
-ส าเนา- 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองลาน 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งที่ 1/2564 
วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.30 น. 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองลาน 
………………………. 

ผู้มาประชุม 
1. นายอนันต์  ตั้งสุวรรณวงศ์ ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองลาน 
2. นายประสาน อุปวรรณะ รองประธานสภาเทศบาลต าบลหนองลาน 
3. นายศักดิ์ชัย ภักดีฉนวน เลขานุการสภาเทศบาลฯ  
4. นายบัวลอย ศิลาจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองลาน  เขต 1 
5. นายอนุชา นิลวงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองลาน เขต 1 
6. นายจรัญ ภูมมาลา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองลาน เขต 1 
7. นายณรงค์ รักศรี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองลาน เขต 1 
8. นายกิตติภูมิ สว่างเมฆ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองลาน เขต 1 
9. นายบรรจง ดาปาน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองลาน เขต 2 

10. น.ส.ทว ี โชคกุญชร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองลาน เขต 2 
11. นายสุรินทร์ สามร้อยงาม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองลาน เขต 2 
12. นายสิฐฒิโชค ขุนสงคราม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองลาน เขต 2 
13. นายธานัท จิโรชรภัส สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองลาน เขต 2 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายวิวัฒน ์ ตั้งสุวรรณวงศ์ นายกเทศมนตรีต าบลหนองลาน 
2. นายนราธิป สุภาราญ รองนายกเทศมนตรีต าบลหนองลาน 
3. น.ส.ปิยวรรณ เหล่าทรัพย์เจริญ รองนายกเทศมนตรีต าบลหนองลาน 
4. นายสมศักดิ์ คงทน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ 
5. นายอัครชัย จิระกร เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ 
6. นางธนันพัชร์ เลิศประเสริฐ หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
7. นายกิตติรักษ์ อยู่บุญมี ผู้อ านวยการกองคลัง 
8. น.ส.อนัญญา  พงษ์รัตนกาญจน์ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ช านาญงาน 
9. น.ส.เจนจิรา แซ่คู นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ 

10. น.ส.ยุพา ประสพสุข หัวหน้าสถานศึกษา 
11. น.ส.อัญญาณีย์ จ าปาไทย นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
12. น.ส.ศิรินกุล บุญมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
13. นายธีรสัณห์ จตุรพรเพิ่ม นายช่างโยธาช านาญงาน 

/14.น.ส.ชลากร... 



-2- 

14. น.ส.ชลากร อภิญญาณัฐกุล เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
15. น.ส.โชติกา สว่างเมฆ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
16. นายโกสินธุ์ มงคลสิน เจ้าพนักงานป้องกันฯ ช านาญงาน 
 

เริ่มประชุมเวลา     10.30 น. 

    นายศักดิ์ชัย  ภักดีฉนวน  ปลัดเทศบาลต าบลหนองลาน  เลขานุการสภา
เทศบาลต าบลหนองลาน  ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล เมื่อครบแล้วให้สัญญาณเรียกเข้าห้อง
ประชุม และเริ่มการประชุม 

นายอนันต์  ตั้งสุวรรณวงศ์ -สวัสดีครับ ท่านคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองลาน 
ประธานสภาฯ ทุกท่าน เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว กระผมขอเปิดการประชุม  

และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมฯ ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
    -ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองลาน 
    -ไม่มี  
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง การแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีต าบลหนองลาน        

นายอนันต์  ตั้งสุวรรณวงศ์ -ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพ่ิมเติม) ฉบับที่ 14 พ.ศ. 
ประธานสภาฯ 2562 มาตรา 48 ทศ ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภา

เทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาลเพ่ือให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อ
สภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศ
ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 

  การประชุมเพ่ือแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีให้กระท าโดย
เปิดเผย โดยนายกเทศมนตรีต้องจัดท านโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้
สมาชิกสภาเทศบาลทุกคนที่มาประชุมด้วย 
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  ให้นายกเทศมนตรีจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจ าทุกปี 

  ค าแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงานให้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่ส านักงานเทศบาลด้วย 

 -ดังนั้น ขอเชิญนายวิวัฒน์  ตั้งสุวรรณวงษ์ นายกเทศมนตรีต าบลหนองลาน
ได้แถลงนโยบายต่อสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมครับ 

 
นายวิวัฒน์  ตั้งสุวรรณวงศ์ -เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลหนองลานที่เคารพ และสวัสดี 
นายกเทศมนตรีฯ ผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ก่อนที่จะแถลงนโยบายกระผมขอแนะน า     

คณะผู้บริหารที่จะร่วมบริหารงานตามนโยบายของกระผม ดังนี้ครับ 
 1.นายนราธิป  สุภาราญ  ต าแหน่งรองนายกเทศมนตรี 
 2.น.ส.ปิยวรรณ  เหล่าทรัพย์เจริญ ต าแหน่งรองนายกเทศมนตรี 
 3.นายอัครชัย  จิระกร ต าแหน่งเลขานุการนายกเทศมนตรี 
 4.นายสมศักดิ์  คงทน ต าแหน่งที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
  -ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงวันที่ 27 เมษายน 2564   

ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลหนองลาน       
และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองลานแล้วนั้น  
-เมื่อประชาชนให้โอกาส และมอบความไว้วางใจให้ผมได้เข้ามาบริหารงาน
เทศบาลต าบลหนองลาน ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 
48 ทศ ได้ก าหนดให้นายกเทศมนตรี แถลงนโยบายก่อนเข้ารับต าแหน่ง
ใหม่ เพ่ือก าหนดทิศทางในการปฏิบัติงานของทุกส่วนในองค์กร กระผม 
นายวิวัฒน์  ตั้งสุวรรณวงศ์ นายกเทศมนตรีต าบลหนองลาน ได้ก าหนด
นโยบายการบริหารงานเทศบาลต าบลหนองลาน โดยยึดวิสัยทัศน์ของ
ประเทศไทย ปี 2561 - 2580 คือ ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และวิสัยทัศน์ของจังหวัดกาญจนบุรี คือ เมืองน่าอยู่ 
เกษตรปลอดภัย การท่องเที่ยวคุณภาพ เป็นระเบียงเศรษฐกิจตะวันตก   
จึงขอแถลงนโยบายเพ่ือให้ได้รับทราบถึงเจตนารมณ์ของคณะผู้บริหาร
เทศบาลต าบลหนองลาน ซึ่งมีความมุ่งมั่น และพร้อมที่จะพัฒนาต าบล
หนองลานให้มีความเจริญในทุกด้าน โดยจะอุทิศตน ทุ่มเทความรู้ 
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ความสามารถและประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชน ภายใต้วิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลหนองลาน “ ชุมชนเข้มแข็ง
น่าอยู่ ประตูสู่กาญจนบุรี ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานราก”ทั้งนี้จะบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 10 ข้อ คือ หลัก
ประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ หลักการตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบ 
หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักการกระจายอ านาจ หลักนิติ
ธรรม หลักความเสมอภาค หลักมุ่งเน้นฉันทามติ  มุ่งเน้นการวางระบบ
โค ร งส ร้ า ง พ้ื น ฐ านและบริ ก า รส า ธ า รณะ  ก ารคมนาคมขนส่ ง               
และระบบสาธารณูปโภค เพ่ือรองรับการขยายตัวของเขตเศรษฐกิจ
ตะวันตก ให้ความส าคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของคน 3 วัย รวมถึง
แก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดังที่จะแถลงให้ท่านทราบดังนี้ 
1.นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
-ด าเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน และไฟฟ้าสาธารณะ ให้ได้
มาตรฐานและทั่วถึง  ทุกหมู่บ้าน รองรับการขยายตัวของเมืองและการ
ท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี จัดระบบระบายน้ าให้มีประสิทธิภาพในการรับ
และระบายน้ า ให้ เพียงพอตามความต้องการของภาคเกษตรกรรม 
ปรับปรุง/ขยายเขตประปาหมู่บ้าน ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
2.นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
-ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลหนองลานทุก 
ช่วงวัย ได้รับการพัฒนาทางร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา สนับสนุนการ
ด าเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลต าบลหนองลาน ให้การสงเคราะห์
เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย
เอดส์จัดสวัสดิการซ่อมแซม/ปรับปรุ ง และสร้ างที่ อยู่ อาศัยให้แก่
ผู้ด้อยโอกาส และให้การสงเคราะห์แก่ผู้ประสบสาธารณภัย ส่งเสริมให้กลุ่ม
องค์กรต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น จัดทีมบุคลากรและ
เครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มุ่งเน้นให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของ   
ยาเสพติด 
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3.นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
-สนับสนุนกระบวนการพัฒนากลุ่มอาชีพและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโดยยึด
หลักเศรษฐกิจพอเพียง  สู่การพัฒนาชุมชน พัฒนาผลิตภัณฑ์จากท้องถิ่น 
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่ประชาชน   
ท าให้ประชาชนมีฐานะความเป็นอยู่ดีข้ึน 
4.นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
-ส่งเสริมการด าเนินงานของ อสม. ทุกหมู่บ้าน สร้างจิตส านึกและตระหนัก
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขต
เทศบาลโดยความร่วมมือจากประชาชน เพ่ือให้เทศบาลต าบลหนองลาน
เป็นเมืองสะอาด น่าอยู่ ด าเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติ
ใหม่ หรือ โรคอุบัติซ้ า 
5.นโยบายด้านการศึกษาและวัฒนธรรม  
-ส่งเสริมให้ต าบลหนองลานเป็นสังคมแห่งการเรียน รู้สนับสนุนการศึกษา
ของเด็กและเยาวชนให้มีความสามารถเหมาะสมกับช่วงวัย สนับสนุนการ
ด าเนินการของโรงเรียนทั้ง 4 แห่ง สนับสนุนการบริหารจัดการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองลานให้มีความเป็นเลิศ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
การอนุรักษ์ประเพณี วันส าคัญต่าง และสืบสานภูมิปัญญาชาวบ้านที่ดีงาม 
6.นโยบายด้านการเมืองการบริหาร 
-บริหารงานโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนา
บุคลากรให้มีศักยภาพสูงขึ้น พัฒนาระบบงาน ลดขั้นตอนการท างาน 
พัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ให้ทันสมัย เพ่ือใหก้ารบริการประชาชน       
เกิดประสิทธิภาพรวดเร็วถูกต้องและโปร่งใส 

-การที่จะท าให้นโยบายดังกล่าว บรรลุผลในทางปฏิบัติและเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ประชาชน  ในท้องถิ่นได้นั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาค
ส่วน คือ สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล  ส่วนราชการต่างๆ        
ที่ส าคัญคือประชาชนชาวหนองลาน ได้ช่วยกันสนับสนุน แปลงนโยบายไปสู่
การปฏิบัติ  และร่วมกับขับเคลื่อน ผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรม เพ่ือสร้าง
ประโยชน์และความอยู่ดีมีสุขแก่พ่ีน้องชาว ต าบลหนองลานโดยทั่วหน้ากัน 

ที่ประชุม   -รับทราบ 

/ระเบียบวาระ... 



-6- 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืนๆ 
 4.1 การเลือกคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลหนองลาน 
นายอนันต์  ตั้งสุวรรณวงศ์ -ส าหรับการเลือกคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลหนองลาน ขอเชิญ 
ประธานสภาฯ น.ส.ศิรินกุล  บุญมา ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

ชี้แจงรายละเอียดครับ 
 

น.ส.ศิรินกุล  บุญมา -สวัสดีคะ ดิฉัน น.ส.ศิรินกุล  บุญมา ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและ 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ แผนช านาญการ ขอชี้แจงรายละเอียดคะ  
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 8     
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  

 (1) ผู้บริหารท้องถิ่น        ประธานกรรมการ 
 (2) รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นทุกคน           กรรมการ 
 (3) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน กรรมการ 
 (4) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน    กรรมการ 
 (5) ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจ 
      ที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน      กรรมการ 
 (6) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก 
      จ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินหกคน                  กรรมการ 
 (7) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            กรรมการและเลขานุการ 
 (8) หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดท าแหน   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 กรรมการตาม (3) (4) (5) และ (6) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปี 

และอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้ 
 ข้อ 10 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

(1) ก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาจาก 
(ก) อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอ านาจ

หน้ าที่ ที่ มี ผลกระทบต่อประโยชน์สุขของประชาชน เช่น         
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง 

(ข) ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจ 

 
/(ค) ยุทธศาสตร์... 
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(ค) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กลุ่มจังหวัด และจังหวัด โดยให้
เน้นด าเนินการในยุทธศาสตร์ที่ส าคัญและมีผลต่อประชาชน
โดยตรง เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจน การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

(ง) กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

(จ) นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภาท้องถิ่น 
(ฉ) แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน 

ในการน าประเด็นข้างต้นมาจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ค านึงถึง สถานะทางการคลังของท้องถิ่น และความจ าเป็น
เร่งด่วนที่ต้องด าเนินการ มาประกอบการพิจารณาด้วย 
(2) ร่วมจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เสนอแนะแนวทางการพัฒนา     

และการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นในการ
จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ เทศบาล น าปัญหาความต้องการจาก
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน ที่เกินศักยภาพของหมู่บ้านหรือ
ชุมชน ที่จะด าเนินการเองได้มาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
แต่หากเกินศักยภาพของเทศบาล ให้เสนอปัญหา ความต้องการ ไปยัง
องค์การบริหารส่วนจังหวัด และให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดน ามา
พิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตามอ านาจหน้าที ่

(3) พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและร่างแผนการด าเนินงาน 
(4) ให้ความเห็นชอบร่างข้อก าหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานตาม

ข้อ 19 (2) 
(5) พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 
(6) แต่งตั้งที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานอ่ืนเพ่ือช่วย

ปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
จึงน าเสนอสภาเทศบาลต าบลหนองลาน เพ่ือคัดเลือกสมาชิกสภา
เทศบาล จ านวน 3 ท่าน เพ่ือเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบล
หนองลาน คะ 

/นายอนันต์... 
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นายอนันต์  ตั้งสุวรรณวงศ์ -ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอผู้ที่สมควรเป็นคณะกรรมการพัฒนา 
ประธานสภาฯ เทศบาลต าบลหนองลาน จ านวน 3 ท่าน ขอเชิญครับ 
 
นายบรรจง  ดาปาน -กระผมนายบรรจง  ดาปาน สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 ขอเสนอ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 1.นายจรัญ  ภูมมาลา   

2.นายสุรินทร์  สามร้อยงาม  
3.นายบัวลอย  ศิลาจันทร์ 

 
ที่ประชุม -รับทราบ 
 
 4.2 การเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
 
นายอนันต์  ตั้งสุวรรณวงศ์ -ส าหรับการเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
ประธานสภาฯ ขอเชิญ น.ส.ศิรินกุล  บุญมา ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญ

การ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
 
น.ส.ศิรินกุล  บุญมา -สวัสดีคะ ดิฉัน น.ส.ศิรินกุล  บุญมา ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและ 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ แผนช านาญการ ขอชี้แจงรายละเอียดคะ   
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่3) พ.ศ.2561 ข้อ 28     
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 

 (1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
 (2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
 (3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
 (4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
 (5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน โดยให้

คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และ
กรรมการอีกหนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 

 
 

/ข้อ 29... 
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 -ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจ
หน้าที่ ดังนี้ 

 (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

 (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

 (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่
เห็นสมควร 

 
นายอนันต์  ตั้งสุวรรณวงศ์ -ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอผู้ที่สมควรเป็นคณะกรรมการติดตาม 
ประธานสภาฯ และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล จ านวน 3 ท่าน ขอเชิญครับ 
 
นายจรัญ  ภูมมาลา -กระผมนายจรัญ  ภูมมาลา สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 ขอเสนอ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 1.นายอนุชา  นิลวงษ์ 

2.นายบรรจง  ดาปาน 
3.นายกิตติภูมิ  สว่างเมฆ 

 
ที่ประชุม -รับทราบ 
 
 4.3 การเลือกคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ

ท้องถิ่นหรือพ้ืนที่เทศบาลต าบลหนองลาน 
 
นายอนันต์  ตั้งสุวรรณวงศ์ -ส าหรับการเลือกคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล 
ประธานสภาฯ ต าบลหนองลาน ขอเชิญท่านปลัดชี้แจงรายละเอียด ขอเชิญครับ  

/นายศักดิ์ชัย... 
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นายศักดิ์ชัย  ภักดีฉนวน -ตามประกาศส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องก าหนด 
ปลัดเทศบาล หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการในคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน

สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ.2561 ข้อ 12 (3)  สมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย 
จ านวนสองคน เป็นกรรมการ 
-ข้อ 13 ให้กรรมการ มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปี นับแต่วันที่ออก
ค าสั่งแต่งตั้ง 
-ข้อ 16 คณะกรรมการกองทุนมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(1) พิจารณาอนุมัติแผนการเงินประจ าปีของกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
(2) พิจารณาอนุมัติโครงการ หรือกิจกรรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
กองทุนตามข้อ 10 
(3) ออกระเบียบที่จ าเป็นเพ่ือประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน         
ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ 
(4) สนับสนุนให้บุคคลในท้องถิ่นสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขทั้งท่ีบ้าน 
ในชุมชน หรือหน่วยบริการ ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
(5) ให้ค าแนะน าในการจัดท าข้อมูลและโครงการ หรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับ
งานสาธารณสุขของกลุ่มเป้าหมาย แก่หน่วยงาน องค์กรหรือกลุ่มประชาชน 
และองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
(6) พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงาน รายงานการรับ
เงิน การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือของกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

 
นายอนันต์  ตั้งสุวรรณวงศ์ -ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอผู้ที่สมควรเป็นคณะกรรมการบริหาร 
ประธานสภาฯ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลหนองลาน (สปสช.)  จ านวน    

2 ท่าน ขอเชิญครับ 
 
นายบรรจง  ดาปาน -กระผมนายบรรจง  ดาปาน สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 ขอเสนอ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 1.นางสาวทวี  โชคกุญชร 

2.นายณรงค์  รักศรี 
 
 

/ที่ประชุม... 
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ที่ประชุม -รับทราบ 
 
 4.4 การเลือกคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 
นายอนันต์  ตั้งสุวรรณวงศ์ -ส าหรับการเลือกคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขอเชิญท่านปลัด 
ประธานสภาฯ ชี้แจงรายละเอียด ขอเชิญครับ  
 
นายศักดิ์ชัย  ภักดีฉนวน -ตามมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครอง 
ปลัดเทศบาล ส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มาตรฐานที่ 1 ด้านการ

บริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 -1. ด้านการบริหารงาน 
   1.4 คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
    ให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีจ านวนคณะกรรมการฯ ไม่น้อยกว่า 9 คน      
แต่ไม่เกิน 15 คน ดังนี้ 

  (3) ผู้แทนจากสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 -มาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ มิได้ก าหนดสัดส่วนของ

สมาชิกสภาเทศบาลฯ ไว้ว่ากี่คน   ดังนั้นกระผมขอให้มีตัวแทนจากสมาชิก
สภาเทศบาลต าบลหนองลาน จ านวน 2 คน และมีวาระการด ารงต าแหน่ง
คราวละ 2 ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 
2 วาระ โดยมีหน้าที่ดังนี้  

 (1) ด าเนินการประชุมคณะกรรมการฯ ภาคเรียนละไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง 
หรือปีการศึกษาละไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง และรายงานผลการประชุมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ 

 (2) ก าหนดแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการงานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในด้านต่างๆ ให้ได้คุณภาพและมาตรฐานการด าเนินการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ตามนโยบายและแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 
 

/(3) เสนอแนะ... 
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 (3) เสนอแนะให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน การพัฒนาคุณภาพศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กแก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 (4) เสนอแนะให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบเลิก หรือย้าย/รวมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

 (5) พิจารณาเสนอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการ
บริหารงานด้านบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 (6) พิจารณาเสนอแผนงาน/โครงการและงบประมาณในการส่งเสริมและ
พัฒนาศูนย์แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 (7) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคมทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา และพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 (8) ส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือการพัฒนาเด็กเล็กของหัวหน้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ครู ครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก      
และระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 (9) ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืน ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ หรือตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และจังหวัดก าหนด 

 
นายอนันต์  ตั้งสุวรรณวงศ์ -ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอผู้ที่สมควรเป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนา 
ประธานสภาฯ เด็กเล็ก จ านวน  2 ท่าน ขอเชิญครับ 
 
นายกิตติภูมิ  สว่างเมฆ -กระผมนายกิตติภูมิ  สว่างเมฆ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 ขอเสนอ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 1.นายสิฐฒิโชค  ขุนสงคราม 

2.นายธานัท  จิโรชรภัส 
 
ที่ประชุม -รับทราบ 
 
นายศักดิ์ชัย  ภักดีฉนวน -ส าหรับการแต่งตั้งคณะกรรมการเรื่องอ่ืนๆ นอกเหนือจากนี้ กระผมขอ 
ปลัดเทศบาล อนุญาตในที่ประชุม  แต่งตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตามความเหมาะสมของแต่

ละเรื่อง  โดยร่วมกับเจ้าหน้าที่ของเทศบาลฯ เพ่ือความรวดเร็วในการ
ท างาน  

 
/ที่ประชุม... 



-13- 
 
ที่ประชุม -รับทราบ 

 
นายอนันต์  ตั้งสุวรรณวงศ์ -มีท่านใดจะแจ้งเรื่องอ่ืนๆ เพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีก 
ประธานสภาฯ กระผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ และขอปิดการ

ประชุมครับ 
 
เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 
 
 
ลงชื่อ    ศักด์ชัย  ภักดีฉนวน  ผู้จดบันทึกการประชุม 
          (นายศักด์ชัย  ภักดีฉนวน) 
  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองลาน  
 
 
  ลงชื่อ  อนันต์  ตั้งสุวรรณวงศ์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                    (นายอนันต์  ตั้งสุวรรณวงศ์) 
                                                      ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองลาน  
 
คณะกรรมการได้ตรวจรายงานการประชุมแล้วเห็นว่ามีข้อความถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 
 
 
          ลงชื่อ      จรัญ  ภูมมาลา       ประธานกรรมการ 
     (นายจรัญ  ภูมมาลา) 
 
 
   ลงชื่อ  สุรินทร์  สามร้อยงาม กรรมการ 
            (นายสุรินทร์  สามร้อยงาม) 
 
 
   ลงชื่อ    บรรจง  ดาปาน กรรมการ 
                  (นายบรรจง  ดาปาน) 


