สาเนา
รายงานการประชุมสภาองค์ การบริหารส่ วนตาบลแสนตอ
สมัยสามัญ สมัยที่ 4ประจาปี พ.ศ. 2556
วันที่ 26เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556เวลา 09.30 น.
ณ ห้ องประชุมสภาองค์ การบริหารส่ วนตาบลแสนตอ
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ชื่ อ - สกุล
นายนิกร
กล่าทอง
นายสุริสนั ต์
คงอภัย
นายสุพจน์
เกตุนวล
นายเฉลิมเกียรติ เทพประเสริ ฐ
นางรัชนี
คาพุฒ
นางสาววิไลพร ม่วงโมด
นางพิศมัย
กมลงาม
นายพิษณุ
อ้นเจ๊ก
นางสมบุญ
พรมฤทธิ์
นางบุญสื บ
วินมา
นายไพรสณฑ์ มีวงั แดง
นางวราภรณ์
พรมวัฒนะ
นางวันเพ็ญ
พงษ์พรม
นางวาสนา
พรมช้าง
นางยุพดี แย้มพราม
นางสาวนงเยาว์ กิกิ้ง

ตาแหน่ ง
ประธานสภาฯ อบต.แสนตอ
รองประธานสภาฯ อบต.แสนตอ
สมาชิกสภา อบต.แสนตอ หมู่ที่ 1
สมาชิกสภา อบต.แสนตอ หมู่ที่ 2
สมาชิกสภา อบต.แสนตอ หมู่ที่ 3
สมาชิกสภา อบต.แสนตอ หมู่ที่ 4
สมาชิกสภา อบต.แสนตอ หมู่ที่ 4
สมาชิกสภา อบต.แสนตอ หมู่ที่ 5
สมาชิกสภาอบต.แสนตอ หมู่ที่ 5
สมาชิกสภา อบต.แสนตอ หมู่ที่ 6
สมาชิกสภา อบต.แสนตอ หมู่ที่ 6
สมาชิกสภา อบต.แสนตอ หมู่ที่ 7
สมาชิกสภา อบต.แสนตอ หมู่ที่ 7
สมาชิกสภา อบต.แสนตอ หมู่ที่ 8
สมาชิกสภา อบต.แสนตอ หมู่ที่ 8
เลขานุการสภา อบต.แสนตอ

ลายมือชื่ อ

หมายเหตุ

นิกร
กล่าทอง
สุริสนั ต์ คงอภัย
สุพจน์
เกตุนวล
เฉลิมเกียรติ
เทพประเสริ ฐ
รัชนี
คาพุฒ
วิไลพร
ม่วงโมด
พิศมัย กมลงาม
พิษณุ
อ้นเจ๊ก
สมบุญ
พรมฤทธิ์
บุญสื บ
วินมา
ไพรสณฑ์ มีวงั แดง
วราภรณ์
พรมวัฒนะ
วันเพ็ญ
พงษ์พรม
วาสนา
พรมช้าง
ยุพดี แย้มพราม
นงเยาว์ กิกิ้ง

คณะผู้บริหารฯ
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.

ชื่ อ - สกุล
นายอุทยั ชัยชนะ
นายสมพงษ์
พันธุ์พิชยั
นายสนิท โอดจีบ
นางศิริพร
พิมาลย์

ตาแหน่ ง
นายก อบต.แสนตอ
รองนายก อบต.แสนตอ คนที่ 1
รองนายก อบต.แสนตอคนที่ 2
เลขานุการนายก อบต.แสนตอ

ลายมือชื่ อ

หมายเหตุ

อุทยั
ชัยชนะ
สมพงษ์
พันธุ์พิชยั
สนิท โอดจีบ
ศิริพร
พิมาลย์

ผูเ้ ข้าร่ วมประชุม...
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ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ชื่ อ - สกุล

ตาแหน่ ง

นายพรชัย
ศรี ปาล
นางยุคลธร
มงคลคา
นายสมชาย
พันธุ์พิชยั
นายสุรศักดิ์ บุญธารณามัย
น.ส.วิไลวรรณ จันทร์เพ็ง
ส.อ.เอกสิ ทธิ์
หล้าฤทธิ์
น.ส.อรรจพร
จันละมูล

อาจารย์โรงเรี ยนวัดดอยแก้ว
อาจารย์โรงเรี ยนวัดสิ งห์ศรี สว่าง
อาจารย์โรงเรี ยนแสนตอวิทยา
ปลัด อบต.แสนตอ
หัวหน้าสานักงานปลัด
เจ้าหน้าที่วเิ คราะห์นโยบายและแผน
เจ้าพนักงานธุรการ

ลายมือชื่ อ

หมายเหตุ

พรชัย ศรี ปาล
ยุคลธร
มงคลคา
สมชาย
พันธุ์พิชยั
สุรศักดิ์ บุญธารณามัย
วิไลวรรณ
จันทร์เพ็ง
เอกสิ ทธิ์
หล้าฤทธิ์
อรรจพร
จันละมูล

ผูม้ าประชุม
16คน
ผูไ้ ม่มาประชุม -คน
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุม 11 คน
เริ่มประชุม

เวลา 09.30 น.
ประธานสภาฯ (นายนิกร กลา่ ทอง)
เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบลแสนตอ มาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิ ด
การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี พ.ศ. 2556 ณ บัดนี้ ขอเชิญท่านเลขานุกา ร
สภาฯ ได้อ่านประกาศเรี ยกประชุมสภาฯ
เลขานุการสภาฯ (นางสาวนงเยาว์ กิกงิ้ )
ประกาศสภาองค์ การบริการส่ วนตาบลแสนตอ
เรื่ อง เรียกประชุมสภาองค์ การบริหารส่ วนตาบลแสนตอ
สมัยสามัญ สมัยที่ 4ประจาปี พ.ศ.2556
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 5 4 แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริ หาร
ส่ วนตาบล พ.ศ. 2537 (และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546 ) และข้อ 16 แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 จึงประกาศเรี ยกประชุม
สภาองค์การบริ หารส่ วนตาบลแสนตอ สมัยสามัญ สมัยที่ 4ประจาปี พ.ศ.25 56โดยมีกาหนด
ประชุมให้แล้วเสร็ จภายใน 15 วัน นับแต่วนั เปิ ดสมัยประชุม ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ 20
พฤศจิกายน 2556 เป็ นต้นไป
จึงประกาศ...
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ประกาศ ณ วันที่

20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
นิกร กล่าทอง
(นายนิกร กล่าทอง)
ประธานสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบลแสนตอ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่ องที่ประธานแจ้งให้
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่ อง

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่ อง

ที่ประชุมทราบ

รับรองรายงานการประชุมสภาฯ
ไม่มี
เสนอเพื่อทราบ
- การแถลงนโยบายของผูบ้ ริ หารต่อสภาท้องถิ่น
ประธานสภาฯ (นายนิกร กลา่ ทอง)
ขอเชิญท่าน นายก อบต.แสนตอ ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลแสนตอ
นายก อบต. (นายอุทัย ชัยชนะ)
ผมได้จดั ทารู ปเล่มนโยบายแจกให้สมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบล
แสนตอทุกท่านแล้ว และผมขอแถลงนโยบายดังต่อไปนี้
ท่านประธานสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบลแสนตอ
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริ หารส่ วนตาบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 58 บัญญัติไว้วา่ ให้องค์การบริ หารส่ วนตาบลมีนายก
องค์การบริ หารส่ วนตาบลคนหนึ่ง ซึ่ งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตาม
กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ่น ” และมาตรา 58/5
บัญญัติไว้วา่ ก่อนนายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาองค์การ
บริ หารส่ วนตาบลเรี ยกประชุมสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบล เพื่อให้นายกองค์การ
บริ หารส่ วนตาบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบล โดยไม่มีการลงมติ
ทั้งนี้...

-4ทั้งนี้ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริ หารส่ วนตาบล
กระผม นายอุทยั ชัยชนะ ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในเขตตาบลแสนตอ
เลือกกระผมให้มาทาหน้าที่นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลแสนตอ เพื่อเป็ นตัวแทน
ของชาวตาบลแสนตอ
ในการพัฒนาท้องถิ่นเป็ นระยะเวลา 4 ปี ในการที่ได้ลง
พื้นที่เพื่อทาความรู ้จกั และรับทราบถึงปัญหา ของประชาชนในช่วงการเลือกตั้งที่ผา่ นมา
กระผมได้รับทราบถึงปัญหาและได้ให้สญ
ั ญาประชาคมกับพ่อแม่ พี่นอ้ ง ชาวตาบลแสน
ตอว่าจะบริ หารงบประมาณอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และจะช่วยแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนโดยให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่ วมคือ ร่ วมคิด ร่ วมทา ด้วยความ
โปร่ งใส และสามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้ตาบลแสนตอน่าอยู่ ประชาชนมีความเป็ นอยู่
ที่ดีข้ ึน โดยนาวิธีการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาใช้ในการพัฒนาตาบลแสนตอ ซึ่ ง
สัญญาประชาคมที่กระผมได้ให้ไว้กบั ประชาชนในครั้งนี้ นับว่าเป็ นภารกิจอันสาคัญที่
กระผมจะต้องยึดถือเป็ นแนวทางในการทางานเพื่อให้ประชาชนได้รับความพอใจ และ
มีความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึน
นโยบายที่กระผมจะได้แถลงต่อสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบลแสนตอ ใน
วันนี้จะเป็ นนโยบายที่จะนาไปปฏิบตั ิให้เห็นผลอย่างชัดเจน เป็ นต้นว่า จะบริ หาร
งบประมาณแบบมีส่วนร่ วมและสนองตอบต่อความต้องการของประชาชน จะให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนพัฒนาตาบลแสนตอ ตั้งแต่การประชุม
ประชาคมระดับหมู่บา้ น และระดับตาบล กระผมมีความตั้งใจที่จะทาให้ประชาชนใน
ตาบลแสนตอ มีชีวิตความเป็ นอยูท่ ี่ดี การได้ออกเยี่ยมเยือนราษฎรในพื้นที่ประจา ทาให้
ทราบสภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริ งของประชาชน เพื่อนามาเป็ นข้อมูลในการ
การพัฒนาตาบลแสนตอต่อไป
ท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบลแสนตอ และ
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทุกท่าน
การบริ หารงานขององค์การบริ หารส่ วนตาบล ได้ถูกกาหนดให้ปฏิบตั ิงานตาม
อานาจหน้าที่ ตามแผนพัฒนาตาบล และต้องเป็ นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
โดยใช้วิธีการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้คานึงถึงการมีส่วนร่ วมของประชาชน
ในการจัดทาแผนพัฒนาตาบล
นโยบายที่กระผมจะแถลงต่อสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบลแสนตอในวันนี้ ก็
จะปฏิบตั ิให้สอดคล้องกับหลักการดังกล่าวข้างต้น โดยนโยบายที่กาหนดไว้มีท้ งั หมด 6
ด้าน ดังนี้
1. ด้านเศรษฐกิจ...
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องค์การบริ หารส่ วนตาบลแสนตอ จะส่ งเสริ มสนับสนุนและผลักดันให้มี
กระบวนการสร้างรายได้ลดรายจ่ายให้กบั ประชาชนทุกระดับ โดยจะส่ งเสริ มแนวทาง
เศรษฐกิจแบบพอเพียงตามศักยภาพของชุมชนในระดับฐานรากของตาบล โดยมี
แนวทางดังนี้
1.1 ส่ งเสริ ม สนับสนุน ให้เกษตรกรได้รับการพัฒนา ความรู ้ ทักษะ
ด้านการเกษตร โดยมุ่งเน้นการเกษตรอินทรี ย ์ การลดต้นทุน การเพิ่มผลผลิตและการ
ควบคุมคุณภาพ ผลผลิต
1.2 ส่ งเสริ ม สนับสนุน ให้มีการพัฒนาส่ งเสริ มอาชีพให้แก่ประชาชน
ที่วา่ งงาน เกษตรกรที่วา่ งานหลังฤดูเก็บเกี่ยว กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ให้มีงานทา หรื อมี
อาชีพเสริ มอย่างต่อเนื่อง
1.3 ส่ งเสริ ม สนับสนุน กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ให้มีการพัฒนา รู ปแบบ คุณภาพ
สิ นค้าและผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่า สิ นค้าและผลิตภัณฑ์ ให้ได้มาตรฐาน เช่น การ
จัดอบรมสัมมนาให้ความรู ้ ศึกษาดูงาน OTOP เป็ นต้น
1.4 ส่ งเสริ ม สนับสนุนให้มีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ กลุ่มสหกรณ์ วิสาหกิจ
ชุมชน และจัดตั้งลานค้าชุมชน ร้านค้าริ มทาง เพื่อเพิ่มรายได้ เพิ่มอานาจการต่อรอง
ให้แก่ประชาชนในเขตตาบลแสนตอ
1.5 จัดหาตลาด แหล่งเงินทุน และกองทุนส่ งเสริ มอาชีพ เพื่อลดรายจ่าย
เพิ่มรายได้ ขยายโอกาสให้แก่ประชาชนในเขตตาบลแสนตอ
1.6 เพิ่มศักยภาพในการจัดเก็บรายได้ การแสวงหารายได้ การดาเนิน
ธุรกิจ ธุรกรรม ขององค์การบริ หารส่ วนตาบลแสนตอ ซึ่ งจะก่อให้เกิดรายได้แก่
ประชาชน ควบคู่ไปกับองค์การบริ หารส่ วนตาบลแสนตอ
1.7 สนับสนุน ประสานงานให้ประชาชนมีเอกสารสิ ทธิ์ ในที่ทากินของตนเอง
เพื่อเป็ นการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาสในการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม
และความความมัน่ คงถาวรของอาชีพและครอบครัว
2. ด้ านการพัฒนาคุณภาพชีวติ และการแก้ ไขปัญหายาเสพติด
องค์การบริ หารส่ วนตาบลแสนตอ จะส่ งเสริ มและสนับสนุนให้ตาบลแสนตอ
เป็ นชุมชนที่ปลอดภัย น่าอยู่ และพัฒนาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของประชาชนและเยาวชน
ในตาบลให้มีความเป็ นอยู่
ที่ดีข้ ึนและสร้างโอกาสให้ทุกคนได้รับการบริ การอย่าง
เท่าเทียมกัน โดยมีแนวทางดังนี้
2.1 ส่ งเสริ ม...

-62.1 ส่ งเสริ ม สนับสนุนประชาชนให้มีโอกาสเล่นกีฬา ออกกาลังกายอย่าง
ต่อเนื่อง เช่น จัดหาอุปกรณ์กีฬาให้เพียงพอ สร้างและปรับปรุ งสนาม / ลานกีฬาให้
เพียงพอ จัดให้มีการแข่งขันกีฬาภายในตาบล และส่ งนักกีฬาเข้าร่ วมการแข่งขัน
ภายนอกตาบล เป็ นต้น
2.2 ส่ งเสริ ม สนับสนุน ด้านบริ การทางการแพทย์ / การสาธารณสุ ขภายใน
เขตตาบลแสนตอ ในการทากิจกรรมการให้บริ การทางการแพทย์ การสาธารณสุ ข
และการอนามัยแก่ประชาชน
2.3 ส่ งเสริ ม สนับสนุนให้ประชาชน ผูด้ อ้ ยโอกาส เด็ก สตรี ผูส้ ู งอายุ
คนพิการ ผูต้ ิดเชื้อเอดส์ ให้ได้รับการสงเคราะห์ เพื่อสร้างความมัน่ คงในชีวิต โอกาส
และคุณภาพชีวิต เท่าเทียมกับบุคคลทัว่ ไป
2.4 ส่ งเสริ ม สนับสนุนกิจกรรม การแก้ไข ป้องกัน รณรงค์ต่อต้านปัญหา
ยาเสพติดในตาบลแสนตอ
2.5 ส่ งเสริ ม สนับสนุนกิจกรรมการจัดระเบียบชุมชน สังคม และความสงบ
เรี ยบร้อยของบ้านเมือง เพื่อความสงบสุ ข ความมัน่ คง ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนในตาบลแสนตอ ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้กบั สมาชิก อป
พร.
2.6 ส่ งเสริ ม สนับสนุนให้มีกิจกรรมการควบคุมการผลิตและการจาหน่าย
อาหารสดอาหารสาเร็ จรู ป รวมถึงสถานที่จาหน่ายให้ถูกสุ ขอนามัย เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยแก่ประชาชนผูบ้ ริ โภค
3. ด้ านระบบโครงสร้ างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
องค์การบริ หารส่ วนตาบลแสนตอ มุ่งมัน่ ที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณู ปโภคให้ได้มาตรฐาน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพและสอดคล้องกับแผนพัฒนาองค์การบริ หารส่ วนตาบล โดยมีแนวทาง
ดังนี้
3.1 ก่อสร้างอาคาร ซ่อมแซมและปรับปรุ ง เส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน
มีความปลอดภัย มีความเพียงพอเพื่อให้เกิดความสะดวกคล่องตัว ในการขนถ่าย
ผลิตภัณฑ์ ผลิตผลทางการเกษตร และการคมนาคม
3.2 ก่อสร้าง ซ่อมแซม และปรับปรุ ง ระบบสาธารณู ปโภค เช่น ไฟฟ้า
ประปา โทรศัพท์และตลาดสด รวมถึงห้องน้ าที่สะอาด
3.3 ซ่อมแซม และปรับปรุ งแหล่งน้ า อุปโภค บริ โภค แหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตร เช่น ขุดลอกคลอง แหล่งน้ าธรรมชาติ ให้ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนอย่างเพียงพอ
4. ด้านการ...

-74. ด้ านการส่ งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
องค์การบริ หารส่ วนตาบลแสนตอ จะส่ งเสริ มและสนับสนุนระบบการศึกษา
ทั้งในและนอกระบบอย่างต่อเนื่อง และส่ งเสริ มให้มีการเรี ยนรู ้ของประชาชนในตาบล
การพัฒนาระบบเครื อข่ายสารสนเทศเพื่อการเรี ยนรู ้ชุมชน ตลอดจนการส่ งเสริ ม
จริ ยธรรม วัฒนธรรมท้องถิ่น และรักษาประเพณี ทอ้ งถิ่นให้ยงั่ ยืน โดยมีแนวทางดังนี้
4.1 ส่ งเสริ ม สนับสนุน ให้สถานศึกษามีศกั ยภาพในการจัดการศึกษา
ที่มีคุณภาพ
4.2 ส่ งเสริ ม สนับสนุน ให้นกั เรี ยน นักศึกษา ประชาชนได้มีโอกาส
ในการศึกษา และพัฒนาด้านพัฒนาการทางร่ างกาย ทางสมองให้เต็มตามขีด
ความสามารถของแต่ละคน เช่น สนับสนุนทุนการศึกษา ดูงาน สร้างเสริ ม
ประสบการณ์ อาหารกลางวัน นมโรงเรี ยน เป็ นต้น
4.3 ส่ งเสริ ม สนับสนุน ให้นกั เรี ยน นักศึกษา ประชาชนได้พฒั นา
ขีดความสามารถ ในการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความรู ้ ทักษะใน
ด้านภาษาต่างประเทศ เพียงพอในการแสวงหาความรู ้ให้ทนั เหตุการณ์และเทคโนโลยี
4.4 ส่ งเสริ ม สนับสนุนให้ ประชาชนที่ดอ้ ยโอกาสทางการศึกษาได้มีโอกาส
ในการศึกษาเรี ยนรู ้จากข่าวสาร สิ่ งพิมพ์ และสื่ อการศึกษา รวมถึงการศึกษานอก
โรงเรี ยน
4.5 จัดการศึกษา พัฒนาศูนย์พฒั นาเด็กเล็กก่อนวัยเรี ยนให้มีศกั ยภาพ
การเรี ยนการสอนรองรับเด็กเล็ก เพียงพอที่จะสร้างพื้นฐานการศึกษาให้เข้มแข็ง
ชั้นเรี ยนที่สูงขึ้น
4.6 ส่ งเสริ ม สนับสนุน การอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ ตลอดจน
การซ่อมแซม ปฏิสงั ขรณ์ ปรับปรุ ง ศาสนสถาน ภายในเขตตาบลแสนตอ
4.7 ส่ งเสริ ม สนับสนุน กิจการสภาวัฒนธรรมตาบลแสนตอ ให้มีการ
สื บสานวัฒนธรรม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ตลอดจนถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.8 ส่ งเสริ ม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ด้านการศาสนา ด้านศีลธรรม คุณธรรม และจริ ยธรรม ทุกระดับ
5. ด้ านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม
องค์การบริ หารส่ วนตาบลแสนตอ มีนโยบายในการฟื้ นฟูสภาพและการป้องกันการ
เสื่ อมโทรม หรื อสู ญสิ้ นไปของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมโดยมีแนวทางดังนี้
5.1 สนับสนุน...

-85.1 สนับสนุนให้มีการจัดการคัดแยกขยะ กาจัดขยะมูลฝอย และสิ่ งปฏิกลู
โดยประชาชนมีส่วนร่ วมในการดาเนินการ เพื่อให้ครัวเรื อนพื้นที่ในเขตองค์การ
บริ หารส่ วนตาบลแสนตอ ลดจานวนขยะลงจากปัจจุบนั และเป็ นการส่ งเสริ มให้ใช้
ทรัพยากรอย่างประหยัด
5.2 ส่ งเสริ ม การมีส่วนร่ วม ในการดูแล รักษา ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อม การคุม้ ครอง ดูแล รักษา ทรัพยากรป่ าไม้ ทรัพยากรน้ า ดิน หิ น
ตลอดจนการรณรงค์ให้ประชาชน
มีจิตสานึกในการอนุรักษ์ป่าไม้เพื่อเพิ่มความ
สมดุลทางธรรมชาติและระบบนิเวศวิทยา
5.3 ปรับปรุ งและพัฒนาเส้นทางธรรมชาติ หาดริ มน้ าน่าน แหล่งน้ าขนาด
กลาง และขนาดใหญ่ ทั้งที่เป็ นแหล่งน้ าธรรมชาติ และแหล่งน้ าที่สร้างขึ้น เพื่อเป็ น
แหล่งท่องเที่ยว สถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจ สาหรับประชาชนในเขตตาบลแสนตอ
และประชาชนทัว่ ไป
5.4 ส่ งเสริ ม สนับสนุนให้มีการ ปรับปรุ งแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะ
วัฒนธรรม ประเพณี ของชาวตาบลแสนตอ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างมี
ศักยภาพ
5.5 ส่ งเสริ ม สนับสนุนให้เลิกใช้สารเคมี โดยเฉพาะเคมีภณ
ั ฑ์เกษตรที่เป็ น
อันตรายต่อชีวิตและสภาพแวดล้อม หันมาใช้สารชีวภาพเพื่อรักษาสภาพแวดล้อม
6. ด้ านการเมืองการบริหาร
องค์การบริ หารส่ วนตาบลแสนตอ จะบริ หารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
มุ่งเน้นความโปร่ งใส และการมีส่วนร่ วม โดยมีแนวทางดังนี้
6.1 สนับสนุน ให้ประชาชนทุกระดับ ทุกอาชีพ มีส่วนร่ วม ในทางการเมือง
ท้องถิ่น ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นตามหลักการปกครอง ในระบบ
ประชาธิ ปไตย
6.2 ส่ งเสริ ม พัฒนาศักยภาพ ทางด้านการเมือง ของสมาชิกสภาองค์การ
บริ หารส่ วนตาบลแสนตอ ผูน้ าชุมชน ผูน้ าท้องถิ่นทุกระดับ ให้มีความรู ้ มี
ประสบการณ์ทางด้านการเมือง การปกครอง ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น
6.3 ส่ งเสริ มพัฒนาระบบบริ หารงานขององค์การบริ หารส่ วนตาบลแสนตอ
ให้มีประสิ ทธิ ภาพ โดยยึดหลักการบริ หารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
“หลักธรรมาภิบาล” รวมทั้งพัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้ ความสามารถ ทักษะ ทันสมัย
และสร้างขวัญกาลังใจให้เกิดในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
6.4 สนับสนุนให้มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ แก่ประชาชนอย่าง
ทัว่ ถึง และต่อเนื่อง เพื่อสร้างการมีส่วนร่ วมของประชาชนในเขตตาบลแสนตอ
6.5 ส่ งเสริ ม...

-96.5 ส่ งเสริ ม สนับสนุนการเลือกตั้งในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ และระดับ
ท้องถิ่น
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบลแสนตอ และ
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทุกท่าน
นโยบายทั้ง 6 ด้าน ที่กระผมได้แถลงต่อสภาดังกล่าวข้างต้น จะไม่สามารถ
ปฏิบตั ิให้เป็ นจริ งได้หากไม่ได้รับความร่ วมมือและการยอมรับจากสมาชิกสภาฯ ส่ วน
ราชการในพื้นที่ กานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ผูน้ าชุมชน พนักงานองค์การบริ หารส่ วนตาบลแสน
ตอ และที่สาคัญอย่างยิ่งคือจากประชาชนในตาบลแสนตอ ในฐานะที่ได้รับความ
ไว้วางใจจากประชาชนในตาบลแสนตอ เลือกให้เข้ามาทาหน้าที่นายกองค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลแสนตอ ดังนั้นในระยะเวลา 4 ปี ต่อไปนี้ กระผมพร้อมทีมงานบริ หาร
จะเป็ นผูป้ ระสานเพื่อขอคาแนะนาและขอความร่ วมมือจากทุกฝ่ าย ตามที่กระผมได้
กล่าวมา เพื่อพัฒนาตาบลแสนตอให้มีความเจริ ญในทุกด้าน ให้ประชาชนอยูด่ ีกินดี มี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ ึน ตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบลแสนตอใน
วันนี้ ขอขอบคุณ
(นายอุทยั ชัยชนะ)
นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลแสนตอ
ประธานสภาฯ (นายนิกร กลา่ ทอง)
ขอขอบคุณที่ท่านนายก อบต. ได้แถลงนโยบาย ให้กบั สมาชิกสภาองค์การ
บริ หารส่ วนตาบลแสนตอและผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทุกท่านได้รับทราบ และขอเชิญ
ท่านนายก อบต.แสนตอ แนะนารองนายก อบต.แสนตอ และเลขานุการนายก อบต.
แสนตอ
นายก อบต. (นายอุทัย ชัยชนะ)
ผมขอแจ้งให้ที่ประชุมสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบลแสนตอ ได้ทราบเรื่ อง
การแต่งตั้งรองนายก อบต.แสนตอ และเลขานุการนายก อบต.แสนตอ ดังนี้
1. นายสมพงษ์ พันธุ์พิชยั รองนายก อบต.แสนตอ คนที่ 1
2. นายสนิท โอดจีบ รองนายก อบต.แสนตอ คนที่ 2
3. นางศิริพร พิมาลย์ เลขานุการ นายกอบต.แสนตอ

ประธานสภาฯ...

- 10 ประธานสภาฯ (นายนิกร กลา่ ทอง)
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเกี่ยวกับนโยบายทั้ง 6ด้านที่ท่านนายก
อบต.แสนตอ แถลงต่อสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบลแสนตอ หรื อไม่ ถ้าไม่มีขอเชิญ
ทางโรงเรี ยนครับ
อาจารย์ โรงเรียนวัดดอยแก้ ว (นายพรชัย ศรีปาล)
ผมขอแสดงความยินดีกบั ท่าน นายก อบต.แสนตอ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน
ที่ได้รับการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2556
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่ องเสนอเพื่อพิจารณา
- แต่งตั้งคณะกรรมการสภาฯ อบต.แสนตอ (คณะกรรมการแปรญัตติ
ร่ างข้อบัญญัติ) (ไม่นอ้ ยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน)
ประธานสภาฯ (นายนิกร กลา่ ทอง)
การแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ จานวน 3 คน
เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อ พร้อมผูร้ ับรองจานวน 2 คน

รองประธานสภาฯ (นายสุ ริสันต์ คงอภัย)
ผมขอเสนอ นายสุ พจน์ เกตุนวล ส.อบต. หมู่ที่ 1
ผูร้ ับรอง 1. นางสมบุญ พรมฤทธิ์ ส.อบต. หมู่ที่ 5
2. นางวาสนา พรมช้าง
ส.อบต. หมู่ที่ 8
ส.อบต. หมู่ที่ 1 (นายสุ พจน์ เกตุนวล)
ผมขอเสนอ นายเฉลิมเกียรติ เทพประเสริ ฐ ส.อบต. หมู่ที่ 2
ผูร้ ับรอง 1. นางพิศมัย กมลงาม ส.อบต. หมู่ที่ 4
2. นางยุพดี แย้มพราม ส.อบต. หมู่ที่ 8
ส.อบต. หมู่ที่ 4 (นางสาววิไลพร ม่ วงโมด)
ดิฉนั ขอเสนอ นายพิษณุ อ้นเจ๊ก ส.อบต. หมู่ที่ 5
ผูร้ ับรอง 1. นายไพรสณฑ์ มีวงั แดง ส.อบต. หมู่ที่ 6
2. นางวันเพ็ญ พงษ์พรม ส.อบต. หมู่ที่ 7
แต่งตั้ง...

- 11 - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ
(ไม่นอ้ ยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน)
ประธานสภาฯ (นายนิกร กลา่ ทอง)
การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ จานวน 3 คน
เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อ พร้อมผูร้ ับรองจานวน 2 คน
ส.อบต. หมู่ที่ 4 (นางพิศมัย กมลงาม)
ดิฉนั ขอเสนอ นางวราภรณ์
พรมวัฒนะ ส.อบต. หมู่ที่ 7
ผูร้ ับรอง 1. นางรัชนี คาพุฒ ส.อบต. หมู่ที่ 3
2. นางยุพดี แย้มพราม ส.อบต. หมู่ที่ 8
ส.อบต. หมู่ที่ 7 (นางวราภรณ์ พรมวัฒนะ)
ดิฉนั ขอเสนอ นางพิศมัย กมลงาม ส.อบต. หมู่ที่ 4
ผูร้ ับรอง 1. นางวันเพ็ญ พงษ์พรม ส.อบต. หมู่ที่ 7
2. นางวาสนา พรมช้าง ส.อบต. หมู่ที่ 8
ส.อบต. หมู่ที่ 1 (นายสุ พจน์ เกตุนวล)
ผมขอเสนอ นางบุญสื บ วินมา ส.อบต. หมู่ที่ 6
ผูร้ ับรอง 1. นายเฉลิมเกียรติ เทพประเสริ ฐ ส.อบต. หมู่ที่ 2
2. นางวันเพ็ญ พงษ์พรม ส.อบต. หมู่ที่ 7
- แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ข้อ 8 (3) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภา
ท้องถิ่นคัดเลือก จานวน 3 คน
ประธานสภาฯ (นายนิกร กลา่ ทอง)
เพื่อให้เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 8 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
(3) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จานวน 3 คนเชิญสมาชิกสภาฯ
เสนอชื่อ พร้อมผูร้ ับรองจานวน 2 คน
ส.อบต. หมู่ที่ 2 (นายเฉลิมเกียรติ เทพประเสริฐ)
ผมขอเสนอ นางยุพดี แย้มพราม ส.อบต. หมู่ที่ 8
ผูร้ ับรอง 1. นางรัชนี คาพุฒ ส.อบต. หมู่ที่ 3
2. นางบุญสื บ วินมา ส.อบต. หมู่ที่ 6
ส.อบต...

- 12 ส.อบต. หมู่ที่ 5 (นางสมบุญ พรมฤทธิ์)
ดิฉนั ขอเสนอ นายไพรสณฑ์ มีวงั แดง ส.อบต. หมู่ที่ 6
ผูร้ ับรอง 1. น.ส.วิไลพร ม่วงโมด ส.อบต. หมู่ที่ 4
2. นางวาสนา พรมช้าง ส.อบต. หมู่ที่ 8
ส.อบต. หมู่ที่ 5 (นายพิษณุ อ้ นเจ๊ ก)
ผมขอเสนอ น.ส.วิไลพร ม่วงโมด ส.อบต. หมู่ที่ 7
ผูร้ ับรอง 1. นายสุ พจน์ เกตุนวล ส.อบต. หมู่ที่ 1
2. นางวราภรณ์ พรมวัฒนะ ส.อบต. หมู่ที่ 7
- แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อ 28 (1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จานวน 3 คน
ประธานสภาฯ (นายนิกร กลา่ ทอง)
เพื่อให้เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 28 คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก
จานวน 3 คนเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อ พร้อมผูร้ ับรองจานวน 2 คน
ส.อบต. หมู่ที่ 4 (นางพิศมัย กมลงาม)
ดิฉนั ขอเสนอ นายสุ ริสนั ต์ คงอภัย ส.อบต. หมู่ที่ 1
ผูร้ ับรอง 1. นางวันเพ็ญ พงษ์พรม ส.อบต. หมู่ที่ 7
2. นางยุพดี แย้มพราม ส.อบต. หมู่ที่ 8
ส.อบต. หมู่ที่ 7 (นางวราภรณ์ พรมวัฒนะ)
ดิฉนั ขอเสนอ นางรัชนี คาพุฒ ส.อบต. หมู่ที่ 3
ผูร้ ับรอง 1. นางพิศมัย กมลงาม ส.อบต. หมู่ที่ 4
2. นางวาสนา พรมช้าง ส.อบต. หมู่ที่ 8
ส.อบต. หมู่ที่ 4 (น.ส.วิไลพร ม่ วงโมด)
ดิฉนั ขอเสนอ นางสมบุญ พรมฤทธิ์ ส.อบต. หมู่ที่ 5
ผูร้ ับรอง 1. นางรัชนี คาพุฒ ส.อบต. หมู่ที่ 3
2. นางวราภรณ์ พรมวัฒนะ ส.อบต. หมู่ที่ 7
การกาหนด...
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สมัยที่

สมัยที่

สมัยที่

สมัยที่

- การกาหนดสมัยประชุมสามัญประจาปี แต่ละสมัยในปี นั้นจะเริ่ มเมื่อใด
แต่ละสมัยในปี นั้นมีกาหนดกี่วนั และให้กาหนดวันเริ่ มประชุมสมัยประชุมสามัญ
ประจาปี สมัยแรกของปี ถัดไป และมีกาหนดกี่วนั
ประธานสภาฯ (นายนิกร กลา่ ทอง)
เพื่อให้เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 11 (3) ให้สภาองค์การบริ หารส่ วนตาบลกาหนดว่าปี นั้นจะมี
สมัยประชุมสามัญประจาปี กี่สมัย แต่ละสมัยในปี นั้นจะเริ่ มเมื่อใด แต่ละสมัยในปี นั้นมี
กาหนดกี่วนั และให้กาหนดวันเริ่ มประชุมสมัยประชุมสามัญประจาปี สมัยแรกของปี
ถัดไป และมีกาหนดกี่วนั ซึ่ งในปี พ.ศ.2556 ได้กาหนดสมัยประชุมสามัญประจาปี
4 สมัย แต่ละสมัยมีกาหนดระยะเวลา 15 วัน คือ
1 เดือน กุมภาพันธ์
พ.ศ. 255
6
สมัยที่ 2 เดือน พฤษภาคม
พ.ศ. 2556
สมัยที่ 3 เดือน สิ งหาคม
พ.ศ. 2556
4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
และกาหนดสมัยประชุมสามัญประจาปี สมัยแรกของปี พ.ศ. 2557เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2557 มีกาหนดระยะเวลา 15 วัน มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเชิญครับ
ส.อบต. หมู่ที่ 1 (นายสุ พจน์ เกตุนวล)
ผมขออนุญาตที่ประชุมสภาฯ เสนอให้กาหนดสมัยประชุมสามัญประจาปี
4 สมัย แต่ละสมัยมีกาหนดระยะเวลา 15 วัน คือ
1 เดือน กุมภาพันธ์
พ.ศ. 255
7
สมัยที่ 2 เดือน พฤษภาคม
พ.ศ. 2557
สมัยที่ 3 เดือน สิ งหาคม
พ.ศ. 2557
4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
และกาหนดสมัยประชุมสามัญประจาปี สมัยแรกของปี พ.ศ. 2558เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2558 มีกาหนดระยะเวลา 15 วัน

ประธานสภาฯ (นายนิกร กลา่ ทอง)
มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็ นอย่างอื่นหรื อไม่ถา้ ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด
เสนอและแก้ไขเปลี่ยนแปลงผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาฯ
ที่ประชุม...
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สมัยที่

สมัยที่

ที่ประชุมสภาฯ
ลงมติเห็นชอบอย่างเป็ นเอกฉันท์ (15 เสี ยง) ให้กาหนดสมัยประชุมสามัญ
ประจาปี 4 สมัย แต่ละสมัยมีกาหนดระยะเวลา 15 วัน คือ
1 เดือน กุมภาพันธ์
พ.ศ. 255
7
สมัยที่ 2 เดือน พฤษภาคม
พ.ศ. 2557
สมัยที่ 3 เดือน สิ งหาคม
พ.ศ. 2557
4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
และกาหนดสมัยประชุมสามัญประจาปี สมัยแรกของปี พ.ศ. 2558เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2558 มีกาหนดระยะเวลา 15 วัน

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่ องอื่น ๆ
ประธานสภาฯ (นายนิกร กลา่ ทอง)
มีสมาชิกสภาฯ และผูเ้ ข้าร่ วมประชุม ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม
เชิญครับ
ปลัด อบต. (นายสุ รศักดิ์ บุญธารณามัย)
ผมขออนุญาตที่ประชุมสภาฯ แจ้งการขอเชิญชวนบริ จาคเงินหรื อสิ่ งของ
เพื่อเป็ นรางวัลมัจฉากาชาด ในการจัดงาน “พระยาพิชยั ดาบหักและงานกาชาด
จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจาปี 2557” ขึ้นในระหว่างวันที่ 7-16 มกราคม 2557
รวม 10 วัน 10 คืน ณ บริ เวณสนามกีฬาพระยาพิชยั ดาบหัก โดยร่ วมบริ จาคเงิน
หรื อสิ่ งของต่าง ๆ มอบให้ที่วา่ การอาเภอเมืองฯ ในวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2556
ประธานสภาฯ (นายนิกร กลา่ ทอง)
ผมขออนุญาตปรึ กษาหารื อกับสมาชิกสภาฯ ก่อนว่าจะดาเนินการสนับสนุน
เป็ นเงินหรื อสิ่ งของ
ปลัด อบต. (นายสุ รศักดิ์ บุญธารณามัย)
ผมขออนุญาตที่ประชุมสภาฯ แจ้งเรื่ องโครงการฝึ กอบรมหลักสู ตรสมาชิกสภา
ท้องถิ่น ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2557สาหรับผูท้ ี่ไม่เคยผ่านการอบรมหลักสู ตร
สมาชิกสภาฯ ซึ่ งจังหวัดได้จดั อบรมจานวน 3 รุ่ น รุ่ นที่ 1 อบรมในวันที่ 25
– 29
พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมฟรายเดย์ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ และโรงแรมในจังหวัด
นครราชสี มา พร้อมทั้งศึกษาดูงาน, รุ่ นที่ 2 อบรมในวันที่ 9 – 13 ธันวาคม 2556
ณ โรงแรมฟรายเดย์ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ และโรงแรมในจังหวัดจันทบุรี พร้อมทั้งศึกษา
ดูงาน...

- 15 ดูงาน, รุ่ นที่ 3 อบรมในวันที่ 20 – 24 มกราคม 2557 ณ โรงแรมฟรายเดย์ อ.เมือง
จ.อุตรดิตถ์
สาหรับสมาชิก อบต. ที่ได้รับการเลือกตั้งและไม่เคยผ่านการฝึ กอบรม
หลักสู ตรสมาชิกสภาท้องถิ่นมี 2 คน คือ นางรัชนี คาพุฒ ส.อบต. หมู่ที่ 3
และ นางยุพดี แย้มพราม ส.อบต. หมู่ที่ 8 ซึ่ ง อบต.จะได้ดาเนินการจัดส่ งรายชื่อ
ให้สานักงานท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ และถ้าได้รับการอบรมรุ่ นไหนจะแจ้งให้สมาชิก
ได้รับทราบอีกครั้งหนึ่ง
ประธานสภาฯ (นายนิกร กลา่ ทอง)
ผมขออนุญาตที่ประชุมสภาฯ สอบถามท่าน ปลัด อบต. เรื่ องการจัดแข่งขัน
กีฬา 5 เส้า จะเริ่ มเมื่อไร
ปลัด อบต. (นายสุ รศักดิ์ บุญธารณามัย)
ผมขออนุญาตที่ประชุมสภาฯ เรื่ องการจัดแข่งขันกีฬา 5 เส้า ปี นี้
อบต.บ้านด่านนาขามเป็ นเจ้าภาพ แต่ไม่รู้วา่ จะมีการเปลี่ยนแปลงหรื อไม่ แล้วจะแจ้ง
ให้ทราบเมื่อมีกาหนดการที่แน่นอน
ประธานสภาฯ (นายนิกร กลา่ ทอง)
ผมขออนุญาตที่ประชุมสภาฯ เสนอให้มีการวางแผนการจัดงานหรื อกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่จะจัดในปี งบประมาณ พ.ศ.2557 เช่น งานกีฬาเยาวชนประชาชน
ต้านยาเสพติด , งานวันเด็กแห่งชาติ, งานวันกรานต์, งานลอยกระทง ฯลฯ
และขอข้อมูลงบประมาณปี 2556 เพื่อจะได้รู้วา่ มีเงินสะสมเหลืออยูเ่ ท่าไร
นายก อบต. (นายอุทัย ชัยชนะ)
ผมขออนุญาตที่ประชุมสภาฯตามที่ท่านประธานสภาฯ เสนอเรื่ องการ
วางแผนการจัดงานหรื อกิจกรรมต่าง ๆ และข้อมูลงบประมาณปี 2556 จะแจ้ง
เจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบดาเนินการ
ปลัด อบต. (นายสุ รศักดิ์ บุญธารณามัย)
ผมขออนุญาตที่ประชุมสภาฯ เสนอเรื่ องโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และด้านแหล่งน้ า ถ้าไม่มีความจาเป็ นเร่ งด่วนที่จะต้องจ่ายขาดเงินสะสม ควรชะลอ
การจ่ายเงินสะสม เพื่อที่จะได้นาเงินสะสมมาสมทบกับงบประมาณที่ต้ งั ไว้ใน
ข้อบัญญัติ...

- 16 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี เพื่อดาเนินการก่อสร้างอาคารที่ทาการ อบต.
และเรื่ องการเสนอโครงการเพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี เมื่อมีการประชุม
ประชาคมหมู่บา้ นแล้วควรมีการคัดเลือกโครงการที่มีความจาเป็ นเร่ งด่วนประมาณ
3 โครงการ เพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนา เพราะงบประมาณมีจานวนจากัด ถ้าเสนอ
โครงการไว้ในแผนพัฒนามากเกินไป จะมีผลกับการติดตามและประเมินผลแผน
ประจาปี ซึ่ งในแต่ละปี โครงการที่ดาเนินการได้จริ งไม่ถึง 50%
ส.อบต. หมู่ที่ 7 (นางวราภรณ์ พรมวัฒนะ)
ดิฉนั ขออนุญาตที่ประชุมสภาฯ สอบถามเรื่ องงบประมาณในการพัฒนา
วันที่ 5 ธันวาคม 2556 จะดาเนินการอย่างไร
นายก อบต. (นายอุทัย ชัยชนะ)
ผมขออนุญาตที่ประชุมสภาฯเรื่ องงบประมาณในการพัฒนาวันที่ 5 ธันวาคม
2556 ผมจะดาเนินการสารองให้แต่ละหมู่บา้ นไปก่อนและจะเชิญ กานัน ผูใ้ หญ่บา้ น
และสมาชิก อบต. เข้าร่ วมประชุมอีกครั้งเพื่อปรึ กษาหารื อและชี้แจงรายละเอียดการ
จัดงาน
ส.อบต. หมู่ที่ 5 (นายพิษณุ อ้ นเจ๊ ก)
ผมขออนุญาตที่ประชุมสภาฯ เรื่ องโครงการที่ต้ งั อยูใ่ นข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี พ.ศ.2557 ถ้ามีเงินเข้ามาแล้วให้ทยอยดาเนินการ และฝากผูบ้ ริ หารเรื่ อง
น้ าประปาหมู่ที่ 5 อาจจะไม่จาเป็ นต้องสร้างที่หมู่ 5 หรื อจะขยายมาจากหมู่ที่ 1
ก็ได้
ส.อบต. หมู่ที่ 6 (นายไพรสณฑ์ มีวงั แดง)
ผมขออนุญาตที่ประชุมสภาฯ ฝากผูบ้ ริ หารเรื่ องการทานา เกษตรขายข้าว
ไปแล้ว โรงสี ยงั ไม่ออกใบประทวน ธ.ก.ส.ยังไม่จ่ายเงินให้ชาวนา ชาวนาไม่มีเงินมา
ชาระค่าน้ านาปรัง เดือนธันวาคมให้ อบต.ดาเนินการสู บน้ าให้ก่อนได้หรื อไม่ เพราะถ้า
ล่าช้าอาจทาให้ผลผลิตทางการเกษตรเสี ยหายได้ และเร่ งดาเนินการซ่อมแซม
คลองส่ งน้ าพร้อมทั้งให้กรรมการเดินน้ าแต่ละสายนาหนังสื อเชิญประชุมส่ งให้ผใู ้ ช้น้ า
เข้าร่ วมประชุมด้วย
นายก อบต...

- 17 นายก อบต. (นายอุทัย ชัยชนะ)
ผมขออนุญาตที่ประชุมสภาฯ ตามที่ท่านสมาชิก อบต. หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6
เสนอจะรี บดาเนิน สาหรับเรื่ องการชาระค่าน้ านาปรังและการสู บน้ านั้น จะทาหนังสื อ
เชิญประชุมผูใ้ ช้นาแต่ละสายมาเข้าร่ วมประชุมเพื่อปรึ กษาหารื ออีกครั้ง และให้สมาชิก
อบต. ทุกท่านประชาสัมพันธ์ให้ผใู ้ ช้น้ าทราบด้วย
ส.อบต. หมู่ที่ 1 (นายสุ พจน์ เกตุนวล)
ผมขออนุญาตที่ประชุมสภาฯ เสนอให้ อบต. ดาเนินการซ่อมแซมและ
ลอกคลองส่ งน้ าสายบ้านด่าน หมู่ที่ 5 เพื่อเป็ นการให้บริ การแก่เกษตรกรและ
เพิ่มรายได้ในการจัดเก็บค่าน้ าให้กบั อบต.
ประธานสภาฯ (นายนิกร กลา่ ทอง)
ผมขออนุญาตที่ประชุมสภาฯ แจ้งเรื่ องโครงการก่อสร้างรางระบาย
พร้อมวางท่อ หมู่ที่ 2 ซึ่ งมีปัญหาเนื่องจากรถแม็คโฮได้ขดุ โดนท่อส่ งน้ า
เพื่อการเกษตรของหมู่ที่ 3 แตกจึงได้ตดั ท่อส่ งน้ าที่แตกออก และในอนาคต
ถ้าหมู่ที่ 3 ต้องการใช้น้ าเพื่อทาการเกษตรจะดาเนินการอย่างไร
ส.อบต. หมู่ที่ 2 (นายเฉลิมเกียรติ เทพประเสริฐ)
ผมขออนุญาตที่ประชุมสภาฯ สาหรับโครงการก่อสร้างรางระบาย
พร้อมวางท่อ หมู่ที่ 2 ผมเป็ นคณะกรรมการตรวจงานจ้างปัญหาของผูร้ ับเหมา
น่าจะแก้ไขยากเพราะได้ตดั ท่อส่ งน้ าที่แตกออกไปแล้ว
นายก อบต. (นายอุทัย ชัยชนะ)
ผมขออนุญาตที่ประชุมสภาฯตามที่ท่านประธานสภาฯ และสมาชิก อบต.
หมู่ที่ 2 แจ้งเรื่ องโครงการก่อสร้างรางระบายพร้อมวางท่อ หมู่ที่ 2 ซึ่ งมีปัญหา
เนื่องจากรถแม็คโฮได้ขดุ โดนท่อส่ งน้ าเพื่อการเกษตรของหมู่ที่ 3 แตกจึงได้ตดั ท่อส่ งน้ า
ที่แตกออก และในอนาคตถ้าหมู่ที่ 3 ต้องการใช้น้ าเพื่อทาการเกษตรจะดาเนินการ
อย่างไรนั้น ผมจะออกไปดูพ้ืนที่และถ้าเกิดปัญหาในอนาคตคงต้องมีการดาเนินการ
แก้ไขต่อไป
ส.อบต. หมู่ที่ 7 (นางวราภรณ์ พรมวัฒนะ)
ดิฉนั ขออนุญาตที่ประชุมสภาฯ เสนอให้เจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบเกี่ยวกับ
เรื่ องการตรวจรับงานจ้าง ส่ งหนังสื อแจ้งให้กบั สมาชิก อบต. กานัน ผูใ้ หญ่บา้ น
และผูต้ รวจรับงานจ้าง พร้อมแบบโครงการให้คนละ 1 ชุด
ปลัด อบต...

- 18 ปลัด อบต. (นายสุ รศักดิ์ บุญธารณามัย)
ผมขออนุญาตที่ประชุมสภาฯ ตามที่ท่านสมาชิก อบต. หมู่ที่ 7 เสนอนั้น
จะให้เจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบดาเนินการ และขอแจ้งเรื่ องการจัดส่ งรายชื่อผูแ้ ทน
ประชาคมหมู่บา้ น เพื่อเข้าร่ วมเป็ นคณะกรรมการจัดซื้ อจัดจ้าง หมู่ละ 10 คน
ซึ่ งไม่รวมกานัน ผูใ้ หญ่บา้ น และ สมาชิก อบต. ควรจะมีการประชุมเพื่อเสนอรายชื่อ
และแจ้งให้ผไู ้ ด้รับคัดเลือกทราบด้วยเพื่อให้การดาเนินงานเกิดความคล่องตัวเป็ นไป
ตามระเบียบฯ
ส.อบต. หมู่ที่ 4 (นางพิศมัย กมลงาม)
ดิฉนั ขออนุญาตที่ประชุมสภาฯ สอบถามเรื่ องการจ่ายเงินค่าวางขายสิ นค้า
ตลาดนัดวันเสาร์เป็ นรายเดือนแล้ว และถ้ามีแม่คา้ มาวางขายสิ นค้าในที่เราจะต้อง
จ่ายเงินอีกหรื อไม่
ปลัด.อบต. (นายสุ รศักดิ์ บุญธารณามัย)
ผมขออนุญาตที่ประชุมสภาฯ ตามที่ท่านสมาชิก อบต. หมู่ที่ 4 สอบถามเรื่ อง
การจ่ายเงินค่าวางขายสิ นค้าตลาดนัดวันเสาร์เป็ นรายเดือนแล้ว และมีแม่คา้ มาวางขาย
สิ นค้าในที่เราจะต้องจ่ายเงินให้กบั อบต. อีกหรื อไม่น้ นั ตามข้อบัญญัติองค์การบริ หาร
ส่ วนตาบล เรื่ อง การนาสิ นค้ามาจาหน่ายในตลาดขององค์การบริ หารส่ วนตาบล
แสนตอ จะต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ของ อบต. เมื่อมีแม่คา้ ขาจรมาวางขาย
สิ นค้าในที่เราจะต้องจ่ายเงินให้กบั เจ้าหน้าที่ อบต.เพิ่มอีก
ส.อบต. หมู่ที่ 7 (นางวราภรณ์ พรมวัฒนะ)
ดิฉนั ขออนุญาตที่ประชุมสภาฯ สอบถามโครงการติดกระจกโค้งบริ เวณ
ทางแยกจะสามารถดาเนินการได้หรื อไม่
ปลัด.อบต. (นายสุ รศักดิ์ บุญธารณามัย)
ผมขออนุญาตที่ประชุมสภาฯ ตามที่ท่านสมาชิก อบต. หมู่ที่ 7 สอบถามเรื่ อง
โครงการติดกระจกโค้งบริ เวณทางแยกจะสามารถดาเนินการได้หรื อไม่ ในปี นี้ไม่ได้
ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2557 คงสามารถ
ดาเนินการได้ในปี งบประมาณ พ.ศ.2558
มีสมาชิกสภาฯ และผูเ้ ข้าร่ วมประชุม ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม
อีกหรื อไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสอบถาม ผมขอปิ ดการประชุมสภาฯ
และขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่เข้าร่ วมประชุมโดยพร้อมเพรี ยงกัน
ปิ ดประชุม...

- 19 ปิ ดประชุม เวลา 1
ลงชื่อ

2.00 น.

นงเยาว์ กิกิ้ง ผูจ้ ดรายงานการประชุม
(นาง
สาวนงเยาว์ กิกิ้ง)
เลขานุการสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบลแสนตอ

ลงชื่อ
(นา

นิกร กล่าทอง ผูร้ ับรอง
ยนิกร กล่าทอง)
ประธานสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบลแสนตอ

ลงชื่อ
(นา

ลงชื่อ
(

(

พิศมัย กมลงาม ผูต้ รวจรายงานการประชุม
งพิศมัย กมลงาม)
ส.อบต. หมู่ที่ 4
บุญสื บ วินมาผูต้ รวจรายงานการประชุม
นางบุญสื บ วินมา)
ส.อบต. หมู่ที่ 6
ลงชื่อ วราภรณ์ พรมวัฒนะ ผูต้ รวจรายงานการประชุม
นางวราภรณ์ พรมวัฒนะ)
ส.อบต. หมู่ที่ 7

