๑
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี 2565
เมื่อวันที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ.2565
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
--------------------------สมาชิกผู้มาประชุม
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6
7.
8.
9

จานวน 8 คน

ชื่อ - สกุล
นายบุญส่ง เชิดสูงเนิน
นายพยุงศักดิ์ เรียงสันเทียะ
นายกาศ แดงสันเทียะ
นางสาวสมร ขึมสันเทียะ
นางพิกุล
กิตติวราพล
นายวีระ
เจิมขุนทด
นายธีรชัย
ช่วยงาน
นายโสภณ
โพธิ์ศรี
นางสมจิตร ธรรมมา

ตาแหน่ง
ประธานสภา อบต.บึงอ้อ
รองประธานสภา อบต.บึงอ้อ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9
เลขานุการสภาฯ

ลายมือชื่อ
บุญส่ง เชิดสูงเนิน
พยุงศักดิ์ เรียงสันเทียะ
กาศ แดงสันเทียะ
สมร ขึมสันเทียะ
พิกุล กิตติวราพล
วีระ เจิมขุนทด
ธีรชัย ช่วยงาน
โสภณ โพธิ์ศรี
สมจิตร ธรรมมา

ผู้ไม่มาประชุม จานวน - คน
ผู้เข้าร่วมประชุม จานวน 18 คน
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ชื่อ - สกุล
นายมานพ ปลอดสันเทียะ
นายจาเนียร นาคขุนทด
นายประเสริฐ กฤษณหมื่นไวย
นายวันชัย ลับสันเทียะ
นายอานนท์ โรจน์บูรณาวงศ์
นายสายชล กิสันเทียะ
นายมานะ งัดสันเทียะ
นายชูชาติ เมฆขุนทด
นายเด่น ทูพันดุง
นายอนันต์ ภูมิโคกรักษ์
นายหัสธชัย ดารงไทย

ตาแหน่ง
นายก อบต.บึงอ้อ
รองนายก อบต.บึงอ้อ
รองนายก อบต.บึงอ้อ
เลขานุการนายก อบต.บึงอ้อ
ผู้อานวยการกองช่าง
กานันตาบลบึงอ้อ
ผู้ใหญ่บ้านโนนตาล หมู่ที่ 2
ผู้ใหญ่บ้านกุ่มพะยา หมู่ที่ 3
ผู้ใหญ่บ้านหนองกระโดน หมู่ที่ 5
ผู้ใหญ่บ้านบึงสมบูรณ์ หมู่ที่ 9
ผู้ใหญ่บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 7

ลายมือชื่อ
มานพ ปลอดสันเทียะ
จาเนียร นาคขุนทด
ประเสรอฐ กฤษณหมื่นไวย
วันชัย ลับสันเทียะ
อานนท์ โรจน์บูรณาวงศ์
สายชล กิสันเทียะ
มานะ งัดสันเทียะ
ชูชาติ เมฆขุนทด
เด่น ทูพันดุง
อนันต์ ภูมิโคกรักษ์
หัสธชัย ดารงไทย

12.นายสมอาจ/...

๒
12.
13.
14.
15.
16.
17.

นายสมอาจ ร่ายสูงเนิน
นายณัฐพล การินรัตน์
นายปองศักดิ์ เอสันเทียะ
น.ส.สมรักษ์ กุศลการณ์
น.ส.วิยดา โนนม่วง
จ.อ.จิรวัฒน์ ดอกศร

ผู้ใหญ่บ้านบึงอ้อ หมู่ที่ 1

สมอาจ ร่ายสูงเนิน
ผู้ใหญ่บ้านโนนตาลใหญ่ หมู่ที่ 8 ณัฐพล การินรัตน์
ผู้ใหญ่บ้านดอนมะเกลือ หมู่ที่ 6 ปองศักดิ์ เอสันเทียะ
ผู้อานวยการกองคลัง
สมรักษ์ กุศลการณ์
หัวหน้าสานักปลัด
วิยดา โนนม่วง
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จิรวัฒน์ ดอกศร

18.

นายลาพูล จันทร์ทอง

นักจัดการงานทั่วไป

ชานาญการ

ลาพูล จันทร์ทอง

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
นางสมจิตร ธรรมมา
เลขานุการสภา

บัดนี้ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ มาประชุมพร้อมกัน จานวน
8 คน ถือว่าครบองค์ประชุม จึงขอเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึง
อ้อ นายบุญส่ง เชิดสูงเนิน จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย
เลขานุการอ่านประกาศอาเภอขามทะเลสอ เรื่องเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1
ครั้งที่ 1 ประจาปี 2565 และขอเชิญท่านประธานสภากล่าวเปิดประชุม และ
ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายบุญส่ง เชิดสูงเนิน ผมขอเปิดประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2565 ก่อนอื่นต้องขอ
ประธานสภา
แสดงความยินดี กับท่านนายก และทีมผู้บริหารที่ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องชาว
ตาบลบึงอ้อให้ได้เข้ามาทาหน้าที่บริหารงานอีกครั้งหนึ่ง ครับ
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาครั้งที่ผ่านมา การประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลครั้งแรก
นายบุญส่ง เชิดสูงเนิน มีสมาชิกสภาท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมสภาหรือไม่ครับ
ประธานสภา
ที่ประชุมสภา
ไม่มี
นายบุญส่ง เชิดสูงเนิน ถ้าไม่มีสมาชิกสภาท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมสภา ผมขอมติที่ประชุมสภารับรอง
ประธานสภา
รายงานการประชุมสภาครั้งที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565
มติที่ประชุมสภา
เห็นชอบ 6 เสียง
งดออกเสียง 2 เสียง
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องด่วน
3.1 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลบึงอ้อ
นายบุญส่ง เชิดสูงเนิน ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหาร
ประธานสภา
ส่วนตาบลบึงอ้อ ขอเชิญครับ

นายมานพ/...

๓
นายมานพ ปลอดสันเทียะ เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
นายก อบต.บึงอ้อ
ส่วนตาบลบึงอ้อทุกท่าน
ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ ได้ดาเนินการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบล บึ ง อ้ อ เมื่ อ วัน ที่ 28 พฤศจิ กายน 2564 และส านั กงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ลต(นม)0002/ว 221 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2564
ประกาศผลรับรองการได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อแล้ว
นั้นตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ. 2562 มาตรา 58/5 ได้บัญญัติไว้ว่า ก่อนนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเรียกประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแถลงนโยบาลต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนตาบล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วัน
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตาบลในการบริหารงานองค์การบริหาร
ส่วนตาบลบึงอ้อ ซึ่งกระผม นายมานพ ปลอดสันเทียะ ดารงตาแหน่งนายกองค์การ
บริห ารส่วนตาบลบึงอ้อ ช่วงระยะเวลา 4 ปี นับแต่วันเลือกตั้งเป็นต้นไป กระผมจะ
บริหารงานโดยยืดหลักการ “ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมพัฒนา” เพื่อสร้างความมั่นคงแข็งแรง
ให้กับสังคมในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ ทิศทางการพัฒนาจะยึดความ
ต้องการของประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ ทั้งในระยะสั้น ระยะปาน
กลางและระยะยาว ของการพัฒนาประชาชนจะมีส่วนร่วมในการบริหารงานโครงการ
ต่างๆ ซึ่งประชาชนจะได้รับประโยชน์โดยตรงจากการบริหารงานโครงการนั้น ๆ
ภายใต้หลักการ “ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมพัฒนา” กระผมจะบริหารงานองค์การบริหารส่วน
ตาบลบึงอ้อ ไปสู่แนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี (Good Governance) เพื่อ
สร้างระบบบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ ปราศจากการทุจริต บนพื้นฐานการมีส่วน
ร่วมของทุกฝ่ายในสังคม ซึ่งกระผมมุ่งเน้นให้ความสาคัญกับการทางานเชิงบูรณาการ
โดยสอดคล้ องกับ แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ แผนการบริห ารราชการ
แผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด และจังหวัด และนโยบายทิศทางการพัฒนา
ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น ในเขตจั งหวั ด นครราชสี ม า และแผนชุ ม ชนในการ
ประสานสัมพันธ์ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทุกระดับในสังคม องค์การบริหารส่วน
ตาบลบึงอ้อจะเป็นแกนกลางในการขับเคลื่อนกลไกทางการบริหาร เพื่ อเสริมสร้างฐาน
รากของสั ง คมในเขตองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบึ ง อ้ อ มี ค วามสงบ สะดวก สะอาด
ปลอดภัย มีเศรษฐกิจฐานรากที่เข้มแข็ง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี วิถีชีวิตมีความสุข
ซึ่งได้กาหนดนโยบายในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ ดังนี้
1. นโยบายการบริหารงานราชการ
1.1 ส่งเสริมให้ข้าราชการ ลูกจ้าง บุคลากรในหน่วยงาน ปฏิบัติงานโดยยึดวิสัยทัศน์
แผนงานและนโยบายของนายกองค์การบริห ารส่ ว นตาบลบึงอ้อที่แถลงต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล บึงอ้อ เร่งพัฒนาคุณภาพของบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถ/...

๔
ความสามารถและให้มีทัศนคติที่เอื้อต่องานบริการประชาชนเพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชน โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
1.2 ส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรให้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม โดยเข้ารับการอบรม
ศึกษาดูงานในหลักสูตรต่างๆ และแหล่งความรู้จากเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนา
ความรู้มาพัฒนาตนเองและหน่วยงาน
1.3 สนับสนุนให้มีการประเมิลผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้าง และบุคลากรใน
องค์กร เพื่อสร้างขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงาน และมีประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ
เป็นบุคลากรดีเด่นประจาเดือนและประจาปี
1.4 จัดให้มีแผนผังการบริหารงานในองค์กร โดยมีรูปภาพ ตาแหน่ง หน้าที่รับผิดชอบติด
ในที่เปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ เพื่อความสะดวกในการติดต่อราชการ
1.5 ส่งเสริมให้ประชาชน และองค์กรเอกชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นรวมทั้ง
จัดให้มีการประเมินผลการบริหารราชการ ตั้งแต่กระบวนการตัดสินใจ การกาหนด
นโยบาย การจั ดซื้อจัดจ้าง เพื่อความโปร่งใส มีประสิทธิภ าพและตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้
ทราบทุกช่องทาง ตามหลักธรรมาภิบาล
1.6 ส่ ง เสริ ม การใช้ เ ทคโนโลยี ส าหรั บ การบริ ห ารและการจั ด การสมั ย ใหม่ เ พื่ อ ให้
ตอบสนองต่อการให้บริการประชาชน โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้เพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาใช้
บริการ
2. นโยบายด้านเศรษฐกิจ
2.1 ส่ ง เสริ ม เกษตรกรพี่ น้ อ งประชาชน น้ อ มน าแนวทางเศรษฐกิ จ พอเพี ย งใน
พระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และรัชกาลปัจจุบัน มา
ปรับใช้ในการดาเนินชีวิต
2.2 ส่งเสริมอาชีพเกษตรให้มีความยั่งยืน ลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยว ลดการใช้สารเคมี
โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสดทดแทนเพื่อลดต้นทุนการผลิต ทั้งยังเป็น
การส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดี
2.3 ส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม สนับสนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ วิสาหกิจชุมชน
รวมกลุ่ มผลิ ตภัณฑ์จากพืช สั ตว์และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้ เป็นเจ้าของกิจการหรือ
ผลิตภัณฑ์ สร้างแปรนด์เพื่อการตลาด สนับสนุนให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนและวิชาการ
เพื่อเพิ่มทักษะและพัฒนาต่อยอดให้ตรงตามความต้องการของตลาดและผู้บริโภค
อย่างยั่งยืน

2.4 ร่วมมือกับ/...
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2.4 ร่วมมือกับเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ ส่งเสริมการตลาด การจัดการฟาร์ม
ร่วมแก้ปัญหากับหน่วยงานที่รับผิดชอบในการแก้ไขโรคระบาดในสัตว์ เช่น โรคลัม
ปีสกิน โรคปากและเท้าเปื่อย ในโค- กระบือ โรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว
2.5 ส่งเสริมให้ ได้รับความสะดวกในการประกอบอาชีพ ด้วยการปรับปรุง ซ่อมแซม
ถนน ประปา ไฟฟ้า แหล่งน้า และอื่นๆ เพิ่มความรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ต่อการนา
ผลผลิตทางการเกษตรสู่ผู้บริโภคและตลาด
2.6 ส่งเสริมการรวมกลุ่มในรูปแบบสหกรณ์ เน้นการทางานเป็นทีม
2.7 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการผลิต จาหน่าย เช่น การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ การ
ขุดบ่อบาดาล การขายสินค้าของชุมชนแบบออนไลน์ และศูนย์ตลาดกลางหมู่บ้าน
ตาบลและอาเภอ
3. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3.1 ปรับปรุง ก่อสร้าง ซ่อมแซม ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนหินคลุก ถนนลูกลัง
และถนนดิน ถนนภายในหมู่บ้านเชื่อมติดต่อระหว่างหมู่บ้าน ตาบล อาเภอ และ
จังหวัด โดยการประสานแผนการพัฒนากับหน่วยงานราชการอื่นๆเพื่อให้ประชาชน
ได้ใช้เส้นทางสัญจรในการติดต่อกับชุมชน โรงพยาบาล สถานที่ราชการอื่น ๆ และ
ขนถ่ายสินค้าพืชผลทางการเกษตรได้ อย่างสะดวกรวดเร็วและลดมลภาวะ มลพิษ
จากฝุ่นละออง (PM 2.5)
3.2 จัดให้มีแหล่งน้าเพื่อการเกษตร ทั้งใต้ดิน บนดินให้ทั่วถึง และเพียงพอเหมาะสมต่อ
การทาการเกษตร
3.3 จัดสรรงบประมาณและขอรับเงินอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อจัด
ให้มีน้าอุปโภคบริโภคที่สะอาดให้กับประชนในพื้นที่
3.4 ส่งเสริมสนับสนุนการดูแลบารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน ผลิตน้าประปาให้สะอาด
มี ปริมาณเพียงพอกับความต้องการใช้ของประชาชนในพื้นที่
3.5 ประสานงานขยายเขตไฟฟ้าให้ทั่วถึงทุกครัวเรือนในเขตพื้นที่ตาบล ติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่างตาม ถนน ชุมชน และสถานที่สาคัญของตาบล
3.6 จัดให้มีทางระบายน้าของชุมชน การบารุงรักษา ขุดลอกทางระบายน้าไม่ให้ท่วม
บ้านพักอาศัย พืชผลทางการเกษตร นาข้าว บ่อเลี้ยงปลาของประชาชน เพื่อไม่ให้
เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
3.7 ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้าทิ้ง น้าเสียของชุมชนอย่างเป็นระบบ
4. นโยบายด้านสังคม
4.1 เรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ร่วมกับ อปพร.ในท้องที่ ตารวจ สภ.ขาม
ทะเลสอ เฝ้าระวังป้องกันเหตุด่วน – เหตุร้าย จัดให้มีสายด่วน อบต.แจ้งเหตุ
เพื่อเข้าถึงเหตุการณ์ อย่างทันท่วงที

4.2 ติดตั้งกล้อง/...
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4.2 ติดตั้งกล้องวงจรปิดในชุมชน ถนน ส่วนราชการ พื้นที่เสี่ยง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งใน
มาตรการเฝ้าระวัง
4.3 ร่วมกับองค์กรต่าง ๆ จัดทาแผนบูรณาการในการป้องกัน กาจัดและแก้ปัญหายา
เสพติดที่ ระบาดหนัก การพนัน การหลอกลวงต้มตุ้น ด้วยวิธีการต่าง ๆ จากเหล่า
มิจฉาชีพ การหลอกลวงทางเทคโนโลยีและสื่อสารออนไลน์
4.4 ให้การสงเคราะห์และจัดสวัสดิการแก่เด็กผู้ด้อยโอกาส คนพิการ คนชรา และ
ผู้สูงอายุอย่างทั่วถึง สามารถดารงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุขในสังคม
4.5 สนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐและ
องค์กรทางสังคม ได้แก่สิทธิในการศึกษาเล่าเรียนฟรี สิทธิทางการรักษา สิทธิในการ
เยียวยาจากผลกระทบในอาชีพและอุบัติภัยต่าง ๆ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้มี
ฐานะยากจนและผู้ด้อยโอกาส
4.6 ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สภาพแวดล้อมที่ดี มีสุขอนามัยที่ดี ได้รับการ
ตรวจสุขภาพ ส่งเสริมการออกกาลังกาย การเข้าถึงการรักษา การฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคต่างๆ เช่น โรคโควิด – 19 โรคไข้หวัดใหญ่ โรคไข้เลือดออก การเฝ้าระวังการ
ระบาดการกักตัวผู้ติดเชื้อ
4.7 จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชน เพื่อให้มี
ความรู้ในการป้องกันและบริหารจัดการสาธารณภัยอย่างเป็นระบบและทันสมัยอยู่
ตลอดเวลา
4.8 สนับสนุนการฝึกอบรมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จัดหา
วัสดุอุปกรณ์ และยานพาหนะใช้ในการปฏิบัติงานของสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนอย่างมีประสิทธิภาพ
5. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งน้าสาธารณะบึงอ้อให้เป็นแลนด์มาร์คของอาเภอขามทะเล
สอ เนื่องจากบึงอ้อเป็นเสมือนศูนย์อาหารของผู้คนในอดีต แต่ปัจจุบันได้รับความ
เสียหายอย่างหนัก เสื่อมโทรม น้าเสีย ดาเนินการขยายถนนรอบบึงอ้อให้กว้างเป็น
ถนนคอนกรีต ปลูกต้นไม้สองข้างถนน สร้างลานเอนกประสงค์ตรงข้าม อบต.บึงอ้อ
จั ด ท าฐานออกก าลั ง กายรอบบึ ง อ้ อ สร้ างห้ องน้ าห้ อ งสุ ขา ติ ดโคมไฟส่ อ งสว่ า ง
โดยรอบ เพื่อประโยชน์ในการพักผ่อน ออกกาลังกาย นันทนาการ จัดงานสืบ
สานประเพณีและวัฒนธรรม เช่นงานวันสงกรานต์ งานลอยกระทง อนาคตบึงอ้อจะ
เป็นปอดชุมชน ศูนย์อาหารและแลนด์มาร์คของอาเภอขามทะเลสอ
5.2 ปรับปรุงภูมิทัศน์ ความสะอาด ตัดแต่งต้นไม้ข้างถนน ตรอก ซอย ทุกหมู่บ้าน ให้
สะอาดสวยงามเป็นระเบียบ กาจัดแหล่งเสื่อมโทรมและสิ่งปฏิกูล จัดเก็บขยะอย่าง
ถูกวิธีและเป็นปัจจุบัน
5.3 สร้างการมี/...
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5.3 สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มี
ความตระหนักในมลภาวะที่อันตราย ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ ไม้ป่าชุมชน ไม้ผล พืชผัก
สวนครัว
5.4 ปรั บ ปรุ ง และบ ารุ ง รั ก ษาแหล่ ง น้ าสาธารณโยชน์ ข องต าบล ให้ มี ค วามสะอาด
สวยงาม ให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้
5.5 รณรงค์ปลูกจิตสานึกของเด็กเยาวชนและประชาชนในการป้องกัน และแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแยกกาจัดขยะและดูแลรักษา
ความสะอาด
5.6 จัดหาสถานที่ทิ้งขยะ และดาเนินการสร้างระบบการเก็บ และกาจัดขยะมูลฝอย
อย่างมีประสิทธิภาพ
5.7 รณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่
เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม
6. นโยบายด้านการศึกษา
6.1 เพิ่มศักยภาพศูนย์เด็กเล็กของตาบลสู่มาตรฐานทุกด้าน พัฒนาครูพี่เลี้ยงเด็กให้มี
คุณ ภาพมี ความรู้ ความสามารถในการดู แลเด็ ก ตามช่ ว งวั ย จัด สรรงบประมาณ
ส่งเสริมด้านโภชนาการ จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการพัฒนาการของเด็ กทั้ง
ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
6.2 พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีศักยภาพ โดยจัดให้มีสื่อการเรียนการสอนและ
เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อให้เด็กมีพื้นฐานที่ดีในการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น
6.3 ส่งเสริมสนับสนุนเด็กในวัยเรียน ให้ได้รับการศึกษาจนจบขั้นสูงสุดของการศึกษา
ภาคบั งคับ ช่ว ยเหลือผู้ ปกครองและเด็กด้อยโอกาสให้มีปั จจัยในการศึกษา ร่ว ม
แก้ปัญหาเด็กออกโรงเรียนกลางครัน เด็กมีปัญหาเรื่องเพศและยาเสพติด
6.4 ส่งเสริมให้เยาวชนประชาชนที่เสียโอกาสในการศึกษาในระบบโรงเรียนให้ได้รับ
การศึกษาใน ระดับที่สูงขึ้น ด้วยการศึกษาต่อในศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนของ
อาเภอขามทะเลสอ
6.5 ประสานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อจัดหางบประมาณในการสนับสนุน
โรงเรียนใน เขตตาบล เพื่อพัฒนาทางด้านร่างกาย ด้านสติปัญญา ด้านสังคมอื่น ๆ
แก่นักเรียน
7. นโยบายด้านศาสนา วัฒนธรรมจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและกีฬา
7.1 สนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาทุกศาสนาอย่างเท่าเทียม ทะนุบารุงด้านศาสนา วัด
ในตาบลให้เป็นศาสนสถานที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน
7.2 สนั บ สนุ น และร่ ว มกั บ องค์ ก รทุ ก ภาคส่ ว นในการด าเนิ น กิ จ กรรมด้ า น
ศิลปะวัฒนธรรม งานประเพณีวันลอยกระทง งานบวงสรวงท้าวสุรนารีและงาน
ประเพณีต่างๆ
7.3 ส่งเสริม/...
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7.3 ส่งเสริมและสนับสนุนงานรัฐพิธี ฟื้นฟู อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
7.4 ส่งเสริมให้มีการจัดการแข่งขันกีฬายุวชน เยาวชน ประชาชน และกีฬาผู้อาวุโส ของตาบล
บึงอ้อร่วมกับองค์การบริหารส่วนตาบลอื่นๆ และเทศบาล รวม 6 องค์กร จัดการ
แข่งขันกีฬาประเพณีของอาเภอขามทะเลสอ โดยต่อยอดจากการแข่งขันภายใน
ระดับตาบล ใช้ชื่อในการแข่งขันว่า การแข่งขันกีฬา ยุวชน เยาวชน ประชาชนและ
ผู้อาวุโส ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาเภอขามทะเลสอ โดยมี วัตถุประสงค์
สร้างความสามัคคี ต้านยาเสพติด เล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ สรรหาช้างเผือกนักกีฬา
โดยกาหนดเป็นการแข่งขันเป็นประเพณีต่อเนื่องทุกปี
7.5 สนับสนุนการจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่เยาวชนและประชาชน
เพื่อให้เกิดสังคมแห่งความสงบสุข
7.6 ส่งเสริมและสนับสนุนปราชญ์ชาวบ้าน ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับประชาชนด้าน
ประเพณีและวัฒนธรรม รวมทั้งด้านการเกษตร
8. นโยบายด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
8.๑ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่น โดยการร่วมคิดร่วมทาร่วม
แก้ปัญหาและติดตามประเมินผลการดา เนินงาน เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นอย่างมี
ประสิทธิภาพ
8.๒ สร้างระบบการบริหาร โดยเน้นหลักประสิทธิภาพประสิทธิผล สุจริต โปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้ และตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
8.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม กาหนดวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ จัดทา
แผนโครงการในการพัฒนาตาบลให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชน
8.๔ จัดการพัฒนาบุคลากร เจ้าหน้าที่หน่วยงานให้มีความรู้ทักษะในการปฏิบัติงาน
เพื่อให้ปฏิบัติงาน และรองรับการถ่ายโอนภารกิจ เพื่อสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
8.๕ เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้
ประชาชนที่มารับบริการได้รับความสะดวก และมีความพึงพอใจสูงสุด
8.๖ ส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม บทบาทหน้าที่ของ
ประชาชนที่มีต่อการบริหารท้องถิ่นและอานาจในการตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญ
8.๗ จัดโครงการ อบต.เคลื่อนที่ เพื่อบริการด้านต่างๆ แก่ประชาชนและรับฟังปัญหา
ความต้องการจากประชาชนอย่างทั่วถึง
จะเห็นได้ว่า ทุกนโยบายการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ ช่วง
ระยะเวลา 4 ปี ในตาแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อของกระผม ล้วน
เป็นประโยชน์สุขของท้องถิ่นตาบลบึงอ้อทั้งสิ้น ซึ่งกระผมมีความมั่นใจว่า
นโยบายของกระผมจะได้รับการพิจารณาสนับสนุนจาก ท่านประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลบึงอ้อ และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อทุก
ท่าน เพราะท่านทั้งหลายและกระผม ต่างเป็นผู้แทนของปวงชนในเขตองค์การ
บริหารส่วน/...

๙
บริ ห ารส่ ว นต าบลบึ ง อ้ อ
ซึ่ ง มี พั น ธะที่ จ ะต้ อ งปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เ พื่ อ ความ
เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง ยั่งยืนของท้องถิ่น และประโยชน์สุขสูงสุดของ
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ กระผมขอขอบคุณทุกท่าน ที่
ร่วมรับฟังคาแถลงนโยบายการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อของ
กระผมในครั้งนี้ และกราบขอบพระคุณประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วน
ตาบลบึงอ้อทุกท่านที่กรุณามอบหมายให้ความไว้วางใจให้กระผมในการปฏิบัติ
หน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ กระผมขอให้คามั่นสัญญาว่า
กระผมจะปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มกาลังความสามารถเพื่อประโยชน์ของประชาชน
ตาบลบึงอ้อ ขอขอบคุณครับ
นายมานพ ปลอดสันเทียะ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
นายบุญส่ง เชิดสูงเนิน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ ได้แถลงนโยบายให้ที่ประชุมรับทราบแล้ว
ประธานสภา
มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่
ที่ประชุมสภา

ไม่มี/รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
นายบุญส่ง เชิดสูงเนิน ขอเชิญเลขานุการชี้แจงระเบียบ และแนวทางในการเลือกคณะกรมมการพัฒนา
ประธานสภา
ท้องถิ่น ขอเชิญครับ
นางสมจิตร ธรรมมา
เลขานุการสภา

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ดิฉันนางสมจิตร ธรรมมา ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ขอเรียนให้ที่ประชุมทราบตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2559 และ(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2561 หมวด 1
ข้อ 7 องค์กรจั ดทาแผนพัฒ นาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้ว ย
(1)คณะกรรมการพัฒ นาท้องถิ่น (2)คณะกรรมการสนับ สนุนการจั ดทาแผนพัฒ นา
ท้องถิ่น ข้อ 8 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย (3)
สมาชิกสภาท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสามคน เป็นกรรมการ ให้มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราว
ละสี่ปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้ ขอเชิญท่านประธานดาเนินการต่อไปคะ

นายบุญส่ง เชิดสูงเนิน เลขานุการสภาก็ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบแล้ว ต่อไปขอเชิญสมาชิกสภา
ประธานสภา
เสนอรายชื่อผู้ที่ตนเห็นสมควรเป็นคณะกรมมการพัฒนาท้องถิ่นจานวน 3 ท่าน ขอเชิญครับ
นายวีระ เจิมขุนทด
สมาชิกสภา หมู่ที่ 6

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน ผมนายวีระ เจิมขุนทด สมาชิกสภา หมู่ที่ 6
ขอเสนอนายพยุงศักดิ์ เรียงสันเทียะ สมาชิกสภา หมู่ที่ 1 เป็นคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น คนที่ 1

นายบุญส่ง เชิดสูงเนิน ขอผู้รับรอง จานวน 2 ท่าน ครับ
ประธานสภา
นายธีรชัย ช่วยงาน
สมาชิกสภา หมู่ที่ 8

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน นายธีรชัย ช่วยงาน สมาชิกสภา หมู่ที่ 8
ขอรับรอง ครับ
นางสาวสมร/...

๑๐
นางสาวสมร ขึมสันเทียะ เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉันนางสาวสมร ขึมสันเทียะ สมาชิกสภา
สมาชิกสภา หมู่ที่ 3
หมู่ที่ 3 ขอรับรอง คะ
นายบุญส่ง เชิดสูงเนิน มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอบุคคลอื่นอีกหรือไม่ ครับ
ประธานสภา
ที่ประชุมสภา

ไม่มี

นายบุญส่ง เชิดสูงเนิน ถ้าไม่มีเป็นอันว่านายพยุงศักดิ์ เรียงสันเทียะ สมาชิกสภา หมู่ที่ 1 ได้รับคัดเลือกเป็น
ประธานสภา
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คนที่ 1 ต่อไปขอเชิญสมาชิกสภาเสนอรายชื่อผู้ที่ตน
เห็นสมควรเป็นคณะกรมมการพัฒนาท้องถิ่น คนที่ 2 ขอเชิญครับ
นายกาศ แดงสันเทียะ เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน ผมนายกาศ แดงสันเทียะ สมาชิกสภา หมู่ที่
สมาชิกสภา หมู่ที่ 2
2 ขอเสนอ นายธีรชัย ช่วยงาน สมาชิกสภา หมู่ที่ 8 เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
คนที่ 2
นายบุญส่ง เชิดสูงเนิน ขอผู้รับรอง จานวน 2 ท่าน ครับ
ประธานสภา
นายวีระ เจิมขุนทด
สมาชิกสภา หมู่ที่ 6

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน ผมนายวีระ เจิมขุนทด สมาชิกสภา หมู่ที่ 6
ขอรับรอง ครับ

นายโสภณ โพธิ์ศรี
สมาชิกสภา หมู่ที่ 9

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน ผมนายโสภณ โพธิ์ศรี สมาชิกสภา หมู่ที่ 9
ขอรับรอง ครับ

นายบุญส่ง เชิดสูงเนิน มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอบุคคลอื่นอีกหรือไม่ ครับ
ประธานสภา
ที่ประชุมสภา

ไม่มี

นายบุญส่ง เชิดสูงเนิน ถ้าไม่มีเป็นอันว่า นายธีรชัย ช่วยงาน สมาชิกสภา หมู่ที่ 8 ได้รับคัดเลือกเป็น
ประธานสภา
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คนที่ 2 ต่อไปขอเชิญสมาชิกสภาเสนอรายชื่อผู้ที่ตน
เห็นสมควรเป็นคณะกรมมการพัฒนาท้องถิ่น คนที่ 3 ขอเชิญครับ
นางสาวสมร ขึมสันเทียะ เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉันนางสาวสมร ขึมสันเทียะ สมาชิก
สมาชิกสภา หมู่ที่ 3
สภา หมู่ที่ 3 ขอเสนอ นายวีระ เจิมขุนทด สมาชิกสภา หมู่ที่ 6 เป็นคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น คนที่ 3
นายบุญส่ง เชิดสูงเนิน ขอผู้รับรอง จานวน 2 ท่าน ครับ
ประธานสภา
นายธีรชัย ช่วยงาน
สมาชิกสภา หมู่ที่ 8

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน ผมนายธีรชัย ช่วยงาน สมาชิกสภา หมู่ที่ 8
ขอรับรอง ครับ

นางพิกุล กิตติวราพล
สมาชิกสภา หมู่ที่ 5

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉันนางพิกุล กิตติวราพล สมาชิกสภา หมู
ที่ 5 ขอรับรอง คะ
นายบุญส่ง/...

๑๑
นายบุญส่ง เชิดสูงเนิน มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอบุคคลอื่นอีกหรือไม่ ครับ
ประธานสภา
ที่ประชุมสภา

ไม่มี

นายบุญส่ง เชิดสูงเนิน ถ้าไม่มีเป็นอันว่า นายวีระ เจิมขุนทด สมาชิกสภา หมู่ที่ 6 ได้รับคัดเลือกเป็น
ประธานสภา
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คนที่ 3
-เป็นอันว่าคณะกรรการพัฒนาท้องถิ่น จานวน 3 คน ประกอบด้วย
1. นายพยุงศักดิ์ เรียงสันเทียะ สมาชิกสภา หมู่ที่ 1
2. นายวีรชัย ช่วยงาน
สมาชิกสภา หมู่ที่ 8
3. นายวีระ เจิมขุนทด
สมาชิกสภา หมู่ที่ 6
4.2 คัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
นายบุญส่ง เชิดสูงเนิน ขอเชิญเลขานุการชี้แจงระเบียบ และแนวทางในการเลือกคณะกรรมการติดตามและ
ประธานสภา
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขอเชิญครับ
นางสมจิตร ธรรมมา
เลขานุการสภา

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ดิฉันนางสมจิตร ธรรมมา ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ขอเรียนให้ที่ประชุมทราบตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2559 และ(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2561 หมวด 6
ข้อ 28 ให้ ผู้บ ริห ารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นา
ท้ อ งถิ่ น ประกอบด้ ว ย (1) สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น ที่ ส ภาคั ด เลื อ กจ านวนสามคน เป็ น
กรรมการ ให้มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้ ขอเชิญ
ท่านประธานดาเนินการต่อไปคะ

นายบุญส่ง เชิดสูงเนิน ต่อไปขอเชิญสมาชิกสภาเสนอรายชื่อผู้ที่ตนเห็นสมควร เป็นคณะกรรมการ
ประธานสภา
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จานวน 3 ท่าน ขอเชิญ ครับ
นายธีรชัย ช่วยงาน
สมาชิกสภา หมู่ที่ 8

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน ผมนายธีรชัย ช่วยงาน สมาชิกสภา หมู่ที่ 8
ขอเสนอ นายโสภณ โพธิ์ศรี สมาชิกสภา หมู่ที่ 9 เป็นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คนที่ 1

นายบุญส่ง เชิดสูงเนิน ขอผู้รับรอง จานวน 2 ท่าน ครับ
ประธานสภา
นายวีระ เจิมขุนทด
สมาชิกสภา หมู่ที่ 6

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน ผมนายวีระ เจิมขุนทด สมาชิกสภา หมู่ที่ 6
ขอรับรอง ครับ

นายกาศ แดงสันเทียะ เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน ผมนายกาศ แดงสันเทียะ สมาชิกสภา หมู่
สมาชิกสภา หมู่ที่ 2
ที่ 2 ขอรับรอง ครับ
นายบุญส่ง เชิดสูงเนิน มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอบุคคลอื่นอีกหรือไม่ ครับ
ประธานสภา
ที่ประชุมสภา

ไม่มี
นายบุญส่ง/...

๑๒
นายบุญส่ง เชิดสูงเนิน ถ้าไม่มีเป็นอันว่า นายโสภณ โพธิ์ศรี สมาชิกสภา หมู่ที่ 9 ได้รับคัดเลือกเป็น
ประธานสภา
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คนที่ 1 ต่อไปขอเชิญสมาชิก
สภาเสนอรายชื่อผู้ที่ตนเห็นสมควร คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น คนที่ 2 ขอเชิญครับ
นายโสภณ โพธิ์ศรี
สมาชิกสภา หมู่ที่ 9

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน ผมนายโสภณ โพธิ์ศรี สมาชิกสภา หมู่ที่ 9
ขอเสนอ นายกาศ แดงสันเทียะ สมาชิกสภา หมู่ที่ 2 เป็นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คนที่ 2

นายบุญส่ง เชิดสูงเนิน ขอผู้รับรอง จานวน 2 ท่าน ครับ
ประธานสภา
นางพิกุล กิตติวราพล
สมาชิกสภา หมู่ที่ 5

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉันนางพิกุล กิตติวราพล สมาชิกสภา หมู่
ที่ 5 ขอรับรอง คะ

นายธีรชัย ช่วยงาน
สมาชิกสภา หมู่ที่ 8

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน ผมนายธีรชัย ช่วยงาน สมาชิกสภา หมู่ที่ 8
ขอรับรอง ครับ

นายบุญส่ง เชิดสูงเนิน มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอบุคคลอื่นอีกหรือไม่ ครับ
ประธานสภา
ที่ประชุมสภา

ไม่มี

นายบุญส่ง เชิดสูงเนิน ถ้าไม่มีเป็นอันว่า นายกาศ แดงสันเทียะ สมาชิกสภา หมู่ที่ 2 ได้รับคัดเลือกเป็น
ประธานสภา
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คนที่ 2 ต่อไปขอเชิญสมาชิก
สภาเสนอรายชื่อผู้ที่ตนเห็นสมควร เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น คนที่ 3 ขอเชิญครับ
นายวีระ เจิมขุนทด
สมาชิกสภา หมู่ที่ 6

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน ผมนายวีระ เจิมขุนทด สมาชิกสภา หมู่ที่ 6
ขอเสนอ นางสาวสมร ขึมสันเทียะ สมาชิกสภา หมู่ที่ 3 เป็นคณะกรรมการติดตามแล
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คนที่ 3

นายบุญส่ง เชิดสูงเนิน ขอผู้รับรอง จานวน 2 ท่าน ครับ
ประธานสภา
นายโสภณ โพธิ์ศรี
สมาชิกสภา หมู่ที่ 9

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน ผมนายโสภณ โพธิ์ศรี สมาชิกสภา หมู่ 9
ขอรับรอง ครับ

นายกาศ แดงสันเทียะ เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน ผมนายกาศ แดงสันเทียะ สมาชิกสภา หมู่
สมาชิกสภา หมู่ที่ 2
ขอรับรอง ครับ
นายบุญส่ง เชิดสูงเนิน มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอบุคคลอื่นอีกหรือไม่ ครับ
ประธานสภา
ที่ประชุมสภา

ไม่มี

นายบุญส่ง/...

๑๓
นายบุญส่ง เชิดสูงเนิน ถ้าไม่มีเป็นอันว่า นางสาวสมร ขึมสันเทียะ สมาชิกสภา หมู่ที่ 3 ได้รับคัดเลือกเป็น
ประธานสภา
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คนที่ 3
-เป็นอันว่าคณะกรรการติดตามละประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จานวน 3 คน
ประกอบด้วย
1. นายโสภณ โพธิ์ศรี
สมาชิกสภา หมู่ที่ 9
2. นายกาศ แดงสันเทียะ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 2
3. นางสาวสมร ขึมสันเทียะ สมาชิกสภา หมู่ที่ 3
4.3 คัดเลือกคระกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
นายบุญส่ง เชิดสูงเนิน ขอเชิญเลขานุการชี้แจงระเบียบ และแนวทางในการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุน
ประธานสภา
หลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ ขอเชิญครับ
นางสมจิตร ธรรมมา
เลขานุการสภา

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ดิฉันนางสมจิตร ธรรมมา ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ขอเรียนให้ที่ประชุมทราบตาม
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกาหนดหลักเกณฑ์เพื่อ
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประ
กันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2557 ข้อ 8 ให้มีคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพ ในแต่ละท้องถิ่นหรือพื้นที่ ประกอบด้วย (3) สมาชิกสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่สภามอบหมายจานวน 2 คน ข้อ 9 ให้กรรมการในคณะกรรมการ
กองทุนที่มาจากการคัดเลือก มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละ 4 ปี ขอเชิญท่าน
ประธานสภาดาเนินการต่อไปคะ

นายบุญส่ง เชิดสูงเนิน เลขานุการสภาก็ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบแล้ว ต่อไปขอเชิญสมาชิกสภา
ประธานสภา
เสนอรายชื่อผู้ที่ตนเห็นสมควรเป็นคณะกรมมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การ
บริหารส่วนตาบลบึงอ้อ ขอเชิญครับ
นายโสภณ โพธิ์ศรี
สมาชิกสภา หมู่ที่ 9

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน ผมนายโสภณ โพธิ์ศรี สมาชิกสภา หมู่ที่ 9
ขอเสนอ นายธีรชัย ช่วยงาน สมาชิกสภา หมู่ที่ 8 เป็นคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ คนที่ 1

นายบุญส่ง เชิดสูงเนิน ขอผู้รับรอง จานวน 2 ท่าน ครับ
ประธานสภา
นางสาวสมร ขึมสันเทียะ เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉันนางสาวสมร ขึมสันเทียะ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 3
สมาชิกสภา หมู่ที่ 3 ขอรับรอง คะ
นายกาศ แดงสันเทียะ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 2
นายบุญส่ง เชิดสูงเนิน
ประธานสภา

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน ผมนายกาศ แดงสันเทียะ สมาชิกสภา
หมู่ ที่ 2 ขอรับรอง ครับ
มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอบุคคลอื่นอีกหรือไม่ ครับ

ที่ประชุมสภา

ไม่มี
นายบุญส่ง/...

๑๔
นายบุญส่ง เชิดสูงเนิน ถ้าไม่มีเป็นอันว่า นายธีรชัย ช่วยงานสมาชิกสภา หมู่ที่ 8 ได้รับคัดเลือกเป็น
ประธานสภา
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ คนที่ 1 ต่อไป
ขอเชิญสมาชิกสภาเสนอผู้ที่ตนเห็นสมควรเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ คนที่ 2 ขอเชิญครับ
นายวีระ เจิมขุนทด
สมาชิกสภา หมู่ที่ 6

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน ผมนายวีระ เจิมขุนทด สมาชิกสภา หมู่ที่ 6
ขอเสนอ นางสาวสมร ขึมสันเทียะ สมาชิกสภา หมู่ที่ 3 เป็นคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ คนที่ 2

นายบุญส่ง เชิดสูงเนิน ขอผู้รับรอง จานวน 2 ท่าน ครับ
ประธานสภา
นางพิกุล กิตติวราพล
สมาชิกสภา หมู่ที่ 5
นายธีรชัย ช่วยงาน
สมาชิกสภา หมู่ที่ 8

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน นางพิกุล กิตติวราพล สมาชิกสภา หมู่ที่ 5
ขอรับรอง คะ
เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน ผมนายธีรชัย ช่วยงาน สมาชิกสภา หมู่ที่ 8
ขอรับรอง ครับ

นายบุญส่ง เชิดสูงเนิน มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอบุคคลอื่นอีกหรือไม่ ครับ
ประธานสภา
ที่ประชุมสภา

ไม่มี

นายบุญส่ง เชิดสูงเนิน ถ้าไม่มีเป็นอันว่า นางสาวสมร ขึมสันเทียะ สมาชิกสภา หมู่ที่ 3 ได้รับคัดเลือกเป็น
ประธานสภา
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ คนที่ 2 ครับ
-เป็นอันว่าคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
จานวน 2 คนประกอบด้วย
1. นายธีรชัย ช่วยงาน
สมาชิกสภา หมู่ที่ 8
2. นางสาวสมร ขึมสันเทียะ สมาชิกสภา หมู่ที่ 3
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
นายบุญส่ง เชิดสูงเนิน มีสมาชิกสภาท่านใดมีเรื่องจะเสนอในที่ประชุมหรือไม่ ครับ
ประธานสภา
นายธีรชัย ช่วยงาน
สมาชิกสภา หมู่ที่ 8

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน ผมนายธีรชัย ช่วยงาน สมาชิกสภา หมู่ที่ 8
ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกสภาทุกท่าน ประธานสภา ผู้บริหารทุกท่าน ที่ได้มีโอกาสได้
เข้ามารับใช้พี่น้องอีกครั้ง ขอฝากให้ผู้บริหารได้เร่งแก้ไขปัญหาให้พี่น้อง ดังนี้
1. เรื่องไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน
2. เรื่องถนนที่ชารุดเสียหายจากอุทกภัยที่ผ่านมา
3. เรื่องขยายเขตไฟฟ้า

นายวีระ เจิมขุนทด
สมาชิกสภา หมู่ที่ 6

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน ผมนายวีระ เจิมขุนทด สมาชิกสภา หมู่ที่ 6
ผมเห็นด้วยกับคุณวีรชัย ช่วยงาน อยากให้แก้ไขเรื่องไฟฟ้าเป็นการเร่งด่วนด้วยครับ

นายวีระ/...

๑๕
นางสาวสมร ขึมสันเทียะ เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉันนางสาวสมร ขึมสันเทียะ สมาชิก
สมาชิกสภา หมู่ที่ 3 สภา หมู่ที่ 3 ดิฉันเห็นด้วยกับคุณธีรชัย ช่วยงาน โดยเฉพาะทางขึ้นไปโคกไปไร่ของ
ชาวบ้านเดือดร้อนมากค่ะ
นายกาศ แดงสันเทียะ เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน ผมนายกาศ แดงสันเทียะ สมาชิกสภา
สมาชิกสภา หมู่ที่
หมูท่ ี่ 2 ผมฝากเรื่องไฟฟ้า ถนน และท่อระบายน้าครับ
นายบุญส่ง เชิดสูงเนิน มีสมาชิกสภาท่านใดมีเรื่องจะเสนอในที่ประชุมอีกหรือไม่ ครับ
ประธานสภา
ที่ประชุมสภา

ไม่มี

นายบุญส่ง เชิดสูงเนิน ถ้าไม่มีผมขอบคุณทุกท่านที่มาประชุมในวันนี้ ขอปิดประชุมครับ
ประธานสภา
ปิดประชุมเวลา 11.30น.
(ลงชื่อ)

นางสมจิตร ธรรมมา ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสมจิตร ธรรมมา)

เลขานุการสภาองคืการบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
(ลงชื่อ)

ธีรชัย ช่วยงาน

ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายธีรชัย ช่วยงาน)
(ลงชื่อ)

โสภณ โพธิ์ศรี

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายโสภณ โพธิ์ศรี)
(ลงชื่อ)

พิกุล กิตติวราพล
(นางพิกุล กิตติวราพล)

กรรมการและเลขานุการตรวจรายงานการประชุม

