
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1 ประจำปี พ.ศ.2565 

เมื่อวันที่  7  มกราคม  พ.ศ. 2565  
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 

--------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 

1. นายสมบุญ  เลไธสง    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 
 2. นายบุญส่ง  อนุภาพ    รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 
 3. นายอุทัย  ตลับนาค    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น หมู่ที่ 1 
 4. นายณรงค์ชัย  บัวสะอาด  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น หมู่ที่ 4 
 5. นางสุกัญญา  อำลา    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น หมู่ที่ 5 
 6. นายสมยง  โสพรม    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น หมู่ที่ 6 
 7. นางมาลา  เสริมสงค์    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น หมู่ที่ 7 

8. นายอภิศักดิ์  หันทิพย์   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางน้ำค้าง  พลายละหาร    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 
2. นางสาวธัญญาเรศ  เทียมสวรรค์  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 
3. นางขวัญดาว  กำเนิดสิงห์    รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 
4.  นายประพัฒน์พงศ์  สีหาผล     เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 

 5. นายอนุชา  แสงก่ำ      หัวหน้าสำนักปลัด 
  
เริ่มประชุม    เวลา   10.00  น. 
     เมื่อถึงเวลาประชุมฯ เลขานุการสภาฯ นายอภิศักดิ์  หันทิพย์ ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าประชุมฯ 
ด้วยเวลาอันสมควรจึงขอเรียนเชิญประธานสภาฯ เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่นต่อไป 

นายสมบุญ  เลไธสง ประธานสภาฯ สวัสดีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 
คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 จึงขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ตามระเบียบวาระการประชุม 
ต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องทีป่ระธานจะแจ้งต่อทีป่ระชุม 
      ไม่มี 

 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  

ครั้งแรก  เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 
นายสมบุญ  เลไธสง ประธานสภาฯ มอบให้เลขานุการสภา อบต.วังจั่น ดำเนินการต่อไป 
นายอภิศักดิ์  หันทิพย์ เลขานุการสภาฯ ด้วยทางฝ่ายเลขานุการสภาฯ ได้ส่งสำเนา

รายงานการประชุมดังกล่าวไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมด้วยแล้ว และท่ีประชุมได้ตรวจดูแล้ว 
 

/...นายสมบุญ 
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นายสมบุญ  เลไธสง ประธานสภาฯ สอบถามที่ประชุมว่าสมาชิกท่านใดมีข้อแก้ไข
รายงานดังกล่าวหรือไม่ และให้ที่ประชุมยกมือรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 
ครั้งแรก  เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565  

ที่ประชุม  :  มีมติเห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมฯ 6 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องกระทู้ถาม  
(ไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
      (ไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
      5.1 การแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 

นายสมบุญ  เลไธสง ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 
      นางน้ำค้าง  พลายละหาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น เรียนท่านประทาน
สภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ที่เคารพ 

ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบล เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ตามที่กำหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ดิฉัน นางน้ำค้าง  
พลายละหาร  ได้รับความไว้วางใจจากพ่ีน้องประชาชนในเขตตำบลนาวังจั่น เลือกตั้งให้มาดำรงตำแหน่งนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ นั้น  

บัดนี้ ดิฉันได้กำหนดนโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น เพ่ือแก้ไขปัญหา
ของพ่ีน้องประชาชน และเพ่ิมศักยภาพในการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ให้มีความสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนา  กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด โดยใช้แผนพัฒนาหมู่บ้านมาเป็นข้อมูลใน
การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น  

ดิฉันในฐานะฝ่ายบริหาร ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการบริหารองค์การให้ประสบความสำเร็จ
และ ก้าวหน้าตามฐานานุรูป และบริบทขององค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น จึงขอแถลงนโยบายต่อ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เพ่ือให้ได้รับทราบถึง
เจตนารมณ์และนโยบายของดิฉัน ที่จะสร้างประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนชาวตำบลวังจั่นอย่างทั่วถึง อันจะ
ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของพ่ีน้องประชาชนให้ดีขึ้น โดยมีหลักการและแนวทางในการปฏิบัติงานที่สำคัญ ดังนี้  

๑. ดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ตามที่ได้แสดง
เจตนารมณ์และกำหนดนโยบายให้ไว้กับพ่ีน้องประชาชนเมื่อครั้งเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง โดยจะยึดนโยบายและ
แนวคิดในการทำงาน คือ การบูรณาการทุกภาคส่วน เพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหา และดำเนินโครงการต่างๆ ให้
เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ โดยยึดถือประโยชน์ของประชาชน และประเทศชาติเป็น
หลัก 

๒. การดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล และนโยบายจังหวัดลพบุรี อันเป็นสิ่งที่ เป็น
ประโยชน์ต่อพ่ีน้องประชาชนชาวตำบลวังจั่น เป็นส่วนรวม  

๓. ใช้หลักการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการใน
องค์การ บริหารส่วนตำบลวังจั่น เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ 

/…และท่ีแก้ไข 
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และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม    
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๙๒.๔/ว ๒๙๒๙ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ เป็นแนวทางปฏิบัติ 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และ เป้าหมายของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

๔. นโยบายเร่งด่วน  
๔.๑ แก้ไขปัญหาถนนชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อ ทั้งทางหลวงท้องถิ่น ถนนระหว่างหมู่บ้าน 

หรือถนนเพ่ือการเกษตร  
๔.๒ ให้มีน้ำอุปโภค บริโภค ให้กับประชาชนได้ใช้น้ำสะอาดในการดำรงชีวิตประจำวัน 

อีกท้ังให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตของผู้บริโภคด้วย 
๔.๓ แก้ไขปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างในที่สาธารณะ เพ่ือความปลอดภั ยในชีวิตและ

ทรัพย์สินของประชาชนที่สัญจรในยามค่ำคืน  
๔.๔ การเกษตรกรรม ให้มีศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตรหรือศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี

ทางการ เกษตร ที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างถูกจุด ตามบริบทของพ้ืนที่ โดยน้อมนำ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน  

๔.๕ การพาณิชย์ ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งตลาดที่ถูกต้องตามที่กฎหมายบัญญัติ และ
สร้างตลาดกลางของตำบลให้มีความทันสมัยรองรับการเป็นตำบลน่าอยู่น่าท่องเที่ยว  

๔.๖ การท่องเที่ยว ส่งเสริมให้มีกิจกรรมเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว โดยบูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงานอื่น  

๔.๗ การนันทนาการ ส่งเสริมกิจกรรมการกีฬา การดนตรี การฝีมือ การอาสาสมัคร  
ให้กับเด็กและเยาวชน รวมถึงประชาชนทั่วไป ให้ครบทุกช่วงวัย ให้มีกิจกรรมนันทนาการโดยตลอดทั้งปีตาม
ช่วงเวลาที่เหมาะสม เพ่ือเป็นการสนองนโยบายรัฐบาล และสร้างภูมิคุ้มกันให้คน ในพื้นที่ให้ห่างไกลจากยาเสพ
ติด  

๔.๘ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีคุณภาพ นักเรียนมีความปลอดภัย เป็นแบบอย่างที่ดี ให้ใช้
เป็น สถานที่ดูงานจากที่อ่ืนได ้ 

๔.๙ ศาสนาและวัฒนธรรม สืบสานประเพณีที่ดีงามของตำบลให้คงอยู่ตลอดไป โดยจะ
จัด งานจะต้องมีการเตรียมการในงานนั้นๆ เพ่ือหาแนวทางร่วมกันทั้งตำบล  

๔.๑๐ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีการปลูกป่า ดูแลรักษาให้เติบใหญ่ จัด
โซน ชุมชนกับป่าให้มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ให้แต่ละหมู่บ้านรักษาป่าชุมชน และคนในชุมชนต้อง  ได้รับ
ประโยชน์จากทรัพยากรของชุมชน บุคคลต่างพื้นที่จะมาหาประโยชน์จากในพ้ืนที่ได้ยากขึ้น  

๕. นโยบายทั่วไป  
๕.๑ ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ รวมถึงการสาธารณสุขทั้งมวล  
๕.๒ การรักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความ  

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
๕.๓ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ช่วยเหลือประชาชนเมื่อจะเกิดหรือเกิดภัยพิบัติ

ขึ้น 
๕.๔ ให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ  
๕.๕ ให้มีการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรหรือกิจการสหกรณ์  
๕.๖ ให้มีกิจการพาณิชย์ และส่งเสริมการลงทุน  
๕.๗ ให้มีการวางผังเมือง ปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย  
๕.๘ ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน  
 

/…๕.๙ ส่งเสริม 
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๕.๙ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  
๕.๑๐ ให้มีความเข้มแข็งของชุมชน ทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การ

รวมตัวของกลุ่มอาชีพ การส่งเสริมและพัฒนาบทบาทสตรี  
๕.๑๑ พัฒนาคุณภาพชีวิตในกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในสังคมอย่างทั่วถึง  

ดิฉัน  มีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ ที่จะดำเนินการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ใน
ด้านต่างๆ เพ่ือนำพาตำบลวังจั่นไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า “ตำบลน่าอยู่ ชุมชนมีความ
เข้มแข็ง พัฒนาคุณภาพชีวิต การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ” โดยการบูรณาการทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกัน
แก้ไขปัญหา และดำเนินโครงการต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ โดยยึดถื อ
ประโยชน์ของประชาชน และประเทศชาติเป็นหลัก จึงได้จัดทำนโยบายการพัฒนาและการบริหารขึ้น โดยสาน
ต่อนโยบายเดิม และเพ่ิมเติมนโยบายใหม่ ซึ่งจะได้แถลงนโยบายการพัฒนาและการบริหารต่อที่ประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลในครั้งนี้  

ในการกำหนดนโยบายการพัฒนา ได้ดำเนินการกำหนดนโยบายการพัฒนาให้สอดคล้อง
กับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และอำนาจหน้าที่ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม แผนพัฒนาจังหวัดลพบุรี ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
ลพบุรี โดยมุ่งเน้นแก้ปัญหาความเดือดร้อนและตอบสนองต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญ 

 
ที่ประชุม   รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 นายสมบุญ  เลไธสง ประธานสภาฯ ในวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ 
ทุกๆ ท่าน เพ่ือไม่เสียเวลาในวันนี้ขอปิดประชุม 
 
ปิดประชุมเวลา   11.30 น.  
 
 
 

ลงชื่อ             อภิศักดิ์  หันทิพย์   ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                                (นายอภิศักดิ์  หันทิพย์) 
            ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 
                                  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 

 
 
 
 
 
 
 
 

/…คณะกรรมการ 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบบันทึกการประชุมฯ แล้วเห็นว่าถูกต้อง  
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

 

ลงชื่อ                   ประธานกรรมการฯ 
                                             (นายณรงค์ชัย  บัวสะอาด) 
                                              สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 
 

ลงชื่อ                                 กรรมการฯ 
                                              (นางมาลา  เสริมสงค์) 
                                            สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 
 

ลงชื่อ                                 กรรมการและเลขานุการฯ 
                                              (นางสุกัญญา  อำลา) 
                                            สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 
 
 
การรับรองรายงานการประชุม 

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ในคราวการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 
พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 ได้มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลวังจั่น ครั้งแรก  

 
 
 

 
ลงชื่อ          ผู้รับรองรายงานการประชุม 

 (นายสมบุญ  เลไธสง) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 

 


