ่ิน  มีหนาท่ีจัดทํา
รางแผนพัฒนาทองถ่ิน  ใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาท่ีคณะกรรมการพัฒนา
ทองถ่ินกําหนด จัดทํารางแผนการดําเนินงาน  และจัดทํารางขอกําหนดขอบขายและ
รายละเอียดของงานตาม ขอ ๑๙ องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจมอบใหหนวยงาน 
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หรือบุคคลภายนอกจัดทํา หรือรวมจัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ินได  โดยมีข้ันตอน
การดําเนินการ  ดังนี้ (๑)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน
จัดทํารางขอกําหนด ขอบขายและรายละเอียดของงานท่ีจะมอบหมายใหหนวยงาน
หรือบุคคลภายนอกดําเนินการ  เพ่ือเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน (๒)  
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณาใหความเห็นชอบรางขอกําหนดขอบขาย และ
รายละเอียดของงานแลวเสนอผูบริหารทองถ่ิน (๓)  ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติ
ขอกําหนดขอบขายและรายละเอียดของงาน ขอชี้แจงใหทานสมาชิกทราบ ขอบคุณ
ครับ 

 

นายนิคม วงษชาลี  ครับขอบคุณทานปลัดครับ ท่ีชวยชี้แจงขอระเบียบ กฎหมาย ใหทานสมาชิกเขาใจ 
ประธานสภาฯ           ขอบคุณมากครับ สําหรับการแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา

ตําบล จํานวน 2 คน ผมขอใหทานสมาชิกทุกทานเสนอชื่อเพ่ือแตงตั้ง เปน
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาตําบล จํานวน 2 คน เชิญทานฉวี 
โสดก ส.อบต.หมู 1 ครับ 

 

นายฉวี  โสดก กราบเรียนทานประธานสภา ทานคณะผูบริหาร ทานสมาชิก อบต. ทานหัวหนาสวน 
ส.อบต.หมู 1 ทุกทาน และทานผูนําฝายปกครองทุกทาน ผมนายฉวี โสดก ส.อบต.หมู 1 ผมขอ

เสนอทานสุข ราชต้ังใจ ส.อบต.หมู 5 เพ่ือแตงตั้งเปนคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาตําบล คนท่ี 1 ครับ 

 

นายนิคม วงษชาลี  ครับมีสมาชิก อบต.ทานใดจะเสนออีกไหมครับ หากไมมีผมขอผูรับรอง ๒ ทาน ครับ 
ประธานสภาฯ    ผูรับรองคนท่ี ๑ คือ นายประวัติ จุมนารินทร  ส.อบต.หมู 2 
    ผูรับรองคนท่ี ๒ คือ นายประเสริฐ สาอุตม   ส.อบต.หมู 8  
    ครับมีสมาชิก อบต.ทานใดจะเสนอชื่อทานสมาชิก อบต.ทานอ่ืนอีกไหมครับ หากไม

มีทานสมาชิก อบต.ทานอ่ืนเสนอชื่อถือวาทานสุข ราชตั้งใจ ส.อบต.หมู 5 เปน
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาตําบล คนท่ี 1 และขอใหทานสมาชิก 
อบต.เสนอชื่อ เพ่ือแตงตั้งเปนคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาตําบล 
คนท่ี 2 ครับเชิญทานพะนอม เลื่อมใส ส.อบต.หมู 7 ครับ 

 

นายพะนอม  เลื่อมใส กราบเรียนทานประธานสภา ทานคณะผูบริหาร ทานสมาชิก อบต. ทานหัวหนาสวน 
ส.อบต.หมู 7 และทานผูนําฝายปกครองทุกทาน ผมนายพะนอม  เลื่อมใส ส.อบต.หมู 7 ผมขอ

เสนอทานประเสริฐ สาอุตม ส.อบต.หมู 8 เพ่ือแตงต้ังเปนคณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทําแผนพัฒนาตําบล คนท่ี 2 ครับ 

 

นายนิคม วงษชาลี  ครับมีสมาชิก อบต.ทานใดจะเสนออีกไหมครับ หากไมมีผมขอผูรับรอง ๒ ทาน ครับ 
ประธานสภาฯ    ผูรับรองคนท่ี ๑ คือ นายประวัติ จุมนารินทร  ส.อบต.หมู 2 
    ผูรับรองคนท่ี ๒ คือ นายสุคนธ พามี   ส.อบต.หมู 10  
    ครับมีสมาชิก อบต.ทานใดจะเสนอชื่อทานสมาชิก อบต.ทานอ่ืนอีกไหมครับ หากไม

มีทานสมาชิก อบต.เสนอชื่อถือวาทานประเสริฐ สาอุตม ส.อบต.หมู 8 เปน
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาตําบล คนท่ี 2 ครับ มีสมาชิกทานใด
จะสอบถามหรือเพ่ิมเติมอีกไหมครับ หากไมมีสมาชิกทานใดจะเสนอชื่อเพ่ือแตงตั้ง 

 
/เปนคณะ.... 
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    เปนคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาตําบล อีกไหมครับหากไมมีขอมติท่ี

ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง ขอความกรุณายกมือครับ 
 

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาตําบล  
จํานวน 2 คน ดังนี้ นายสุข ราชตั้งใจ ส.อบต.หมู 5 และนายประเสริฐ สาอุตม 
ส.อบต.หมู 8 จํานวน 12 เสียง 
 

5.3 การแตงตั้งเปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตําบล 
จํานวน 3 คน (ขอ 28) 

 

นายนิคม  วงษชาลี ครับการแตงตั้งเปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตําบล จํานวน 
ประธานสภาฯ 3 คน (ขอ 28) เชิญทานปลัดชวยชี้แจง ขอบคุณครับ 
 

นายอธิภัทร  ปุราชะโก กราบเรียนทานประธานสภา ทานคณะผูบริหาร ทานสมาชิก อบต. ทานผูนําฝาย 
ปลัด อบต. ปกครองทุกทาน ตามขอ 5.3 การแตงต้ังเปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาตําบล จํานวน 3 คน (ขอ 28)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับท่ี  3)  พ.ศ. 2561 หมวด  ๖ การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ขอ  ๒๘  ใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ทองถ่ิน  ประกอบดวย (๑) สมาชิกสภาทองถ่ินท่ี
สภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน (๒)  ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ิน
คัดเลือกจํานวนสองคน (๓) ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือก
จํานวนสองคน (๔) หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน (๕) 
ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน โดยใหคณะกรรมการเลือก
กรรมการหนึ่งคนทําหนาท่ีประธานคณะกรรมการ  และกรรมการอีกหนึ่งคนทํา
หนาท่ีเลขานุการของคณะกรรมการกรรมการตาม  (1) (2) (3) (4) และ (5) ใหมี
วาระอยู ในตําแหนงคราวละสี่ปและ อาจไดรับการคัดเลือกอีกก็ได ขอ ๒๙ 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินมีอํานาจหนาท่ี  ดังนี้ (๑) 
กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (๒) 
ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (๓) รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาทองถ่ินตอผูบริหาร
ทองถ่ิน  เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนา
ทองถ่ินพรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ให
ประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวัน  นับแตวันรายงานผลและ
เสนอความเห็น ดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน  
โดยอยา งนอยปละหนึ่ งครั้ ง  ภายในเ ดือนธันวาคมของทุกป  (๔)  แต งตั้ ง
คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร ในสวนของ
สภาใหสภาเสนอแตงตั้ง จํานวน 3 คน ขอชี้แจงใหทานสมาชิกทราบ ขอบคุณครับ 

 
 
 
 
 
 

/นายนิคม.... 
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นายนิคม วงษชาลี  ครับขอบคุณทานปลัดครับ ท่ีชวยชี้แจงขอระเบียบ กฎหมาย ใหทานสมาชิกเขาใจ 
ประธานสภาฯ           ขอบคุณครับ สําหรับการแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ตําบล จํานวน 3 คน (ขอ 28) ผมขอใหทานสมาชิกทุกทานเสนอชื่อเพ่ือแตงตั้งเปน
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตําบล จํานวน 3 คน (ขอ 28) เชิญ
ทานฉวี โสดก ส.อบต.หมู 1 ครับ 

 

นายฉวี  โสดก กราบเรียนทานประธานสภา ทานคณะผูบริหาร ทานสมาชิก อบต. ทานหัวหนาสวน 
ส.อบต.หมู 1 ทุกทาน และทานผูนําฝายปกครองทุกทาน ผมนายฉวี โสดก ส.อบต.หมู 1 ครับ

สําหรับทานสมาชิกทานใดท่ียังไมไดรับการเสนอชื่อ ก็ขอใหทานสมาชิกทุกทาน
ชวยกันนะครับ เพราะเราจะตองทํางานรวมกัน ขอบคุณครับ 

 

นายนิคม วงษชาล ี  ครับมีตามท่ีทานสมาชิกทานฉวี โสดก ส.อบต.หมู 1 ไดพูดไปนั้นก็ถูกนะครับขอให 
ประธานสภาฯ    ทานสมาชิกทุกทานชวยกันเสนอชื่อนะครับเชิญทานธงชัย ทับไมตรี ส.อบต.หมู  3  
    ครับ 

 

นายธงชัย ทับไมตร ี กราบเรียนทานประธานสภา ทานคณะผูบริหาร ทานสมาชิก อบต. ทานหัวหนาสวน 
ส.อบต.หมู 3 และทานผูนําฝายปกครองทุกทาน ผมนายธงชัย ทับไมตรี ส.อบต.หมู 3 ผมขอเสนอ

ทานสุรศักดิ์ นนตานอก ส.อบต.หมู 4 เพ่ือแตงตั้งเปนคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาตําบล คนท่ี 1 ครับ 

 

นายนิคม วงษชาลี  ครับมีสมาชิก อบต.ทานใดจะเสนออีกไหมครับ หากไมมีผมขอผูรับรอง ๒ ทาน ครับ 
ประธานสภาฯ    ผูรับรองคนท่ี ๑ คือ นายประเสริฐ สาอุตม  ส.อบต.หมู 8 
    ผูรับรองคนท่ี ๒ คือ นายวิชิต ศึกษา   ส.อบต.หมู 11  
    ครับมีสมาชิก อบต.ทานใดจะเสนอชื่อทานสมาชิก อบต.ทานอ่ืนอีกไหมครับ หากไม

มีทานสมาชิก อบต.เสนอชื่อถือวาทานสุรศักด์ิ นนตานอก ส.อบต.หมู 4 เปน
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตําบล คนท่ี 1 และขอใหทาน
สมาชิก อบต.เสนอชื่อเพ่ือแตงต้ังเปนเปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาตําบล คนท่ี 2 ครับเชิญทานประเสริฐ สาอุตม ส.อบต.หมู 8 ครับ 

 

นายประเสริฐ สาอุตม กราบเรียนทานประธานสภา ทานคณะผูบริหาร ทานสมาชิก อบต. ทานหัวหนาสวน 
ส.อบต.หมู 8 และทานผูนําฝายปกครองทุกทาน ผมนายประเสริฐ สาอุตม ส.อบต.หมู 8 ผมขอ

เสนอทานวิชิต ศึกษา ส.อบต.หมู 11 เพ่ือแตงตั้งเปนคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาตําบล คนท่ี 2 ครับ 

 

นายนิคม วงษชาลี  ครับมีสมาชิก อบต.ทานใดจะเสนออีกไหมครับ หากไมมีผมขอผูรับรอง ๒ ทาน ครับ 
ประธานสภาฯ    ผูรับรองคนท่ี ๑ คือ นายสุข ราชตั้งใจ  ส.อบต.หมู 5 
    ผูรับรองคนท่ี ๒ คือ นายพะนอม เลื่อมใส   ส.อบต.หมู 7  
    ครับมีสมาชิก อบต.ทานใดจะเสนอชื่อทานสมาชิก อบต.ทานอ่ืนอีกไหมครับ หากไม

มีท านสมาชิก อบต. เสนอชื่ อ ถือว าท านวิชิต  ศึกษา ส .อบต.หมู  11 เปน
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตําบล คนท่ี 2 และขอใหทาน
สมาชิก อบต.เสนอชื่อ เพ่ือแตงตั้งเปนเปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาตําบล คนท่ี 3 ครับเชิญทานวิชิต ศึกษา ส.อบต.หมู 11 ครับ 

/นายวิชิต.... 
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นายวิชิต ศึกษา กราบเรียนทานประธานสภา ทานคณะผูบริหาร ทานสมาชิก อบต. ทานหัวหนาสวน 
ส.อบต.หมู 11 และทานผูนําฝายปกครองทุกทาน ผมนายวิชิต ศึกษา ส.อบต.หมู 11 ผมขอเสนอ

ทานสุพรรณ จันทะนาม ส.อบต.หมู 12 เพ่ือแตงตั้งเปนคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาตําบล คนท่ี 3 ครับ 

 

นายนิคม วงษชาลี  ครับมีสมาชิก อบต.ทานใดจะเสนออีกไหมครับ หากไมมีผมขอผูรับรอง ๒ ทาน ครับ 
ประธานสภาฯ    ผูรับรองคนท่ี ๑ คือ นายประวัติ จุมนารินทร  ส.อบต.หมู 2 
    ผูรับรองคนท่ี ๒ คือ นายสุคนธ พามี   ส.อบต.หมู 10  
    ครับมีสมาชิก อบต.ทานใดจะเสนอชื่อทานสมาชิก อบต.ทานอ่ืนอีกไหมครับ หากไม

มีทานสมาชิก อบต.เสนอชื่อถือวาทานสุพรรณ จันทะนาม ส.อบต.หมู 12 เปน
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตําบล คนท่ี 3 ครับ มีสมาชิกทาน
ใดจะสอบถามหรือเพ่ิมเติมอีกไหมครับ หากไมมีสมาชิกทานใดจะเสนอชื่อเพ่ือแตงตั้ง
เปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตําบล อีกไหมครับหากไมมีผม
ขอมติท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง ขอความกรุณายกมือครับ 

 

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมตเิห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ตําบล จํานวน 3 คน ดังนี้ นายสุรศักดิ์  นนตานอก ส.อบต.หมู 4 , นายวิชิต 
ศึกษา   ส.อบต.หมู  11 และ นายสุพรรณ  จันทะนาม ส.อบต.หมู  12       
จํานวน 12 เสียง 
 

5.4 การแตงตั้งเปนคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตําบล       
หวยยาง จํานวน 2 คน (ขอ 28) 

 

นายนิคม  วงษชาลี ครับการแตงตั้งเปนการแตงตั้งเปนคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ  
ประธานสภาฯ ตําบลหวยยาง เชิญทานปลัดชวยชี้แจงขอระเบียบ กฎหมาย ครับ 
 

นายอธิภัทร  ปุราชะโก กราบเรียนทานประธานสภา ทานคณะผูบริหาร ทานสมาชิก อบต. ทานผูนําฝาย 
ปลัด อบต. ปกครองทุกทาน ครับจริงแลวคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับตําบล จํานวน 

2 คน มีหนาท่ีพิจารณาเรื่องแผนประจําปกองทุนหลักประกันสุขภาพจะตองไป
พิจารณาเห็นชอบโครงการตางๆ ผูท่ีไดรับการแตงตั้งเปนคณะกรรมการฯ ตองเปนผู
เขาใจเรื่องของกองทุนหลักประกันสุขภาพดวยนะครับ เพราะเรามีงบประมาณๆ 
500,000-600,000 บาท ซ่ึงเราจะตองพิจารณา ครับตามประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑเพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือ
พ้ืนท่ี พ.ศ.2561 ขอ ๑๒ ให มีคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ  
ประกอบดวย    
(๑) ผูบริหารสูงสุดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   เปนประธานกรรมการ  
(๒) ผูทรงคุณวุฒิในทองถ่ิน  จํานวนสองคน     เปนกรรมการ  
 
 
 
 

/สมาชกิ.... 
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(๓) สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน    เปนกรรมการ   
     ท่ีสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินมอบหมาย จํานวนสองคน  
(๔) หัวหนาหนวยบริการปฐมภูมิท่ีจัดบริการสาธารณสุข   เปนกรรมการ   
     ในทองถ่ิน  ท่ีคัดเลือกกันเอง  จํานวนไมเกินสองคน 
 (๕) อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานในทองถ่ิน   เปนกรรมการ   
     ท่ีคัดเลือกกันเอง  จํานวนสองคน  
(๖) ผูแทนหมูบานหรือชุมชนท่ีประชาชนในหมูบาน    เปนกรรมการ   
     หรือชุมชนคัดเลือกกันเอง  จํานวนไมเกินหาคน  
(๗) ผูแทนของศูนยประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน เปนกรรมการ   
     หรือหนวยรับเรื่องรองเรียนอิสระ  ท่ีอยูในทองถ่ินนั้น  (ถามี)  
(๘) ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   เปนกรรมการและเลขานุการ  
(๙) ผูอํานวยการหรือหัวหนากองสาธารณสุข    เปนกรรมการ   
     และสิ่งแวดลอมหรือสวนสาธารณสุข และผูชวยเลขานุการ  หรือท่ีเรียกชื่ออ่ืน 
     ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  หรือเจาหนาท่ีอ่ืนท่ีผูบริหารสูงสุด  ขององคกร   
     ปกครองสวนทองถ่ินมอบหมาย  
(๑๐) หัวหนาหนวยงานคลังหรือเจาหนาท่ี     เปนกรรมการ   

ของหนวยงานคลังท่ีผูบริหารสูงสุด      และผูชวยเลขานุการ  
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมอบหมาย  

ใหสาธารณสุขอําเภอ  หัวหนาหนวยบริการประจําท่ีจัดบริการสาธารณสุข 
    ในพ้ืนท่ี  และทองถ่ินอําเภอเปนท่ีปรึกษาคณะกรรมการกองทุน  

การคัดเลือกกรรมการตาม (๔) (๕) และ(๖) ใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ี 
    สํานักงานกําหนด    

ใหกรรมการตาม (๑) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) และ (๑๐) ประชุม 
คัดเลือกกรรมการตาม (๒) จํานวนสองคน  จากผูทรงคุณวุฒิในทองถ่ิน  

เม่ือไดกรรมการท่ีมาจากการคัดเลือก  ใหผูบริหารสูงสุดขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน เปนผูออกคําสั่งแตงตั้งเปนคณะกรรมการกองทุน  และแจงใหสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติเขต  ทราบตอไป  

ขอ ๑๓ ใหกรรมการตามขอ ๑๒ (๒) (๓)  (๔) (๕) (๖) และ (๗) มีวาระอยู 
    ในตําแหนงคราวละสี่ป  นับแตวันท่ีออกคําสั่งแตงตั้ง  

เม่ือครบกําหนดวาระตามวรรคหนึ่งแลว  หากยังมิไดมีการคัดเลือก 
กรรมการข้ึนใหม ใหกรรมการซ่ึงพนจากตําแหนงอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาท่ี
ตอไป  จนกวากรรมการซ่ึงไดรับ การคัดเลือกข้ึนใหม  เขารับหนาท่ี  แตตองไมเกิน
เกาสิบวัน  นับแตวันท่ีกรรมการพนจากตําแหนง    

ในกรณีท่ีกรรมการตามวรรคหนึ่ง  พนจากตําแหนงกอนครบวาระ  ให 
ดําเนินการคัดเลือกกรรมการประเภทเดียวกันแทนภายในสามสิบวัน  นับแตวันท่ี
ตําแหนงกรรมการนั้นวางลง   ตามหลักเกณฑท่ีสํานักงานกําหนดในขอ  ๑๒  วรรค
สามหรือวรรคสี่  แลวแตกรณี  ใหผูไดรับ การคัดเลือกอยูในตําแหนงเทากับวาระท่ี
เหลือของ กรรมการซ่ึงตนแทน  เวนแตกรณีท่ีวาระของกรรมการท่ีพนจากตําแหนง 
 

/กอนครบวาระ.... 
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กอนครบวาระเหลืออยูไม ถึงเกาสิบวัน  จะไมดําเนินการคัดเลือกหรือแตงตั้ง
กรรมการแทน     ตําแหนงท่ีวางนั้นก็ได  และในการนี้ใหคณะกรรมการกองทุน
ประกอบดวยกรรมการเทาท่ีเหลืออยู  

ในกรณีท่ีกรรมการตามขอ  ๑๒  (๓)  วางลงโดยมิใชเหตุพนจากตําแหนง 
กอนครบวาระ ใหคณะกรรมการกองทุนประกอบดวยกรรมการเทาท่ีเหลืออยู 

ขอ ๑๔ กรรมการตามขอ  ๑๒  วรรคหนึ่ง  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  และ  
(๗)  นอกจาก การพนจากตําแหนงตามวาระแลว  ใหพนจากตําแหนง  ในกรณี 
ดังตอไปนี้ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก  
(๓) ยายไปดํารงตําแหนงหรือไปประกอบอาชีพในทองถ่ินหรือพ้ืนท่ีอ่ืน  
(๔) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ  
(๕) เปนบุคคลลมละลาย  
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก  เวนแตโทษสําหรับ 

ความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
(๗) พนจากความเปนสมาชิกภาพของสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน  ผูแทนศูนยประสานงานหลักประกันสุขภาพ
ประชาชน  หรือหนวยรับเรื่องรองเรียนอิสระในทองถ่ิน    

(๘) ขาดประชุมสามครั้งติดตอกันโดยไมมีเหตุอันสมควร    
ขอ ๑๖ คณะกรรมการกองทุนมีอํานาจหนาท่ี  ดังตอไปนี้  
(๑) พิจารณาอนุมัติแผนการเงินประจําปของกองทุนหลักประกันสุขภาพ  
(๒) พิจารณาอนุมัติโครงการ  หรือกิจกรรม  ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของ 

กองทุนตามขอ  ๑๐  
(๓) ออกระเบียบท่ีจําเปนเพ่ือประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน  ท้ังนี้ 

ตองไมขัดหรือแยง กับประกาศนี้  
(๔) สนับสนุนใหบุคคลในทองถ่ินสามารถเขาถึงบริการสาธารณสุขท้ังท่ีบาน   

ในชุมชน หรือหนวยบริการ  ไดอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ  
(๕) ใหคําแนะนําในการจัดทําขอมูลและโครงการ  หรือกิจกรรมท่ีเก่ียวกับ 

งานสาธารณสุข ของกลุมเปาหมาย  แกหนวยงาน  องคกรหรือกลุมประชาชน  และ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

(๖) พิจารณาใหความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงาน  รายงานการรับ 
เงิน  การจายเงิน และเงินคงเหลือของกองทุนหลักประกันสุขภาพ  ครับขอชี้แจงให
ทานสมาชิกทราบ ขอบคุณครับ 

 

นายนิคม วงษชาลี  ครับขอบคุณทานปลัดครับ ท่ีชวยชี้แจงขอระเบียบ กฎหมาย ประกาศคณะกรรมการ 
ประธานสภาฯ           หลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑเพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือ
พ้ืนท่ี ใหทานสมาชิกเขาใจขอบคุณครับ สําหรับการแตงตั้งคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง จํานวน 2 คน ผมขอใหทาน
สมาชิกทุกทานเสนอชื่อ เชิญทานสุรศักดิ์ นนตานอก ส.อบต.หมู 4 ครับ 

/นายสุรศักดิ์.... 
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นายสุรศักดิ์ นนตานอก กราบเรียนทานประธานสภา ทานคณะผูบริหาร ทานสมาชิก อบต. ทานหัวหนาสวน 
ส.อบต.หมู 4 ทุกทาน และทานผูนําฝายปกครองทุกทาน ผมนายสุรศักดิ์ นนตานอก ส.อบต.หมู 4 

ผมขอเสนอทานสุคนธ พามี ส.อบต.หมู 10 เพ่ือแตงตั้งเปนคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง คนท่ี 1 ครับ 

 

นายนิคม วงษชาลี  ครับมีสมาชิก อบต.ทานใดจะเสนออีกไหมครับ หากไมมีผมขอผูรับรอง ๒ ทาน ครับ 
ประธานสภาฯ    ผูรับรองคนท่ี ๑ คือ นายฉวี โสดก  ส.อบต.หมู 1 
    ผูรับรองคนท่ี ๒ คือ นายธงชัย ทับไมตรี   ส.อบต.หมู 3  
    ครับมีสมาชิก อบต.ทานใดจะเสนอชื่อทานสมาชิก อบต.ทานอ่ืนอีกไหมครับ หากไม

มีทานสมาชิก อบต.ทานใดเสนอชื่อถือวาทานสุรศักดิ์ นนตานอก ส.อบต.หมู 4 เปน
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง คนท่ี 1 
และขอใหทานสมาชิก อบต.เสนอชื่อ เพ่ือแตงต้ังเปนเปนคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง คนท่ี 2 ครับเชิญทานฉวี 
โสดก ส.อบต.หมู 1 ครับ 

 

นายฉวี โสดก กราบเรียนทานประธานสภา ทานคณะผูบริหาร ทานสมาชิก อบต. ทานหัวหนาสวน 
ส.อบต.หมู 1 ทุกทาน และทานผูนําฝายปกครองทุกทาน ผมนายฉวี  โสดก ส.อบต.หมู 1 ผมขอ

เสนอทานกิตติศักดิ์ สิงขรอาจ ส.อบต.หมู 9 เพ่ือแตงตั้งเปนคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง คนท่ี 2 ครับ 

 

นายนิคม วงษชาลี  ครับมีสมาชิก อบต.ทานใดจะเสนออีกไหมครับ หากไมมีผมขอผูรับรอง ๒ ทาน ครับ 
ประธานสภาฯ    ผูรับรองคนท่ี ๑ คือ นายประเสริฐ สาอุตม  ส.อบต.หมู 8 
    ผูรับรองคนท่ี ๒ คือ นายสุคนธ พามี   ส.อบต.หมู 10  
    ครับมีสมาชิก อบต.ทานใดจะเสนอทานสมาชิก อบต.ทานอ่ืนอีกไหมครับ หากไมมี

ทานสมาชิก อบต.ทานใดเสนอชื่อถือวาทานกิตติศักดิ์ สิงขรอาจ ส.อบต.หมู 9 เปน
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง คนท่ี 2 
ครับทานสมาชิกเราไดชื่อสมาชิกสภาทองถ่ิน เพ่ือแตงตั้งเปนเปนคณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง จํานวน 2 คน แลวนะ 
ครับผมขอมติท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง ขอความกรุณายกมือ
ครบั 

 

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการ 
    บริหารสวนตําบลหวยยาง จํานวน 2 คน ดังนี้ นายสุคนธ  พามี ส.อบต.หมู 10  
    และนายกิตติศักดิ์  สิงขรอาจ ส.อบต.หมู 9  จํานวน 12 เสียง 
      

ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่อง อ่ืนๆ 
    6.1 การแถลงนโยบายของนายกองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
 

นายนิคม วงษชาลี ครับเชิญทานนายก ครับ 
ประธานสภาฯ    
 
 
 
 
 

/นายประสาสน.... 
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นายประสาสน เกษนอก  กราบเรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิก อบต. ทานหัวหนาสวนราชการ 
นายก อบต. และผูนําฝายปกครอง ครับผมนายประสาสน  เกษนอก ตําแหนงนายกองคการ

บริหารสวนตําบลหวยยาง แถลงตอสภาองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง ในการ
ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง วันจันทร ท่ี 17 มกราคม  พ.ศ. 
๒๕๖๕ ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
เรียน  ทานประธานสภา รองประธานสภา เลขาและสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบลหวยยาง 

กระผมนายประสาสน  เกษนอก  นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  
มีความยินดีเปนอยางยิ่งท่ีไดรับความไววางใจจากประชาชน ไปใชสิทธิเลือกต้ังใหผม
เปนนายกองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลหวย
ยาง  ไดดําเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
และนายกองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง ข้ึน เม่ือวันอาทิตยท่ี  ๒๘  พฤศจิกายน  
พ.ศ. ๒๕๖๔  และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดนครราชสีมา  ได
ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งเปนท่ีเรียบรอยแลว  เม่ือท่ี  ๒๑  ธันวาคม  พ.ศ. 
2564  ตามกฎหมายพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 
๒๕๓๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๗)  พ.ศ. ๒๕๖๒  มาตรา  ๕๘/๕  ได
กําหนดใหกอนนายกองคการบริหารสวนตําบล เขารับหนาท่ีใหประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบลเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล เพ่ือใหนายกองคการ
บริหารสวนตําบลแถลงนโยบายตอสภาองคการบริหารสวนตําบล  โดยไมมีการลงมติ  
ท้ังนี้ภายในสามสิบวันนับแตวันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  ซ่ึงประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  ไดเรียกประชุมสภา
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  ข้ึนในวันนี้แลว     

ในการนี้  เพ่ือใหการแถลงนโยบายของนายกองคการบริหารสวนตําบลหวย
ยาง  เปนไปดวยความถูกตอง  ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลดังกลาว  สานตอการ
ดําเนินงานท่ีผานมา  เพ่ือประชาชนไดรับประโยชนสูงสุด  กระผมนายประสาสน 
เกษนอก  นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  จึงไดจัดทํานโยบายเปนลาย
ลักษณอักษรแจกใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหวยยางทุกคนท่ีมาประชุม  
ซ่ึงเปนนโยบายท่ีไมขัดตอกฎหมาย และขอรับผิดชอบในการบริหารราชการของ
องคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตามกฎหมาย  นโยบาย  แผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบล  ขอบัญญัติ  ระเบียบ และขอบังคับของทางราชการ สั่ง อนุญาต 
และอนุมัติเก่ียวกับราชการขององคการบริหารสวนตําบล  วางระเบียบเพ่ือใหงาน
ขององคการบริหารสวนตําบลเปนไปดวยความเรียบรอย รักษาการใหเปนไปตาม
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล  และเปนนโยบายท่ีสามารถดําเนินการไดตาม
อํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลภายใตพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. 
๒๕๖๒  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒  พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ. 
๒๕๖๒  โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  และดําเนินการตามนโยบาย 

/ประเทศ.... 
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ประเทศ  กระทรวงมหาดไทย  กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  จังหวัด  

อําเภอ  เพ่ือประโยชนสุขของประชาชน  โดยนโยบายท่ีผมขอแถลงตอสภาองคการ
บริหารสวนตําบลหวยยาง  มีดังตอไปนี้ 
๑.  นโยบายดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.๑  การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ําและทางระบายน้ํา 
๑.๒  การจัดใหมีน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
๑.๓  การจัดใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน 
๑.๔  การจัดใหมีและควบคุมตลาด และท่ีจอดรถ 
๑.๕  ดําเนินการสาธารณูปโภคและการกอสรางอ่ืนๆ เชน  ถนน  สะพาน 
๑.๖  ดําเนินการสาธารณูปการ  
๑.๗  ดําเนินการการควบคุมอาคาร การขนสงและการวิศวกรรมจราจร 
๑.๘  ดําเนินการดานการผังเมือง 
2.  นโยบายดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
๒.๑  การปองกันโรคและระงับโรคติดตอตางๆ การเฝาระวังโรค  ปองกัน ควบคุม
และการชวยเหลือประชาชน หรือบรรเทาความเดือดรอนของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID-19) 
๒.๒  การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรกัษาพยาบาล 
๒.๓  สงเสริมการศึกษา การจัดการศึกษา 
๒.๔  สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ 
๒.๕  การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ
ผูดอยโอกาส 
๒.๗  การรักษาความสะอาดของถนน  ทางน้ํา  ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมท้ัง
กําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลและน้ําเสีย 
๒.๘  การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเก่ียวกับท่ีอยูอาศัย 
๒.๙  การจัดใหมีและบํารุงสถานท่ีประชุม การกีฬา การพักผอนหยอนใจและ
สวนสาธารณะ 
๒.๑๐  การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 

     ๒.๑๑  การควบคุมการเลี้ยงสัตว 
๒.๑๒  การจัดใหมีและควบคุมการฆาสัตว 
๒.๑๓  การจัดใหมีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
3.  นโยบายดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
๓.๑  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๓.๒  การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
๓.๓  สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถ่ิน 
๓.๔  การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
๓.๕  การรักษาความปลอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอย และการอนามัยโรง
มหรสพและสาธารณสถานอ่ืนๆ 
 

/นโยบาย.... 
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4.  นโยบายดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการ
ทองเท่ียว 
๔.๑  การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง 
๔.๒  การจัดใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกรและกิจการสหกรณ 
๔.๓  สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
๔.๔  การบํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 

    ๔.๕  การสงเสริม การฝก และประกอบอาชีพ 
๔.๖  การพาณิชยและการสงเสริมการลงทุน 
๔.๗  การสงเสริมการทองเท่ียว 
๔.๘  หาผลประโยชนจากทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล 
5.  นโยบายดานการบริหารจัดการ และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
ส่ิงแวดลอม 
๕.๑  คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
๕.๒  การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน 
๕.๓ การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากปาไมท่ีดิน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
๕.๔  การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 
6.  นโยบายดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 

      ๖.๑  สงเสริมศาสนา สงเสริมสถาบันพระพุทธศาสนา 
๖.๒  บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของ
ทองถ่ิน 

    7.  นโยบายดานการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
7.๑  ดําเนินการเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชนใหสะดวกรวดเร็ว
ถูกตอง  โปรงใส  เปนธรรมและเสมอภาคตามหลักการบริหารจัดการท่ีดีในองคกร   
พัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  ใหมีความรู  ความสามารถ  
ใหมีจิตสํานึกในการใหบริการประชาชน และเนนการทํางานแบบบูรณาการและสราง
จิตสํานึกใหมีคุณธรรมและจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล 
7.๒  พัฒนาการจัดเก็บภาษีของทองถ่ินใหเปนอยางท่ัวถึง   ถูกตองและเปนธรรม   
เพ่ือพัฒนาทองถ่ินใหเจริญกาวหนา     
7.๓  สิ่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เครื่องมือเครื่องใช  อาคาร
สถานท่ีใหพรอมปฏิบัติงาน 
7.๔  สงเสริมสวัสดิการและสรางขวัญและกําลังใจใหแกพนักงานสวนตําบล  
ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง  โดยการจัดประโยชนตอบแทนอ่ืนๆ เปนกรณี
พิเศษ 
7.๕  พัฒนาการเมือง  สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน   
และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข 
 7.๖  ในมีการเผยแพรขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง ให
ประชาชนทราบ เพ่ือการบริหารงานท่ีโปรงใสตามแนวทางการการมีสวนรวมของ
ประชาชน 

/ทานประธาน.... 
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ทานประธานสภา  รองประธานสภา  เลขาและสมาชิกสภาองคการบริหาร

สวนตําบลหวยยาง  ท่ีเคารพ  ตามท่ีผมไดแถลงนโยบายดังกลาวมาขางตน  กระผม
นายประสาสน  เกษนอก  นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  ขอใหคําม่ัน
สัญญาวาจะดําเนินการตามนโยบายท่ีกลาวไวใหสําเร็จลุลวง  และหวังเปนอยางยิ่งวา 
จะไดรับความรวมมือ  รวมใจ  การสนับสนุนในการบริหารงาน  การพัฒนาจากทุก
ภาคสวนไมวาจะเปนผูนํา กรรมการหมูบาน  อสม.  อปพร. หนวยงานราชการ  
รัฐวิสาหกิจ  ภาคเอกชน  ประชาชน  รองนายก อบต.  เลขานุการนายก อบต.  
เจาหนาท่ี อบต.หวยยางทุกคน  โดยเฉพาะอยางยิ่งจากสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบลหวยยางทุกทาน  เพ่ือประโยชนสุขของประชาชนในตําบลหวยยางใหมี
ความเจริญกาวหนา  ม่ันคง  ยั่งยืนตอไป 

 

นายนิคม วงษชาลี ครับตามท่ีทานนายก ไดแถลงนโยบายไปนั้น ทานสมาชิกทานใดสงสัย หรือสอบถาม 
ประธานสภาฯ   ไหมครับ เชิญทานพะนอม เลื่อมใส ส.อบต.หมู 7 ครับ 
 

นายพะนอม เลื่อมใส  กราบเรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิก อบต. ทานหัวหนาสวนราชการและผูนํา 
ส.อบต.หมู 7 ฝายปกครอง ครับผมนายพะนอม เลื่อมใส ส.อบต.หมู 7 ครับ ผมขอสอบถามทาน

นายก ตามท่ีทานไดแถลงนโยบายไปนั้น ผมไมเขาใจ ขอ 4.  นโยบายดานการ
วางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเท่ียว ขอ ๔.๘  หา
ผลประโยชนจากทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล ผมขอสอบถามวาหา
ผลประโยชนแบบไหนครับ ขอบคุณครับ 

 

นายนิคม วงษชาลี ครับทานนายก ครับ 
ประธานสภาฯ    
 

นายประสาสน  เกษนอก กราบเรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิก อบต. ทานหัวหนาสวนราชการและผูนํา 
นายก อบต. ฝายปกครอง ครับตามท่ีทานสมาชิกทานพะนอม เลื่อมใส ส.อบต.หมู 7 ไดสอบถาม

นั้น เปนการหาผลประโยชนจากภายนอกเขามายังองคกรนะครับ 
 

นายนิคม วงษชาลี ครับเชิญทานพะนอม เลื่อมใส ส.อบต.หมู 7 ครับ 
ประธานสภาฯ    
 

นายพะนอม เลื่อมใส กราบเรยีนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิก อบต. ทานหัวหนาสวนราชการและผูนํา 
ส.อบต.หมู 7 ฝายปกครอง ครับผมนายพะนอม เลื่อมใส ส.อบต.หมู 7 ครับผมคิดวา คําวาหา

ผลประโยชน ใหเปลี่ยนเปน สงเสริมผลประโยชนจากทรัพยสินขององคการบริหาร
สวนตําบลใหมีประสิทธิภาพกับหนวยงานเราจะดีกวานะครับ ขอบคุณครับ 

 

นายนิคม วงษชาลี ครับขออนุญาตเพ่ิมเติมตามความเขาใจของผม ทานนายก และทานพะนอม เลื่อมใส 
ประธานสภาฯ   ส.อบต.หมู 7 คําวา หาผลประโยชนแบบความเจริญกาวหนา เชน เรื่องถนนหนทาง 
    แหลงน้ํานะครับ เชิญทานนายกครับ 
 

นายประสาสน  เกษนอก  กราบเรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิก อบต. ทานหัวหนาสวนราชการ 
นายก อบต.   และผูนําฝายปกครอง ครับในขอนี้ผมขอปรึกษาหารือกับคณะผูบริหารอีกครั้งนะครับ 
 

/นายนิคม.... 
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นายนิคม วงษชาลี ครับเชิญทานฉวี โสดก ส.อบต.หมู 1 ครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นายฉวี โสดก กราบเรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิก อบต. ทานหัวหนาสวนราชการและผูนํา 
ส.อบต.หมู 1 ฝายปกครอง ครับผมนายฉวี  โสดก ส.อบต.หมู 1 ครับผมก็ไดอานและไดพิจารณา

เชนเดียวกันกับทานสมาชิกทานพะนอม เลื่อมใส ส.อบต.หมู 7 จริงแลวผมอยากให
เปลี่ยนคําท่ีดีๆ สําหรับผมรูครับวาทานนายกมีความตั้งใจในการบริหารอยูแลว แต
ดวยคําทําใหเราคิดถึงการหาผลประโยชนในองคการบริหารสวนตําบล สําหรับผมก็
อยากใหเปลี่ยนคําเหมือนกันครับ ขอบคุณครับ 

 

นายนิคม  วงษชาลี ครับเชิญทานปลัด ครับ 
ประธานสภาฯ  
 

นายอธิภัทร  ปุราชะโก กราบเรียนทานประธานสภา ทานคณะผูบริหาร ทานสมาชิก อบต. ทานผูนําฝาย 
ปลัด อบต.   ปกครองทุกทาน ครับจริงแลว ขอ ๔.๘  หาผลประโยชนจากทรัพยสินขององคการ
    บริหารสวนตําบล โดยจริงแลวเปนภาษาฎหมาย คําวา หาผลประโยชนจากทรัพยสิน 

ไมใชเอาทรัพยสินมาเปนของสวนตัว แตเปนกรณีท่ีเรามีทรัพยสิน เชน นโยบายดาน
การวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเท่ียว หากเปน
เทศบาลใหญๆ เขาจะมีอาคารพาณิชย ตลาด ทาเรือ หาผลประโยชนจากทรัพยสิน
ตรงนั้นคือทรัพยสินของทองถ่ิน สวนคําวาหาผลประโยชนจากทรัพยสินคือเขา อบต.
ไมใชหาใหตัวเองนะครับ ขอชี้แจงใหทานสมาชิกไดเขาใจนะครับ ไมผิดถูกตองแลว
นะครับ 

 

นายนิคม วงษชาลี  ครับขอบคุณทานปลัดท่ีชวยชี้แจงครับ เชิญทานนายกครับ 
ประธานสภาฯ    
 

นายประสาสน  เกษนอก  กราบเรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิก อบต. ทานหัวหนาสวนราชการ 
นายก อบต.   และผูนําฝายปกครอง ครับผมก็คิดวาเปนการหาผลประโยชนจากทรัพยสินอ่ืน เพ่ือ 
    เขามาเปนผลประโยชนใหกับองคหารบริหารสวนตําบลเราครับ 
 

นายนิคม วงษชาลี  ครับตามท่ีทานนายกองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง ไดแถลงนโยบายไปแลวนั้น 
ประธานสภาฯ เราก็ไดพูดคุยกันมาพอสมควร มีทานสมาชิกทานใดจะสอบถาม หรือเสนอแนะไหม

ครับ หากไมมีสมาชิกทานใดจะสอบถาม หรือเสนอแนะแลว ผมขอเชิญทานรอง
นายก ทานเลขานุการนายก กลาวทักทายกับทางสมาชิกครับเชิญทานศิริพงษ ขอ
เสริมกลาง ครับ 

 

นายศิริพงษ ขอเสริมกลาง  กราบเรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิก อบต. ทานหัวหนาสวนราชการ 
รองนายก อบต.   และผูนําฝายปกครอง ครับผมภูมิใจและดีใจท่ีไดรวมงานกับคณะผูบริหาร ซ่ึงผมก็ได 

ทํางานรวมกับหลายทาน หลักการทํางานก็เพ่ือพ่ีนองประชาชนตําบลหวยยาง ใหเกิด
ความยุติธรรมแลความสงบสุข ก็ขอฝากไวเทานี้ ขอบคุณครับ 
 

นายนิคม วงษชาลี  ครับเชิญทานจีระศักดิ์ วงษชาลี ครับ 
ประธานสภาฯ  

/นายจีระศักดิ์.... 
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นายจีระศักดิ์ วงษชาลี  กราบเรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิก อบต. ทานหัวหนาสวนราชการและผูนํา 
รองนายก อบต. ฝายปกครอง ครับผมนายจีระศักดิ์ วงษชาลี ผมก็ขอบคุณทานท่ีใหโอกาสผมเขามา

ทํางานเพ่ือพ่ีนองประชาชนตําบลหวยยาง ทําดวยความสุจริต โปรงใส ใหเกิดความ
รุงเรือง กาวหนาและพัฒนาใหดียิ่งข้ึน ขอบคุณครับ 

 

นายนิคม วงษชาลี  ครับเชิญทานสุภชัย นาลอง ครับ 
ประธานสภาฯ  
 

นายสุภชัย นาลอง  กราบเรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิก อบต. ทานหัวหนาสวนราชการและผูนํา 
เลขานุการนายกฯ ฝายปกครอง ครับสวัสดีทุกทาน เปนครั้งแรกท่ีไดรวมประชุมสภาองคการบริหาร

สวนตําบลหวยยาง ครับหลายปท่ีจากไปกลับมาก็เปนคนใหม ก็ขอขอบคุณทานปลัด
ผูรูเรื่องกฎหมาย ทานหัวหนาสวนสํานกปลัดทานประสงค เลื่อมใส และเจาหนาท่ีทุก
ทานท่ีชวยชี้แนะเรื่องตางๆ ในสวนของสภาเราก็อาจจะติดขัดไปบาง ก็ขอใหทาน
ชวยกันดูแลพ่ีนองประชาชนตําบลหวยยาง ไดอยูดีกินดีและพัฒนาดานตางๆใหเจริญ
ยิ่งข้ึน ขอบคุณครับ 
 

นายนิคม วงษชาลี  ครับเชิญทานผูชวยหนูแดง จ้ํานอก ผูนําฝายปกครอง หมู 4 ครับ 
ประธานสภาฯ  
 

นายหนูแดง จ้ํานอก  กราบเรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิก อบต. ทานหัวหนาสวนราชการ 
ผช.ผูใหญบาน หมู 4  ครับสําหรับผมไมมีเรื่องท่ีจะเสนอแนะ ขอบคุณครับ 

 

นายนิคม วงษชาลี  ครับเชิญทานผูใหญศิรวุฒิ ศรีไสล ผูใหญบานหวยยาง หมู 3 ครับ 
ประธานสภาฯ  
 

นายศิรวุฒ ศรีไสล  กราบเรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิก อบต. ทานหัวหนาสวนราชการ 
ผูใหญบาน หมู 3 ครับผมนายศรวุฒ ศรีไสล ผูใหญบานหวยยาง หมู 3 ครับสําหรับผมไดเขารวม

ประชุมสภาทุกครั้ง ตามท่ีทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง ได
ออกหนังสือเชิญเขารวมรับฟงการประชุมสภาฯ เรียน กํานันตําบลหวยยาง/
ผูใหญบาน หมู 1-12 ผมขอทําความเขาใจกับทางสภา วาผูนําทุกทานแตละหมูบาน
ไดตระหนักถึงความสําคัญของการประชุมสภา ผมขอฝากทานสมาชิกแตละหมู ฝาก
ถึงผูใหญบานของทานวาใหมองถึงความสําคัญของการประชุมสภาทุกครั้ง หากทาน
ไมวางก็ขอใหทานฝากทานผูชวย ตัวแทน ผูทรงคุณวุฒิหมูบาน มารวมรับฟงการ
ประชุมสภาก็จะดีนะครับ เพราะบาน วัด โรงเรียน เปนหนวยงานทางสังคมท่ีมี
ความสําคัญ เพราะเราตองรวมมือกันในการพัฒนาหมูบานๆ ก็อาศัยงบประมาณจาก 
อบต.การทํางานจึงจะประสบผลสําเร็จ ก็ขอฝากทานสมาชิกทุกทานนะครับใหนํา
เรียนผูใหญบานทุกหมูบานนะครับ ใหมานั่งรวมรับฟงบางครั้งความคิดก็จะแตกตาง
กัน เราจะไดรวมกันรับฟง และเสนอรวมกันถึงปญหาและหาแนวทางในการแกไข
ปญหารวมกัน ขอบคุณครับ 
 

นายนิคม วงษชาลี  ครับเชิญทานสงวน สิทธิดา ตัวแทนชาวบาน หมู 5 ครับ 
ประธานสภาฯ  
 

/นายสงวน.... 
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นายสงวน สิทธิดา  กราบเรียนทานประธานสภาฯ ทานคณะผูบริหาร ทานสมาชิก อบต. ทานหัวหนา 
ตัวแทนชาวบาน หมู 5 สวนราชการและทานผูนําฝายปกครอง ครับผมนายสงวน สิทธิดา ในฐานะตัวแทน

ประชาคมหมูบาน หมู 5 หรือตัวแทนพ่ีนองชาวตําบลหวยยาง ขอบคุณทางสภา
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  และคณะผูบริหาร ท่ีอนุญาตใหเขารวมรับฟงการ
ประชุมสภา ในการทํางานเพ่ือพ่ีนองประชาชนชาวตําบลหวยยาง อยางแทจริง อยาง
เปนธรรม โดยความบริสุทธิ์ยุติธรรม และโปรงใส ใสใจในการทํางานไมเลือกปฏิบัติ
สวนในท่ีเปนประโยชนเจริญกาวหนาตอพ่ีนองชาวตําบลหวยยาง เกิดความสงบสุข 
และเขาใจในการติดตองานท่ีสะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน พรอมใหคําแนะนําปรึกษาหารือ
กับสวนตางๆ เชน อสม.หรือองคกรตางๆ ท่ีมาติดตองานยินดีประสานและรวมมือ 
รับฟงคําเสนอแนะจากพ่ีนองประชาชนชาวตําบลหวยยาง เพ่ือนํามาปรับใชและเอา
ใจใสในการทํางานการใหบริการท่ีทันทวงทีตามท่ีพ่ีนองตองการ การเขามารวมรับฟง
การประชุมสภาผมมาดวยใจจริง อยากเห็นตําบลหวยยางเจริญกาวหนาและเกิด
ประโยชนสุขกับพ่ีนองชาวตําบลหวยยาง ขอบคุณครับ 

 

นายนิคม วงษชาลี  ครับเชิญทานนายกครับ 
ประธานสภาฯ    
 

นายประสาสน  เกษนอก  กราบเรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิก อบต. ทานหัวหนาสวนราชการและผูนํา 
นายก อบต.   ฝายปกครอง    ครับสําหรับการทํางานของคณะผูบริหารมาใหมก็ขอฝากทานผูรูเรื่อง 

กฎหมาย ทานปลัด ทานหัวหนาสวนทุกทานชวยชี้แนะแนวทางการปฏิบัติงานเรื่อง
ตางๆ เพ่ือใหคณะผูบริหารเขาใจวิธีการปฏิบตัิงานดานตางๆ ขอบคุณครับ 

 

นายนิคม วงษชาลี  ครับสําหรับผมในฐานะประธานสภาฯ ผมขอเชิญทานสมาชิกทุกทานชวยชี้แนะแนว 
ประธานสภาฯ   ทางในการปฏิบัติหนาท่ีของกระผม เชิญทานฉวี โสดก ส.อบต. หมู 1 ครับ 
 

นายฉวี โสดก   กราบเรียนทานประธานสภาฯ ครับผมนายฉวี โสดก ส.อบต.หมู 1 ตามท่ีเราได 
ส.อบต.หมู 1   ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง ครั้งนี้เปนครั้งท่ี 2 การประชุมสภาจะ 
    ติดขัดไปบางก็ไมเปนไรครับ เราใหเกียรติซ่ึงกันและกันทุกคน ขอบคุณครับ 
 

นายนิคม วงษชาลี  ครับเชิญทานประวัติ จุมนารินทร ส.อบต. หมู 2 ครับ 
ประธานสภาฯ   
  

นายประวัติ จุมนารินทร  กราบเรียนทานประธานสภาฯ ครบัผมนายประวัติ จุมนารินทร ส.อบต.หมู 2 ตามท่ี 
ส.อบต.หมู 2   เราไดประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง ทานประธานสภา ทําหนาท่ีไดดี 
    ครับจะติดขัดไปบางก็ไมมีปญหา ขอบคุณครับ 
 

นายนิคม วงษชาลี  ครับเชิญทานธงชัย ทับไมตรี ส.อบต. หมู 3 ครับ 
ประธานสภาฯ  
 

นายธงชัย ทับไมตร ี  กราบเรียนทานประธานสภาฯ ครบัผมนายนายธงชัย ทับไมตรี ส.อบต.หมู 3 ครับผม 
ส.อบต.หมู 3   ขออนุญาตทานผูนําหมูบาน      ทานศิรวุฒิ ศรีไสล ผูใหญบานหวยยาง หมู 3 ตามท่ี 
    ผมไดเขามาเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง ประมาณ 2 , 3 สมัย 
 

/ผมไมเคย.... 



-24- 
  
    ผมไมเคยเห็นผูใหญบาน  มานั่งรวมประชุมสภา  ซ่ึงทานประธานสภาฯ ไดสงหนังสือ 

เชิญประชุม ก็ไมทราบวาเปนอะไรระหวาง อบต.กับผูใหญบาน แตสําหรับผูใหญบาน
หวยยาง หมู 3 ผมเห็นทานเขารวมประชุมทุกครั้ง ผมขอเสนอนะครับเวลาทาน
ประธานสภา ออกหนังสือเชิญประชุมขอใหระบุชื่อ ไมตองระบุวาเรียน สมาชิก อบต.
หมู 1 – 12 ขอฝากทานประธานสภาครับ ขอบคุณครับ 

 

นายนิคม วงษชาลี  ครับเชิญทานสุรศักดิ์ นนตานอก ส.อบต. หมู 4 ครับ 
ประธานสภาฯ  
 

นายสุรศักดิ์ นนตานอก  กราบเรียนทานประธานสภาฯ ครับผมนายสุรศักดิ์ นนตานอก ส.อบต.หมู 4  
ส.อบต.หมู 4   ครับสําหรับการประชุมสภา การปฏิบัติหนาท่ีในการประชุมสภาก็มีติดขัดบาง ครั้ง 
    ตอไปก็ขอใหดีกวาเดิม ขอบคุณครับ 
 

นายนิคม วงษชาลี  ครับเชิญทานสุข ราชตั้งใจ ส.อบต. หมู 5 ครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นายสุข ราชตั้งใจ   กราบเรียนทานประธานสภาฯ ครับผมนายสุข ราชตั้งใจ ส.อบต.หมู 5 ครับผมใน 
ส.อบต.หมู 5 ฐานะสมาชิกผมฝากถึงทานเลขานุการสภา เรื่องการบันทึกรายงานการประชุมสภา 

ตามท่ีทานสมาชิกไดพูดคุยไปขอใหทานเลขานุการสภาบันทึกรายงานการประชุม
ท้ังหมดนะครับ เพราะวาการประชุมครั้งตอไปเราจะตองรับรองรายงานการประชุม
คราวถัดไป ขอบคุณครับ 

 

นายนิคม วงษชาลี  ครับเชิญทานพะนอม เลื่อมใส ส.อบต. หมู 7 ครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นายพะนอม เลื่อมใส  กราบเรียนทานประธานสภาฯ ครับผมนายพะนอม เลื่อมใส ส.อบต.หมู 7  
ส.อบต.หมู 7   ครับไมมีอะไรท่ีเราทําไมผิดพลาด นี้คือนิสัยของคนทํางาน  ผมดีใจกับทานสมาชิกทุก 

ทาน และดีใจกับคณะผูบริหาร กับการทํางานแบบมีสวนรวม โดยท่ีพ่ีนองประชาชน 
ผูนําหมูบาน องคกรตางๆ ท่ีเขารวมประชุมดวยในบางโอกาสถือเปนแรงเสริมท่ีทําให
เรามีคุณภาพ มีคุณธรรม และมีประโยชนสูงสุดกับตําบลเรา ขอบคุณครับ 

 

นายนิคม วงษชาลี  ครับเชิญทานประเสริฐ สาอุตม ส.อบต. หมู 8 ครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นายประเสริฐ สาอุตม  กราบเรียนทานประธานสภาฯ ครบัผมนายประเสริฐ สาอุตม ส.อบต.หมู 8  
ส.อบต.หมู 8   ครับผมไมมีเรื่องท่ีจะเสนอแนะครับ 
 

นายนิคม วงษชาลี  ครับเชิญทานกิตติศักดิ์ สิงขรอาจ ส.อบต. หมู 9 ครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นายกิตติศักดิ์ สิงขรอาจ  กราบเรียนทานประธานสภาฯ ครบัผมนายกิตติศักดิ์ สิงขรอาจ ส.อบต.หมู 9 ครับ 
ส.อบต.หมู 9   ผมไดพูดคุยกับทานประธานสภา และทานเลขานุการสภา ในการปฏิบัติหนาท่ีแตละ 

ทานขอใหศึกษาหาความรูขอระเบียบ กฎหมายในการปฏิบัติหนาท่ีของทาน
 ประธานสภาใหอยูในระเบียบวาระการประชุม ขอบคุณครับ 

/นายนิคม.... 
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นายนิคม วงษชาลี  ครับเชิญทานสุคนธ พามี ส.อบต. หมู 10 ครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นายสุคนธ พามี   กราบเรียนทานประธานสภาฯ ครับผมนายสุคนธ พามี ส.อบต.หมู 10  
ส.อบต.หมู 10   ครับทานประธานสภา ก็ทําหนาท่ีไดดีในครั้งตอไปก็ใหดีอยางนี้นะครับ ขอบคุณครับ 
 

นายนิคม วงษชาลี  ครับเชิญทานวิชิต ศึกษา ส.อบต. หมู 11 ครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นายวิชิต ศึกษา   กราบเรียนทานประธานสภาฯ ครับผมนายวิชิต ศึกษา ส.อบต.หมู 11  
ส.อบต.หมู 11 ครับทานสมาชิกเราก็มีท้ังใหมและเกาสําหรับการประชุมสภาครั้งแรก ก็ติดขัดนิด

หนอยครับ แตพอเรามีประสบการณ 2 , 3 , 4 ป เราก็พัฒนาไปไดมากกวานี ้
ขอบคุณครับ 

 

นายนิคม วงษชาลี  ครับเชิญทานสุพรรณ จันทะนาม ส.อบต. หมู 12 ครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นายสุพรรณ จันทะนาม  กราบเรียนทานประธานสภาฯ ครบัผมนายสุพรรณ จันทะนาม ส.อบต.หมู 12  
ส.อบต.หมู 12 ครับผมเขามาใหมสําหรับการประชุมสภา ตรงไหนขาดตกบกพรองประการใด ผมก็

ขออภัยไว ณ ท่ีนี้ดวยนะครับ ผมก็จะขอปรึกษากับทานปลัด พรอมทํางานใหลาบรื่น
ตอไป ขอบคุณครับ 

 

นายนิคม วงษชาลี  ครับเชิญทานปลัด ครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นายอธิภัทร ปุราชะโก  กราบเรียนทานประธานสภาฯ ทานคณะผูบริหาร ทานสมาชิก อบต.และทาน  
ปลัด อบต. ผูนําฝายปกครอง ครับผมขออนุญาตในสวนของขาราชการ การปฏิบัติงานภายใต

ระเบียบ กฎหมาย ทุกอยางเนื่องจากทุกวันนี้การพัฒนาดวยระบบสื่อสาร เชน งาน
สารสนเทศ เทคโนโลยีตางๆ มีความทันสมัย เราจะทํางานในรูปแบบเดิมไมไดแลวนะ
ครับ เพราะกฎหมายเพ่ิมเติมทุกวัน สวนเจาหนาท่ีเองก็ตองศึกษาตองเรียนรูทุกเรื่อง
ทุกอยางใหถูกตอง เพราะทุกวันเราทํางานผานระบบอินเตอรเน็ตท้ังหมด ทานไมตอง
กลัววาเจาหนาท่ีจะทําผิดกฎหมาย กระบวนการตางๆ ถูกตอง สวนเรื่องการแถลง
นโยบายของผูบริหารทุกเรื่องอยูในกรอบกฎหมาย ไมไดอยูนอกเหนือกฎหมาย 
เปนไปตามกฎหมายกําหนด ก็จะมีบางขอท่ีเราไมมีทรัพยากรเราก็จะทําไมไดบาง
เรื่อง เชน เรื่องทาเรือ สวนเรื่องสถานการณคลังเงินทุนเงินสะสมประมาณ 
30,000,000 บาท ซ่ึงไมเก่ียวของกับเงินงบประมาณก็จะนําเรียนทานนายกตอไป
วามีอะไรบาง จะตองทําอะไร บริหารอยางไร เจาหนาท่ีทุกทานใหความรวมมือเปน
อยางดีครับ ฝากนําเรียนทานประธานสภา ทานรองประธานสภา ทานเลขานุการ
สภา การประชุมอะไรก็แลวแตทานตองกับไปศึกษาหนาท่ีกอน เม่ือรูหนาท่ีของทาน
แลว ขอใหทานศึกษาขอกฎหมาย ใหเขาใจ เพราะหากทานไมเขาใจก็จะเปนปญหา 
ซ่ึงจริงๆ แลวหนาท่ีของแตละทานก็เขียนไวตามขอกฎหมายอยูแลวครับ   
  

 
  /ตามระเบียบ.... 
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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.2547 
และแกไขเพ่ิมเติม หากทานศึกษาแลวไมเขาใจก็ใหสอบถามเจาหนาท่ีไดครับ 
ขอบคุณครับ  

 
นายนิคม วงษชาลี ครับเราไดพูดคุยกันมาเปนเวลานานพอสมควรแลว มีสมาชิกทานใดจะเสนอหรือ 
ประธานสภาฯ สอบถามอีกไหมครับ หากไมมีผมก็ขอขอบคุณทานคณะผูบริหาร ทานสมาชิก ทาน

หัวหนาสวน และผูนําฝาย ปกครองทุกทาน ครับสําหรับผมก็จะทําหนาท่ีใหดีท่ีสุด 
และเต็มความสามารถครับ และขอแจงงานฌาปนกิจศพแมยาย ในวันพุธ ท่ี 19 
มกราคม 2565 นะครับๆ มีสมาชิกทานใดจะสอบถามหรือปรึกษาหารือระเบียบ
วาระอ่ืนๆ อีกไหมครับ เม่ือไมมีสมาชิก อบต.ทานใดจะสอบถามอีกผมก็ขอขอบคุณ
ทานสมาชิกทุกทานท่ีใหความรวมมือและเสียสละเวลามาประชุมสภาองคการบริหาร
สวนตําบลหวยยาง สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป พ.ศ.2565  ในครั้งนี้ขอบคุณ
สมาชิกทุกทาน ผมขอปดประชุม ครับ 

 

ปดประชุมเวลา  ๑1.55  น. 
    
 

       (ลงชื่อ)   สุพรรณ  จันทะนาม)      ผูบันทึกการประชุม 
                    (นายสุพรรณ  จันทะนาม) 
        เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

 
 

       (ลงชื่อ)       นิคม  วงษชาลี            ผูตรวจรายงานการประชุม 
                   (นายนิคม  วงษชาลี) 

      ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชมุ 
 

 

๑.   นายฉวี  โสดก             ..........ฉวี  โสดก.................................... 
 

 

๒. นายธงชัย ทับไมตรี        ........ธงชัย ทับไมตรี..................................... 
 

 

๓. นายสุรศักดิ์ นนตานอก    .......สุรศักดิ์ นนตานอก..................................... 
 

- สภาองคการบิหารสวนตําบลหวยยาง ไดทําการรับรองรายงานการประชุมสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบลหวย สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป พ.ศ.2565 เม่ือวันท่ี 
17 มกราคม 2565 

 
 
 
 

(ลงชื่อ)      นิคม  วงษชาลี            (คราวถัดไป) 
                       (นายนิคม  วงษชาลี) 
                 ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
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