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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย  
สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1/2565 

วันที่  4   มกราคม   2565  เวลา   10.00  น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย  

    
   ผู้มาประชุม 
                          
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมาย

เหตุ 
1 นายโกสินทร์  เจริญธนสาคร    ประธานสภา อบต.ฯ โกสินทร์  เจริญธนสาคร  ม.2 
2 นายสุรศักดิ์  จิตเกษมวนา  รองประธานสภา อบต.ฯ   สุรศักดิ์  จิตเกษมวนา ม.4 
3 นายวิชัย  ถาวรสิงขร   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 วิชัย  ถาวรสิงขร  
4 นายไชยยา  รับพรนิรันดร์    สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 ไชยยา  รับพรนิรันดร์  
5 นายยอดชาย  คุณาวัชระกุล    สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 ยอดชาย  คุณาวัชระกุล  
6 นายสิทธิศักดิ์  กมลวุฒิเวช   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 สิทธิศักดิ์  กมลวุฒิเวช  

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชือ่-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายวีรศักดิ์  ชาญวิริยะ   นายก อบต.ฯ วีรศักดิ์  ชาญวิริยะ  
2 นายพรชัย  ยิ่งกว่าผู้พิชิต   รองนายก อบต.ฯ พรชัย  ยิ่งกว่าผู้พิชิต  
3 นายชูชัย  เจริญพันธุ์คีรี  รองนายก อบต. ฯ ชูชัย  เจริญพันธุ์คีรี  
4 นายอนุศักดิ์  ปัญญาพรเลิศ   เลขานุการ นายก อบต. อนุศักดิ์  ปัญญาพรเลิศ  
5 นางสาวอรุณรัตน์  วัฒนไกรลาศ  นักจัดการงานทั่วไป  อรุณรัตน์  วัฒนไกรลาศ  
6 นางสาวสุรีย์รัตน์  นันตา  เจ้าพนักงานธุรการ สุรีย์รัตน์  นันตา  

   
เริ่มประชุมเวลา     10.00 น. 
ประธานสภาฯ  -  เมื่อสมาชิกสภามาครบองค์ประชุม  ผมขอเปิดการประชุมสภา อบต.ขุนแม่ลาน้อย   

สมัยสามัญสมัยที่  1 ครั้งที่  1 ประจ าปี  พ.ศ.2565 วันที่   4 มกราคม 2565                             
ณ   ห้องประชุมสภา อบต. ขุนแม่ลาน้อย  

 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
          ไม่มี  

ระเบียบวาระท่ี 2                เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
ประธานสภา ฯ                     ไม่มี  

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่อง การแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย  
นายโกสินทร์  เจริญธนสาคร - ในระเบียบวาระที่ 3 เรื่องแถลงนโยบายของผู้บริหาร กระผมขอเชิญท่าน 
ประธานสภา ฯ                         นายก ได้ชี้แจงรายละเอียดนโยบายต่อไปครับ   
 

-/นายวีรศักดิ์.......  
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นายวีรศักดิ์  ชาญวิริยะ -  เรียนท่านประธานสภา อบต.ขุนแม่ลาน้อยที่เคารพ และ สมาชิกสภา อบต.                  
นายก อบต.                         ขุนแม่ลาน้อย  ตามที่ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 

แม่ ฮ่องสอน ได้มีหนังสือเลขที่    ลต (มส)  0002/1103 ลงวันที่  27 
ธันวาคม  2565  ได้รับรองการได้รับแต่งตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลขุนแม่ลาน้อย ของกระผม และตามมติของคณะกรรมการการเลือกตั้ง           
ลงวันที่  20 ธันวาคม  2564  นั้น  

  บัดนี้กระผมได้ก าหนดแนวนโยบายเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารราชการ 
ภายใต้กรอบของกฎหมาย และเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายที่กระผมได้ให้ค ามั่น
สัญญาไว้กับพ่ีน้องประชาชนชาวต าบลขุนแม่ลาน้อย นโยบายของกระผมที่
แถลงในวันนี้เกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกภาคส่วน 
และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ใน ระเบียบ กฎหมาย ที่ ใช้ในการ
บริหารราชการขององค์การบริหารราชการส่วนต าบลทุกฉบับ 
-  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย ที่เคารพเพ่ือให้
การบริหารราชการในอ านาจของนายกองค์การบริหารส่ วนต าบล               
ขุนแม่ลาน้อย เป็นไปตามนโยบายที่ ให้ ไว้ต่อ พ่ีน้องประชาชนต าบล               
ขุนแม่ลาน้อย และเพ่ือเป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 มาตรา 58/5 ที่ก าหนดไว้ว่า  ก่อนที่นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลจะเข้ารับหน้าที่ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแถลง
นโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโดยไม่มีการลงมติภายใน 30  วัน
นับตั้งแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล กระผม
จึง ขอแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย  
ดังตอ่ไปนี้ 

                                          1. ด้านสังคมชุมชนและเศรฐกิจ   
   1.1  ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน ปรับปรุงถนน เหตุผลเพราะ ได้เห็น
ถึงปัญหาและความต้องการภาคประชาชนมาตลอด มีความจ าเป็นต้อง
ได้รับการแก้ไขด่วน  ประกอบกับเส้นทางเขตรอยต่อระหว่างสัญจรติด
เขตแม่แจ่มเป็นเส้นทางล าเลียงพืชผลทางการเกษตร เป็นทางขนส่ง
สร้างรายได้ให้ประชาชน 
1.2  จัดให้มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เป็นการสร้างกลุ่มสร้างอาชีพใน
ชุมชนเชิงบูรณาการการมีส่วนร่วมด้วยกัน  
1.3 การจัดการออมทรัพย์ในหมู่บ้าน  เริ่มต้นจากกลุ่มไม่กี่คน เพ่ือให้
เกิดกองทนุในชุมชน เพ่ือช่วยเหลือตนเอง  
1.4 หมู่บ้านสีเขียว  จัดให้มีความปลอดภัยแต่ละหมู่ที่   สะอาด
เรียบร้อย ตั้งแต่เขตต่อระหว่างบ้านห้วยผึ้งใหม่ มาถึงถนนหน้า อบต.
ศาลาในหมู่บ้าน ถนนสองข้างทางหมู่บ้านต้องสะอาด เป็นหมู่บ้าน
ต้นแบบได้   

 
 

/- 1.5 จัดให้มี......... 
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1.5 จัดให้มีหมู่บ้านปลอดภัย กับทรัพย์สิน แต่ละหมู่บ้านต้องมีความ
ปลอดภั ย  มีแสงสว่ างโดยครอบคลุม  ชุมชนสว่าง ด้ วยไฟ ฟ้ า                     
และปลอดภัยจากยาเสพติดด้วยเช่นเดียวกัน  โดยมีส่วนร่วมบูรณาการ
กับฝ่ายปกครอง 
1.6 การท่องเที่ยว การพัฒนาต้องควบคู่ เศรษฐกิจชุมชนไปด้ วย                 
เชิงวัฒนธรรม อัตลักษณ์เอกลักษณ์ของตัวเราเอง โดยจะเน้นให้ต าบล
ขุนแม่ลาน้อยเราขึ้นชื่อด้วยทุ่งคริสมาสต์หรือดอกคริสมาสต์  เริ่มต้น
ข้างๆทางตั้งแต่เขตรอยต่อบ้านห้วยผึ้งใหม่ (แม่โถ) ไปจึงถึงเขตสิ้นสุด
ถึงต าบลขุนแม่ลาน้อยระหว่างทางปลูกต้นคริสมาสต์ ข้อเด่นคือเป็น
เอกลักษณ์ต าบลไปใหนมาใหนมีคนคิดถึง   

                                     ด้านที่  2  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
เหตุผลเพราะ  ต าบลขุนแม่ลาน้อยเป็นแหล่งเกษตรกรรม เราจะไม่
ละเลยทรัพยากรป่าไม้ของเรา  สิ่งแวดล้อมมีผลต่อการด ารงชีพของ
ประชาชน  
2.1 สร้างระบบน้ า อุปโภค บริโภค และพัฒนาระบบน้ าด้ าน
เกษตรกรรม สิ่งส าคัญที่เราขาดไม่ได้คือระบบน้ า ถ้าเราไม่มีการบริหาร
จัดการน้ าที่ดี มีแผนน้ าที่ดีเราจะมีปัญหาระบบน้ า ในส่วนนี้การเอา
ดูแลเอาใจใส่ สองส่วน   น้ าบริโภค จัดให้มีการบริหารน้ าอย่างสะอาด 
มีระบบน้ าไปถึงทุกบ้าน มีคนดูแลเอาใจใส่ 
ระบบน้ าเกษตรกร จะมีการวางแผนผังใหม่ทั้งหมดน้ าต้องมีระบบ
เชื่อมโยงกันให้ได้ ข้อดีต าบลคือน้ าห้วยไม่เคยขาดแคลนมีตลอดฤดู 
เพียงแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับแหล่งทุนเก็บน้ าให้อยู่ 
2.2. อนุรักษ์และทดแทนระบบนิเวศน์ ป่าต้นน้ าที่เสื่อมโทรมต้องได้รับ
การดูแลและป้องกัน  
ด้านที่ 3 ทรัพยากรบุคคลและวัฒนธรรม  
3.1 ส่งเสริมด้านการศึกษาและโรงเรียนผู้สูงอายุ  มีแผนเสริมสร้าง
สนับสนุน  ให้การสนับสนุนเต็มที่ด้านการศึกษาท้ังโรงเรียนเอกชน 
ระบบการศึกษาด้านผู้สูงอายุ  จะเห็นได้ว่าจ านวนผู้สูงอายุในประเทศ
ไทยมีสถิติ เพ่ิมขึ้น จ านวนเด็กจะลดลง  จะให้มีโรงเรียนต้นแบบ
ผู้สูงอายุจ านวน 1 แห่งก่อน  
3.2 สนับสนุนด้านกีฬาทุกประเภท  จะส่งเสริมกีฬาทุกเพศทุกวัย ให้
ก้าวไปสู่สังคมท่ีกว้างขึ้น ขับเคลื่อนไปด้วยกัน ไปสู่กีฬาที่ดีทุกชนิด  
3.3 ยกระดับสินค้ากลุ่มพัฒนาอาชีพ เช่น otop มีกลุ่มมีอาชีพให้กับ
ต าบลขุนแม่ลาน้อย  เช่น ข้าว แต่ข้าวของต าบลต้องมีเอกลักษณ์
ตนเอง ให้มีคุณภาพของตนเอง 
3.4  จัดให้มีการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมชนเผ่าคุณธรรม จริยธรรม  
ให้มีที่จับต้องได้ เช่น  กิจกรรมจัดการร่วมผลิตภัณฑ์ ชนชาติพันธุ์ใน
การโชว์การแสดง เป็นรูปธรรมที่แตะต้องได้ เพ่ือให้เป็นประวัติศาสตร์
ชนเผ่า มีห้องเรียนรู้  ได้ศึกษาเชิงวิชาการต่อรุ่นหลังต่อไป   
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 ประธานสภา ฯ       -   เมื่อท่านนายกแถลงนโยบายทั้งหมด สมาชิกท้องถิ่นมีข้อซักถามและ                             
อภิปรายสนับสนุนหรือคัดค้านนโยบายของนายกได้ หรือนโยบายข้อใด                            
ของท่านนายกที่สมาชิกไม่เข้าใจหรือไม่ชัดเจนเชิญท่านสมาชิกซักถามได้นะ
ครับ 

 ที่ประชุมสภา    ไม่มี / รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่อง  การแต่งตั้งรองนายก อบต.ขุนแม่ลาน้อย และเลขานุการนายก อบต. 
ประธานสภา ฯ อบต.  เชิญนายก อบต.เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด 
นายก อบต.  เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผมขอแจ้ง

ต่อในที่ประชุม เกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะทีมงานผู้บริหารต าแหน่งรองนายก 
อบต.ดังนี้ 

1. นายพรชัย  ยิ่งกว่าผู้พิชิต  เป็น  รองนายก อบต. (คนที่  1)  
2. นายชูชัย  เจริญพันธุ์คีรี    เป็น  รองนายก อบต. (คนที่ 2)  

ที่ประชุม    รับทราบ  
------------------ เวลา  12.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน --------------- 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการสภา  
ประธานสภาฯ อบต.   สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิก 

สภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่าง ๆ  ตามความจ าเป็นแก่
กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี้  

    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
นายสุรศักดิ์  จิตเกษมวนา  เสนอ นายวิชัย  ถาวรสิงขร ส.อบต.หมู่  1   
     ผู้รับรอง 1. นายยอดชาย  คุณาวัชระกุล ส.อบต.หมู่  3   
 

นายยอดชาย  คุณาวัชระกุล เสนอ นายไชยยา  รับพรนิรันดร์  ส.อบต.หมู่ 1   
     ผู้รับรอง  นายสิทธิศักดิ์  กมลวุฒิเวช ส.อบต.หมู่ 5  
 

นายไชยยา  รับพรนิรันดร์  เสนอ นายสิทธิศักดิ์  กมลวุฒิเวช ส.อบต.หมู่ 5      
  ผู้รับรอง นายวิชัย  ถาวรสิงขร  
ประธานสภาฯ อบต.  สรุปคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุน 

 แม่ลาน้อย คือ   
 1  นายวิชัย  ถาวรสิงขร ส.อบต.หมู่  1  
  2  นายไชยยา  รับพรนิรันดร์  ส.อบต.หมู่ 1    

3  นายสิทธิศักดิ์  กมลวุฒิเวช ส.อบต.หมู่ 5   
ที่ประชุม     รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี  4          เรื่องการคัดเลือกตัวแทนคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
       จ านวน  2  ชุด   
ประธานสภา ฯ          -  ในวาระที่ 4 เรื่องการพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น              

ผมขอเชิญเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนชี้แจงเหตุผล และหลักเกณฑ์การ
คัดเลือก 

/- ตามระเบียบ........ 
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 -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นมีคณะกรรม  
                               การจัดท าแผนจ านวน 3 ชุด  คือ 
                                 1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  (17  คน)  ประกอบด้วย 
                                      1.นายก อบต.                               เป็น                       ประธาน  
                                      2.รองนายก อบต.ทุกคน                                               กรรมการ 
                                      3.สมาชิกสภาท้องถิ่นคัดเลือก 3 คน               กรรมการ 
                                      4.ผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกคัดเลือก  3คน                              กรรมการ 
                                      5.ตัวแทนภาคราชการ/รัฐวิสาหกิจที่นายกคัดเลือก 3 คน       กรรมการ 
                                      6.ผู้แทนประชาคมทีป่ระชาคมท้องถิ่นคัดเลือก 3 คนไม่เกิน 6 คน      กรรมการ 
                                      7.ปลัด อบต.                                                              เลขานุการ 
                                      8.นักวิเคราะห ์ฯ                                                       ผู้ช่วยเลขานุการ 
                                                                

                                   2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา  7  คน ประกอบด้วย 
                                      1.ปลัด อบต.                                                          ประธาน                    
                                      2.หัวหน้าส่วนการบริหารของ อบต.                               กรรมการ 
                                      3.ผู้แทนประชาคมที่ท้องถิ่นคัดเลือก 3 คน                       กรรมการ 
                                      4.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ฯ                เลขานุการ 
 

                                   3. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  (11 คน  ) ประกอบด้วย 
                                       1.สมาชิกสภาท้องถิ่นคัดเลือก  3  คน 
                                       2.ผู้แทนประชาคมคัดเลือก      2  คน 
                                       3.ผู้แทนหน่วยงานที่เกีย่วข้องที่นายกคัดเลือก   2  คน 
                                       4.หัวหน้าส่วนการบริหารคัดเลือกกันเอง  2  คน 
                                       5.ผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกคัดเลือก   2   คน 

และในโอกาสนี้สภา อบต. ต้องคัดเลือกตัวแทน จ านวน 2 ชุด  คือตัวแทน
คณะจัดท าแผนพัฒนา  จ านวน  3  ท่าน  และตัวแทนติดตามงานและ
ประเมินผลจ านวน 3 ท่าน                             

ประธานสภา อบต. ฯ       -    เมื่อสมาชิกเข้าใจรายละเอียดแล้ว ผมขอให้สมาชิกเสนอชื่อที่ท่านเห็นว่า 
เหมาะสมในการเป็นกรรมการชุดที่ 1 คือ คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนา 3  

นายสุรศักดิ์  จิตเกษมวนา  เสนอ นายวิชัย  ถาวรสิงขร ส.อบต.หมู่  1   
     ผู้รับรอง 1. นายยอดชาย  คุณาวัชระกุล ส.อบต.หมู่  3  
     ผู้รับรอง  นายสิทธิศักดิ์  กมลวุฒิเวช ส.อบต.หมู่ 5  

 นายยอดชาย  คุณาวัชระกุล เสนอ นายไชยยา  รับพรนิรันดร์  ส.อบต.หมู่ 1   
     ผู้รับรอง  นายสิทธิศักดิ์  กมลวุฒิเวช ส.อบต.หมู่ 5  

ผู้รับรอง 1. นายยอดชาย  คุณาวัชระกุล ส.อบต.หมู่  3  
 

นายไชยยา  รับพรนิรันดร์  เสนอ นายสิทธิศักดิ์  กมลวุฒิเวช ส.อบต.หมู่ 5      
  ผู้รับรอง 1. นายวิชัย  ถาวรสงิขร  
                                                     2.นายสุรศักดิ์  จิตเกษมวนา  ส.อบต.หมู่ 4   
ที่ประชุมสภา    รับทราบ  

/- ระเบียบวาระ........ 



6 
 

 
 
ระเบียบวาระท่ี  5               เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภา ฯ      -  สมาชิกท่านใดมีเรื่องเพ่ือแจ้งให้ทราบ หรือมีเรื่องอะไรจะหารือในที่ประชุม      
                                           ขอเรียนเชิญ 
ที่ประชุม     ไม่มี  

- ถ้าไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเพ่ิมเติม ขอยุติการประชุมสภาไว้เพียงเท่านี้  
 
 ปิดประชุม เวลา   14.00 น. 
                                      
 
       
     (ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรี .........เกษม จี้ปุ๊ด......... ผู้จด/บันทึกรายงานการประชุม 
                          (เกษม  จี้ปุ๊ด)  
        เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย  
 
 
     (ลงชื่อ) ..........โกสินทร์  เจริญธนสาคร......ผู้ตรวจรายงานการประชุมสภา  
      (นายโกสินทร์  เจริญธนสาคร)  
           ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย                                                        
                            
                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                   
                               
               
                                 
                                                                                 
 
                                                                                                                   
                                                                               
             
 
                                                                                 
 
                                                                                       
 
 
 
                                                              


