รายงานงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยบง
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี 2565 ครั้งที่ 1
วันพุธที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยบง
............................................
ผู้มาประชุม
ที่

ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

1. นายไทยรัตน์ หงษ์ทอง

ประธานสภา อบต.ห้วยบง

ไทยรัตน์ หงษ์ทอง

2. นายไพฑูรย์ คล้ายน้อย

รองประธานสภา อบต.ห้วยบง

ไพฑูรย์ คล้ายน้อย

3. นายสามารถ ฤทธิสิงห์

สมาชิกสภา อบต.ห้วยบง หมู่ที่ 3

สามารถ ฤทธิสิงห์

4. นางสาวจีระประภา เฉลิมชาติ

เลขานุการสภา อบต.ห้วยบง

จีระประภา เฉลิมชาติ

5. นางกรองกาญจน์ มีอิสระ

สมาชิกสภา อบต.ห้วยบง หมู่ที่ 4

กรองกาญจน์ มีอิสระ

6. นายเทพพิทักษ์ ทองสง่า

สมาชิกสภา อบต.ห้วยบง หมู่ที่ 5

เทพพิทักษ์ ทองสง่า

7. นางพัณณิตา หร่ายขุนทด

สมาชิกสภา อบต.ห้วยบง หมู่ที่ 6

พัณณิตา หร่ายขุนทด

8. นายเม้า หาญคงนอก

สมาชิกสภา อบต.ห้วยบง หมู่ที่ 7

เม้า หาญคงนอก

9. นายสายัณห์ ผลยวง

สมาชิกสภา อบต.ห้วยบง หมู่ที่ 9

สายัณห์ ผลยวง

10. นายสุคนธ์ ชอนขุนทด

สมาชิกสภา อบต.ห้วยบง หมู่ที่ 10 สุคนธ์ ชอนขุนทด

11. นายมงคล โกลนโคกกรวด

สมาชิกสภา อบต.ห้วยบง หมู่ที่ 11 มงคล โกลนโคกกรวด

12. นายโอภาส พร้อมจันทึก

สมาชิกสภา อบต.ห้วยบง หมู่ที่ 12 โอภาส พร้อมจันทึก

13. นายสมชาย อ่อนจู

สมาชิกสภา อบต.ห้วยบง หมู่ที่ 13 สมชาย อ่อนจู

14. นายแหลม กลางจอหอ

สมาชิกสภา อบต.ห้วยบง หมู่ที่ 14 แหลม กลางจอหอ

15. นางกุลรวี ไกรสันเทียะ

สมาชิกสภา อบต.ห้วยบง หมู่ที่ 15 กุลรวี ไกรสันเทียะ

16. นายบรรเลิง ทุมจันทึก

สมาชิกสภา อบต.ห้วยบง หมู่ที่ 16 บรรเลิง ทุมจันทึก

17. นายวิชล พันธ์แน่น

สมาชิกสภา อบต.ห้วยบง หมู่ที่ 17 วิชล พันธ์แน่น

18. นายประสิทธิ์ วิชัยสุชาติ

สมาชิกสภา อบต.ห้วยบง หมู่ที่ 18 ประสิทธิ์ วิชัยสุชาติ

19. นางสาวรุ่งทิพย์ มําขุนทด

สมาชิกสภา อบต.ห้วยบง หมู่ที่ 19 รุ่งทิพย์ มําขุนทด

20. นายผัด สายจันทร์

สมาชิกสภา อบต.ห้วยบง หมู่ที่ 20 ผัด สายจันทร์

21. นายณัฐพล อาจวิชัย

สมาชิกสภา อบต.ห้วยบง หมู่ที่ 21 ณัฐพล อาจวิชัย

หมายเหตุ

ผู้มาประชุม
22. นายนเรตร ทับขุนทด

สมาชิกสภา อบต.ห้วยบง หมู่ที่ 22 นเรตร ทับขุนทด

23. นายจําเนียร แสนขุนทด

สมาชิกสภา อบต.ห้วยบง หมู่ที่ 23 จําเนียร แสนขุนทด

24. นายสุเมธี จันทสิทธิ์

สมาชิกสภา อบต.ห้วยบง หมู่ที่ 24 สุเมธี จันทสิทธิ์

25. นายศุภชัย มือสันเทียะ

สมาชิกสภา อบต.ห้วยบง หมู่ที่ 25 ศุภชัย มือสันเทียะ

ผู้ไม่มาประชุม
ที่
ชื่อ – นามสกุล
1

นายสมเพ็ชร น้อยนาท้าว

ตาแหน่ง
สมาชิกสภา อบต.ห้วยบง หมู่ที่ 2

หมายเหตุ
ลา

ผู้เข้าร่วมประชุม
ที่

ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

1. นายเจริญ บัวหลวงงาม

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยบง

เจริญ บัวหลวงงาม

2. นายรุ่งเรือง ภูพิชิต

รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยบง

รุ่งเรือง ภูพิชิต

3. นายชํานาญ จิณรักษ์

รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยบง

ชํานาญ จิณรักษ์

4. นายธงชัย บุตรผ่อง

กํานันตําบลห้วยบง

ธงชัย บุตรผ่อง

5. นายชาญวุธ ประยูรพันธ์

เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

ชาญวุธ ประยูรพันธ์

6. นางปราณี เฉลิมชาติ

หัวหน้าสํานักปลัด

ปราณี เฉลิมชาติ

7. นางรําเพย ชัยสิทธิ์

ผู้อํานวยการกองคลัง

รําเพย ชัยสิทธิ์

8. สิบเอกไชยา เปูาสร้อย

ผู้อํานวยการกองช่าง

ไชยา เปูาสร้อย

9. นางสาวศิยมาศ อ่อนสันเทียะ

ครู

ศิยมาศ อ่อนสันเทียะ

10. นางสาวปราณี ดีจันทึก

ครู

ปราณี ดีจันทึก

11. นางสาวดวงดาว เติบจันทึก

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ดวงดาว เติบจันทึก

12. นางสาวอรพรรณ คบมิตร

เจ้าพนักงานธุรการ

อรพรรณ คบมิตร

13. นางสาวกัญญารัตน์ กุศลคุ้ม

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

กัญญารัตน์ กุศลคุ้ม

14. นางธัชนันต์ อมาตยคง

นักพัฒนาชุมชน

ธัชนันต์ อมาตยคง

15. นางสาววัชรีพร โทขุนทด

นักทรัพยากรบุคคล

วัชรีพร โทขุนทด

16. นายธนภาค หงษ์ขุนทด

นายช่างโยธา

ธนภาค หงษ์ขุนทด

18. นายพัฒนกฤษฎ์ ผดุงจิต

นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ
เจ้าพนักงานธุรการ

19. นายไพรัช วิโรจน์

นักจัดการงานทั่วไป

ไพรัช วิโรจน์

20. นางสาวยุวธิดา เคียนขุนทด

เจ้าพนักงานธุรการ

ยุวธิดา เคียนขุนทด

21. นายวินัย พวงจันทร์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

วินัย พวงจันทร์

22. นายประเสริฐ พลกลาง

นิติกร

ประเสริฐ พลกลาง

23. นายศรัณยู จรูญพรพงศ์

นักพัฒนาชุมชน

ศรัณยู จรูญพรพงศ์

24. นางสาวดวงสุดา เผือดนอก

พนักงานจ้างเหมา

ดวงสุดา เผือดนอก

25. นายเตียม วิศิษฎ์ศิลป์

คนงานทั่วไป

เตียม วิศิษฎ์ศิลป์

26. นางสาวสุพัชนี จูงสูงเนิน

พนักงานจ้างเหมา

สุพัชนี จูงสูงเนิน

27. นายเทวัน จงผ่อนกลาง

นักศึกษาฝึกงาน

เทวัน จงผ่อนกลาง

17. นางสาวสิริอร จิณรักษ์

สิริอร จิณรักษ์
พัฒนกฤษฎ์ ผดุงจิต

-1เริ่มประชุมเวลา ๐๙.3๐ น.
เมื่อที่ประชุมพร้อม นายไทยรัตน์ หงษ์ทอง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยบง ประธานที่
ประชุมกล่าวเปิดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
สมาชิกสภาฯ มาประชุม จํานวน 24 คน เลขานุการสภาฯ จํานวน 1 คน ครบองค์ประชุม
“ความร่ ว มมือ ร่ วมแรง ร่ วมใจ จะน าไปสู่ ค วามสาเร็ จ ความสาเร็ จจะน ามาซึ่ ง
ชื่อเสียงของหมู่คณะและองค์กร สอนแบบไม่ได้สอนนั้น คือการกระทาให้ดู อยู่ให้เป็น
ตัวอย่าง สร้างจิตสานึกต่อคุณธรรมต่อส่วนรวม คือแนวทางปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง
แก่คนรุ่นหลัง”
บันทึกธรรม 11 กันยายน 2552 ระวีสัจจะ-สมณะไร้นาม-วจีพเนจร
ระเบียบวาระที่ ๑

ประธานสภาฯ

ประธานสภาฯ

เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 ประกาศอาเภอด่านขุนทด เรื่ อง อนุญาตให้ขยายเวลาประชุมสภาองค์การ
บริ ห ารส่ ว นต าบลห้ ว ยบง สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ 1 ประจ าปี 2565 ลงวั น ที่ 31
มกราคม 2565
ตามที่ ส ภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํา บลห้ ว ยบงได้ กํ า หนดสมัย ประชุ ม สภา
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยบง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี พ.ศ.2565 ตั้งแต่
วันที่ 16-30 มกราคม 2565 เพื่อพิจารณาญัตติต่างๆ นั้น เนื่องจากสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลห้วยบง ไม่สามารถพิจารณาญัตติต่างๆ ให้แล้วเสร็จในสมัยประชุมฯ ได้
จึงขอขยายเวลาประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี พ.ศ.2565 นับตั้งแต่
วันที่ 31 มกราคม 2565 เป็นต้นไป มีกําหนดไม่เกิน 15 วัน อาศัยอํานาจตามความ
ในมาตรา 53 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม นายอําเภอด่านขุนทดจึงอนุญาตให้ขยายเวลาการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่ วนตําบลห้ว ยบง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี พ.ศ.
2565 นับตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2565 เป็นต้นไป มีกําหนดไม่เกิน 15 วัน
1.2 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบล อาเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ลงวันที่ 25 มกราคม 2565
ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตําบล กรณีคณะกรรมการการ
เลื อกตั้ งประกาศกําหนดให้ มี การเลื อกตั้ง ตามมาตรา 142 แห่ งพระราชบัญญั ติการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 จํานวน 15 คน เมื่อวันที่ 28
พฤศจิ กายน พ.ศ.2564 โดยคณะกรรมการการเลื อกตั้ งประกาศผลการเลื อกตั้ งแล้ ว
จํ านวน 12 คน นั้ น อาศั ยอํ านาจตามความในมาตรา 17 และมาตรา 106 แห่ ง
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.2562 และข้อ 179 ของระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่ าด้วยการเลือกตั้งสมาชิ กสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
พ.ศ.2562 คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงประกาศผลการเลือกตั้ง จํานวน 3 คน ดังนี้
1. องค์การบริ หารส่วนตําบลห้วยบง นายเจริญ บัวหลวงงาม 2. องค์การบริหารส่วน
ตํ าบลตะเคี ยน นางพั ฒน์ นรี แทนขุ นทด 3. องค์ การบริ หารส่ ว นตํ าบลบ้ านแปรง
นายประยุทธ พิทยาภรณ์
//1.3 กํานันตําบล...
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ประธานสภาฯ

1.3 กานันตาบลห้วยบงและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ห้วยบง
เข้าร่วมประชุม เพื่อแจ้งข้อราชการ ข่าวสารให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยบง
ทราบ
เรียนเชิญนายธงชัย บุตรผ่อง กํานั นตําบลห้วยบงได้แจ้งข้อราชการให้สภาฯ
ทราบ

นายธงชัย บุตรผ่อง

เรี ย นประธานสภาฯ สมาชิ กสภาฯ คณะผู้ บริ หาร หั ว หน้ าส่ ว น พนั กงาน
เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ชมรมกํานันผู้ใหญ่บ้านตําบลห้วยบงได้จัดประชุม
สั ญจรทุ กเดื อน ในเดื อนนี้ จั ดประชุ มสั ญจรวั นที่ 10 กุ มภาพั นธ์ 2565 ณ ศาลา
ประชาคม บ้านซับเจริญ หมู่ที่ 25 จะมีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ของอําเภอด่านขุนทด
เข้าร่วมประชุม จึงขอเชิญคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ทุกท่านเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
และขอแสดงความยินดีกับนายเจริญ บัวหลวงงาม ที่ได้รับโอกาสและความไว้วางใจจาก
พี่น้องประชาชนได้กลับเข้ามาทําหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยบง เพื่อดูแลพี่
น้องประชาชนอีกครั้ง และแสดงความยินดีกับสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่ได้รับการเลือกตั้ง
เป็นสมาชิกสภาฯ ขอให้ทุกท่านประสบความสําเร็จในชีวิต หน้าที่การงาน ตลอดไป

ประธานสภาฯ

เรียนเชิญนายชาญวุธ ประยูรพันธ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน ได้แจ้ง
ข้อราชการให้สภาฯ ทราบ

นายชาญวุธ ประยูรพันธ์

เรื่องสถานการณ์โรคโควิด ที่กําลังแพร่ระบาด ขณะนี้บ้านหนองกราดน้อย
มีจํานวน 6 ราย และบ้านโปร่งใหญ่ บ้านห้วยบง ราชสีมากรีน พบผู้ปุวยและรอผลตรวจ
ยืนยั นอีกหลายราย กลุ่มเสี่ ยงชุ ดแรกมาจากนักศึกษาเทคนิคที่นั่งรถรับส่ งนั่งเรียนไป
ด้วยกัน มีกลุ่มเสี่ยงประมาณ 22 ราย คัดออก 7 ราย ที่เหลือรอตรวจรอบที่สาม กลุ่มของ
หนองกราดจากนักศึกษาเทคนิค นักเรียนโรงเรียนปราสาทที่ไปเข้าค่าย และงานแต่งบ้าน
กุดนางทอหูก ตอนนี้มีคําสั่งให้ปิดหมู่บ้านเพราะจํานวนผู้ปุวยมีปริมาณเพิ่มขึ้น มีเพิ่มมาก
กว่า 4 ราย และมีกลุ่มเสี่ยงอยู่อีกประมาณ 70-80 คน รอตรวจรอบที่สองเพราะรอบแรก
อาจตรวจไม่พบเชื้อ ล่าสุดเคสของคุณครูที่อยู่ท่าขี้เหล็กมาทํางานที่โรงเรียนบ้านหนอง
กราดน้ อยพบผลตรวจเป็นบวก ซึ่งยังได้ ข้ อมูลของผู้ สั มผั สผู้ ปุ วยไม่ครบ ตอนนี้ข้ อมู ล
ทั้งหมดที่เป็นกลุ่มเสี่ยงของห้วยบง ทั้งหมด 134 ราย บ้านหนองกราดน้อยจะเพิ่มมาก
ที่สุดจากกลุ่มงานแต่งบ้านกุดนางทอหูก และงานแต่งของบ้านหนองกราดเองเนื่องจากผู้จัด
งานไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย จึงอยากแจ้งประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมต่างๆ ที่รวมคน
หมู่มากในช่วงนี้ถ้าเลื่อนได้ขอให้เลื่อนก่อน หากเลื่อนไม่ได้ให้ทําหนังสือแจ้งมาที่ รพ.สต.
และขอให้ใช้มาตรการอย่างเข้มงวด เข้มข้นมากกว่าเดิม เพราะตอนนี้ตําบลห้วยบงพบผู้ติด
เชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สถานการณ์โดยรวมของประเทศไทยมีการระบาดเพิ่มขึ้น แต่อัตราการ
เสียชีวิตน้ อย ส่ วนสถานศึกษาหากมีการเปิดอยากให้นักเรียนทุกคนตรวจ ATK จาก
รพ.สต. ล่วงหน้าหนึ่งวันก่อนที่จะให้เด็กนักเรียนเข้าเรียน ข้อมูลกลุ่มเสี่ยงจะส่งให้ทาง
อบต.ห้วยบง ในแต่ละวัน อยากให้คุมเข้มกลุ่มเสี่ยงให้มากไม่ให้ออกนอกพื้นที่หากยังไม่ได้
ตรวจรอบที่สอง ขอความร่วมมือสถานศึกษา ผู้นําทุกหมู่บ้านประชาสัมพันธ์เน้นย้ําถึง
//มาตรการเฝูาระวัง...

-3มาตรการเฝูาระวังมากขึ้นกว่าเดิม มีผู้ปุวยเพิ่มที่ถูกส่งกลับมา HI ที่บ้านเนื่องจากเป็น
ผู้ปุวยที่มีอาการไม่มาก ถ้าแยกรักษาในบ้านไม่ได้ก็จะเข้าส่งเข้า LQ ซึ่งตอนนี้มีผู้ปุวยที่เข้า
LQ ของ อบต. 3 ราย บ้านหนองกราดน้อยอาจมีการปูพรมตรวจเนื่องจากกลุ่มเสี่ยงไม่ได้
กักตัวอยู่ที่บ้าน ปัญหาที่พบคือทําอย่างไรจะให้กลุ่มเสี่ยงกักตัวอยู่ที่บ้าน

ประธานสภาฯ

1.4 สานักงานแนะนาหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่องค์การ
บริหารส่วนตาบลห้วยบง
เชิ ญ ปลั ด องค์ การบริ ห ารส่ ว นตํ าบลห้ ว ยบงแนะนํ า หั ว หน้ าส่ ว นราชการ
ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตําบล

นางสาวจีระประภา เฉลิมชาติ
องค์ การบริ ห ารส่ ว นตํ าบลห้ ว ยบง มี ส่ ว นราชการ 1 สํ านั ก 5 กอง ดั งนี้
1. สํานักปลัด นางปราณี เฉลิมชาติ หัวหน้าสํานักปลัด 2.กองคลัง นางรําเพย ชัยสิทธิ์
ผู้อํานวยการกองคลัง 3. กองช่าง สิบเอกไชยา เปูาสร้อย ผู้อํานวยการกองช่าง 3. กอง
การศึ กษาฯ นางสาวสิ ริอร จิณรักษ์ รักษาราชการแทนผู้ อํ านวยการกองการศึ กษาฯ
4. กองสาธารณสุขฯ นางสาวจีระประภา เฉลิมชาติ ปลัด อบต.ห้วยบง รักษาราชการแทน
ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ 5. กองส่งเสริมการเกษตร นางสาวจีระประภา เฉลิมชาติ
ปลั ด อบต.ห้ วยบง รั กษาราชการแทนผู้ อํ านวยการส่ งเสริ มการเกษตร และแนะนํ า
ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ให้สมาชิกสภาฯ ทราบ
ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒

ประธานสภาฯ
นายประสิทธิ์ วิชัยสุชาติ

รับทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รายงานการประชุมสภาองค์การบริ หารส่วนตาบลห้วยบง สมัยสามัญ
สมั ยที่ 1 ประจ าปี 2565 ครั้ ง ที่ 1 เมื่ อ วัน ศุก ร์ ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2565
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยบง
ตามเอกสารรายงานการประชุมสภาฯ ที่สมาชิกสภาฯ ได้รับ และตรวจสอบ
เรียบร้อยแล้วนั้น มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการแก้ไข เพิ่มเติมหรือไม่
แก้ไขรายงานการประชุม หน้า 14 บรรทัดสุดท้าย ข้อความเดิม ส่งเสริม
และสนับสนุนด้านคุณธรรมวัฒนธรรม ศิลธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมประเพณี แก้ไขเป็น
“ส่งเสริ มและสนั บสนุนด้านคุณธรรม จริยธรรม ศีล ธรรม และวัฒ นธรรมประเพณี ”
สําหรับคุณธรรม คือ สิ่งดีงาม จริยธรรม คือ การปฏิบัติตามสิ่งดีงามนั้น ศีลธรรม คือการ
ไม่ละเมิดคุณธรรมและจริยธรรม ถือว่าเป็นคนมีคุณธรรมและจริยธรรม ที่สม่ําเสมอและ
ตลอดไป

นายณัฐพล อาจวิชัย

แก้ไขรายงานการประชุม หน้า 2 บรรทัดแรก ข้อความเดิม ปูายประการ
แก้ไขเป็น ปูายประกาศ

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการแก้ไข เพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีสมาชิกสภาฯ
ท่านใดแก้ไข เพิ่มเติม ขอมติที่ประชุมในการรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลห้วยบง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี 2565 ครั้งที่ 1 เมื่อวันศุกร์ที่
28 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยบง
//เลขานุการสภาฯ…
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ตรวจนับสมาชิกสภาฯ ในที่ประชุม จํานวน 24 คน ครบองค์ประชุม

มติที่ประชุม

รับรอง (รับรอง 23 เสียง ไม่รับรอง – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง)

ระเบียบวาระที่ 3

กระทู้ถาม
-ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ
-ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องที่ค้างพิจารณา
-ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องที่เสนอใหม่
6.1 เรื่อง คาแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยบง
เรียนเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยบงได้กล่าวแนะนําตัว แนะนํา
คณะผู้บริหาร และแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยบง

ประธานสภาฯ
นายกฯ

เรี ย นประธานสภาฯ สวั ส ดี ส มาชิ ก สภาฯ ปลั ด หั ว หน้ า ส่ ว นราชการ
ข้าราชการ พนักงาน ทุกคน วันนี้เป็นนิมิตหมายอันดี ที่สภาฯ ได้ขอขยายการประชุม
สภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 เพื่อให้ผู้บริหารแถลงนโยบายต่อสภาฯ โดยไม่ มีการลงมติ
เพื่อให้ได้ปฏิบัติหน้าที่โดยสมบูรณ์แบบ โดยคําแถลงนโยบาย ดังต่อไปนี้

คําแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยบง
นายเจริญ บัวหลวงงาม
แถลงต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยบง
ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยบง
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี 2565 ครั้งที่ 2
วันจันทร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยบง
เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยบง ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีหนังสื อ ด่วนที่สุด ที่ (นม) 0002/ ว 12 ลงวันที่ 27
มกราคม 2565 ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เรื่ อง ผลการเลื อกตั้ งนายกองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ าบล อํ าเภอด่ านขุน ทด จัง หวัด นครราชสี ม า ลงวั นที่ 25
มกราคม 2565
ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
กระผม นายเจริญ บัวหลวงงาม นายกองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยบง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ซึ่งประกอบด้ว ย นายรุ่งเรือง ภูพิชิต รองนายกองค์การบริห ารส่วนตําบลห้วยบง นายชํานาญ จิณรักษ์ รอง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยบง ซึ่งได้รับการไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล
ห้วยบง ในการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ขออนุญาตท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
//ห้วยบง...

-5ห้วยบง ที่เคารพ แถลงนโยบาย ในการบริหารงานต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยบง โดยได้จัดทํานโยบาย
ในการพัฒนาตําบลห้วยบง เป็นเอกสารแจกให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทุกคนที่มาประชุมด้วยแล้ว
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบล และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ถึงฉบับที่
7) พ.ศ.2562 มาตรา 58/5 กําหนดไว้ว่า ก่อ นนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเข้ารับหน้าที่ ให้นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยบง โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายในสามสิบ
วันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
ดังนั้น กระผม นายเจริญ บัวหลวงงาม นายกองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยบง จึงขอแถลงนโยบาย
การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลห้วยบง โดยยึ ดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) และ
หลักวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อเป็นแนวทางการบริหารเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขกับพี่น้องประชาชนชาว
ตําบลห้วยบง จํานวน 6 ด้าน ดังนี้
1. นโยบายโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.1 สนับสนุน ส่งเสริมและดําเนินการก่อสร้างถนนสายหลัก ถนนสายรอง เชื่อมต่อกันระหว่างองค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในจังหวัดนครราชสีมา เพื่ออํานวยความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง
1.2 สนับสนุน ส่งเสริมระบบน้ําประปา คู ระบายน้ํา พัฒนาแหล่งน้ําตามธรรมชาติ ขุดสระ ขุดคลอง
อ่างเก็บน้ํา ฝายน้ําล้น เพื่อให้ ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ ในการอุปโภค บริโภค ใช้ทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมอย่างเพียงพอ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและปัญหาน้ําขาดแคลน
1.3 สนับสนุน ส่งเสริมให้มีระบบไฟจราจร ไฟฟูาสาธารณะอย่างทั่วถึง เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ประชาชน
1.4 สนับสนุน ส่งเสริมให้มีการพัฒนาและนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารใหม่ๆ มาใช้ใน
องค์กร
1.5 สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่ออกกําลังกาย และที่พักผ่อนอย่างเหมาะสม
1.6 สนับสนุน บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวางและจัดทําผังเมืองรวม เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการใช้ที่ดินอย่างเป็นระบบ
1.7 สนับสนุน ส่งเสริมภาครัฐ เพื่อพัฒนาไปสู่การจัดตั้งอําเภอ และเพิ่มจํานวนหมู่บ้านเพื่อแยกเป็นตําบล
2. นโยบายด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 ส่งเสริมการผลิตสินค้าชุมชนและสินค้าที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้มีการสร้างงาน สร้างเงิน
สร้างรายได้ในชุมชนให้มีการอยู่ดีกินดี มีสุข
2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มหมู่บ้าน กลุ่มพัฒนาสตรี
2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ใ ช้วิถีชีวิตนําระบบเกษตรทฤษฏีใหม่ การทําเกษตร
ผสมผสานมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง
2.4 จัดบริ การด้านการตลาดร่ว มกับประชาชน ในพื้นที่เพื่อให้ พ่อค้า แม่ค้าและผู้ บริโภค มีส ถานที่
จับจ่ายสินค้าที่ถูกสุขอนามัย อาหารปลอดภัย
2.5 ส่งเสริมและสนับสนุน ให้ประชาชนมีรายได้ โดยพัฒนาคุณภาพสินค้าและจัดระบบการผลิต
การตลาดส่งเสริมอาชีพ และพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการแรงงานท้องถิ่น
2.6 สนับสนุนงานสาธารณสุขมูลฐาน กิจกรรมการดําเนินงานของ อสม. เพื่อขับเคลื่อนการทํางานด้าน
สุขภาพให้กับประชาชน
//2.7 สนับสนุนการ...

-62.7 สนับสนุนการปูองกันและควบคุมโรคระบาดต่างๆ ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความเป็นอยู่กับชีวิต
และสุขภาพพลานามัยของประชาชน
2.8 มุ่งเน้นให้ความรู้แก่ประชาชนในการปูองกันและเข้าใจในการรักษาสุขภาพอนามัยอย่างทั่วถึง
3. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม
3.1 ส่งเสริมการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา เยาวชนประชาชนทั้งในและนอก
ระบบโรงเรียนให้สอดคล้องกับการเข้าสู่อาเซียน (AEC)
3.2 พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีศักยภาพ โดยจัดให้มีสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีสมัยใหม่
เพื่อให้เด็กมีพื้นฐานที่ดีในการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น
3.3 ให้การส่งเคราะห์และจัดสวัสดิการแก่เด็กผู้ด้อยโอกาส คนพิการ คนชรา และผู้สูงอายุ อย่างทั่วถึง
สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุขในสังคม
3.4 รณรงค์ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรมและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินโดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกองค์กร
3.5 สนับสนุนการฝึกอบรมสมาชิกอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และ
ยานพาหนะใช้ในการปฏิบัติงานของสมาชิกอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือนอย่างมีประสิทธิภาพ
3.6 ส่งเสริมและให้การเรียนรู้เกี่ยวกับการปูองกันและแก้ปัญหาด้านความปลอดภัยตลอดจนการบรรเทา
สาธารณภัยชุมชน
3.7 จัดบริการอินเตอร์เน็ตในระดับตําบล เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูล
เกิดการเรียนรู้ทันต่อเหตุการณ์ในโลกแห่งข้อมูลข่าวสาร
3.8 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมนันทนาการ การกีฬาทุกประเภทเพื่อพัฒนาด้านสุขภาพ จัดให้มีสถานที่
ออกกําลังกาย ลานกีฬากลางท้องถิ่นและอุปกรณ์การกีฬาที่จําเป็นอย่างต่อเนื่อง
3.9 สนับสนุนอุปกรณ์การกีฬาทุกหมู่บ้าน และกิจกรรมการแข่งขันกีฬาของชุมชน ของโรงเรียนในเขต
พื้นที่ทุกระดับ
3.10 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีศูนย์กู้ชีพและรถพยาบาลกู้ชีพ เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุและประชาชน
ที่เจ็บปุวยฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง
4. นโยบายด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
4.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนในการบริหารท้องถิ่น โดยการร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมแก้ปัญหา และ
ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ
4.2 สร้างระบบการบริหาร โดยเน้นหลักประสิทธิภาพประสิทธิผล สุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
และตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
4.3 ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม กําหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ จัดทําแผนโครงการในการ
พัฒนาตําบลให้เป็นตามเจตนารมณ์ของประชาชน
4.4 จัดการพัฒนาบุ คลากร เจ้าหน้าที่ห น่วยงานให้มีความรู้ทักษะในการปฏิบัติงานเพื่อให้ส ามารถ
ปฏิ บั ติ ง าน และรองรั บ การถ่า ยโอนภารกิ จ เพื่ อสนองความต้ อ งการของประชาชนได้ อ ย่า งมี
ประสิทธิผล
4.5 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริการแก่ประชาชน ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้ประชาชนที่มารับ
บริการได้รับความสะดวก และมีความพึงพอใจสูงสุด
//4.6 ส่งเสริมให้ความรู้...

-74.6 ส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม บทบาทหน้าที่ของประชาชนที่มีต่อการ
บริหารท้องถิ่นและอํานาจในการตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญ
4.7 จัดโครงการ อบต.เคลื่อนที่ เพื่อบริการด้านต่างๆแก่ประชาชนและรับฟังปัญหาความต้องการจาก
ประชาชนอย่างทั่วถึง
5. นโยบายด้านศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนงานรัฐพิธี ฟื้นฟู อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญ ญาท้องถิ่นให้คง
อยู่สืบไป
5.2 ทะนุบํารุงด้านศาสนา วัดวาอารามในตําบลให้เป็นศูนย์รวมจิตใจ ของคนในชุมชน
5.3 ส่งเสริมสนับสนุนประเพณีรดน้ําผู้สูงอายุและกิจกรรมสวดมนต์กลางบ้าน
5.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่เยาวชนและประชาชนเพื่อให้
เกิดสังคมแห่งความสงบสุข
6. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.1 จัดให้มีสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนได้มีที่พักผ่อนหย่อนใจและออกกําลังกายอย่าง
เหมาะสม
6.2 รณรงค์ปลูกจิตสํานึกของเยาวชนและประชาชนในการปูองกัน และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมส่งเสริม
การมีสว่ นร่วมของประชาชนในการแยกกําจัดขยะและดูแลรักษาความสะอาด
6.3 การแก้ปัญหาขยะ สถานที่ทิ้งขยะ สร้างรายได้จากขยะรีไซเคิล ดําเนินการสร้างระบบการเก็บและ
กําจัดขยะมูลฝอย เพื่อความสะอาด อย่างมีประสิทธิภาพ
6.4 ส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและจัดหาพันธุ์กล้าไม้ให้ประชาชน เพิ่มพื้นที่การ
ปลูกปุาเพิ่มเติม
6.5 ส่งเสริมสนับสนุนประชาชนบําบัดฟื้นฟู รักษาและห่วงแหนซึ่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.6 รณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝูาระวัง ปูองกันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากโรงงาน
อุตสาหกรรม
ขอขอบพระคุณท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยบง ที่เคารพ
ทุกท่าน ที่ได้ให้เวลากระผมแถลงนโยบายในการพัฒนาตําบลห้วยบง ด้านหลักๆ ทั้ง 6 ด้าน ซึ่งกระผม
พร้อมทั้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยบง เจ้าหน้าที่ทุ กฝุายทุกระดับ มีความเห็นตรงกันว่า
การบริหารการพัฒนาตําบลนั้นต้องมีความชัดเจน เป็นธรรมโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน โดยมีส่ วน
ร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคม ที่จะต้องร่วมมือกันดําเนินการด้วยความมุ่งมั่น วิริยะอุตสาหะตลอดเวลา 4
ปี ขอความกรุณาจากท่านประธานสภาฯ และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลทุกท่านด้วยความเคารพ
โปรดกรุณาให้ข้อเสนอแนะ และนําปัญหาข้อขัดข้องจากพี่น้องประชาชนมาบอกกล่าว หากมีข้อชี้แนะ
ประการใดโปรดอย่าได้เกรงใจ เราทุกคนล้วนทําเพื่อตําบลห้วยบงทั้งนั้น เราจะนําข้อชี้แนะและประเด็น
ปัญหา พร้อมข้อมูลที่วิเคราะห์แล้วเหล่านั้นมาดําเนินการแก้ไข และจะพัฒนาจนสุ ดกําลังความสามารถ
หาแนวทางแก้ไขปัญหาจากท่านผู้ทรงคุณวุฒิที่มี ความสามารถหลากหลายในตําบลของเรา กระผมจะ
ตั้งใจทํางาน โดยยึดถือประโยชน์ของพี่น้องประชาชน และผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวมเป็นที่ตั้ง
เป็ นจุ ดหมายสํ าคัญร่ วมกัน เพื่อจะนําพามาสู่ ความสําเร็จ และความเจริญรุ่งเรื องของตําบลห้ วยบงและ
องค์กรของเราต่อไป ขอขอบคุณครับ
// ประธานสภาฯ...

-8ประธานสภาฯ

ขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยบง ที่ได้แถลงนโยบายต่อสภาฯ
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัย หรืออยากเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่

นายสุคนธ์ ชอนขุนทด

เรื่ องเร่งด่ว นอยากให้ รีบดําเนินการ นโยบายด้านที่ 3 นโยบายด้านการ
พัฒนาสังคม ข้อ 3.5 สนับสนุนการฝึกอบรมสมาชิกอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน
(อปพร.) จั ด หาวั ส ดุ อุ ป กรณ์ และยานพาหนะใช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านของสมาชิ ก
อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือนอย่างมีประสิทธิภาพ นโยบายด้านนี้เป็นนโยบาย
สําคัญเร่งด่วน การฝึกอบรม อปพร.ให้เป็นรูปธรรม มีความเข้มแข็ง 3.6 ส่งเสริมและ
ให้ ก ารเรี ย นรู้ เ กี่ย วกั บการปูอ งกั นและแก้ ปั ญหาด้ านความปลอดภั ย ตลอดจนการ
บรรเทาสาธารณภัยชุมชน นโยบายนี้มีความจําเป็นเพราะทุกวันนี้ ไม่ว่าจะเป็นอัคคีภัย
อุทกภัย สาธารณภัยต่างๆ เกิดขึ้น บ่อยมาก เช่น เมื่อวานนี้มีเกษตรกรเผาไร่อ้อย แล้ว
เกิดไฟลุกลาม จึงอยากให้มีการอบรมเกี่ยวกับการปูองกันภัยต่างต่างให้กับบุคลากร
ตําบลห้วยบง นโยบายด้านที่ 4 นโยบายด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ข้อ 4.2
สร้างระบบการบริหาร โดยเน้นหลักประสิทธิภาพประสิทธิผล สุจ ริต โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ และตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 4.3 ส่งเสริมให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม กําหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ จัดทําแผนโครงการในการ
พัฒนาตําบลให้เป็นตามเจตนารมณ์ของประชาชน มีความสําคัญเพราะในการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่นต้องมาจากความต้องการของประชาชน ในการจัดทําแผนพัฒนา
ควรให้ประชาชนมีส่วนร่วม และจัดทําโครงการตามลําดับความต้องการของประชาชน
ข้อ 4.5 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริการแก่ประชาชน ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้
ประชาชนที่มารับบริการได้รับความสะดวก และมีความพึงพอใจสูงสุด ถือเป็นเรื่อง
เร่งด่วนหากทําตามนโยบายนี้แล้ว นโยบายอื่นๆ ก็จะดําเนินการได้โดยง่าย

นายประสิทธิ์ วิชัยสุชาติ

นโยบายที่ผู้บริหารแถลงทั้ง 6 ด้าน รวม 66 ข้อ มีอยู่สองส่วน ส่วนที่ 1
เป็ น ไปตามนโยบายที่นายกได้ห าเสียงไว้กับพี่น้องประชาชน ส่ วนที่ 2 เป็นไปตาม
อํานาจหน้าที่ตามกรอบแห่งกฎหมาย ที่ได้ให้อํานาจหน้าที่ท่านไว้ รวมถึงกฎหมายอื่นๆ
ด้วย โดยสรุปแล้วนโยบายของท่านก็เป็นไปตามกฎหมายทั้งอํานาจหน้าที่ และไม่ขัดต่อ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย ถือว่าเป็นนโยบายที่ครอบคลุม แต่สิ่งที่สภาจะต้องติดตาม
คือ การปฏิบั ติตามนโยบายที่ท่านผู้บ ริห ารได้แถลงไว้ จะมีผ ลเมื่อสิ้ นปี เมื่อท่านได้
รายงานผลการปฏิบัติงานสรุปให้สมาชิกสภาฯ ทราบ เพื่อเป็นการสอบถามตามสิทธิ
ของสมาชิกสภาฯ ที่จะพึงกระทําได้ ตามระเบียบว่าด้วยข้อบังคับการประชุมฯ ข้อ124
วรรคท้าย ในการนี้สมาชิกสภาฯ อาจซักถามและอภิปรายถึงแผนปฏิบัติและวิ ธีการที่
จะปฏิบัติ ตามนโยบายนั้นๆ ได้ จึงเรียนถามผู้บริหาร ดังนี้ นโยบายด้านที่ 3 นโยบาย
ด้านการพัฒนาสังคม ข้อ 3.7 และ นโยบายด้านที่ 4 นโยบายด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี ข้อ 4.1 ว่าผู้บริหารมีแผนการปฏิบัติ และวิธีการปฏิบัติ ตามนโยบายนี้
อย่างไร

นายสายัณห์ ผลยวง

เรื่องขยะ การจัดเก็บล่าช้าตอนนี้มีรถขยะอยู่หนึ่งคัน จึงอยากเสนอให้มีการ
จัดซื้อรถขยะเพิ่มอีกคัน และขอจัดให้มีรถดับเพลิง รถน้ําต่างๆ เพื่อบริการประชาชน
//นายมงคล...
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เห็นด้วยกับคําแถลงนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น นโยบายเกี่ยวกับการรักษา
ความสะอาดของตําบลห้วยบง เรื่องขยะมีปั ญหาทุกที่การไปศึกษาดูงานแต่ละครั้งที่
ผ่านมา เรื่องขยะ สิ่งแวดล้อม เป็นปัญหาของท้องถิ่นทุกแห่ง ขณะนี้ในเขตตําบลห้วย
บงเริ่มมีปัญหาสิ่งแวดล้อมจากโรงงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ตําบลอื่นแต่หากมีลมเปลี่ยนทิศ
พัดมาตําบลห้วยบงก็ได้รับผลกระทบจึงอยากฝากผู้บริหารดูแลในส่วนนี้ เรื่องการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีครั้งต่อไปอยากจะให้ดําเนินการจัดซื้อรถน้ําขนาดสิบล้อ
เพิ่ม เนื่องจากคันเดิมมีการใช้งานมาหลายปีสภาพทรุดโทรม ช่วงฤดูแล้งอาจมีปัญหา
ด้านอัคคีภัยเกิดขึ้นจะได้ช่วยเหลือทันต่อเหตุการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการแก้ไข
ปัญหาความต้องการของพี่น้องประชาชนโครงการแต่ละปีมีมากมาย แต่งบประมาณมี
จํากัด อยากให้ผู้บริหารได้จัดสรรงบประมาณให้ทั่วถึง แต่ทุกปีงบประมาณที่ผ่านมาถือ
ว่าจัดสรรได้ทั่วถึงพอสมควรกับงบประมาณที่มีอยู่อย่างจํากัด หากมีเ งินสะสมอยากให้
ดําเนินการเหมือนทุกปีที่ผ่านมา เพราะพี่น้องประชาชนได้ประโยชน์

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีขอ
เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยบง ได้ชี้แจงสมาชิกสภาฯ ที่ได้สอบถามหรือ
เสนอแนะเพิ่มเติม

นายก

ตอบสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10 การฝึกอบรม อปพร. การอบรมปูองภัยต่างๆ
ผู้บริหารได้แถลงแล้วจะปฏิบัติได้มากน้อยแค่ไหน ก็ต้องดูระยะเวลาของการทํางาน แต่
อย่างไรก็แล้วแต่ต้องดําเนินการตามคําแถลง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 18 แบ่งนโยบาย
ออกเป็ น สองส่ ว น ส่ ว นที่ ห นึ่ ง ตามนโยบายที่ ไ ด้ห าเสี ย งไว้ ถื อว่ า มีค รบในคํ าแถลง
นโยบาย ส่วนที่สองนโยบายตามอํานาจหน้าที่ คําแถลงนโยบายครอบคลุมไม่ได้เจาะจง
ทําเรื่องใดเรื่องหนึ่งเฉพาะ เพราะนโยบายต่างๆ กับวิธีปฏิบัติอาจไม่เหมือนกันการ
ปฏิบัติแต่ละครั้งต้องใช้ระเบียบข้อกฎหมาย บางครั้งความต้องการของพี่น้องประชาชน
อาจทําไม่ได้ตามความต้องการเนื่องจากขัดระเบียบข้อกฎหมาย ฝากสมาชิกสภาฯ ให้มี
ความรู้ด้านระเบียบข้อกฎหมายเพื่อชี้แจงกับชาวบ้านให้เข้าใจ นโยบายด้านที่ 3 ข้อ
3.7 จัดบริการอินเตอร์เน็ตในระดับตําบล เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้ศึกษา
ค้ น คว้ า ข้ อ มู ล เกิ ด การเรี ย นรู้ ทั น ต่ อ เหตุ ก ารณ์ ใ นโลกแห่ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสาร เดี๋ ย วนี้
เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามามาก จะติดต่อบริษัทเครือข่ายต่างๆ เพื่อให้มีอินเตอร์เน็ต
เทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาในพื้นที่ ตอนนี้ในชุมชุนต่างๆ มีบริษัทดีแทค และทรู ส่วนใน
บริเวณ อบต.ห้วยบง จะมีไวไฟให้บริการ แต่ทาง อบต.ยังไม่มีห้องเปิดเป็นศูนย์สําหรับ
ให้เด็ก เยาวชนเข้ามาศึกษาค้นคว้าข้อมูล จะพยายามจัดให้มีห้องเพื่อให้บริการด้าน
อินเตอร์เน็ตศึกษาค้นคว้าข้อมูล นโยบายด้านที่ 4 ข้อ 4.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน
ในการบริหารท้องถิ่น โดยการร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมแก้ปัญหา และติดตามประเมินผล
การดําเนิ น งาน เพื่อให้ การพัฒ นาท้องถิ่นอย่างมีประสิ ทธิภ าพ ครั้งปีที่ผ่ านมาก็ไ ด้
ดําเนินการอยู่แล้ว เช่น กรณีจัดจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นจะมีการประชาคมทั้งระดับ
หมู่บ้านและระดับตําบลเพื่อให้ ประชาชนเข้ามามีส่ว นร่วมในการเสนอปัญหาความ
ต้องการและแนวทางในการแก้ไข ซึ่งผู้บริการได้ดําเนินการตามความต้องการ
//ตามลําดับความ...
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ผู้บริหารต้องรายงานผลการปฏิบัติงานตามที่ได้แถลงไว้ต่อสภาฯ ตอบสมาชิกสภาฯ หมู่
ที่ 19 เรื่องการจัดเก็บขยะ ตอนนี้รถขยะเสียกําลังซ่อมแซม มีพนักงานชุดใหม่เข้ามา
เรื่องจัดซื้อรถขยะ รถน้ําต้องไปดูว่ามีโครงการบรรจุไว้ในแผนหรือไม่ หากไม่มีต้อง
เพิ่มเติมแผนใหม่ ตอบสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11 ปัญหาเรื่องขยะ สิ่งแวดล้อม ก็เร่งแก้ไข
ปัญหา จัดซื้อรถน้ําขนาด 10 ล้อ ใช้งบประมาณเยอะพอสมควร ช่วงที่ผ่านมาส่วนมาก
ใช้งบในการจัดทําโครงการถนนจํานวนมากอาจไม่ได้จัดซื้อรถน้ํา เรื่องการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด เชิญสมาชิกสภาฯ ทุกท่านเข้าไลน์กลุ่ม LQ จะได้ทราบข้อมูลสถานการณ์
ได้ทัน ท่วงที เรื่องการจัดทําแผนฝากสมาชิกสภาฯ เสนอโครงการเข้ามาขอให้ เป็น
โครงการที่ มี ค วามสํ า คั ญ และจํ า เป็ น เร่ ง ด่ ว น หมู่ บ้ า นละประมาณ 10 โครงการ
โครงการก่อสร้างถนนขอให้วัดขนาด กว้าง ยาว ให้ได้ขนาดตามความเป็นจริง จะได้ ไม่
ต้องมาเปลี่ยนแปลงแผนบ่อยเพราะขั้นตอนเยอะพอสมควร
นายประสิทธิ์ วิชัยสุชาติ

ประธานสภาฯ
นายชํานาญ จิณรักษ์

มีข้อเสนอแนะเพิ่มอีก คือ เมื่อการประชุมครั้งที่ผ่านมา มีการรายงานผลการ
ติดตามและประเมิน ผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจําปี 2564 จะมีเนื้อหาที่สรุปว่า มี
จํานวนที่ทํางบประมาณกี่โครงการ ดําเนินการแล้ว อยู่ระหว่างดําเนินการ และไม่ได้
ดําเนินการกี่โครงการ มีจํานวนงบประมาณการเบิกจ่าย แต่วิธีการการมีส่วนร่วมตาม
หลักธรรมาภิบาลใช้วิธีการสัมภาษณ์กลุ่มประชาชนสรุปผลออกมามีลักษณะความพึง
พอใจ แต่จริงแล้วข้อมูลสวนทางกับการรายงาน ยกตัวอย่าง เช่น บางโครงการที่ทําไป
แล้วตามรายงาน มีประชาชนแสดงความเห็นว่าโครงการที่ดําเนินการทําไปแล้ว ไม่มี
คุณภาพพอที่ประชาชนจะใช้งานได้ตามความต้องการของประชาชน ข้อเสนอแนะ ใน
เมื่อต้องการมีส่วนร่วมจากประชาชนจริงๆ ต่อไปคณะกรรมการจัดทําแผน ต้องมีการ
สํารวจ ทําตัวชี้วัด เพื่อกลับมาประเมินแผน สรุปรายงานต่อสภาฯ ถ้าไปสอบถามจาก
ชาวบ้านจริงๆ ได้รับบริการโครงการที่ฝุายบริหารได้ดําเนินการไปแล้วว่าเขาพึงพอใจใน
ระดับใด และที่ทําไปใช้ได้จริงในระดับไหน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุง
แผนพัฒนาให้เป็นที่พึงพอใจของประชาชนให้มากที่สุด
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีขอ
เชิญรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยบงทั้งสองท่าน ได้กล่าวต่อที่ประชุมสภาฯ
เรียนประธานสภาฯ ขอขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยบง ที่ได้
แต่งตั้งเป็น หนึ่งในคณะผู้บริหาร ผมขอกล่าวต่อสภาฯ แห่งนี้ว่าจะทําหน้าที่ ตามที่
ได้รับมอบหมายจากท่านนายกให้ดีที่สุด ตามตําแหน่งบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
จากท่านนายก ด้วยประสบการณ์ในการทํางานที่ผ่านมา ก็จะใช้ความรู้ความสามารถ
ทําหน้าที่ให้ดีที่สุด และยินดีรับใช้สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน มีสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องก็
สามารถปรึกษาหารือได้ ถือว่าทุกท่านก็มีประสบการณ์ ตามคําแถลงนโยบายของนายก
ก็จะพยายามทําหน้าที่ตําแหน่งตรงนี้ให้ดีที่สุดตลอดเท่าที่จะทําได้
//นายรุ่งเรือง...
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เรียนประธานสภาฯ ผู้เข้าประชุมทุกท่าน ขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วน
ตํ า บลห้ ว ยบง ที่ ไ ด้ แ ต่ ง ตั้ ง เป็ น หนึ่ ง ในคณะผู้ บ ริ ห ารอี ก ครั้ ง การทํ า งานเพื่ อ พี่ น้ อ ง
ประชาชน ความคิ ด เห็ น ความชอบความต้ อ งการของสมาชิ ก สภาฯ แต่ ล ะคนมี
หลากหลายไม่ตรงกัน แต่เราต้อ งเอาความเห็นมาพูดคุยกันเพื่อประโยชน์สูงสุดของ
ตําบลห้วยบง เพราะเวลาผู้บริหารจัดทําโครงการแก้ไขปัญหาทุกอย่าง อาจไม่ถูกใจ
ทุกคน แต่ให้คํานึงว่าปัญหาทุกอย่างที่ผู้บริหารแก้ไข พิจารณาแล้วเป็นไปเพื่อประโยชน์
โดยรวมต่อพี่น้องประชาชนตําบลห้วยบง

ประธานสภาฯ

มี ส มาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสั ยอยากสอบถามหรื อเสนอแนะเพิ่มเติม
หรือไม่ หากไม่มีกระผมก็ขอแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหารที่ได้รับความไว้วางใจจาก
พี่น้องประชาชนเข้ามาทําหน้าที่อีกครั้ง

ที่ประชุม

รับทราบ
6.2 เรื่อง พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยบง
จานวน 3 คน

ประธานสภาฯ

การพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยบง
จํานวน 3 คน เชิญผู้บริหารชี้แจงรายละเอียดต่อสภาฯ

นายกฯ

มอบหมายนายวิ นั ย พวงจั น ทร์ นั ก วิ เ คราะห์ น โยบายและแผนชี้ แ จง
รายละเอียดต่อสภาฯ

นายวินัย พวงจันทร์

การพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยบง
จํานวน 3 คน
หลักการ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 25๖๑ หมวด 1 องค์กรจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อ 8 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย
(1) ผู้บริหารท้องถิ่น
ประธานกรรมการ
(2) รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นทุกคน
กรรมการ
(3) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน
กรรมการ
(4) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน
กรรมการ
(5) ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจ
ที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนไม่น้อยกว่าสามคน
กรรมการ
(6) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก
จํานวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินหกคน
กรรมการ
(7) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรรมการและเลขานุการ
(8) หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดทําแผน
ผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการตาม (3) (4) (5) และ 6 ให้มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้
//ข้อ 10 คณะกรรมการ…
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(๑) กําหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาจาก
(ก) อํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอํานาจหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน เช่น การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง
(ข) ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
(ค) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กลุ่มจังหวัด และจังหวัด โดยให้เน้นดําเนินการในยุทธศาสตร์
ที่สําคัญและมีผลต่อประชาชนโดยตรง เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจน การปูองกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด
(ง) กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
(จ) นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภาท้องถิ่น
(ฉ) แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน
ในการนําประเด็นข้างต้นมาจัดทําแผนพัฒนา ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคํานึงถึงสถานะ
ทางการคลังของท้องถิ่น และความจําเป็นเร่งด่วนที่ต้องดําเนินการ มาประกอบการพิจารณาด้วย
(๒) ร่วมจัดทําร่างแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดทําร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
ในการจัดทําร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริ หารส่วน
ตําบลเมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง นําปัญหาความต้องการจากแผนพัฒนา
หมู่บ้ านหรื อแผนชุม ชน ที่เกิ น ศักยภาพของหมู่ บ้านหรือ ชุมชน ที่ จะดําเนิ นการเองได้มาพิ จารณาบรรจุไว้ใ น
แผนพัฒนาท้องถิ่น แต่หากเกินศักยภาพของเทศบาล องค์การบริหารส่ว นตําบล เมืองพัทยา และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งให้เสนอปัญหา ความต้องการไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดและให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนํามาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามอํานาจหน้าที่
(๓) พิจารณาร่างแผนพัฒนาและร่างแผนการดําเนินงาน
(๔) ให้ความเห็นชอบร่างข้อกําหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานตามข้อ ๑๙ (๒)
(๕) พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๖) แต่งตั้งที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานอื่นเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
(๗) ในกรณีองค์การบริหารส่วนตําบล ให้คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลมีหน้าที่
ประสานกับประชาคมหมู่บ้านในการรวบรวม วิเคราะห์ปัญหา ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและจัดทํา
เป็นโครงการหรือกิจกรรมเพื่อประกอบในการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลด้วย
เหตุผล
ด้วย คําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยบง ที่ 84/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยบง ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 จะครบวาระสี่ปีในวันที่ 19 กุมภาพันธ์
2565 ประกอบกับคณะกรรมการที่มาจากสมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคนได้พ้นจาก
ตําแหน่งเนื่องจากคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศกําหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลและนายกองค์การบริหารส่ว นตําบล ซึ่งมีผ ลให้ นายกองค์การบริหารส่ว นตําบลห้ว ยบงและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยบงพ้นจากตําแหน่งนับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ทําให้คณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยบง ไม่ครบองค์ประกอบ
//เพื่อให้เป็นไปตาม...

-13เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว จึงเสนอสภาพิจารณาการคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลห้วยบงจํานวนสามคน เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป
ประธานสภาฯ

นายสายัณห์ ผลยวง

ตามที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผนได้ชี้แจงรายละเอียด มีสมาชิกสภาฯ ท่าน
ใดมีข้อสงสัยจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มี เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ
เพื่อคัดเลือกเป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยบงคนที่หนึ่ง พร้อมมี
สมาชิกสภาฯรับรองไม่น้อยกว่าสองคน
เสนอนายมงคล โกลนโคกกรวด สมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ที่ 11
ผู้รับรอง 1. นายบรรเลิง ทุมจันทึก สมาชิกสภา อบต.ห้วยบง หมู่ที่ 16
2. นายวิชล พันธ์แน่น สมาชิกสภา อบต.ห้วยบง หมู่ที่ 17

ประธานสภาฯ

เชิ ญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ เพื่อคัดเลื อกเป็ นคณะกรรมการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยบงคนที่สอง พร้อมมีสมาชิกสภาฯรับรองไม่น้อยกว่า
สองคน
นายจําเนียร แสนขุนทด
เสนอนายแหลม กลางจอหอ สมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ที่ 14
ผู้รับรอง 1. นางพัณณิตา หร่ายขุนทด สมาชิกสภา อบต.ห้วยบง หมู่ที่ 6
2. นายสุเมธี จันทสิทธิ์
สมาชิกสภา อบต.ห้วยบง หมู่ที่ 24
ประธานสภาฯ

นายเม้า หาญคงนอก

ประธานสภาฯ

เลขานุการสภาฯ
มติที่ประชุม

ประธานสภาฯ

เชิ ญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ เพื่อคัดเลื อกเป็ นคณะกรรมการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยบงคนที่สาม พร้อมมีสมาชิกสภาฯรับรองไม่น้อยกว่า
สองคน
เสนอนายประสิทธิ์ วิชัยสุชาติ สมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ที่ 18
ผู้รับรอง 1. นายสายัณห์ ผลยวง
สมาชิกสภา อบต.ห้วยบง หมู่ที่ 9
2. นายณัฐพล อาจวิชัย
สมาชิกสภา อบต.ห้วยบง หมู่ที่ 21
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเพิ่มอีกหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุมรับรอง
การพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยบง จํานวน 3 คน คือ
1. นายมงคล โกลนโคกกรวด สมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ที่ 11 2. นายแหลม กลางจอหอ
สมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ที่ 14 3. นายประสิทธิ์ วิชัยสุชาติ สมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ที่ 18
เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยบง
ตรวจนับสมาชิกสภาฯ ในที่ประชุม จํานวน 22 คน ครบองค์ประชุม
รับรอง (รับรอง 21 เสียง ไม่รับรอง – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง)
6.3 เรื่อง พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยบง
การพิจารณาคัดเลื อกคณะกรรมการติด ตามและประเมิน ผลแผนพั ฒ นา
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยบง จํานวน 3 คน เชิญผู้บริหารชี้แจงรายละเอียดต่อสภาฯ
//นายกฯ...
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มอบหมายนายวิ นั ย พวงจั น ทร์ นั ก วิ เ คราะห์ น โยบายและแผนชี้ แ จง
รายละเอียดต่อสภาฯ

นายวินัย พวงจันทร์

การพิจารณาคัดเลื อ กคณะกรรมการติดตามและประเมิน ผลแผนพั ฒ นา
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยบง จํานวน 3 คน
หลักการ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 25๖๑ หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้ อ 28 ให้ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น
ประกอบด้วย
(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจํานนวนสองคน
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหน้าที่ประธานกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทํา
หน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ
กรรมการตาม (1) (2) (3) (4) และ (5) ให้ มีว าระอยู่ในตําแหน่งคราวละสี่ ปีและอาจได้รับการ
คัดเลือกอีกก็ได้
ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
(๒) ดําเนินการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
(๓) รายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาท้องถิ่น
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่
วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
เหตุผล
ด้วย คําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยบง ที่ 644/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยบง ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งมีคณะกรรมการที่มา
จากสมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคนได้พ้นจากตําแหน่ง เนื่องจากคณะกรรมการการ
เลือกตั้งได้มีประกาศกําหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลและนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล ซึ่งมีผลให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยบงและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยบงพ้นจาก
ตําแหน่งนับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ทําให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริห าร
ส่วนตําบลห้วยบง ไม่ครบองค์ประกอบ
//เพื่อให้เป็นไปตาม...

-15เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว จึงเสนอสภาพิจารณาการคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลห้วยบงจํานวนสามคน เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยบง ต่อไป
ประธานสภาฯ

นายมงคล โกลนโคกกรวด

ประธานสภาฯ

นางกรองกาญจน์ มีอิสระ

ประธานสภาฯ

นายเม้า หาญคงนอก

ประธานสภาฯ

เลขานุการสภาฯ

ตามที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผนได้ชี้แจงรายละเอียด มีสมาชิกสภาฯ ท่าน
ใดมีข้อสงสัยจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มี เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ
เพื่อคัดเลือกเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตําบลห้วยบงคนที่หนึ่ง พร้อมมีสมาชิกสภาฯ รับรองไม่น้อยกว่าสองคน
เสนอนายสามารถ ฤทธิสิงห์ สมาชิกสภา อบต.ห้วยบง หมู่ที่ 3
ผู้รับรอง 1. นายผัด สายจันทร์ สมาชิกสภา อบต.ห้วยบง หมู่ที่ 20
2. นายสายัณห์ ผลยวง สมาชิกสภา อบต.ห้วยบง หมู่ที่ 9
เชิ ญสมาชิ กสภาฯ เสนอชื่ อสมาชิ กสภาฯ เพื่ อคั ดเลื อกเป็ นคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน ตําบลห้วยบงคนที่สอง พร้อมมี
สมาชิกสภาฯ รับรองไม่น้อยกว่าสองคน
เสนอนายเทพพิทักษ์ ทองสง่า สมาชิกสภา อบต.ห้วยบง หมู่ที่ 5
ผู้รับรอง 1. นายสุเมธี จันทสิทธิ์ สมาชิกสภา อบต.ห้วยบง หมู่ที่ 24
2. นายแหลม กลางจอหอ สมาชิกสภา อบต.ห้วยบง หมู่ที่ 14
เชิ ญสมาชิ กสภาฯ เสนอชื่ อสมาชิ กสภาฯ เพื่ อคั ดเลื อกเป็ นคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน ตําบลห้วยบงคนที่สาม พร้อมมี
สมาชิกสภาฯ รับรองไม่น้อยกว่าสองคน
เสนอนายจําเนียร แสนขุนทด สมาชิกสภา อบต.ห้วยบง หมู่ที่ 23
ผู้รับรอง 1. นายวิชล พันธ์แน่น สมาชิกสภา อบต.ห้วยบง หมู่ที่ 17
2. นายนเรตร ทับขุนทด สมาชิกสภา อบต.ห้วยบง หมู่ที่ 22
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเพิ่มอีกหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุมรับรอง
การพิจารณาคัดเลื อกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยบง จํานวน 3 คน คือ
1. นายสามารถ ฤทธิสิงห์ สมาชิกสภา อบต.ห้วยบง หมู่ที่ 3 2. นายเทพพิทักษ์
ทองสง่า สมาชิกสภา อบต.ห้วยบง หมู่ที่ 5 3. นายจําเนียร แสนขุนทด สมาชิกสภา
อบต.ห้วยบง หมู่ที่ 23 เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยบง
ตรวจนับสมาชิกสภาฯ ในที่ประชุม จํานวน 22 คน ครบองค์ประชุม

มติที่ประชุม

รับรอง (รับรอง 21 เสียง ไม่รับรอง – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง)

นายวินัย พวงจันทร์

สํ า หรั บ องค์ ป ระกอบของคณะกรรมการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ที่ ม าจากผู้ แ ทน
ประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน ต้องมีการประชาคม
//ระดับตําบล...

-16ระดับตําบลเพื่อคัดเลือกอีกครั้ง ถือว่าการคัดเลือกกรรมการแต่ละคณะมีหลายขั้นตอน
หลั งจากแต่งตั้ง คณะกรรมการจั ดทํา แผนแต่ล ะคณะแล้ ว จะเริ่ มเข้ าสู่ กระบวนการ
เพิ่มเติมแผน และจัดทําแผนพัฒนา (พ.ศ.2566-2570) ตามระเบียบต่อไป ซึ่งขณะนี้
เป็ น การจั ด ทํ า งบประมาณจากแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น (พ.ศ.2561 -2565) และ
แผนพัฒ นาท้อ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ มเติ มครั้ งที่ 1 ซึ่ งแผนพัฒ นาท้ องถิ่ น
เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีจํานวน 95 โครงการ ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 มีจํานวน 129 โครงการ โครงการที่ไม่ได้ดําเนินการก่อนที่แผนเล่ ม
ปัจจุบัน(พ.ศ.2561-2565) จะสิ้นสุดการบังคับใช้ คือสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ก็จะนําโครงการเหล่านั้นไปบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2567) ต่อไป
เพราะถือว่าเป็นโครงการที่ผ่านการประชาคมระดับหมู่บ้านมาแล้ว

ประธานสภาฯ

6.4 เรื่ องพิจ ารณามอบหมายสมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ว นตนตาบลห้วยบง
จานวน 1 คน แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยบงที่พ้นจากตาแหน่ง
เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล
ห้วยบง
เชิ ญ สมาชิ ก สภาฯ เสนอสมาชิ ก สภาฯ จํ า นวน 1 คน เพื่ อ แต่ ง ตั้ ง เป็ น
คณะกรรมการกองทุ น หลั กประกั นสุ ข ภาพองค์ก ารบริห ารส่ ว นตํา บลห้ ว ยบงแทน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยบงที่พ้นจากตําแหน่ง

นางกรองกาญจน์ มีอิสระ

ประธานสภาฯ

เสนอนางกุลรวี ไกรสันเทียะ สมาชิกสภา อบต.ห้วยบง หมู่ที่ 15
ผู้รับรอง 1. นายผัด สายจันทร์
สมาชิกสภา อบต.ห้วยบง หมู่ที่ 20
2. นายเทพพิทักษ์ ทองสง่า สมาชิกสภา อบต.ห้วยบง หมู่ที่ 5
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเพิ่มอีกหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุมรับรอง
การพิจารณามอบหมายสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตนตําบลห้วยบง จํานวน 1 คน
คือนางกุลรวี ไกรสันเทียะ สมาชิกสภา อบต.ห้วยบง หมู่ที่ 15 แทนสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยบงที่พ้นจากตําแหน่ง เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยบง

เลขานุการสภาฯ

ตรวจนับสมาชิกสภาฯ ในที่ประชุม จํานวน 22 คน ครบองค์ประชุม

มติที่ประชุม

รับรอง (รับรอง 21 เสียง ไม่รับรอง – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง)

ระเบียบวาระที่ 7

เรื่องอื่นๆ

ประธานสภาฯ

ขอเชิญชวนสมาชิกสภาฯ ทุกท่านร่วมบริจาคเงินเพื่อซื้อน้ําดื่มมอบให้กับจุด
คัดกรองบ้ านหนองกราดน้อย หมู่ที่ 2 ซึ่งมีคําสั่ งให้ ปิดหมู่บ้านเนื่องจากมีการแพร่
ระบาดของโรคโควิดภายในหมู่บ้านจํานวนหลายรายและขอเชิญชวนทุกท่านร่วมมอบ
น้ําดื่ม โดยสามารถร่ ว มบริจาคได้ที่นายไพฑูรย์ คล้ ายน้อย และนางกรองกาญจน์
มีอิส ระ และหลั งจากเลิ กประชุมให้ส มาชิกสภาฯ ทุกท่านลงไปเซ็น ชื่อคําขอมีบัตร
เจ้าหน้าที่รัฐ กับนักทรัพยากรบุคคล นางสาววัชรีพร โทขุนทด มีสมาชิกสภาฯ ท่าน
ใดมีข้อซักถาม หรืออยากเสนอแนะในเรื่องอื่นๆ หรือไม่
//นายแหลม...
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เมื่ อ ปี ที่ ผ่ า นมาช่ ว งฤดู ฝ นหลายหมู่ บ้ า นประสบภั ย ทํ า ให้ ถ นนขาดหลาย
เส้นทาง หมู่ที่ 14 ค่อนข้างรุนแรงเนื่องจากถนนเส้นระหว่างข้ามคลองใต้ชลประทานไป
บ้านผู้ใหญ่เสริฐ ถนนขาด เหลือแต่โครงคอนกรีตด้านบน ซึ่งประชาชนและเด็กนักเรียน
ใช้สัญจรไปมา ได้รับความลําบากเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ เรื่องที่สอง ถนนระหว่างบ้าน
ผู้ช่วยละมัยไปถึงปุายาง ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร ถนนตํากว่าไร่ของชาวบ้าน ฝน
ตกน้ําท่วมขัง ถนนชํารุด ทําให้เกษตรกรไม่สามารถขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้ ขอให้
ผู้บริหารดําเนินการโดยเร่งด่วน

นายเม้า หาญคงนอก

ขอแสดงความยินดีกับนายเจริญ บัวหลวงงาม ที่ท่านได้รับความไว้วางใจ
จากพี่น้องประชาชนให้เข้ามาทําหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยบงอีกวาระ

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มี
เชิญผู้บริหาร ได้กล่าวเพิ่มเติมกับสมาชิกสภาฯ

นายกฯ

ประธานสภาฯ

ขอบคุณทุกท่าน จะทําหน้าที่ให้ดีที่สุด ส่วนจะปฏิบัติหน้าที่ได้ถึงเมื่อไหร่ก็
ขอให้ไปเป็นตามกระบวนการ หลังจากนี้ก็จะแต่งตั้งที่ปรึกษานายก ฝากสมาชิกสภาฯ
ทุกท่านร่วมกันทํางาน ต้องเป็นหนึ่งเดียว เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อาจจะมีไม่ถูกใจ
ทุกคนแต่ก็ขอให้ คุยกัน ส่ วนการแบ่งงานให้รองนายกทั้งสองโดยคร่าวๆ โซนบนให้
ประสานงานนายชํา นาญ จิ ณรั กษ์ ส่ ว นโซนกลางให้ ป ระสานงานกั บ นายรุ่ ง เรื อ ง
ภู พิ ชิ ต โซนล่ า งแปดหมู่ บ้ า นประสานงานนายก เพื่ อ ความสะดวกรวดเร็ ว ถ้ า
ประสานงานนายกไม่ได้ก็ให้ ประสานไปยังรองนายกทั้งสองท่าน การบริหารงานของ
สมาชิกสภาฯ ทุกหมู่บ้านให้เน้นความสามัคคีของคนในชุมชน เน้นการประชาสัมพันธ์
สร้างความเข้าใจเพราะตอนนี้สมาชิกสภาฯ มีหมู่บ้านละหนึ่งคน การแจ้งปัญหาต่างๆ
ที่ เ กิ ด ขึ้ น ภายในหมู่ บ้ า น ชุ ม ชน ให้ มี เ อกสารในการยื่ น คํ า ร้ อ ง หากมี ก ารประชุ ม
ประจําเดือนในหมู่บ้านให้สมาชิกสภาฯ ที่มีเรื่องอยากจะเสนอเพื่อประโยชน์ของชุมชน
ก็ให้เสนอในที่ประชุมเพื่อประชาคมจะได้เสนอมายัง อบต. เรื่องความเดือดร้อนถนน
หนทางเมื่อ ครั้ง ที่ชาวบ้านประสบปัญหาช่ว งที่คณะผู้ บริหาร สมาชิกสภาฯ พ้นจาก
ตําแหน่ ง มียื่ น เรื่ องเข้า มาหลายหมู่บ้าน หลั งจากนี้จะให้ กองช่างเข้าไปดําเนินการ
สํ า รวจตรวจสอบออกแบบ ส่ ว นงาน สปสช. ที่ ดู แ ลสุ ข ภาพของชาวบ้ า นจะเชิ ญ
คณะกรรมการมาปรึกษาเรื่องโควิด และตอนนี้ได้เจ้าหน้าที่ เป็นพนักงานจ้างเหมามา
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านการเกษตร นางสาวสุพัชนี จูงสูงเนิน มีอะไรเกี่ยวกับงานด้าน
เกษตรก็สอบถามได้ ขอขอบคุณทุกท่าน
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี
ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ที่มาประชุมในวันนี้ ขอบคุณรองประธานสภาฯ คณะ
ผู้ริหาร ปลัด หัวหน้าสํานักปลัด เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ขอปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลห้วยบง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี 2565
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