
                                   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 
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วันที่   28  ธันวาคม   ๒๕๖๔    เวลา  ๐๙.๐๐ น.  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 
       ผู้มาประชุม 

ล ำดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 
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นางอนงคาร         โสภา 
นางสาววรารักษ์    อ่อนคูณ 
นายสมัน            ดวงด ี
นายพัฒนา         อยู่สุข 
นายส าเริง         ค าแก้ว 
นายสมปอง       เมินเทียน  
นายแดนชัย      โนนเพีย 
นายนพรัตน์      ฤทธิ์สว่าง 
นายค าม่วน      สายแก้ว 
 

สมาชิกสภา อบต. ม. ๑ 
สมาชิกสภา อบต. ม. 2 
สมาชิกสภา อบต. ม.๓ 
สมาชิกสภา อบต. ม.๔ 
สมาชิกสภา อบต. ม.๔ 
สมาชิกสภา อบต. ม.6 
สมาชิกสภา อบต. ม.7 
สมาชิกสภา อบต. ม.8 
สมาชิกสภา อบต. ม.9 
 

อนงคาร    โสภา 
วรารักษ์  อ่อนคูณ 
สมัน        ดวงดี 
พัฒนา     อยู่สุข 
ส าเริง      ค าแก้ว 
สมปอง     เมินเทียน 
แดนชัย     โนนเพีย 
นพรัตน์     ฤทธิ์สว่าง 
ค าม่วน      สายแก้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
   ผู้เข้ำร่วมประชุม 
ล ำดับ
ที ่

ชื่อ  -   สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 
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๗ 
๘ 
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๑๐ 
 

นำยโกเมน        ชำล ี
นำงสำววิภำวัลย์ นวิำสประกฤติ 
นำยบุญเพ็ง      อ่อนสีหำ 
นำยวิสูจน์        ลำนรอบ 
 
จ.ส.ต.กิตติกร    กองโพธิ์ 
 
นำยทองมี        พลสิม 
 
นำงวรำภรณ์     ทองค ำสุก 
นำยจีรวรรณ     บุญครอง 
นำงสำวสุภำวดี  อินหำ 
นำงสุภำพร       พดำเวช 

นำยอ ำเภอศรีวิไล 
ท้องถิ่นอ ำเภอศรีวิไล 
นำยก อบต.นำสะแบง 
ผอ.กองช่ำงรักษำรำชกำรแทน
ปลัด อบต.นำสะแบง 
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
รักษำรำชกำรแทนหน.ส ำนักปลัด 
นักพัฒนำชุมชน รักษำรำชกำร
แทน ผอ.กองกำรศึกษำ 
ผอ.กองสวัสดิกำรสังคม 
ผอ.กองคลัง 
เจ้ำพนักงำนธุรกำร 
เจ้ำพนักงำนธุรกำร 

โกเมน     ชำล ี
วิภำวัลย์นิวำสประกฤติ 
บุญเพ็ง      อ่อนสีหำ 
วิสูจน์     ลำนรอบ 
 
จ.ส.ต.กิตติกร    กองโพธิ์ 
 
ทองมี        พลสิม 
 
วรำภรณ์     ทองค ำสุก 
จีรวรรณ     บุญครอง 
สุภำวดี       อินหำ 
สุภำพร       พดำเวช 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
เริ่มประชุมเวลา  10.๐๐  น. 
 

เมื่อถึงเวลาประชุม  นายวิสูจน์   ลานรอบ  ผู้อ านวยการกองช่างรักษาราชการแทนปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาสะแบง  เชิญสมาชิกสภาฯ   ผู้บริหาร  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเข้าห้องประชุม  โดยมีนาย
โกเมน  ชาลี นายอ าเภอศรีวิไล  ท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม  และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุม   ดังนี้   
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง  ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

นายวิสูจน์   ลานรอบ เรียนนายอ าเภอศรีวิไล ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง หัวหน้าส่วน
ราชการทุกท่าน และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง ตามมติ
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนต าบลและคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศ
ก าหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 และผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า
จังหวัดบึงกาฬ ได้เห็นชอบให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วน
ต าบล ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 และการจัดการ
เลือกตั้งดังกล่าวได้เสร็จสิ้นไปแล้ว  บัดนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติ
เห็นชอบให้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 
จ านวน 9 คน แล้ว และนายอ าเภอศรีวิไล ได้อาศัยอ านาจตามความนัยมาตร 53 
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และข้อ 6 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมก าหนดประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง ครั้งแรก ในวันที่ 28 ธันวาคม 2564 
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง  ในล าดับ
ต่อไป ขอกราบเรียนเชิญ ท่านโกเมน  ชาลี นายอ าเภอศรีวิไล ได้กล่าวเปิดประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง เชิญครับ 

นายโกเมน  ชาลี เรียน ท่านนายยกองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง ท่านสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาสะแบง และท่านผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน   ตามที่ได้มีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มี
มติให้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 
จ านวน 9 คน และนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 คน แล้ว ในโอกาสนี้
ผมขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ผ่านการเลือกตั้ง และได้รับความไว้วางใจจากพ่ี
น้องประชาชนให้มาเป็นตัวแทนท าหน้าที่ในการบริหารกิจการองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาสะแบง ซึ่งนับวันเราต้องยอมรับกันว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมี
บทบาทส าคัญยิ่งต่อการดูแลแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความเป็นอยู่ของพ่ี
น้องประชาชน และสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้มีบทบาทต่อการบริหารท้องถิ่น มาก
ยิ่งขึ้นตามล าดับ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง ก็คือฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่ง



ต้องท าหน้าที่ในการพิจารณาข้อบัญญัติซึ่งใช้บังคับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ไม่ว่าจะเป็นข้อบัญญัติซึ่งงบประมาณ
รายจ่าย หรือข้อบัญญัติอ่ืนๆ ต้องท าหน้าที่ในการพิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนา ซึ่ง
เป็นกรอบและแนวทางในการท างาน พัฒนาพื้นที่ในทุกๆด้าน และท าหน้าที่ในการ
ควบคุม ตรวจสอบการท างานของฝ่ายบริหาร ดังนั้น สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาสะแบง ทุกคน จึงมีบทบาทส าคัญและมีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไป
ตามกฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง อ านวยความ
สะดวกและให้บริการแก่ประชาชน ยึดหลักธรรมาภิบาล คือ หลักนิติธรรมหลัก
คุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักส านึกผิดชอบ และหลักความ
คุ้มค่าและยึดมั่นในค่านิยมหลักของข้าราชการการเมือง 

  วันนี้เป็นวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง ครั้งแรก ตาม
มาตร 53 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ได้ก าหนดให้มีการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลครั้งแรก ภายใน 15 วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนา
สะแบง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ของสภาซึ่งเป็นการบริหารใน
แบบของคณะผู้บริหารกับสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นลักษณะของการ
บริหารใช้ถ่วงดุลกัน ผลของการถ่วงดุลนั้น จะน าไปสู่การเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพ่ี
น้องประชาชน ขอฝากความหวังของพ่ีน้องประชาชนนาสะแบง ไว้กับคณะผู้บริหาร
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบงทุกท่านขอให้ทุกท่านพึง
ตระหนักและระลึกถึงคุณค่าและความส าคัญของการเป็นผู้แทนของประชาชน โดย
ท าหน้าที่ของตนให้เต็มก าลังความรู้ ความสามารถ ด้วยความสุจริตจริงใจ โดยเห็น
แก่ประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าส่วนอื่น 

  บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาสะแบง ครั้งแรก ณ บัดนี้ ขอบคุณครับ 

นายวิสูจน์  ลานรอบ ขอขอบคุณท่านโกเมน ชาลี  นายอ าเภอศรีวิไล เป็นอย่างสูงที่ ให้ เกียรติต่อ        
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 

  เรียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อที่ 7 ในการประชุมสภาท้องถิ่นตามข้อ 6 เมื่อนายอ าเภอได้
เปิดประชุมท้องถิ่นแล้ว ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเลขานุการสภา
ท้องถิ่นชั่วคราว โดยให้เชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มีอายุมากที่สุด ซึ่งอยู่ในที่ประชุม
สภาท้องถิ่นชั่วคราวนั้น เป็นประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว เพ่ือท าหน้าที่เป็น
ประธานที่ประชุม และด าเนินการเลือกประธานสภาท้องถิ่น ซึ่งได้ตรวจนับอายุของ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล แล้ว ผู้ที่อายุมากท่ีสุดในที่แห่งนี้ คือ นายค า
ม่วน  สายแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง หมู่ที่ 9 ขอเชิญขึ้น
ท าหน้าที่ประธานสภาชั่วคราว ขอเรียนเชิญครับ 

 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
ที่ประชุม    -  ไม่มี  - 
 



 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่อง  การเลือกประธานองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 
นายวิสูจน์  ลานรอบ  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง(ชั่วคราว) และสมาชิก 
    สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง ส าหรับวิธีการเลือกประธานสภาองค์การ 
    บริหารส่วนต าบลนาสะแบง มีขั้นตอนด าเนินการ  ดังนี้ 

 ข้อ 1 ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.  
2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเพ่ิม มาตรา 48 ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมี 

    ประธานสภาและรองประธานสภาคนหนึ่ง ซึ่งนายอ าเภอแต่งตั้งจากสมาชิกสภา 
    องค์การบริหารส่วนต าบลตามมติของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

 ข้อ 2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ การประชุมสภา 
    ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 8 กล่าวโดยสรุป ให้สมาชิกสภา 
    ท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นสมควรให้เป็นผู้
    ด ารงต าแหน่งประธานสภาท้องถิ่น 

 ข้อ 3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
    พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 14 ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รอง 
    ประธานสภาท้องถิ่นหรือเลขานุการท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการ 
    แต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 

วิธีการเลือก 
(1) ให้สมาชิกสภา 1 คน สามารถเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้

เป็นประธานสภาเพียง 1 ชื่อ 
(2) ผู้ที่ถูกเสนอชื่อจะต้องมีสมาชิกสภาออกเสียงรับรองอย่างน้อย 2 คน 

แต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว 
(3) ชื่อที่เสนอไม่จ ากัดจ านวน และให้สมาชิกลงคะแนนเลือกจากชื่อ

เหล่านั้น 
(4) หากมีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานสภาเพียง 

1 คน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น.พ.ศ. 2547และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ข้อ 14) 

ประธานสภาฯ ชั่วคราว  ต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง เสนอชื่อสมาชิก
    สภาฯ ผู้ที่เห็นสมควรจะเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง   
    พร้อมผู้รับรอง 2 ท่าน เชิญเสนอชื่อได้เลยครับ 
นายแดนชัย  โนนเพีย  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมขอเสนอ นายสมัน  ดวงดี  สมาชิกสภาองค์การบริหาร 
    ส่วนต านาสะแบง หมู่ที่ 3 เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง  
ประธานสภาฯ ชั่วคราว  ขอผู้รับรอง 2  ท่าน 

1. นายสมปอง เมินเทียน  สมาชิกสภา อบต.นาสะแบง หมู่ที่ 5 
2. นายนพรัตน์  ฤทธิ์สว่าง สมาชิกสภา อบต.นาสะแบง หมู่ที่ 8 

ประธานสภาฯ ชั่วคราว  มีสมาชิกสภาฯท่านจะเสนอเพ่ิมอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอสอบถาม ท่านสมัน  ดวงดี 
    ว่าท่านยินดีหรือไม่ครับ   
นายสมัน  ดวงดี   เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภา
    องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบงทุกท่าน กระผมนายสมัน  ดวงดี สมาชิกสภา
    องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง หมู่ที่ 3 ยินดีที่จะรับต าแหน่งประธานสภา 
    องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง  
 



ประธานสภาฯ ชั่วคราว  มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯผู้ที่เห็นสมควรจะเป็นประธานสภา
    องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง อีกหรือไม่ (ที่ประชุมไม่มี) มีการเสนอชื่อเพียง
    คนเดียว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
    พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 14 บัญญัติว่า ในการเลือกประธานสภา 
    ท้องถิ่น รองประธานท้องถิ่นหรือหรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้ 
    สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือกครับ  
    เป็นอันว่าสมาชิกสภาฯได้เสนอชื่อผู้ที่เห็นควรจะเป็นประธานสภาองค์การบริหาร
    ส่วนต าบลนาสะแบง  เพียงท่านเดียว คือนายสมัน  ดวงดี 
นายอ าเภอศรีวิไล  ลงนามแต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 
        
ประธานสภาฯ ชั่วคราว  ต่อไปผมขอเรียนเชิญประธานสภาฯ ขึ้นท าหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วน 
    ต าบลนาสะแบง และด าเนินการประชุมในระเบียบวาระต่อไป  ส าหรับกระผมก็พ้น
    จากต าแหน่งประธานสภาฯชั่วคราว  เรียนเชิญท่านประธานสภาฯ 
    เวลา  11.50  น. 
     ******พักการประชุมชั่วคราว********* 
     
    เริ่มประชุม  เวลา  13.00  น. 
ประธานสภาฯ   เรียนนายอ าเภอศรีวิไล นายก อบต.นาสะแบง สมาชิกสภาฯ และหัวหน้าส่วน 
    ราชการทุกท่าน ก่อนอ่ืนผมขอขอบคุณเพ่ือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
    นาสะแบงทุกท่าน ที่ได้ไว้วางใจมอบหมายหน้าที่อันส าคัญให้ผม ได้ท าหน้าที่ 
    ประธานสภาฯ ผมขอท าหน้าที่ประธานสภาฯในการประชุมในวาระที่ 4  ต่อไปครับ  
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง  การเลือกรองประธานสภาและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
    3.1  การเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 
ประธานสภาฯ   ขอเรียนเชิญท่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง ชี้แจงรายละเอียดและ
    ระเบียบข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการเลือกประธานสภาฯ  
นายวิสูจน์  ลานรอบ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
    พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 12 บัญญัติว่า วิธีเลือกรองประธานสภา 
    ท้องถิ่น ให้น าความในข้อ 8 มาบังคับโดยอนุโลม วรรคสอง บัญญัติว่า กรณีที่ 
    กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วน ส่วนท้องถิ่นก าหนดให้สภาท้องถิ่นใดมีรอง 
    ประธานสภาท้องถิ่นได้มากกว่าหนึ่งคน ให้เลือกรองประธานสภาท้องถิ่นคนที่หนึ่ง
    ก่อนแล้วจึงเลือกรองประธานท้องถิ่นในล าดับถัดไปที่คนละคนจนกว่าจะครบตาม
    จ านวนที่พึงมี ข้อ 14 บัญญัติว่า ในการเลือกประสภาท้องถิ่น รองประธานสภา 
    ท้องถิ่นหรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียง
    ต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก    
ประธานสภาฯ   วิธีการเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง จะด าเนินการ 
    ตามข้ันตอนแบบเดียวกับการเลือกประธานสภาฯ ขอเชิญสมาชิกสภาฯทุกท่าน  
    เสนอสมาชิกสภาฯผู้ที่เห็นสมควรจะเป็นรองประธานสภาฯ พร้อมผู้รับรอง 2 ท่าน 
    เชิญครับ      
นางอนงคาร  โสภา  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และท่านนายกฯ ดิฉันขอเสนอนายนพรัตน์  
    ฤทธิ์สว่าง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง หมู่ที่ 8  เป็นรอง 
    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง     
 
 
ประธานสภาฯ   ขอผู้รับรอง 2  ท่าน 



1. นายค าม่วน  สายแก้ว  สมาชิกสภา อบต.นาสะแบง หมู่ที่ 9 
2. นายสมปอง  เมินเทียน สมาชิกสภา อบต.นาสะแบง หมู่ที่ 5 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาฯท่านจะเสนอเพ่ิมอีกถ้าไม่มีผมขอสอบถาม ท่านนพรัตน์  ฤทธิ์สว่าง 
    ว่าท่านยินดีหรือไม่ครับ   
นายนพรัตน์  ฤทธิ์สว่าง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภา
    องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบงทุกท่าน กระผมนายนพรัตน์  ฤทธิ์สว่าง  
    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง หมู่ที่ 8 ยินดีที่จะรับต าแหน่ง   
    รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 
มติที่ประชุมสภาฯ  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้นายนพรัตน์  ฤทธิ์สว่าง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
    ต าบลนาสะแบง หมู่ที่ 8 เป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง  
 
    3.2  การคัดเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 
 
นายวิสูจน์   ลานรอบ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  
    2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมข้อ 13 วรรคหนึ่ง ก าหนดว่า วิธีการเลือกเลขานุการ
    สภาท้องถิ่น ให้น าความในข้อ 8 มาใช้บังคับโดยอนุโลม วรรคสอง บัญญัติ 
    ว่า เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแล้ว ให้เลขานุการสภาท้องถิ่น
    ชั่วคราวพ้นจากต าแหน่ง ข้อ 14  ก าหนดว่า ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รอง
    ประธานสภาท้องถิ่นหรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีผู้เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการ
    แต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือกและข้อ 18 ก าหนดว่า ให้
    สภาท้องถิ่นเลือกพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน 
    ท้องถิ่นนั้นหรือสมาชิกนั้นคนหนึ่ง เป็นเลขานุการสภาถิ่น วรรค บัญญัติว่า  
    ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่น ให้ 
    หมายความถึง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเท่านั้นประธานสภาฯต่อไปจะ 
    ด าเนินการเลือกเลขานุการสภาฯ จะด าเนินการตามขั้นตอนแบบเดียวกับ 
    การเลือกประธานสภาฯ ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน เสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควร
    จะเป็นเลขานุการสภาฯ พร้อมผู้รับรอง 2 ท่าน เชิญครับ      
นายสมปอง  เมินเทียน  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และท่านนายกฯ กระผมขอเสนอ 
    นางสาววรารักษ์  อ่อนคูณ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง หมู่ที่ 
    2  เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง     
ประธานสภาฯ   ขอผู้รับรอง 2  ท่าน 

1. นายแดนใจ   โนนเพีย  สมาชิกสภา อบต.นาสะแบง หมู่ที่ 7 
2. นายนพรัตน์  ฤทธิสว่าง  สมาชิกสภา อบต.นาสะแบง หมู่ที่ 8 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาฯท่านจะเสนอเพ่ิมอีกถ้าไม่มีผมขอสอบถาม คุณวรารักษ์ อ่อนคูณ  
    ว่าท่านยินดีหรือไม่ครับ   
นางสาววรารักษ์ อ่อนคูณ   เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภา
    องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบงทุกท่าน ดิฉันนางสาววรารักษ์  อ่อนคูณ  
    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง หมู่ที่ 2 ยินดีที่จะรับต าแหน่ง   
    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 
มติที่ประชุมสภาฯ  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้นางสาววรารักษ์  อ่อนคูณ  สมาชิกสภาองค์การบริหาร
    ส่วนต าบลนาสะแบง หมู่ที่ 2 เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนา 
    สะแบง  
   
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่อง  อื่นๆ 



ประธานสภาฯ   ต่อไป ขอน าเรื่องปรึกษาที่ประชุมเก่ียวกับการประชุมสภาสมัยสามัญประจ าปี พ.ศ. 
    2565 ตามระเบียบกระทรวงไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
    2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ11 (3) ความว่า ส าหรับ องค์การบริหารส่วนต าบล 
    ให้สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุมกี่สมัย แต่ละ
สมัย    ในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญ
    ประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป และมีก าหนดกี่วัน เชิญสมาชิกสภาฯเสนอครับ 
นางวรารักษ์  อ่อนคูณ  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสมาองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง ดิฉันขอ
    เสนอร่างก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง  ดังนี้ 
    สมัยที่  ๑  เริ่มตั้งแต่  ๑ - ๒๘  เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖5  ทั้งนี้ไม่เกิน ๑๕ วัน 
    สมัยที่  ๒  เริ่มตั้งแต่  ๑ - ๓๐  เดือนมิถุนายน ๒๕๖5  ทั้งนี้ไม่เกิน  ๑๕ วัน 
    สมัยที่  ๓  เริ่มตัง้แต่  ๑ - ๓๑ เดือนสิงหาคม         ๒๕๖5  ทั้งนี้ไม่เกิน  ๑๕ วัน 
    สมัยที่  ๔  เริ่มตั้งแต่  ๑  - ๓๐ เดือนพฤศจิกายน    ๒๕๖5  ทั้งนี้ไม่เกิน  ๑๕ วัน   
      นายนพรัตน์  ฤทธิ์สว่าง เรียนท่านประธานสภาฯ ผมเห็นด้วยตามที่เลขานุการสภาฯเสนอต่อประชุมครับ                                 
       
        นายแดนชัย  โนนเพีย        เรียนท่านประธานสภาฯ ผมขอเสนอปิดประชุม 

 นำยสมปอง  เมินเทียน     ผู้รบัรอง 

 นำยค ำม่วน   สำยแก้ว ผู้รับรอง   

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ มีเรื่องท่ีจะเสนอต่อที่ประชุมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุม 
     ปิดประชุมเวลา  ๑๕.๓๐  น.         
 
       (ลงชื่อ)     วรารักษ์  อ่อนคูณ       ผู้จดบันทึกการประชุม 

   (นางสาวรารักษ์  อ่อนคูณ) 

                                                เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง  

           (ลงชื่อ) สมัน   ดวงดี                ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 

            (นำยสมัน   ดวงดี) 
             ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำสะแบง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

                                  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 
 ครั้งแรก/๒๕๖5    

วันที่   ๓๐  ธันวาคม   ๒๕๖๔    เวลา  ๐๙.๐๐ น.  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 
       ผู้มาประชุม 

ล ำดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
9 

นางอนงคาร    โสภา 
นางสาววรารักษ์  อ่อนคูณ 
นายสมัน        ดวงดี 
นายพัฒนา     อยู่สุข 
นายส าเริง      ค าแก้ว 
นายสมปอง     เมินเทียน  
นายแดนชัย     โนนเพีย 
นายนพรัตน์     ฤทธิ์สว่าง 
นายค าม่วน      สายแก้ว 
 

สมาชิกสภา อบต. ม. ๑ 
สมาชิกสภา อบต. ม. 2 
สมาชิกสภา อบต. ม.๓ 
สมาชิกสภา อบต. ม.๔ 
สมาชิกสภา อบต. ม.๔ 
สมาชิกสภา อบต. ม.6 
สมาชิกสภา อบต. ม.7 
สมาชิกสภา อบต. ม.8 
สมาชิกสภา อบต. ม.9 
 

อนงคาร    โสภา 
วรารักษ์  อ่อนคูณ 
สมัน        ดวงดี 
พัฒนา     อยู่สุข 
ส าเริง      ค าแก้ว 
สมปอง     เมินเทียน 
แดนชัย     โนนเพีย 
นพรัตน์     ฤทธิ์สว่าง 
ค าม่วน      สายแก้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
   ผู้เข้ำร่วมประชุม 
ล ำดับที่ ชื่อ  -   สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

๑ 
๒ 
 

๓ 
 

๔ 
 

๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

นำยบุญเพ็ง     อ่อนสีหำ 
นำยวิสูจน์      ลำนรอบ 
 
จ.ส.ต.กิตติกร    กองโพธิ์ 
 
นำยทองมี        พลสิม 
 
นำงวรำภรณ์     ทองค ำสุก 
นำยจีรวรรณ     บุญครอง 
นำงสำยใจ        นำมวิเศษ 
นำงพนิตำ        สุวรรณเขต 
นำงสำวสุภำวดี  อินหำ 

นำยก อบต.นำสะแบง 
ผอ.กองช่ำงรักษำรำชกำรแทน
ปลัด อบต.นำสะแบง 
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
รักษำรำชกำรแทนหน.ส ำนักปลัด 
นักพัฒนำชุมชน รักษำรำชกำร
แทน ผอ.กองกำรศึกษำ 
ผอ.กองสวัสดิกำรสังคม 
ผอ.กองคลัง 
นักตรวจสอบภำยใน 
นักวิชำกำรสำธำรณสุข 
เจ้ำพนักงำนธุรกำร 

บุญเพ็ง    อ่อนสีหำ 
วิสูจน์     ลำนรอบ 
 
จ.ส.ต.กิตติกร    กองโพธิ์ 
 
ทองมี        พลสิม 
 
วรำภรณ์     ทองค ำสุก 
จีรวรรณ     บุญครอง 
สำยใจ        นำมวิเศษ 
พนิตำ        สุวรรณเขต 
สุภำวดี        อินหำ 

 



๑๐ 
 

นำงสุภำพร       พดำเวช เจ้ำพนักงำนธุรกำร สุภำพร       พดำเวช 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

เมื่อถึงเวลาประชุม  นางสาววรารักษ์  อ่อนคูณ   เลขานุการสภาบริหารส่วนต าบลนาสะแบง  เชิญ
สมาชิกสภาฯ   ผู้บริหาร  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเข้าห้องประชุม  โดยมีนายสมัน   ดวงดี  ท าหน้าที่เป็นประธาน
ในที่ประชุม  และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม   ดังนี้   
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง  ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
ที่ประชุม      -   ไม่มี  - 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่าน 
ประธานสภาฯ   รับรองรายงานการประชุมสภา ครั้งแรก วันที่  28 ธันวาคม  ๒๕๖4    
มติที่ประชุม   มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์ 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง  ผู้บริหารท้องถิ่นแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วน ต าบลนาสะแบง 
ประธานสภาฯ   ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง มีความประสงค์จะแถลงนโยบาย 
    เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 
    ๒๕๓๗  แก้ไขเพ่ิมเติม (ถึงฉบับที่ 7) พ.ศ. ๒๕62  มาตรา ๕๘/๕  ก าหนดไว้ว่า  
    ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเข้ารับหน้าที่  ให้ประธานสภาองค์การบริหาร
    ส่วนต าบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  เพ่ือให้นายกองค์การบริหาร
    ส่วนต าบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  โดยไม่มีการลงมติ   
    ทั้งนี้  ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วน
    ต าบล  ในโอกาสนี้จึงเรียนเชิญท่านนายกฯได้แถลงนโยบายต่อสภาฯครับ 
นายก อบต.นาสะแบง  เรียน   ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง  และสมาชิกสภา 
    องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
    ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ได้มีประกาศคณะกรรมการการ 
    เลือกตั้ง  เรื่อง  ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  อ าเภอศรีวิไล  
    จังหวัดบึงกาฬ  ประกาศ  ณ  วันที่  14  ธันวาคม  พ.ศ. 2564  นั้น 
     ท่านประธานสภาที่เคารพ 
    กระผม  นายบุญเพ็ง  อ่อนสีหา  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง  พร้อม
    ด้วยคณะผู้บริหารท้องถิ่นซึ่งประกอบด้วย 
    นางสาวเพลินใจ  สาแก้ว  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง คนที่ 1  
    นางสาวเมตตา ประเสริฐสุข รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง คนที่ 2  
    นายสุนทร  ศรีลาพัฒน์  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 
    ซึ่งได้รับการไว้วางใจจากพ่ีน้องประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนา 
    สะแบง  ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่  28  พฤศจิกายน  2564  ขออนุญาตต่อท่าน



    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบงที่เคารพ  ขอแถลงแนวนโยบายใน
    การบริหารงานต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแห่งนี้  โดยได้จัดท านโยบายใน 
    การพัฒนาต าบลนาสะแบงเป็นเอกสาร  แจกให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 
    ต าบลทุกคนที่มาประชุมด้วยแล้ว  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบล  
    และองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  แก้ไขเพ่ิมเติม (ถึงฉบับที่ 7) พ.ศ. 
    ๒๕62  มาตรา ๕๘/๕  ก าหนดไว้ว่า  ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเข้ารับ
    หน้าที่  ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหาร
    ส่วนต าบล  เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การ
    บริหารส่วนต าบล  โดยไม่มีการลงมติ  ทั้งนี้  ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศ
    ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
           เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง  ด าเนินไป 
    ด้วยความเป็นธรรมโปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้  และตอบสนองความต้องการ
    ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ภายใต้กระบวนการท างานแบบมีส่วนร่วม
    ของทุกภาคส่วน  โดยยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา เพ่ือให้การ
    พัฒนาเป็นไปอย่างถูกต้องและยั่งยืน  ดังนี้ 

   ๑. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
   ๑.๑ ด าเนินการก่อสร้าง  ปรับปรุงถนนสายหลัก  ถนนสายรอง  เพ่ืออ านวยความ

   สะดวกในการคมนาคมขนส่ง  
   ๑.๒ ด าเนินการจัดสร้างระบบน้ าประปา  รางระบายน้ าและขยายเขตไฟฟ้าพร้อม

   สาธารณูปโภค  ให้ได้มาตรฐานอย่างพอเพียง  
   ๑.๓ พัฒนาบริเวณหนองทรายด่อนให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว  สถานที่ออกก าลังกาย  

   และท่ีพักผ่อนหย่อนใจอย่างเหมาะสม  
   ๑.๔ จัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะซึ่งส่องแสงสว่างตามถนน  ชุมชน  สวนสาธารณะและ

   ลานกีฬา  อย่างทั่วถึง  เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของ 
   ประชาชน  

   ๑.๕ ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ าตามธรรมชาติ  จัดแหล่งน้ าโดยการขุดสระ  อ่าง
   เก็บน้ า   บ่อน้ าตื้น  เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์มีน้ าใช้เพื่อการเกษตรอย่าง 
   เพียงพอ  

   ๑.๖ จัดท าผังเมืองชุมชน  เพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนให้มีแนวทางที่ชัดเจน  
   เป็นไปอย่างมีระบบ 
   ๒. นโยบายด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

   ๒.๑ ส่งเสริมการผลิตสินค้าในชุมชนและสินค้าที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น  เพ่ือให้มี
   การสร้างงาน    สร้างเงิน  สร้างรายได้ในชุมชนให้มีการอยู่ดีกินดี  มีสุข  

   ๒.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ  ในต าบล  เช่น  กลุ่มหมู่บ้าน  กลุ่ม 
   พัฒนาสตรี        กลุ่มเลี้ยงปลา  กลุ่มเลี้ยงสัตว์  
   ๒.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในพ้ืนที่ใช้วิถีชีวิตน าระบบเศรษฐกิจแบบ
   พอเพียง   มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง  
   ๒.๔ จัดบริการด้านการตลาดร่วมกับเอกชนในพื้นท่ีเพ่ือให้พ่อค้า  แม่ค้า  และ 
   ผู้บริโภค มีสถานที่จับจ่ายสินค้าที่ถูกสุขอนามัย  อาหารปลอดภัย  
   ๒.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้  โดยพัฒนาคุณภาพสินค้าและ 
   จัดระบบ   การผลิตการตลาดส่งเสริมอาชีพ  และพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีคุณภาพ
   ตรงตามความต้องการ  แรงงานท้องถิ่น  



   ๒.๖ สนับสนุนงานสาธารณสุขมูลฐาน  กิจกรรมการด าเนินงานของ  อสม.  เพ่ือ
   ขับเคลื่อน การท างานด้านสุขภาพให้กับประชาชน  
   ๒.๗ สนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคระบาดต่างๆ  ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
   ความเป็นอยู่กับชีวิตและสุขภาพพลานามัยของประชาชน  
   ๒.๘ มุ่งเน้นให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันและเข้าใจในการรักษาสุขภาพ 
   อนามัย   อย่างทั่วถึง 
   ๓. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม  
   ๓.๑ ส่งเสริมการศึกษาแก่เด็ก  เยาวชนประชาชนทั้งในและนอกระบบโรงเรียนให้
   สอดคล้อง กับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)  
   ๓.๒ พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีศักยภาพ  โดยจัดให้มีการสื่อการเรียนการสอน  
   และเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อให้เด็กมีพ้ืนฐานที่ดีในการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น  
   ๓.๓ ให้การส่งเคราะห์และจัดสวัสดิการแก่เด็ก  ผู้ด้อยโอกาส  คนพิการ  คนชรา  
   และ ผู้สูงอายุอย่างท่ัวถึง  ให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุขในสังคม  
   ๓.๔ รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ปัญหาอาชญากรรมและความ 
   ปลอดภัย     ในชีวิตและทรัพย์สิน  โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  
   ๓.๕ สนับสนุนการฝึกอบรมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
   จัดหาวัสดุ อุปกรณ์  และยานพาหนะใช้ในการปฏิบัติงานของสมาชิกอาสาสมัคร
   ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  อย่างมีประสิทธิภาพ  
   ๓.๖ ส่งเสริมและให้การเรียนรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ปัญหาด้านความ 
   ปลอดภัย  ตลอดจนการบรรเทาสาธารณภัยชุมชน  
   ๓.๗ จัดบริการอินเตอร์เน็ตในระดับต าบล  เพ่ือให้เด็ก  เยาวชนและประชาชนได้
   ศึกษา ค้นคว้าข้อมูล  เกิดการเรียนรู้ทันต่อเหตุการณ์ในโลกแห่งข้อมูลข่าวสาร  
   ๓.๘ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมนันทนาการ  การกีฬาทุกประเภทเพ่ือพัฒนาด้าน
   สุขภาพ    จัดให้มีสถานที่ออกก าลังกาย  ลานกีฬากลางท้องถิ่นและอุปกรณ์การ
   กีฬาที่จ าเป็นอย่างต่อเนื่อง  
   ๓.๙ สนับสนุนอุปกรณ์การกีฬาทุกหมู่บ้าน  และกิจกรรมการแข่งขันกีฬาของ 
   โรงเรียน       ในเขตพ้ืนที่ทุกระดับ 
   ๔. นโยบายด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
   ๔.๑ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  โดยการร่วมคิดร่วมท า
   ร่วมแก้ปัญหา  และติดตามประเมินผลการด าเนินงาน  เพ่ือให้การพัฒนาท้องถิ่น
   อย่างมีประสิทธิภาพ 
   ๔.๒ สร้างระบบการบริหาร  โดยเน้นหลักประสิทธิภาพประสิทธิผล  สุจริต   
   โปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้และตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง  
   ๔.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม  ก าหนดวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ 
   จัดท าแผน โครงการในการพัฒนาต าบลให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชน  
   ๔.๔ จัดการพัฒนาบุคลากร  เจ้าหน้าที่หน่วยงานให้มีความรู้ทักษะในการ 
   ปฏิบัติงานเพ่ือให้ สามารถปฏิบัติงาน  และรองรับการถ่ายโอนภารกิจ  เพ่ือสนอง
   ความต้องการของประชาชน  ได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล  
   ๔.๕ เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน   
   เพ่ือให้ ประชาชนที่มารับบริการได้รับความสะดวก  และมีความพึงพอใจสูงสุด  
   ๔.๖ ส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม  บทบาทหน้าที่ของ 
   ประชาชนที่ม ีต่อการพัฒนาท้องถิ่นและอ านาจในการตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญ  
   ๔.๗ จัดโครงการ  อบต. เคลื่อนที่  เพ่ือบริการด้านต่างๆ  แก่ประชาชนและรับฟัง
   ปัญหา ความต้องการจากประชาชนอย่างท่ัวถึง 



   ๕. นโยบายด้านศาสนาวัฒนธรรมจารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
   ๕.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนงานรัฐพิธี  ฟ้ืนฟู  อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและ
   ภูมิปัญญา ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป  
   ๕.๒ ทะนุบ ารุงด้านศาสนา  วัดวาอารามในต าบลให้เป็นศาสนสถานที่เป็นศูนย์รวม
   จิตใจ   ของคนในชุมชน  
   ๕.๓ ส่งเสริมสนับสนุนประเพณีรดน้ าผู้สูงอายุ  
   ๕.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการร่วมจัดกิจกรรมแห่งสายน้ าสืบสานประเพณีวันลอย
   กระทง  
 
 
   ๕.๕ สนับสนุนการจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมแก่เยาวชนและ 
   ประชาชน เพ่ือให้เกิดสังคมแห่งความสงบสุข  
   ๖. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
   ๖.๑ จัดให้มีสวนสาธารณะ  สวนสุขภาพ  เพ่ือให้ประชาชนได้มีที่พักผ่อนหย่อนใจ  
   และออกก าลังกายอย่างเหมาะสม  
   ๖.๒ รณรงค์ปลูกจิตส านึกของเด็กเยาวชนและประชาชน  ในการป้องกันและแก้ไข
   ปัญหา สิ่งแวดล้อม  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแยกก าจัดขยะและ
   ดูแลรักษาความสะอาด  
   ๖.๓ จัดหาสถานที่ทิ้งขยะ  และด าเนินการสร้างระบบการเก็บ  และก าจัดขยะมูล
   ฝอย    อย่างมีประสิทธิภาพ 
   ๖.๔ ส่งเสริมสนับสนุน  กิจกรรมการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวและจัดหาพันธุ์กล้าไม้ให้ 
   ประชาชน   เพ่ิมพ้ืนที่การปลูกป่าเพ่ิมเติม  
   ๖.๕ ส่งเสริมสนับสนุนประชาชนให้บ าบัดฟื้นฟู  รักษาและห่วงแหนซึ่ง  
   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
   ๖.๖ รณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง  ป้องกันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
   ที่เกิดจากการเผาป่า      
       ขอขอบพระคุณท่านประธานสภา  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนา

    สะแบง ที่เคารพทุกท่าน ที่ได้ให้เวลากระผมแถลงนโยบายในการพัฒนาต าบลนา
    สะแบง  ด้านหลักๆ  ทั้ง  ๖  ด้าน  ซึ่งกระผมพร้อมทั้งคณะผู้บริหารองค์การ 
    บริหารส่วนต าบลนาสะแบง  เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทุกระดับ  มีความเห็นตรงกันว่า  
    การบริหารการพัฒนาต าบลนั้นต้องมีความชัดเจน  เป็นธรรมโปร่งใส  ตรวจสอบได้
    ทุกขั้นตอน  โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคม  ที่จะต้องร่วมมือกัน 
    ด าเนินการด้วยความมุ่งมั่น  วิรยะอุตสาหะตลอดเวลา  ๔  ปี  ขอความกรุณาจาก
    ท่านประธานสภา  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุกท่านด้วยความ 
    เคารพ  โปรดกรุณาให้ข้อเสนอแนะ  และน าปัญหาข้อขัดข้องจากพ่ีน้องประชาชน
    มาบอกกล่าว   หากมีข้อชี้แนะประการใดโปรดอย่าได้เกรงใจ  เราทุกคนล้วนท า
    เพ่ือต าบลนาสะแบงทั้งนั้น  เราจะน าข้อชี้แนะและประเด็นปัญหา  พร้อมข้อมูลที่
    วิเคราะห์แล้วเหล่านั้นมาด าเนินการแก้ไขและจะพัฒนาจนสุดก าลังความสามารถ
    ของสติปัญญาร่วมกัน  รวมทั้งร่วมกันสรรหาค าตอบ แนวทางแก้ไขปัญหาจากท่าน
    ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีหลากหลายในต าบล  และพวกเราจะตั้งใจท างานโดยยึดถือ 
    ผลประโยชน์ของพ่ีน้องประชาชน  และผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวมเป็น
    ที่ตั้ง  เป็นจุดหมายส าคัญร่วมกันเพ่ือจะน าพามาสู่ความส าเร็จ  ความเจริญรุ่งเรือง
    ของต าบลรวมทั้งพ่ีน้องประชาชนและองค์กรของเราต่อไป  ขอขอบคุณครับ 



ประธานสภาฯ   ตามท่ีท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ได้อ่านค าแถลงนโยบายต่อสภาฯ มี 
    สมาชิกท่านใดจะเสอบถามหรือไม่   (ไม่มี) 
ที่ประชุม   รับทราบ 
ระเบียบวารที่ 4   เรื่อง อ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ    ต่อไปเป็นระเบียบวาระอ่ืน มีสมาชิกท่านใดจะซักถาม หรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิด  
    ประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
     ปิดประชุม 15.00 น.  
 
    (ลงชื่อ)      วรารักษ์    อ่อนคูณ    ผู้จดบนัทึกการประชุม 

    (นางสาวรารักษ์   อ่อนคูณ) 

                                                เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง  

  (ลงชื่อ)  สมัน   ดวงด ี   ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 

          (นายสมัน     ดวงดี) 
             ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 
 
 

 
 
 
 

                                    
 


