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 (ส าเนา) 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  
 สมัยสามัญ สมัยท่ี 1  ครั้งที่  1/2565  เมื่อวันที่  7   มกราคม  2565 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  อ าเภอช านิ  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ผู้เข้าประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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นายอุดม  ศรีโสภณ 
นายมงคล  จ าเนียรกูล 
นายปรีชา  อยู่สินธุ์ 
นายช านาญ  คะเชนชาติ 
นายสุเวศ  ชัยสุวรรณ 
นายประสิทธิ์  ตอนโพธิ์ศรี 
นางหนูไกล  เงาะเศษ 
นายสนั่น  ฉิมงาม 
นายสุระ  ภาชะโน 
นายแพง  นาแก้ว 
นางนิภาพร  เผือกพันธ์ 
นายเกลี้ยง  เกิดช่อ 
นายฉงน  จ าเนียรกูล 
นางสมปอง  ภูอาจดั้น 

ประธานสภาฯ อบต.ช่อผกา 
รองประธานสภา อบต.ช่อผกา 

สมาชิก อบต.หมู่ที่ 2 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 4 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 3 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 5 
สมาชิก อบต.หมู่ที่  6 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 12 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 12 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 11 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 9 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 8 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 7 

เลขานุการสภา อบต.ช่อผกา 
 

อุดม  ศรีโสภณ 
มงคล  จ าเนียรกูล 
ปรีชา  อยู่สินธุ ์
ช านาญ  คะเชนชาติ 
สุเวศ  ชัยสุวรรณ 
ประสิทธิ์  ตอนโพธิ์ศรี 
หนูไกล  เงาะเศษ 
สนั่น  ฉิมงาม 
สุระ  ภาชะโน 
แพง  นาแก้ว 
นิภาพร  เผือกพันธ์ 
เกลี้ยง  เกิดช่อ 
ฉงน  จ าเนียรกูล 
สมปอง  ภูอาจดั้น 

 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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นายส ารวย   บ่อไทย 
นายช านาญ  สุภาษิต 
นายทองดี  ปะริโต 
นางสาวนันพิพัทร  บ่อไทย 
นายอุดม  ทวีศรี 
นายศุภสวัสดิ์  อาจหาญ 
จ.อ.ธีรศักดิ์  กิตติอุดมพันธ์ 
นางพิมพ์วรา  เทียมวงค์ 
นางสาวอทิรัตน์  ขันน้อย 
นายชัชฤทธิ์  สนทนา 
นางสาวอลิสา  สุขกล่ า 
นางสาวโสรยา  เล็กประโคน 

นายก  อบต.ช่อผกา 
นายก  อบต.ช่อผกา 
นายก  อบต.ช่อผกา 
นายก  อบต.ช่อผกา 
ผู้อ านวยการกองช่าง อบต.ช่อผกา 
รองปลัด อบต.ช่อผกา 
หัวหน้าส านักปลัด อบต.ช่อผกา 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
นักพัฒนาชุมชน อบต.ช่อผกา 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
พนักงานธุรการ อบต.ช่อผกา 
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 

ส ารวย   บ่อไทย 
ช านาญ  สุภาษิต 
ทองดี  ปะริโต 
นันพิพัทร  บ่อไทย 
อุดม  ทวีศรี 
ศุภสวัสดิ์  อาจหาญ 
ธีรศักดิ์  กิตติอุดมพันธ์ 
พิมพ์วรา  เทียมวงค์ 
อทิรัตน์  ขันน้อย 
ชัชฤทธิ์  สนทนา 
อลิสา  สุขกล่ า 
โสรยา  เล็กประโคน 
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เมื่อถึงก าหนดนัดประชุม  นางสมปอง  ภูอาจดั้น  ปลัด อบต.ช่อผกา   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลช่อผกา  ได้ตรวจสอบผู้เข้าประชุม   ปรากฏว่าครบองค์ประชุม  จึงให้สัญญาณเรียกเข้าห้องประชุม 
เริ่มประชุมเวลา  10.00  น. 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งในที่ประชุมทราบ 
นายอุดม  ศรีโสภณ ในการประชุมวันนี้  เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  สมัย 
ประธานสภาฯ สามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  1  ประจ าปี  พ.ศ.  2565  เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วน

ต าบลช่อผกา  ได้แถลงนโยบาย  และเรื่องอ่ืนๆที่จ าเป็น  ก่อนอื่นขอเชิญเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาได้อ่านประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา เรื่อง  
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  สมัยสามัญ  สมัยที่  1/2565ให้ที่
ประชุมทราบ 

นางสมปอง  ภูอาจดั้น   อ่านประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา   เรื่อง  เรียกประชุมสภาองค์การบริหาร 
เลขานุการสภาฯ ส่วนต าบลช่อผกา  สมัยสามัญ  สมัยที่  1/2565  ให้ที่ประชุมทราบ 
ที่ประชุม  -รับทราบ-   

ระเบียบวาระท่ี  2   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  ครั้งแรก   เม่ือ
วันที่   30  ธันวาคม   2556 

นายอุดม  ศรีโสภณ ขอเชิญเลขานุการสภา  อบต.ช่อผกา   อ่านรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งแรก  เมื่อ 
ประธานสภาฯ วันที่  30  ธันวาคม  2565  ให้ที่ประชุมทราบ     
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมด้วยมติเป็นอกฉันท์  (เห็นชอบ  จ านวน     เสียง  

12   เสียง  ไม่เห็นชอบ  0  เสียง ) 

ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่อง  เสนอเพื่อทราบ / เพื่อพิจารณา 
3.1  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

3.1.1 เรื่องการแถลงนโยบายของ นายส ารวย  บ่อไทย  นายก อบต.ช่อผกา 
นายอุดม  ศรีโสภณ ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา จะเข้าปฏิบัติหน้าที่ต้องแถลงนโยบายต่อ 
ประธานสภาฯ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  ในรายละเอียด ขอให้เลขานุการสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลช่อผกา  ได้ชี้แจงระเบียบ  กฎหมาย  ที่เก่ียวข้อง ให้สมาชิกสภาฯ  ทราบก่อนที่
นายก อบต. ช่อผกา  จะได้แถลงนโยบายการบริหารงานให้สภาฯ ทราบ 

นางสมปอง  ภูอาจดั้น  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
เลขานุการสภาฯ  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  มาตรา 58/5 ก่อนนายกองค์การบริหารส่วน 

ต าบลเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเรียกประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล โดยไม่มีการลงมติท้ังนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

วรรคสาม การประชุมเพ่ือแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้
กระท าโดยเปิดเผยโดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลต้องจัดท านโยบายเป็นลายลักษณ์
อักษรแจกให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุกคนที่มาประชุมด้วย 

วรรคห้า ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายที่ได้แถลงได้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปีค าแถลงนโยบาย
ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายให้
ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลด้วย 
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     มาตรา  59  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑)  ก าหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมายและรับผิดชอบในการบริหาร

ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย  แผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ 

(๒)   สั่ง  อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการขององค์การบริหารส่วน
ต าบล 

(๓)  แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

(๔)  วางระเบียบเพ่ือให้งานขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปด้วย 
ความเรียบร้อย  

              (๕)  รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 
(๖)   ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และ 

   กฎหมายอื่น 
                มาตรา 60  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลควบคุมและรับผิดชอบ 
   ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลตามกฎหมายและเป็นผู้บังคับบัญชา 
   ของพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล 
นายอุดม  ศรีโสภณ ต่อไปขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  นายส ารวย  บ่อไทย  ได้แถลง 
ประธานสภาฯ นโยบายการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  ต่อสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลช่อผกา  
นายส ารวย  บ่อไทย เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  สมาชิกสภาองค์การบริหาร 
นายก อบต.ช่อผกา ส่วนต าบลช่อผกา  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  ตลอดจนพนักงาน

องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาทุกท่าน  ผมขอแสดงความยินดีกับสมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุช่อผกาทุกท่าน ที่ได้รับเลือกตั้งให้เข้ามาท าหน้าที่เป็นผู้แทนพี่น้องประชาชนใน
หมู่บ้านในการบริหารงานกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา    ตามท่ีเลขานุการ
สภาฯ ได้แจ้งระเบียบก่อนเข้ารับหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล   กระผม  นาย
ส ารวย  บ่อไทย  ต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  จึงขอแถลงนโยบายให้
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา ทุกท่าน ดังต่อไปนี้ 

หลักการ 
    องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง 
   ของการปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศ  โดยกฎหมายได้ก าหนดให้องค์การบริหาร 
   ส่วนต าบลมีภารกิจและอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบล ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และ 
   วัฒนธรรม และมีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลภายใต้กฎหมาย คือ จัด 
   ให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก ทางระบายน้ า จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ 
   ตนเอง การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ การส่งเสริมการฝึกและการประกอบ 
   อาชีพ การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว การ 
   ส่งเสริมการกีฬา และก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ป้องกันและระงับโรคติดต่อ  
   ป้องกันยาเสพติดให้โทษ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ 
   วัฒนธรรม การพัฒนาเด็ก สตรีและผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ตลอดจนคุ้มครอง 
   ดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ การผังเมือง การควบคุมอาคาร นอกจากนี้  
   องค์การบริหารส่วนต าบล อาจจัดกิจกรรมภายใต้ข้อบัญญัติแห่งกฎหมาย คือ จัดให้มีน้ า 
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เพ่ืออุปโภคบริโภค เพ่ือการเกษตรและให้มีการบ ารุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ จัดให้มีสถานที่
ประชุมของประชาชน การพักผ่อนหย่อนใจ และให้มีสวนสาธารณะ และการคุ้มครองดูแล
และรักษาทรัพย์สิน อันเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน ฉะนั้นเพื่อให้เป็นไปตามภารกิจ
ดังกล่าว กระผมในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  จึงขอแถลงนโยบายให้
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา ทุกท่าน ดังต่อไปนี้ 

   1. นโยบายเร่งด่วน 
             1.1 พัฒนาความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
   ส่วนต าบลช่อผกา 
            1.2  พัฒนาบุคลากร อบต.ให้มีความรู้ความสามารถในเชิงคุณภาพ  ให้พร้อม 

บริหารจัดการและบริการสาธารณะอย่างมีระบบ  มีความคล่องตัว  มีศักดิ์ศรี  และ
เกียรติภูมิของตนเอง  และการบริการที่มุ่งเน้นความสะดวกของประชาชนเป็นส าคัญท้ังใน
เชิงรุกและเชิงรับ 

             1.3  ประสานความร่วมมือในการท างาน  ระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล  
กับส่วนราชการต่างๆ  องค์กรชุมชน  ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตพื้นที่เพ่ือเสริมสร้างความ
สามัคคีในชุมชน  บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของประชาชน  ตลอดจนระดมความคิดเห็น  
เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการวางแผนการปฏิบัติให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 

2. นโยบายการพัฒนาของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  โดยแยกเป็น 5  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

    1.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ มี  4  แนวทางการ 
   พัฒนา คือ 

1.1 พัฒนาและปรับปรุงถนนสายหลักในหมู่บ้านและถนนเชื่อมโยงระหว่าง 
หมู่บ้านให้ได้มาตรฐานโดยการพัฒนาให้เป็นถนนลาดยาง  หรือคอนกรีต  อย่างทั่วถึงทุก
หมู่บ้าน  เพื่อให้การด าเนินชีวิตของประชาชนในต าบลให้มีความสะดวก  สบาย  และ
ปลอดภัย  ตลอดจนประสานงานด้านการพัฒนาการจราจรกับหน่วยงานต่างๆ เพ่ือน า
งบประมาณจากหน่วยงานอ่ืนเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่ได้อย่างต่อเนื่อง 

1.2  ปรับปรุง ก่อสร้าง พัฒนา แหล่งน้ าเพ่ืออุปโภคบริโภคให้พอเพียงต่อความ
ต้องการของประชาชนในพ้ืนที่และครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 

1.3  สนับสนุนให้ประชาชนมีไฟฟ้า  แสงสว่างในครัวเรือน และจัดระบบไฟฟ้าส่อง
สว่างในถนนสาธารณะให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน    

    1.4  ปรับปรุงระบบน้ าประปา ให้ทั่วถึง และมีน้ าสะอาดใช้อย่างเพียงพอ 

    2.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตมี 5 แนวทางการพัฒนา คือ 
    2.1  ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาสุขภาพอนามัยของเด็ก  เยาวชน  และ 

ประชาชนทั่วไปให้มีสุขภาพแข็งแรง  และจัดสวัสดิการสังคมส าหรับคนด้อยโอกาส  คน
พิการ  ผู้ยากจน  และผู้สูงอายุ  ตลอดจนสนับสนุนกิจการพัฒนาสตรี กลุ่มอาชีพให้มีความ
เข้มแข็ง  และพัฒนาบุคลากร  อสม. ให้มีศักยภาพอย่างสม่ าเสมอ 

    2.2  ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพทางการเกษตรแบบเศรษฐกิจ 
   พอเพียง 
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    2.3  ส่งเสริมและสนับสนุน การจัดการแข่งขันกีฬาทุกระดับ  และกิจกรรม 

ส่งเสริมสุขภาพทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือให้ประชาชนมีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง
ปลอดจากโรคภัย 

    2.4  สนับสนุนป้องกันโรคติดต่อและควบคุมโรคติดต่อ   
    2.5  สนับสนุนการฝึกอบรม  ฝึกทบทวนสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล 
   เรือน (อปพร.)  พร้อมจัดหาวัสดุ  อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 

    3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม มี 4 แนวทางการ 
   พัฒนา  คือ 
    3.1  ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาให้แก่เด็กก่อนวัยเรียน  โดยการจัดปรับปรุง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีได้มาตรฐาน ทั้งสถานที่  อุปกรณ์การศึกษา สื่อการเรียนการสอน  เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพให้กับเด็กที่มีอายุ  3- 5  ขวบ  รวมทั้งสนับสนุนบุคลาการด้านการศึกษาให้
มีคุณภาพและเพียงพอ 

3.2  ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา  ทั้งด้านวัสดุ  อุปกรณ์การศึกษา สื่อการเรียนการ
สอน และร่วมมือพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  โดย
ยึดแนวทางการพัฒนา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  เพื่อรองรับการ
กระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ 

3.3  ส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม  ประเพณี วัฒนธรรมพื้นบ้าน
และท้องถิ่นให้คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของไทยเพ่ือสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามให้คง
อยู่ตลอดไป 

3.4  สนับสนุนให้วัด  และสถาบันทางศาสนาเป็นศูนย์กลางในการอบรมคุณธรรม  
จริยธรรม  ให้ประชาชนมีความรู้  ความเข้าในในหลักค าสอนของศาสนา และน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุข 

4. ยุทธศาสตร์ดา้นการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากร มี  4   แนวทางการ
พัฒนาคือ 

    4.1  ส่งเสริมประชาธิปไตยความเสมอภาคและสิทธิเสรภีาพของประชาชน  ส่งเสริม 
การมีส่วนรว่มของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น  โดยยึดหลักการบริหารจัดการที่ด ี คือหลัก
ความคุ้มค่า  หลักความรับผิดชอบ  หลักการมีส่วนรว่ม  หลักความโปร่งใส  หลักนิตธิรรม  และ
หลักคุณธรรม  มาก าหนดเป็นแนวทางการพัฒนา 

    4.2  ส่งเสริมสนับสนนุให้ประชาชนเข้ามามีสว่นรว่มทางการเมอืง โดยให้ความรู ้
   ความเข้าใจ ด้านการเมืองภาคประชาชนทุกระดับ 
    4.3  ส่งเสริมสนับสนุนการประสานงานกับส่วนราชการ  องค์กรอื่นๆ  ที่ 

เกี่ยวข้อง  เช่น  ผู้น าท้องถิ่น  ส่วนราชการ  ผู้น าศาสนา  นกัการเมืองทุกระดับ  เพ่ือให้การ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ 

    4.4  เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง 

    5. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี 3 แนวทางการ 

   พัฒนา คือ 
    5.1  ปลูกจิตส านึก และตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
   สิ่งแวดล้อม 
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5.2  ส่งเสริมสนับสนุนโครงการตามพระราชด าริ 
    5.3  ส่งเสริมสนับสนุนให้มีอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อมทุกหมู่บ้าน 

นี่คือ นโยบายและยุทธศาสตร์ต่าง ๆ พร้อมกับแนวทางการพัฒนาที่กระผมได้แถลง
ให้ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาทราบ และกระผมขอ
ฝากว่า การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาในระยะที่ผ่านมานั้นในสายตาของ
ประชาชนคนทั่วไป มองว่า องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาให้ความส าคัญกับการพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐานมากกว่าการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต  การมีงานท าของพ่ีน้อง
ประชาชน เน้นหนักในทางการคมนาคมให้มีความสะดวก เศรษฐกิจระดับล่างยังมีความ
อ่อนแอ   และประชาชนขาดการมีส่วนร่วมด้านการส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้ยังไม่ได้รับ
การสนับสนุนเท่าที่ควร การจัดสรรงบประมาณไม่ครอบคลุมถึงปัญหาต่างๆ ทุกด้านของการ
พัฒนา  ฉะนั้น กระผมจึงขอเชิญชวนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลช่อผกาทุกท่าน โปรดช่วยกันส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบาย และแนวทางการพัฒนาที่
กระผมได้แถลงไปแลว้ เพ่ือพ่ีน้องและประชาชนอันเป็นที่รักของพวกเราทุก ๆ คน  

    ขอบคุณท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา   
ทุกท่าน  ไว้ ณ โอกาสนี้ จากที่กล่าวมานั้น  ท่านประธานสภาและท่านสมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลช่อผกา ที่เคารพ  การบริหารราชการที่กระผมได้แถลงต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลช่อผกาทั้งหมดนั้น  กระผมจะรีบด าเนินงานให้บรรจุวัตถุประสงค์โดยเร็ว  
เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องชาวต าบลช่อผกา  ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด
และประหยัดงบประมาณ  อีกท้ังจะยึดหลักความถูกต้องโปร่งใส  และมีส่วนร่วมให้มาก
ที่สุด และจัดท ารายงานแสดงผลปฏิบัติงานตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภาเป็นประจ าทุกปี  
และประกาศไว้โดยเปิดเผย  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  ให้เป็นรูปธรรม
และนโยบายแห่งรัฐเป็นที่ตั้ง 

   จึงขอแถลงให้ที่ประชุมทราบ 
ที่ประชุม  -  รับทราบ -   

   3.2  เสนอเพื่อพิจารณา 
    3.2.1  พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  เพื่อแต่งตั้ง 
   เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา   
นายอุดม  ศรีโสภณ - ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ 
นางสมปอง  ภูอาจดั้น -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
เลขานุการสภาฯ ท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  ข้อ 4 ในระเบียบนี้ 

“คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเมืองพัทยา คณะกรรมการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล และคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง 
“คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
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แผนพัฒนาเมืองพัทยา คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

ข้อ 8 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
(1) ผู้บริหารท้องถิ่น ประธานกรรมการ 
(2) รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นทุกคน กรรมการ 
(3) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน กรรมการ 
(4) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน กรรมการ 
(5) ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนไม่น้อยกว่า
สามคน กรรมการ 
(6) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกิน
หกคน กรรมการ 
(7) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการและเลขานุการ 
(8) หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดท าแผน ผู้ช่วยเลขานุการ 

กรรมการตามข้อ 8 (3) (4) (5) และ (6) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและ
อาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
ข้อ 10 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
(1) ก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาจาก 

(1.1) อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอ านาจหน้าที่ที่มี
ผลกระทบต่อประโยชน์สุขของประชาชน เช่น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การผัง
เมือง 

(1.2) ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ 
(1.3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กลุ่มจังหวัด และจังหวัด โดยให้เน้น

ด าเนินการในยุทธศาสตร์ที่ส าคัญและมีผลต่อประชาชนโดยตรง เช่น การแก้ไขปัญหาความ
ยากจน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

(1.4) กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัด 

(1.5) นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภาท้องถิ่น 
(1.6) แผนชุมชน 
ในการน าประเด็นข้างต้นมาจัดท าแผนพัฒนา ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค านึงถึงสถานะทางการคลังของท้องถิ่น และความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการ มา
ประกอบการพิจารณาด้วย 

(2) ร่วมจัดท าร่างแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ
การจัดท าร่างแผนพัฒนา 

ในการจัดท าร่างแผนพัฒนา ให้เทศบาล เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนต าบล 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง น าปัญหาความต้องการจากแผน
ชุมชนที่เกินศักยภาพของชุมชนที่จะด าเนินการเองได้มาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนา แต่
หากเกินศักยภาพของเทศบาล เมืองพัทยา  องค์การบริหารส่วนต าบล และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง ให้เสนอปัญหา ความต้องการ ไปยังองค์การบริหารส่วน 
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จังหวัด และให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดน ามาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดตามอ านาจหน้าที่ 
(3) พิจารณาร่างแผนพัฒนาและร่างแผนการด าเนินงาน 
 (4) ให้ความเห็นชอบร่างข้อก าหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานตามข้อ 19 (2) 
(5) พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(6) แต่งตั้งท่ีปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานอ่ืนเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่
เห็นสมควร 
(7) ในกรณีองค์การบริหารส่วนต าบล ให้คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลมี
หน้าที่ประสานกับประชาคมหมู่บ้านในการรวบรวม วิเคราะห์ปัญหา ความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นและจัดท าเป็นโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือประกอบในการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลด้วย 

จึงขอให้ที่ประชุมได้เสนอรายชื่อสมาชิกสภา อบต.จ านวน  2  คน  เพ่ือร่วมเป็น
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  โดยการเสนอชื่อต้องมีสมาชิกสภาฯ  
รับรองอย่างน้อย  2  ท่าน 

นายอุดม  ศรีโสภณ ตามท่ีเลขานุการฯ  ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย และขั้นตอนการเลือกคณะกรรมการ 
ประธานสภาฯ  พัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา ให้สมาชิกทราบแล้วนั้น  ในล าดับ 
   ต่อไปผมขอให้สมาชิกสภาฯ  ได้เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ  ผู้ที่สมควรได้รับเลือกเป็น 
   คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  โดยมีผู้รับรอง  2  ท่าน 
นายปรีชา  อยู่สินธิ์        เสนอ  นายเกลี้ยง  เกิดช่อ   สมาชิกสภา  อบต.หมู่ที่ 8 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2  โดยมีผู้รับรอง  2  คน  คือ  นายประสิทธิ์  ตอนโพธิ์ศรี   สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5   
  และ  นายฉงน  จ าเนียรกูล  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  7 
นายเกลี้ยง  เกิดช่อ เสนอ นายปรีชา  อยู่สินธิ์  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8  โดยมีผู้รับรอง  2  คน  คือ  นางหนูไกล  เงาะเศษ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6   
  และ  นางนิภาพร  เผืกพันธ์  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9 
นางหนูไกล  เงาะเศษ เสนอ นายแพง  นาแก้ว  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6  โดยมีผู้รับรอง  2  คน  คือ  นายสุเวส  ชัยสวุรรณ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3   
  และ  นายสุระ  ภาชะโน  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 13 
นายอุดม  ศรีโสภณ  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเสนอบุคคลอ่ืนอีกหรือไม่? 
ประธานสภาฯ 
ที่ประชุม  -ไม่มี- 
นายอุดม  ศรีโสภณ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ  เสนอบุคลใดอีกถือว่าผู้ที่ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการ 
ประธานสภาฯ  พัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  จ านวน  3  คน  คือ 

1. นายเกลี้ยง  เกิดช่อ   สมาชิกสภา  อบต.หมู่ที่ 8 
2. นายปรีชา  อยู่สินธิ์  สมาชกิสภา อบต.หมู่ที่ 2 
3. นายแพง  นาแก้ว  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11 

ที่ประชุม  -รับทราบ- 

 3.2.2  เรื่อง  พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อ 
                              แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วน 
                              ต าบลช่อผกา 
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นายอุดม  ศรีโสภณ - ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาชี้แจงระเบยีบ   กฎหมายให้ที่ 
ประธานสภาฯ  ประชุมทราบ 
นางสมปอง  ภูอาจดั้น - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
เลขานุการสภาฯ ท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพ่ิมเติม  ข้อ 4  ในระเบียบนี้ 

“คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเมืองพัทยา คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง      

ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นประกอบด้วย 
(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และ
กรรมการอีกหนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ  กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระ
อยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 

ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจ 
   หน้าที่ ดังนี้ 

(1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
โดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

จึงขอให้ที่ประชุมได้เสนอรายชื่อสมาชิกสภา อบต.จ านวน  2  คน  เพ่ือร่วมเป็น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนา อบต.ต่อไป  โดยการเสนอชื่อต้องมีสมาชิก
สภาฯ  รับรองอย่างน้อย  2  คน   

นายอุดม  ศรีโสภณ ตามท่ีเลขานุการฯ  ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบ  และขั้นตอนการเลือกให้สมาชิกทราบแล้วนั้น 
ประธานสภาฯ  ในล าดับต่อไป  ผมขอให้สมาชิกสภาฯ ได้เสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการ 
   ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา โดยมีผู้ 
   รับรองอย่างน้อย  2  คน 
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นายสนั่น  ฉิมงาม เสนอ  นายช านาญ  คะเช็นชาติ   สมาชิกสภา  อบต.หมู่ที่  4 
สมาชิกสภา อบต.หมู่12  โดยมีผู้รับรอง  2  คน  คือ  นายสุเวส  ชัยสวุรรณ   สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3   
  และ  นายแพง  นาแก้ว  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11 
นายสุเวส  ชัยสวุรรณ เสนอ นางนิภาพร  เผือกพันธ์   สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3  โดยมีผู้รับรอง  2  คน  คือ  นายช านาญ  คะเชนชาติ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4   
  และ  นายสสุระ  ภาชะโน  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 13 
นายแพง  นาแก้ว เสนอ นายมงคล  จ าเนียรกูล   สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 11  โดยมีผู้รับรอง  2  คน  คือ  นางนิภาพร  เผือกพันธ์   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9   
  และ  นายฉงน  จ าเนียรกูล  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7 
นายอุดม  ศรีโสภณ  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเสนอบุคคลอ่ืนอีกหรือไม่? 
ประธานสภาฯ 
ที่ประชุม  -ไม่มี- 
นายอุดม  ศรีโสภณ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ  เสนอบุคลใดอีกถือว่าผู้ที่ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการ 
ประธานสภาฯ  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 

จ านวน  3  คน  คือ 
 1.  นายช านาญ  คะเช็นชาติ   สมาชิกสภา  อบต.หมู่ที่  4 

   2.  นางนิภาพร  เผือกพันธ์   สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9 
             3.  นายมงคล  จ าเนียรกูล   สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 

ที่ประชุม  -รับทราบ- 
  3.2.3.  เรื่อง  พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อ 
 แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล 
 ช่อผกา 
นายอุดม  ศรีโสภณ -  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ได้ชี้แจงระเบียบ  กฎหมาย  ให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ 
นางสมปอง  ภูอาจดั้น -  ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เรื่อง  การก าหนดหลักเกณฑ์ 
เลขานุการสภาฯ เพ่ือสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนต าบลหรือเทศบาลด าเนินงานและบริการจัดการ

กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่  พ.ศ.  2561  ข้อ  12  “ ก าหนดให้มี
คณะกรรมการกองทุนหลักปะกันสุขภาพ ประกอบไปด้วย 

1. ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานกรรคมการ 
2. ผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่น  จ านวนสองคน  เป็นกรรมการ 
3. สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มอบหมายจ านวนสองคน   เป็นกรรมการ 
4. หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิที่จัดบริการสาธารณสุขที่คัดเลือกกันเอง จ านวน

ไม่เกินสองคน    เป็นกรรมการ 
5. อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในท้องถิ่นที่คัดเลือกกันเอง 

จ านวนสองคน    เป็นกรรมการ 
6.  ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชนที่ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนคัดเลือกกันเอง  

จ านวนไม่เกินห้าคน    เป็นกรรมการ 
7. ผู้แทนของศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนหรือหน่วยรับเรื่อง

ร้องเรียนอิสระ  ที่อยู่ในท้องถิ่นนั้น (ถ้ามี) เป็นกรรมการ 
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8. ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
9. ผู้อ านวยการหรือหัวหน้ากองสาธารณสุข  และสิงแวดล้อมหรือส่วน

สาธารณสุขหรือที่เรียกชื่ออ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่อ่ืน
ที่ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย  เป็นกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

10. หัวหน้าหน่วยงานคลังหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานคลังที่ผู้บริหารสูงสุดของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย  เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลชานุการ          
         ฯลฯ 

 เนื่องด้วยคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพต าบลช่อผกา  ที่มาจากสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลได้สิ้นสุดลงเนื่องจากคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศให้มีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล  ท าให้
สมาชิกสภา อบต.ช่อผกา  พ้นจากต าแหน่ง  และคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศให้มี
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นในวันที่  28  พฤศจิกายน  2564   ประ
ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งในวันที่  20  ธันวาคม  2564   

 ดังนั้นเพ่ือให้การบริหารงานกองทุนฯเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงขอให้ที่
ประชุมได้เสนอรายชื่อสมาชิกสภา อบต. จ านวน  2  คน  เพ่ือร่วมเป็นคณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ช่อผกา  โดยการเสนอชื่อต้องมีสมาชิกสภาฯ ต้องรับรอง
อย่างน้อย  2  คน 

นายอุดม  ศรีโสภณ ตามท่ีเลขานุการฯ  ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบ  และขั้นตอนการเลือกให้สมาชิกทราบแล้วนั้น 
ประธานสภาฯ  ในล าดับต่อไป  ผมขอให้สมาชิกสภาฯ  ได้เสนอชื่อสมาชิกสภาฯผู้ที่สมควรได้รับเลือกเป็น 
   คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  โดยมีผู้รับรอง   
   อย่างน้อย  2  คน 
นายปรีชา  อยู่สินธ์ เสนอ   นายสนั่น  ฉิมงาม   สมาชิกสภา  อบต.หมู่ที่  12 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2  โดยมีผู้รับรอง  2  คน  คือ  นายช านาญ  คะเช็นชาติ   สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4 

และ  นายสุเวส  ชัยสุวรรณ  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 
นายเกลี้ยง  เกิดช่อ เสนอ  นายประสิทธิ์  ตอนโพธิ์ศรี  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  5 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8  โดยมีผู้รับรอง  2  คน   คือ  นางหนูไกล  เงาะเศษ    สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 

และ  นายแพง  นาแก้ว  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11 
นายอุดม  ศรีโสภณ  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเสนอบุคคลอ่ืนอีกหรือไม่? 
ประธานสภาฯ 
ที่ประชุม  -ไม่มี- 
นายอุดม  ศรีโสภณ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ  เสนอบุคลใดอีกถือว่าผู้ที่ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการ 
ประธานสภาฯ  กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา จ านวน  2  คน  คือ 
       1. นายสนั่น  ฉิมงาม   สมาชิกสภา  อบต.หมู่ที่  12 

2. นายประสิทธิ์  ตอนโพธิ์ศรี  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  5 
ที่ประชุม  -รับทราบ-  
  3.2.4  พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบล
  ช่อผกา 
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นายอุดม  ศรีโสภณ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ไดช้ี้แจงระเบียบ  กฎหมาย  ให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ 
นางสมปอง  ภูอาจดั้น -  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2542  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  มาตรา  41   
เลขานุการสภาฯ ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิ์จัดการศึกษาในระดับหนึ่งหรือทุกระดับ  ตาม

ความพร้อม  ความเหมาะสม  และความต้องการในท้องถิ่น  ประกอบกับพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ.ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  มาตรา 16 (9)  ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและ
หน้าที่  ในการจัดการศึกษา  และกระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การ
จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วน
ที่สุด  ที่ มท  0893.3/1316  ลงวันที่  4  มีนาคม  2559  และตามพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา  59 (2)  
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่  สั่ง  อนุญาต  และอนุมัติเกี่ยวกับราชการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบล  มาตรา  67 (5)  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย  องค์การ
บริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ส่งเสริมการศึกษา  
ศาสนา   และวัฒนธรรม 

หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว1316  ลงวันที่  4  มีนาคม  
2559  คณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อย่างน้อยประกอบไปด้วย 

(1) ผู้ทรงคุณวุฒิ              ประธานกรรมการ 
(2) ผู้ทรงคุณวุฒิ              รองประธานกรรมการ 
(3) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            กรรมการ 
(4) ผู้อ านวยการส านัก/กอง/ส่วนฯ ที่เกี่ยวข้อง           กรรมการ 
(5) ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง       กรรมการ 
(6) ผู้ทรงคุณวุฒิที่สภาท้องถิ่นเห็นชอบ   กรรมการ 
(7) หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องที่สภา กรรมการ 

ท้องถิ่นเห็นชอบ (ถ้ามี)     
    (8)  ผู้อ านวยการส านัก/กอง/ส่วนการศึกษาฯ       กรรมการและเลขานุการ 
    โดยให้คณะกรรมการการศึกษา  ตาม (3) ถึง (8)  ร่วมกันพิจารณาสรรหาผู้ทรงคุณ 

วุฒิเพื่อเป็นประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ  ทั้งนี้ ให้จ านวนกรรมการตาม (1) 
(2)  (5)  (6)  และ  (7)  รวมกันต้องมีจ านวนมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนคณะกรรมการ
การศึกษาท้ังหมด  และให้คณะกรรมการการศึกษาฯ  มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ  4  
ปี  โดยให้คณะกรรมการสถานศึกษาฯ  มีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
แผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และติดตาม  ประเมินผลแผนพัฒนา
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

นายอุดม  ศรีโสภณ ตามท่ีเลขานุการฯ  ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบ  และขั้นตอนการเลือกให้สมาชิกทราบแล้วนั้น 
ประธานสภาฯ  ในล าดับต่อไป  ผมขอให้สมาชิกสภาฯ ได้เสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการ 
   การศึกษาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา โดยมีผู้รับรองอย่างน้อย  2  คน 
นายปรีชา  อยู่สินธ์          เสนอ  นายอุดม  ศรีโสภณ  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาป็นคณะ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 กรรมการการศึกษาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  โดยมีผู้รับรอง  2  คน   
                                        1. นางนิภาพร  เผือกพันธ์   สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9  
          2. นายฉงน  จ าเนียรกุล   สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7 
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นายอุดม  ศรีโสภณ  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเสนอบุคคลอ่ืนอีกหรือไม่? 
ประธานสภาฯ 
ที่ประชุม  -ไม่มี- 
นายอุดม  ศรีโสภณ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ  เสนอบุคลใดอีกถือว่าผู้ที่ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการการศึกษา 
ประธานสภาฯ  ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา คือ  นายอุดม  ศรีโสภณ  ประธานสภาองค์การ 
   บริหารส่วนต าบลช่อผกา 
ที่ประชุม  -รับทราบ-  
 3.2.5  พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วน 
 ต าบลช่อผกา 
นายอุดม  ศรีโสภณ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ไดช้ี้แจงระเบียบ  กฎหมาย  ให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ 
นางสมปอง  ภูอาจดั้น -  ตามระเบียบทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2562  และมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559   ก าหนดให้ผู้บริหารองค์กรปรกครองส่วนท้องถิ่น
แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  โดยมีจ านวนคณะกรรมการฯ  ไม่น้อยกว่า  9  
คน  ไม่เกิน  15  คน  โดยให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
จากผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการมีจ านวนตามความ
เหมาะสม  และให้คณะกรรมการพิจารณาเลือกกรรมการ  1  คน  เป็นประธาน
คณะกรรมการ  โดยมีหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นกรรมการและเลขานุการโดยต าแหน่ง  
มีผู้แทนครูผู้ดูแลเด็กหรือครู  หรือผู้ดูแลเด็ก  1  คน  เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีวาระการด ารงต าแหน่ง
คราวละ  2  ปี  และอาจได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน  2  วาระ 

ให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ไม่เกิน  9  คน  แต่ไม่น้อยกว่า  15  คน  ประกอบไป
ด้วย 

1. ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้แทนด้านการศึกษา              
2. ผู้แทนศาสนาปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
3. ผู้แทนจากสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. ผู้แทนชุมชน 
5. ผู้แทนด้านสาธารณสุข 
6. ผู้แทนผู้ปกครอง 
7. ผู้แทนส านัก/กอง/ส่วน การศึกษา 
8. ผู้แทนผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
9. หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบล 
   ช่อผกา  จ านวน  2  ศูนย์  คือ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา และ 
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา (บ้านโคกเพชร) 
นายอุดม  ศรีโสภณ ตามท่ีเลขานุการฯ  ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบ  และขั้นตอนการเลือกให้สมาชิกทราบแล้วนั้น 
ประธานสภาฯ  ในล าดับต่อไป  ผมขอให้สมาชิกสภาฯ ได้เสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการ 
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา โดยมีผู้รับรองอย่างน้อย  2  คน   
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   โดยเสนอคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  ทีละศูนย์ 
   เริ่มจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  ก่อน 
นายปรีชา  อยู่สินธ์          เสนอ  นายประสิทธิ์  ตอนโพธิ์ศรี  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  หมู่ที่  5 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 เป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  โดยมีผู้รับรอง  2  

คน     1.  นางหนูไกล  เงาะเศษ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6   
          2.  นางนิภาพร  เผือกพันธ์  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9    
นายอุดม  ศรีโสภณ  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเสนอบุคคลอ่ืนอีกหรือไม่? 
ประธานสภาฯ 
ที่ประชุม  -ไม่มี- 
นายอุดม  ศรีโสภณ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ  เสนอบุคลใดอีกถือว่าผู้ที่ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการกาศูนย์พัฒนา 
ประธานสภาฯ  เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  คือ  นายประสิทธิ์  ตอนโพธิ์ศรี  สภาองค์การ 
   บริหารส่วนต าบลช่อผกา  หมู่ที่  5 
ที่ประชุม  -รับทราบ-  
นายอุดม  ศรีโสภณ ต่อไปขอให้สมาชิกสภา  เสนอชื่อสมาชิกสภา อบต.ช่อผกา  ที่เห็นสมควรได้รับเลือกเป็น 
ประธานสภาฯ  คณะกรรมการกาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา (บ้านโคกเพชร) 
นายแพง  นาแก้ว เสนอ นายมงคล  จ าเนียรกูล   สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 เป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็ก 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 11 เล็กองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา (บ้านโคกเพชร)   โดยมีผู้รับรอง  2  คน  คือ  

1.  นายสุเวส  ชัยสุวรรณ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3   
  2.  นายฉงน  จ าเนียรกูล  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7 
นายอุดม  ศรีโสภณ  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเสนอบุคคลอ่ืนอีกหรือไม่? 
ประธานสภาฯ 
ที่ประชุม  -ไม่มี- 
นายอุดม  ศรีโสภณ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ  เสนอบุคลใดอีกถือว่าผู้ที่ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการกาศูนย์พัฒนา 
ประธานสภาฯ  เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา(บ้านโคกเพชร) คือ  นายมงคล  จ าเนียรกุล  สภา 
   องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  หมู่ที่  1 
ที่ประชุม  -รับทราบ- 

ระเบียบวาระท่ี   4 เรื่องอ่ืนๆ 

นายส ารวย  บ่อไทย  4.1  ขอความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมของต าบลช่อผกา 
นายก อบต.ช่อผกา ขอความร่วมมือกับสมาชิกสภา  อบต.ช่อผกา  ทุกท่านในการท างาน  หรือร่วมกิจกรรม

ต่างๆของต าบลช่อผกา  เช่น  งานฌาปณกิจศพ  ของพ่ีน้องในต าบลช่อผกา  ในสมัยที่ผ่าน
มาพวกเราทุกคนประกอบไปด้วยผู้บริหาร  ผู้ชว่ยผู้บริหารตลอดจนสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลช่อผกาทุกท่าน จะรวบรวมเงินกันไปช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิต  ไป
ร่วมงานสวดอภิธรรม  หรืองานกิจกรรมต่างๆ   ผมขอฝากสมาชิกที่เข้ามาใหม่ได้ให้
ความส าคัญกับส่วนรวมโดยให้ความร่วมมือกับงานหรือกิจกรรมส่วนรวมของต าบลช่อผกา
ของเราทุกคน\ 

ที่ประชุม รับทราบ 
  4.2  แนะน าผู้ช่วยผู้บริหาร นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
  1.  นายช านาญ  สุภาษิต  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  คนที่  1 
  2.  นายทองดี  ปะริโต      รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  คนที่  2 
    3.  นางสาวนันพิพัทร  บ่อไทย  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
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ที่ประชุม  รับทราบ 
    4.3  โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหาร  สมาชิก 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  พนักงาน  และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบล
ช่อผกา  ประจ าปี งบประมาณ 2565 

    ผมขอฝากให้ปลัดช่วยดูโครงการเกี่ยวกับการอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ 
บริหารงานของผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  พนักงาน  และ 
ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  ประจ าปี งบประมาณ 2565   ด้วย  เนื่องจาก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  ที่ผ่านการเลือกตั้งมามีทั้งคนเก่าคนใหม่ยาก
ให้สมาชิกได้อบรมเพ่ิมความรู้เกี่ยวกับงานขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  เพ่ือจะได้
ช่วยกันขับเคลื่อนการพัฒนาต าบลช่อผกา  ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นไปตามระเบียบ
กฎหมาย   

นางสมปอง  ภูอาจดั้น รับทราบ   
ปลัด อบต. ช่อผกา 
นายอุดม  ศรีโสภณ มีผู้ใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ 
ที่ประชุม - ไม่มี - 
ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีผู้ใดจะเสนอ หรือสอบถามเรื่องอ่ืนๆอีก ขอขอบคุณสมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน ที่ให้

ความร่วมมือเข้าประชุม  ผมขอปิดประชุม 

ปิดประชุมเวลา  12.00 น. 
      

(ลงชื่อ)    สมปอง  ภูอาจดั้น    ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                  (นางสมปอง  ภูอาจดั้น) 
     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
 
     (ลงชื่อ)     อุดม  ศรีโสภณ      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                  (นายอุดม  ศรีโสภณ) 
     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
 
 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  

1.  นายปรีชา  อยู่สินธุ ์   ปรีชา  อยู่สินธุ ์
2.  นายสนั่น  ฉิมงาม      สนั่น  ฉิมงาม    

          3.  นางนิพาพร  เผือกพันธ์               นิพาพร  เผือกพันธ์ 
 
 
            
 
 
     


