รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบัวทอง
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ. 2565
วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น.
ณ หอประชุมธรรมาภิบาลองคการบริหารสวนตําบลบัวทอง อําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย
*********************************
รายชื่อผูเขาประชุม
ลําดับ
ที่

ชื่อ -

นามสกุล

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

1
2
3
4
5
6
7
8

นาย
นาง
นาง
นาย
นาย
นาย
น.ส.
นาย

เจือ
สมจิต
แกว
บุญเชิด
จักรพันธ
บุญเกิด
ถวิล
เสมือน

ชอบใจ
ทินนะรัมย
รินณะรา
กึงรัมย
จะชานรัมย
เมืองสันเทียะ
จะริบรัมย
จะริบรัมย

ประธานสภา
รองประธานสภา
สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 2
สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 3
สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 5
สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 6
สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 7
สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 8

เจือ
สมจิต
แกว
บุญเชิด
จักรพันธ
บุญเกิด
ถวิล
เสมือน

ชอบใจ
ทินนะรัมย
รินณะรา
กึงรัมย
จะชานรัมย
เมืองสันเทียะ
จะริบรัมย
จะริบรัมย

9
10
11
12
13
14
15
16

นาย
นาย
นาย
น.ส.
นาย
นาย
นาย
นาง

เจริญสุข
ชุมพล
สมพาน
ณริศรา
ทรงยศ
สรวิช
ธงพล
ปยะดา

ชาวสวน
ลายพยัคฆ
เลือกรัมย
ปญญา
ตาแสง
นิสสัยดี
จากรัมย
ธณเตชทัต

สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 9
สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 10
สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 11
สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 12
สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 13
สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 14
สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 15
เลขานุการสภา

เจริญสุข
ชุมพล
สมพาน
ณริศรา
ทรงยศ
สรวิช
ธงพล
ปยะดา

ชาวสวน
ลายพยัคฆ
เลือกรัมย
ปญญา
ตาแสง
นิสสัยดี
จากรัมย
ธณเตชทัต

รายชื่อผูเขารวมประชุม
ลําดั
ชื่อ - นามสกุล
บที่

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

1

นาย ธนวัฒน

จากธนรัมย

นายก อบต.บัวทอง

ธนวัฒน

จากธนรัมย

2

นาย ปยะ

เจียรัมย

รองนายก อบต.

ปยะ

เจียรัมย

3
4
5
6

นาย
นาง
นาย
นาย

ชอบใจ
เนื่องจํานงค
ทินนะรัมย
ใหญเลิศ

รองนายก อบต.
ที่ปรึกษานายก อบต.
ที่ปรึกษานายก อบต.
เลขานุการนายก อบต.

ประจวบ
สุนิษา
สุรินทร
สุธี

ชอบใจ
เนื่องจํานง
ทินนะรัมย
ใหญเลิศ

ประจวบ
นิศากร
สุรินทร
สุธี

-2ลําดับ
ที่

ชื่อ -

นามสกุล

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

7

นาย สุวัฒน

จิตตวิวัฒนา

รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล สุวัฒน

8

นาย กิตติ

ทิพยพิบูลย

ผูอํานวยการกองชาง

กิตติ

ทิพยพิบูลย

9

นาง นิ่มนวล

ปาปะเก

ผูอํานวยการกองคลัง

นิ่มนวล

ปาปะเก

10 นาง ดุสิตา

ชื่นชุมแสง

ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม

ดุสิตา

ชื่นชุมแสง

11 นาง เยาวนิตย
12 น.ส. กนกอร

ศรีกิตติพาณิช
โสภณ

เยาวนิตย
กนกอร

ศรีกิตติพาณิช
โสภณ

13 นาย สุรสิทธิ์

อุปฮาด

สุรสิทธิ์

อุปฮาด

14 น.ส. ปรียานุช

พัฒนชัย

ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ
หัวหนาสํานักปลัด
(เจาหนาที่สภา)
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
(เจาหนาที่สภา)
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
(เจาหนาที่สภา)
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
(เจาหนาที่สภา)
เจาพนักงานธุรการ
(เจาหนาที่สภา)
นักทรัพยากรบุคคล
(เจาหนาที่สภา)

ปรียานุช

พัฒนชัย

15 นาง สําเภาทอง ตุลาดิลก
16 นาย สัตยา

ประเสริฐ

17 นาง ณัฎฐนันท

เสียงวังเวง

18

อิศรางกูร ณ อยุธยา ผูชวยนักวิชาการสาธารณสุข
(เจาหนาที่สภา)

น.ส. อภิญญา

จิตตวิวัฒนา

สําเภาทอง ตุลาดิลก
สัตยา

ประเสริฐ

ณัฎฐนันท

เสียงวังเวง

อภิญญา

อิศรางกูร ณ อยุธยา

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
เลขานุการสภา

– เรียนทานประธานสภา และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบัวทองทุกทาน การ
ประชุ มครั้ งนี้เ ปนการประชุมสภา สมัย สามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจํ าปพุทธศักราช
๒๕๖5 บั ด นี้ ครบองคป ระชุ มแล ว ขอเชิ ญท านประธานสภาได เ ป ด การประชุ ม และ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไป

ประธานจุด ธูป เทียนบูชาพระรัตนตรัยเรียบรอยแลว ไดเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ประธานสภา
- 1.1 แนะนําผูบริหารและบุคลากรตามผังโครงสราง (ฝายบริหารและฝายประจํา)
- เชิญปลัด อบต.ชี้แจง

/เรียนประธานสภา...

-3นางปยะดา ธณเตชทัต - เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบัวทองทุกทาน
ปลัด อบต.
คณะผูบริหาร ประกอบดวย
1) นายธนวัฒน จากธนรัมย นายกองคการบริหารสวนตําบลบัวทอง
2) นายปยะ เจียรัมย รองนายกองคการบริหารสวนตําบลบัวทอง
3) นายประจวบ ชอบใจ รองนายกองคการบริหารสวนตําบลบัวทอง
4) นายสุธี ใหญเลิศ เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลบัวทอง
5) นางนิ ศ ากร เนื่ อ งจํ า นงค ที่ ป รึ ก ษานายกองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลบั ว ทอง ด า น
การศึกษา , การสาธารณสุข และการพัฒนาบทบาทสตรี
6) นายสุริน ทร ทิน นะรัมย ที่ปรึกษานายกองคการบริห ารส วนตําบลบั วทอง ดานการ
พั ฒ นาโครงสร า งพื้ น ฐาน ,ด า นป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย และการอนุ รั ก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
- ผูบริหารและหัวหนาสวนในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลบัวทอง ประกอบดวย
1) ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบัวทอง นางปยะดา ธณเตชทัต
2) รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลบัวทอง นายสุวัฒน จิตตวิวัฒนา
3) ผูอํานวยการกองชาง นายกิตติ ทิพยพิบูลย
4) ผูอํานวยการกองคลัง นางนิ่มนวล ปาปะเก
5) ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม นางดุสิตา ชื่นชุมแสง
6) ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นางเยาวนิตย ศรีกิตติพาณิช
7) หัวหนาสํานักปลัด นางสาวกนกอร โสภณ
- 1.2 โครงสรางการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลบัวทอง ประกอบดวย 5
หนวยงานยอย ไดแก
1) สํานักปลัด
2) กองคลัง
3) กองชาง
4) กองสวัสดิการสังคม
5) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
และเพื่อเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจและความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบัวทอง จึงมอบอํานาจใหแก รองปลัดองคการบริหารสวน
ตําบลบัวทอง ในการกํากับ ดูแลงานในกองชาง ,กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
และงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องดวน การแถลงนโยบายของนายกองคการบริหารสวนตําบลบัวทอง
ตอสภาองคการบริหารสวนตําบลบัวทอง

ประธานสภา

- เชิญนายก อบต.บัวทอง ไดแถลงนโยบาย

/เรียนประธานสภา...
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- เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลบัวทองและสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบลบัวทองที่เคารพ
ตามที่ ค ณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ได ป ระกาศรั บ รองผลการเลื อ กตั้ ง เป น ที่
เรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งผม นายธนวัฒน จากธนรัมย ไดรับ
ความไววางใจจากพี่นองประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลบัวทอง ใหมาดํารง
ตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบลบัวทอง
ผมขอขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่ไดเลือกผมเขามาบริหารงานองคการบริหาร
สวนตําบลบัวทอง ซึ่งผมมีความตั้งใจอยางแนวแนที่จะพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
บั ว ทองในด านต าง ๆ เพื่อนํ าพาพี่น องชาวตํ าบลบั ว ทองไปสู ก ารมีคุณภาพชี วิ ต ที่ดี ขึ้ น
ในวาระการดํารงตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบลบัวทอง ผมจะบริหารงานบน
หลักธรรมมาภิบาลโดยมีเปาหมายเพื่อประโยชนสุขสวนรวมของพี่นองชาวตําบลบัวทอง
เปนที่ตั้ง ในการกําหนดนโยบายบริหารงาน ผมไดกําหนดนโยบายใหสอดคลองกับกรอบ
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – พ.ศ.2580) และอํานาจหนาที่ตามบทบัญญัติแหง
พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ.
2562 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดบุรีรัมย
ผมขอนํ าเสนอนโยบายเพื่อ การพั ฒ นา โดยแยกเป น นโยบายเร งด ว น กั บ
นโยบายหลัก ดังตอไปนี้
นโยบายเรงดวน ไดแก
1. การปองกันและควบคุมโรคจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID - 19) เพื่อลดปญหาการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา โดยบูรณาการรวมกัน
กับกองทุนหลักประกันสุขภาพ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ องคการบริหารสวนจังหวัด
ฝายปกครอง และ อสม.
2. เรงดําเนิ นการสงเสริมอาชีพใหกับ ประชาชนโดยทั่วถึงกันเพื่อให ประชาชนมี
ความสามารถในการลดรายจาย และเพิ่มรายได ในครัวเรือนไดอยางยั่งยืน
นโยบายหลัก ไดแก
1. นโยบายดานโครงสรางพื้นฐาน
นโยบายการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน เปนนโยบายที่มุงสรางความสะดวกสบาย
ที่ป ระชาชนทุก คนในเขตองคก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลบั ว ทอง พึ งจะได รั บ โดยเท าเทีย ม
กัน นอกจากนี้ยังเปนปจจัยพื้นฐานในการพัฒนาดานอื่นๆ ที่จะตามมาอีกดวย
โดยมีแนวทางการดําเนินนโยบายดังนี้
1.1 สานต อโครงการกอสรางและปรั บปรุ งถนนภายในเขตองคการบริห ารส ว น
ตํ าบลบั ว ทอง ให ได ม าตรฐานและเชื่ อมโยงกัน เพื่อความสะดวกของประชาชนในการ
สัญจร และรองรับระบบการคมนาคมขนสงของภาคการเกษตร
1.2 การติดตั้งและซอมแซมไฟฟาสองสวางบนถนนใหทั่วถึงทุกแหลงชุมชนเพื่อ
สรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
1.3 เรงดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาระบบน้ําประปาหมูบานใหมีคุณภาพที่ดีขึ้น
ทั้งคุณภาพของน้ํ าประปา ระบบการจ ายน้ํ า การบั น ทึกเลขมาตรน้ํ าและการชํ าระค า
น้ําประปา
/2.นโยบาย...
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- 2. นโยบายดานเศรษฐกิจ
เปนนโยบายที่ตองการสงเสริมใหประชาชนมีรายไดที่เพียงพอตอการดํารงชีวิตของ
ตนและครอบครัว ซึ่งจะสงผลใหมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้นปญหาสังคมลดลง
โดยมีแนวทางการดําเนินนโยบายดังนี้
2.1 สงเสริมใหประชาชนไดรับการฝกอบรมอาชีพ
2.2 ส งเสริ มให ประชาชนมีความรู และทักษะในการจํ าหน ายสิ น คา รวมทั้งการ
พัฒนาผลผลิต หรือผลิตภัณฑที่มีอยู
2.3 สงเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกลุมวิสาหกิจชุมชนใหเพิ่มขึ้นและสนับสนุน
กิจกรรมของกลุมวิสาหกิจชุมชนเดิมในพื้นที่
2.4 สงเสริมและสนับสนุนใหมีกิจกรรมทางการตลาดเพื่อการจําหนายผลผลิต
และสินคาตางๆ ของชุมชน
2.5 สงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษธรรมชาติและวัฒนธรรมในทองถิ่น
3.นโยบายดานสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน
เปนนโยบายที่มุงเนนการพัฒนาคนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีดวยวิธีการตาง ๆ ในอันที่
จะสงผลใหการอยูรวมกันในชุมชน ในสังคมและประเทศชาติมีความปกติสุข
โดยมีแนวทางการดําเนินนโยบายดังนี้
3.1 สงเสริมการมีสวนรวมในการแกไขปญหาขยะ มูลฝอย เพื่อลดปริมาณขยะและ
มลภาวะตอสิ่งแวดลอมในชุมชน
3.2 สานตอกิจกรรมของผูสูงอายุ โดยการปรับปรุงรูปแบบกิจกรรมใหเปนกิจกรรม
เชิงรุก ที่ผูสูงอายุไดรับประโยชนจากกิจกรรมไดอยางทั่วถึง
3.3 มุงเนนการพัฒนาดานสาธารณสุข เพื่อใหประชาชนทุกเพศ ทุกวัยมีสุขภาพ
อนามัย ที่ดี และสานต อเรื่ อ งการดู แล ผู พิการ และผู ด อยโอกาสในสั งคม และสานต อ
กิจกรรมผูสูงอายุในรูปแบบเชิงรุก เพื่อใหเขาถึงผูสูงอายุอยางทั่วถึง
3.4 สนับสนุนการพัฒนาดานการศึกษาใหแกเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็กและเด็กที่
ดอยโอกาสในชุมชน
3.5 พัฒนาประสิทธิภาพการปองกันและระงับอัคคีภัย อุทกภัยและสาธารณภัย
ตางๆใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3.6 สนับสนุนและสงเสริมการกีฬา นันทนาการ ใหกับเด็กเยาวชน และประชาชน
3.7 สงเสริมสนับสนุนศาสนาศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของ
ทองถิ่น
3.8 มุงเนนการบริการเชิงรุกทุกดานเพื่อใหประชาชนไดรับการบริการอยางเสมอ
ภาค และลดภาระในการติดตอหรือการเขารวมกิจกรรมกับหนวยงานตางๆขององคการ
บริหารสวนตําบลบัวทอง
3.9 สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาในลักษณะ “รวม
คิด รวมทํา รวมตัดสินใจและรวมรับผิดชอบ”และ
3.10 มุงเน น การบริห ารงานโดยใช ห ลั กการบริห ารกิจ การบานเมืองที่ดี ซึ่ง
ประกอบดวย
/1) หลักนิติธรรม...
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ระเบียบวาระที่ 3
ประธานสภา

-61) หลักนิติธรรม กําหนดวิธีการในการเสนอใหตรา ขอบัญญัติตางๆ ใหเปน
ธรรม เปนที่ยอมรับ ไมเลือกปฏิบัติ และสังคมยินยอมพรอมใจปฏิบัติตามกฎหมายและกฎ
ขอบังคับเหลานั้น
2) หลักคุณธรรม โดยยึดมั่นในความถูกตองดีงาม สํานึกในหนาที่ของตนเอง
มีค วามซื่ อสั ต ย สุ จ ริ ต จริ ง ใจ ขยั น อดทน มี ร ะเบี ย บวิ นั ย และเคารพในสิ ทธิ ข องผู อื่ น
3) หลักความโปรงใส สงเสริมใหมีความไววางใจซึ่งกันและกัน โดยมีการให
และการรับขอมูลที่สะดวก เปนจริง ทันสถานการณ ตรงไปตรงมา มีที่มาที่ไปที่ชัดเจน
แ ล ะ เ ท า เ ที ย ม มี ก ร ะ บ ว น ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ค ว า ม ถู ก ต อ ง ชั ด เ จ น ไ ด
4) หลักการมีสวนรวม เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมรับรู และรวมคิด
รวมเสนอความเห็นในการตัดสินใจปญหาสําคัญ
7) หลักความรับผิดชอบ ตรวจสอบไดโดยใหมีกระบวนการที่ประชาชนเขา
มามีสวนในความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได เปนการสรางกลไกใหมีผูรับผิดชอบ ตระหนัก
ในหนาที่ ความสํานึกในความรับผิดชอบตอสังคม การใสใจและความกระตือรือรนในการ
แกปญหา ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นที่แตกตาง และความกลาที่จะยอมรับผลจาก
การกระทําของตน
7) หลักความคุมคา ปลูกฝงใหคนในองคกรมีชุดความคิดที่ถูกตองในการ
บริหารจัดการและการใชทรัพยากรที่มีจํากัด ใหเกิดประโยชนคุมคา เพื่อใหเกิดประโยชน
สูงสุดแกสวนรวม
จากคําแถลงนโยบายขางตนของกระผม นายธนวัฒน จากธนรัมย นายก
องคการบริหารสวนตําบลบัวทอง จะสําเร็จไมได หากไมไดรับความรวมมือ รวมใจ จากพี่
นองประชาชนชาวตําบลบัวทอง และโดยเฉพาะอยางยิ่งจากทานสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบลบัวทองทุกทาน
ผมหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความรวมมือ รวมใจ และการสนับสนุนจาก
ทุกทานในการที่จะขับเคลื่อนนโยบายที่ไดแถลงตอสภาองคการบริหารสวนตําบลบัวทอง
ในวั นนี้ เพื่อตอบสนองความต องการและประโยชน สุขของพี่น องประชาชนชาวตํ าบล
บัวทอง และพัฒนาใหตําบลบัวทองมีความเจริญกาวหนาอยางยั่งยืนตอไป
“สิ่งใดที่เปนโครงการ นายกพรอมทํา สิ่งใดที่เปนปญหา นายกพรอมแกไข สิ่งใดที่เปน
ความสุขความเจริญของพี่นองตําบลบัวทอง นายกพรอมทํา”
ญัตติเสนอเพื่อพิจารณา

- 3.1 เรื่องการกําหนดคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวน
ตําบลบัวทอง
- เชิญเลขานุการสภาชี้แจงระเบียบและวิธีการ
นางปยะดา ธณเตชทัต - เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบัวทองทุกทาน
เลขานุการสภา
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
ขอ ๑๐๓ (๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบดวย สมาชิกสภาทองถิ่น มีจํานวนไม
นอยกวาสามคนแตไมเกินเจ็ดคน
ขอ ๑๐๔ คณะกรรมการสภาทองถิ่น มีหนาที่กระทํากิจการหรือ พิจารณาสอบสวน
เรื่องใดๆ อันอยูในกิจการของสภาทองถิ่น แลวรายงานตอสภาทองถิ่นสภาทองถิ่นอาจ
แตงตั้ง คณะกรรมการวิสามัญ เพื่อ พิจารณากิจการของสภาทองถิ่น เปนกรณีพิเศษ
/ขอ 105 ....

-7นางปยะดา ธณเตชทัต ขอ ๑๐๕ ภายใตบังคับขอ ๑๐๓ และขอ ๑๐๔ สภาทองถิ่นมีอํานาจเลือกสมาชิก
เลขานุการสภา
สภาทองถิ่น หรือบุคคลที่ไมไดเปนสมาขิกสภาทองถิ่น เปนคณะกรรมการสภาทองถิ่นชุด
ตางๆ ตามความจําเปนแกกิจการ ในหนาที่ของสภาทองถิ่น ดังนี้
(๒) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ประธานสภา

- ใหที่ประชุมสภาไดซักถาม
- (ไมมีผูใดซักถาม) ใหที่ประชุมเสนอจํานวนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

นางสาวถวิล จะริบรัมย - เรีย นประธานสภา ดิฉัน นางสาวถวิ ล จะริบรั มย สมาชิ กสภา หมูที่ 7 ขอเสนอจํ านวน
สมาชิกสภา หมูที่ 7
สมาชิกสภาเปนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จํานวน 3 คน
ประธานสภา

- มีผูใดจะเสนอจํานวนเพิ่มเติมหรือไม
- (ไมมีผูใดเสนออีก) ใหที่ประชุมเสนอรายชื่อสมาชิกสภา คนที่ 1

นางแกว รินณะรา
สมาชิกสภา หมูที่ 2

- เรี ยนประธานสภา ดิฉัน นางแกว ริน ณะรา สมาชิกสภา หมูที่ 2 ขอเสนอนางสาวถวิ ล
จะริบรัมย สมาชิกสภา หมูที่ 7

ประธานสภา

ผูรับรอง 1) นายสมพาน เลือกรัมย สมาชิกสภา หมูที่ 11 และ 2) นายสรวิช นิสสัยดี
สมาชิกสภา หมูที่ 14
- มีผูใดจะเสนอรายชื่ออื่นอีกหรือไม
- (ไมมีผูใดเสนอรายชื่ออื่นอีก) ใหที่ประชุมเสนอรายชื่อสมาชิกสภา คนที่ 2

นางสาวณริศรา ปญญา - เรียนประธานสภา ดิฉันนางสาวณริศรา ปญญา สมาชิกสภา หมูที่ 12 ขอเสนอชื่อ นาย
สมาชิกสภา หมูที่ 12 ทรงยศ ตาแสง สมาชิกสภา หมูที่ 13
ผูรับรอง 1) นายชุมพล ลายพยัคฆ สมาชิกสภา หมูที่ 10 และ 2) นายเสมือน จะริบรัมย
สมาชิกสภา หมูที่ 8
ประธานสภา

- มีผูใดจะเสนอรายชื่ออื่นอีกหรือไม
- (ไมมีผูใดเสนอรายชื่ออื่นอีก) ใหที่ประชุมเสนอรายชื่อสมาชิกสภา คนที่ 3

นายธงพล จากรัมย - เรียนประธานสภา กระผมนายธงพล จากรัมย สมาชิกสภา หมูที่ 15 ขอเสนอชื่อ นาย
สมาชิกสภา หมูที่ 15 สรวิช นิสสัยดี สมาชิกสภา หมูที่ 15
ผูรั บ รอง 1) นายเจริ ญสุ ข ชาวสวน สมาชิ กสภา หมูที่ 9 และ 2) นางแกว ริ น ณะรา
สมาชิกสภา หมูที่ 2
ประธานสภา

- มีผูใดจะเสนอรายชื่ออื่นอีกหรือไม
- ไมมีผูใดเสนอรายชื่ออื่นอีก
- สมาชิ ก สภาองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลบั ว ทอง จํ า นวน 3 คน ที่ ไ ด รั บ เลื อ กเป น
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุ ม สภาองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลบั ว ทอง
ประกอบดวย
1) นางสาวถวิล จะริบรัมย สมาชิกสภา หมูที่ 7
2) นายทรงยศ ตาแสง สมาชิกสภา หมูที่ 13
3) นายสรวิช นิสสัยดี สมาชิกสภา หมูที่ 14
/ระเบียบวาระ...
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ประธานสภา

เรื่องอื่น ๆ
- 4.1 การใหความรูแกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบัวทอง เพื่อใหสามารถ
นํามาใชในการดําเนินการตามอํานาจหนาที่ของตนได เชน ความรูเกี่ยวกับกฎหมายจัดตั้ง
องคกรปกครองสวนทองถิ่น กฎหมายเกี่ยวกับ การกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจ ฯ อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น บทบาทอํานาจหนาที่ของสมาชิก
สภาทองถิ่น การประชุมสภาทองถิ่น การจัดทําขอบัญญัติทองถิ่น
- เชิญเลขานุการสภาชี้แจงรายละเอียด

นางปยะดา ธณเตชทัต - เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบัวทอง
เลขานุการสภา
- สรุปสาระสําคัญของระเบียบ กฎหมาย จํานวน 12 เรื่อง ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที7่ ) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542 แกไ ขเพิ่ม เติม ถึง (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการลาของผูบริหารทองถิ่นผูชวยผูบริหารทองถิ่น
และสมาชิกสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2563
6) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
7) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2558
8) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
9) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2559 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
10) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดหาประโยชนในทรัพยสินขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2543
11) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกูเงินขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.
2563
12) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
ที่ประชุม

- รับทราบ

/4.2 เชิญ...

-9ประธานสภา

- 4.2 เชิญผูอํานวยการกองรายงานผลการดําเนินงานและแผนการดําเนินงานใหสมาชิก
สภาทราบพอสังเขป

นายกิตติ ทิพยพิบูลย - เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบัวทองทุกทาน
ผูอํานวยการกองชาง ผลการดํ า เนิ น งานของกองช า งองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลบั ว ทองที่ ผ า นมาในช ว งต น
ปงบประมาณ มีดังนี้
1) โครงการที่ไดรับงบประมาณโครงการพัฒนาและสงเสริมเศรษฐกิจฐานราก ปงบประมาณ
2564 ดําเนินการเรียบรอยแลว 2 โครงการ ไดแก
 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานรุนตะวันออก
 โครงการขุดลอกคลองบานสุขสวัสดิ์ ไปตําบลบานดาน
2) โครงการที่ไดรับ งบประมาณเศรษฐกิจฐานราก ปงบประมาณ 2564 ซึ่งอยู ระหวาง
ดําเนินการและมีแผนจะดําเนินการ มีดังนี้
 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบานสะยา ไปบานงาง
 โครงการขุดลอกหนองละลม บานรุนตะวันออก
 โครงการขุดลอกคลองบานหนองเพชร ไปบานรุนตะวันตก
 โครงการขุดลอกคลองบานเชิดชัย ไปบานรุนตะวันตก
3) โครงการที่ไดรับงบประมาณปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของอําเภอ ซึ่งอยูระหวาง
ดําเนินการ จํานวน 2 โครงการ ไดแก
 โครงการซอมแซมถนนผิวจราจรหินคลุกสายทางบานเชิดชัย ไปคลองชุมเห็ด หมูที่ 15
 โครงการซอมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก สายทางบานศรีอุดม ไปบานตะโกนอย โดยจะ
ซอมแซมเปนชวงๆ
4) โครงการในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2565 จํานวน 10
โครงการ ซึ่งอยูระหวางดําเนินการ
- ชองทางการแจงซอมระบบไฟฟาสาธารณะ และประปาหมูบาน สามารถแจงในชองทางไลน
หรือเขียนคํารองขอแจงซอมไดที่กองชาง
นางดุสิตา ชื่นชุมแสง - เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบัวทองทุกทาน
ผอ.กองสวัสดิการสังคม 1) โครงการที่ ไ ด รั บ งบประมาณโครงการพั ฒ นาและส ง เสริ ม เศรษฐกิ จ ฐานราก
ปงบประมาณ พ.ศ.2564 จํานวน 2 โครงการ
โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาชุมชนเลี้ยงไกพื้นเมืองสูนวัตวิ ิถีที่ยั่งยืน
โครงการที่ 2 โครงการเศรษฐกิจพอเพียงในครัวเรือนดวยการเลี้ยงไกพันธุไข
- โครงการที่ ข อรั บ งบประมาณโครงการพั ฒ นาและส ง เสริ ม เศรษฐกิ จ ฐานราก
ปงบประมาณ 2565 จํานวน 3 โครงการ
โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาชุมชนเลี้ยงปลาดุกในบอปูนซีเมนต
โครงการที่ 2 โครงการพัฒนาชุมชนผลิตอาหารสัตว
โครงการที่ 3 โครงการพัฒนาชุมชนเพาะเห็ดอินทรีย วิถีพอเพียงแบบยั่งยืน
2) โครงการที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการ
บริหารสวนตําบลบัวทอง ประจําปงบประมาณ 2565
2.1 ดําเนินงานโดยศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ จํานวน 3
โครงการ ไดแก
/โครงการ...

-10นางดุสิตา ชื่นชุมแสง -  โครงการสงเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมสรางเสริมสุขภาพดวยภูมิปญญาทองถิ่น
ผอ.กองสวัสดิการสังคม  โครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุสรางจิตสดใส รางกายแข็งแรงดวยกีฬา
 โครงการสงเสริมสนับสนุนการออกกําลังกายใหแข็งแรงดวยการเตนเขาจังหวะ
2.2 ดําเนินงานโดยชมรมผูสูงอายุตําบลบัวทอง จํานวน 4 โครงการ ไดแก
 โครงการส งเสริ ม สุ ขภาพร างกายสุ ข ภาพจิ ต สร า งสุ ข ให กับ ผู สู งอายุ ด ว ยประเพณีวั น
สงกรานต
 โครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุเพื่อปองกันภาวะหกลม
 โครงการสงเสริมสุขภาพจิตสรางสุขดวยธรรมะปญญาเพื่อวัยสูงอายุ
 โครงการสงเสริมสุขภาพกายใจ ในวัยผูสูงอายุดวยความสุข 5 มิติ
นางเยาวนิตย ศรีกิตติพาณิช - เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบัวทองทุกทาน
การดํ าเนิ น งานของศูน ย พัฒ นาเด็ กเล็ กองคการบริ ห ารส ว นตํ าบลบั ว ทอง มี
ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ

จํานวนนักเรียน 201 คน ในชวงปดการเรียนการสอนชั่วคราว ระหวางการเฝาระวังการ
แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไดปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน
โดยครูผูสอนจัดทําคลิปวิดีโอสงในกลุมไลนผูปกครองแตละระดับชั้น และติดตามใบงาน
ที่มอบหมาย
นางสาวปรียานุช พัฒนชัย - เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบัวทองทุกทาน
นักจัดการงานทั่วไป
กรอบการดํ าเนิ น งานด า นการเฝ า ระวั งการแพร ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส
โคโรนา 2019 เนื่องดวยปจจุบันคณะกรรมการควบคุมโรคติดตอจังหวัดบุรีรัมย ให ผูที่
ไดรับวัคซีนครบโดสตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดไมตองกักกันตัว ซึ่งประชากรใน
พื้นที่และที่มาจากตางพื้นที่ไดรับวัคซีนครบโดสแลว จึงไมมีสถานที่กักกันตัวของตําบล
และในกรณีที่พบการติดเชื้อในพื้นที่ ทางงานสาธารณสุขจะไดรับการประสานงานกับ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานสวายสอ ผูนําชุมชน อสม. เพื่อใหความชวยเหลือ
เบื้องตนในการยังชีพ สําหรับผูที่มีประวัติสัมผัสกับผูป วยยืนยันผลและมีคําสั่งใหกักกันตัว
เพื่อสังเกตอาการ รวมไปถึงการฉีดพนฆาเชื้อโรคในสถานที่ที่มีการแพรระบาดของโรค
นางสมจิต ทินนะรัมย
รองประธานสภา

- เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบัวทองทุกทาน
ดวยวันที่ 13 มกราคม 2565 ตรงกับวันขึ้น 11 ค่ํา เดือน 2 จะจัดพิธีบายศรี
สูขวัญเพื่อความเปนสิริมงคลใหแกคณะผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบลบัวทอง รวมไปถึงผูนําชุมชนทุกทาน ซึ่งจะจัด ณ วัดหนองบัวทอง โดยพระครูปทุม
ธรรมานุรักษ รองเจาคณะอําเภอเมืองบุรีรัมย จึงขอเชิญทุกทานรวมทําบุญตามกําลังและ
ศรัทธาและเขารวมพิธีโดยพรอมเพียงกัน

ประธานสภา

- เมื่อไมมีผูใดเสนอเรื่องอื่นอีก ผมขอปดการประชุม

ปดประชุมเวลา 11.45 น.
(ลงชื่อ)

ปรียานุช พัฒนชัย

ผูบันทึกการประชุม

(นางสาวปรียานุช พัฒนชัย)
เจาหนาที่งานสภา
(ลงชื่อ

ปยะดา ธณเตชทัต
ผูจัดทํารายงานการประชุม
(นางปยะดา ธณเตชทัต)
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลบัวทอง

