
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ 
เพื่อให้นายกแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ 

วันที ่17  มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม  
1. นายเรวัตร กาหลง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ 
2. นายสุเทพ  อุปฌาย์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ 
3. น.ส.รวภิา ศรีจันทจร เลขนุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ 
4. นายบัณฑิต เบ้าค า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ หมู่ที่ 1 
5. นายวีรชัย เริ่มศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ หมู่ที่ 2 
6. นายปิยะ  เพชรพัฒนมงคล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ หมู่ที่ 3 
7. นายศักดิ์ชัย เบิกสีใส สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ หมู่ที่ 4 
8. นายทุย  ภูมิภักดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ หมู่ที่ 6 
9. นายสถิตย์  ช่างสงวน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ หมู่ที่ 7 

10. นางนุสสรณ์  เต็มตาวงษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ หมู่ที่ 8 
11. นายวันชัย  ศรีสุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ หมู่ที่ 11 
12. นางสาคร  โพธิ์บาย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ หมู่ที่ 12 

ผู้มาร่วมประชุม   จ านวน 12 คน  
ผู้ลาประชุม  จ านวน  -  คน  
ผู้ไม่มาร่วมประชุม  จ านวน  -  คน 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

1 นายสมชาติ  ทิพศิลา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ 
2 นายประเสริฐ  นาเมืองรักษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ 
    3 นายไพฑูรย์   ศึกสะท้าน รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ 

4 นายเขียน ศิริวงศ์นาค เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ 
5 นายปิยวิทย์  โชติเกียรติ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ  
6 นายทศพร   ทันแล้ว หัวหน้าส านักงานปลัด 
7 นายสมชาย  ค าควร ผู้อ านวยการกองช่าง 
8 นายธวัชชัย  ใบภักดี ผู้อ านวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
9 นางสุฎารัตน์  ศิริจันทร์ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 

10 นางสาวศิริรัตน์ เยาวจิตต์ หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี 
11 นายบุญมี   ศูนยราช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
13 นางสุพัตรา  จันทดวง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
14 น.ส.อรจิรา  วัฒโน นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
15 นายธวัชชัย  โหมดม่วง  นายช่างโยธาอาวุโส 
16 น.ส.สุกฤตา  วัฒนาเนตร จพง.จัดเก็บรายได้ช านาญงาน 
17 นายสานิตย์  โตสัมฤทธิ์ จพง.ธุรการช านาญงาน  
18 พันจ่าเอกอติคุณ ณรงค์ธรรม  จพง.ธุรการปฏิบัติงาน  
19 น.ส.ปนิจดา ยานศรี  จพง.พัสดุปฏิบัติงาน  
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เริ่มประชุมเวลา  09.00 น.  
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายเรวัตร  กาหลง ประธานสภาองค์การบาริหารส่วนต าบลบงเหนือ ได้ตรวจ

และนับจ านวนผู้เข้าร่วมประชุม เมื่อเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงได้กล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบงเหนือ เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลบงเหนือ โดยมีมีการลงมติ และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ - สวัสดีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ คณะผู้บริหาร       

หัวหน้าส่วนราชการ เละผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   
บงเหนือ ทุกท่าน วันนี้ เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ                
เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบงเหนือ โดยมีมีการลงมติ ซึ่งตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 
58/5 ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเข้ารับหน้าที่ให้ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล โดยไม่มีการลงมติ 
ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล ประกอบกับคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ ครบตามจ านวนที่กฎหมายก าหนด เมื่อวันที่    
21 ธันวาคม 2564 แล้วนั้น   

ที่ประชุม  - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
   - ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ  
3.1 เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแถลงนโยบาย ต่อสภาองค์การบริหาร             
ส่วนต าบล โดยไม่มีการลงมติ 

ประธานสภาฯ - ล าดับจากนี้จะให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ แถลงนโยบาย           
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ โดยไม่มีการลงมติ  

นายก อบต. - เรียน ประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ       
ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  

  ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือและนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ    
เมื่อวันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 ไปแล้วนั้น กระผม นายสมชาติ ทิพศิลา 
ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือและในฐานะหัวหน้า
ฝ่ายบริหาร ซึ่งจะต้องเป็นผู้น าในการบริหารและพัฒนาเพ่ือให้เกิดประโยชน์      
ความผาสุกของประชาชนชาว   ต าบลบงเหนือ ขอแถลงนโยบายในการบริหารงาน
ต่อสภาอันทรงเกียรตินี้ โดยมีหลักการว่าในการบริหารงานนั้น จะยึดมั่นหลักการ    
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยการเน้นการมีส่วน
ร่วมของประชาชน ยึดมั่นในระเบียบกฎหมายเพ่ือให้เกิดความยุติธรรมและความ
เที่ยงตรง ความโปร่งใส และจะแก้ไขปัญหาเ พ่ือตอบสนองความต้องการ            
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ของประชาชนอย่างทั่วถึง รวดเร็ว โดยใช้ทรัพยากรบุคคลทุกภาคส่วนและสร้าง
ทีมงานให้มีประสิทธิภาพภายใต้การบริหารจัดการที่ดีและการประสานความร่วมมือ
ทุกด้าน 

  กระผมตระหนักดีว่า ต าบลบงเหนือต้องได้รับการพัฒนาให้เป็นสังคมแห่ง
ภูมิปัญญาและการเรียนรู้ ประชาชนมีคุณภาพ มีการสมานฉันท์และเอ้ืออาทรต่อกัน 
ด ารงไว้ซึ่งคุณค่าทางวัฒนธรรมจารีตประเพณี อันดีงามของชาวต าบลบงเหนือ 
ส่งเสริมพัฒนาและรักษาไว้ซึ่งสถาบันครอบครัว พัฒนาเครือข่ายพลังมวลชน              
เพ่ือเสริมสร้างชุมชนเข็มแข็ง มีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรม และมีระบบการ
บริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ดังนี้ 

  นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่ต้องท าทันที 
   1. พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  

      การก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม และบ ารุงรักษาถนนท่อรางระบายน้ า     
และเส้นทางคมนาคมในพ้ืนที่ให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพที่ดี ขยายเขตไฟฟ้าพร้อม
ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และบุกเบิกถนนเพ่ือการเกษตร ปรับปรุง ขุดลอก 
แหล่ งน้ า  ล าคลองสาธารณะต่างๆ ปรับปรุ งและขยายเขตระบบประปา               
ให้ทุกหมู่บ้านได้มีน้ าประปาใช้อุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง  

   2. ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 โดยการจัดการประเพณีวันส าคัญต่างๆ เพ่ือส่งเสริมสถาบันครอบครัว       

ให้มีความเข้มแข็ง 
3. ส่งเสริมสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนในพืน้ที่  
 โดยการเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรและเครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ตามจุดเสี่ยงต่างๆ    
ในเขตพ้ืนที่ต าบลบงเหนือ จัดให้มีการสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ให้กับเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส  

   4. พัฒนาด้านการศึกษาและกีฬา  
      จัดการศึกษาในระดับปฐมวัยหรือเด็กก่อนวัยเรียนให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ที่ก าหนด 

   5. พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลบงเหนือ  
      โดยการจัดหาวัสดุอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน        
เน้นคุณภาพ ประสิทธิภาพ สนับสนุนทุนการศึกษาส าหรับนักเรียนเรียนดีแต่ยากจน 
จัดการแข่งขันกีฬาระดับต าบลให้มีความหลากหลาย ตั้งแต่ระดับยุวชน เยาวชน 
ประชาชน ให้มีสถานที่เล่นกีฬา ออกก าลังกายและอุปกรณ์กีฬา เครื่องออกก าลังกาย
ให้กับประชาชนอย่างเพียงพอและท่ัวถึง  
6. ด้านการเสริมสร้างสุขภาพของประชาชนและการบริการสาธารณสุขขั้น
พื้นฐาน  
 เพ่ือให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม 

ชุมชนรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนและสถานที่ต่างๆ ในต าบลให้เป็น
เมืองน่าอยู่ สร้างจิตส านึกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แก่ประชาชน ปรับปรุงการเก็บขยะในพ้ืนที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จัดให้มี
สวนสาธารณะและสถานที่ออก าลังกายในต าบลบงเหนือ  
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   7. ด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  
      ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ ในต าบลบงเหนือให้มีความเข้มแข็ง      
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของกลุ่มให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน สร้างรายได้และลด
รายจ่ายในครัวเรือน ส่งเสริมสนับสนุนขยายเครือข่าย เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการใน
พ้ืนที่จัดให้มีการฝึกอาชีพด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิผล 

   8.  การพัฒนาการเมืองและการบริหาร  
      ด าเนินการบริหารงาน โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาล เช่น หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม 
หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า ก่อสร้างปรับปรุงอาคารส านักงานให้มี
ความสง่างามทันสมัย น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้เพ่ือให้สามารถบริการ
ประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพ่ิมบุคลากรในด้านที่ขาดแคลน      
เช่น นักวิชาการศึกษา สาธารณสุข ช่างไฟฟ้า ช่างซ่อมบ ารุง ฯลฯ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ในการท างานบริการประชาชน ฝึกอบรม สัมมนา พัฒนาพนักงานและลูกจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนืออย่างต่อเนื่อง เพ่ิมขีดความรู้ความสามารถ เพ่ือให้
ทุกคนเกิดจิตส านึกท่ีดีในงานด้านบริการ  
9. ส่งเสริมและปรับปรุงงานหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินและงานป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย 
      ให้บริการประชาชนรวดเร็วยิ่งขึ้น ปรับปรุง พัฒนา และจัดให้มีเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของพนักงานและลูกจ้างให้เพียงพอและทันสมัย เพ่ือความ
สะดวกรวดเร็วมีประสิทธิภาพ และเอ้ือต่อการให้บริการแก่ประชาชน จัดโครงการ 
อบต.เคลื่อนที่พบประชาชนร่วมกับ ก านัน ผู้ใหญ่บ้านเพ่ือให้บริการด้านต่างๆ       
แก่ประชาชนและรับฟังปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ 

   10. ส่งเสริมงานบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขเพื่อประชาชนในต าบลบงเหนือ  
      โดยการให้บริการครอบคลุมด้านการพัฒนาทุกๆ ด้าน เช่น ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี ด้านเศรษฐกิจและสังคม ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ด้านการเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร และด้านสาธารณสุข   
 ในท้ายที่สุดของการแถลงนโยบายในวันนี้  ผมขอขอบพระคุณท่าน
ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ พร้อม
ทั้งท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่อยู่ในที่นี้ ที่ได้สละเวลาอันมีค่ามาร่วมฟังค าแถลงนโยบาย
ของผู้บริหารในวันนี้ ผมขอสัญญาว่า จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมานะ อุตสาหะ
และซื่อสัตย์ สุจริต เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ ได้รับการพัฒนาให้
เจริญยิ่งๆ ขึ้นไป เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาจังหวัดสกลนคร ให้สมกับที่ประชาชน
ชาวต าบลบงเหนือทุกท่านได้มอบความไว้วางใจให้ผมเป็นนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลบงเหนือในการเลือกตั้งครั้งนี้ ขอบคุณคับ 

ที่ประชุม  - รับทราบ 
 
 
 
 
 
 



 

 - 6 - 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพื่อพิจาณา 
 - ไม่มี  

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ   
   - ไมมี่ 
ประธาน สภาฯ  - ที่ประชุมมีใครจะเสนออะไรอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม  - ไม่มี 
ประธานสภาฯ - หากที่ประชุมสภาฯ ไม่มีผู้ใดประสงค์ที่จะเสนอหรือสอบถามอีก  ผมก็ต้อง

ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน   
และขอปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ ในวันนี้  

เลิกประชุมเวลา   16.30  น. 
 

   (ลงชื่อ)    รวิภา ศรีจันทจร ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
             (นางสาวรวิภา ศรีจันทจร) 
   ต าแหน่ง  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ 
 

(ลงชื่อ)       บัณฑิต  เบ้าค า ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
              (นายบัณฑิต  เบ้าค า) 
   ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ หมูที่ 1 
 
 
   (ลงชื่อ)      ทุย  ภูมิภักดี    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
               (นายทุย  ภูมิภักดี) 
   ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ หมู่ที่ 6 
 
 
   (ลงชื่อ)     สถิตย์  ช่างสงวน ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
              (นายสถิตย์  ช่างสงวน) 
   ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ หมู่ที่ 7 
 
    
   (ลงชื่อ)      นุสสรณ์  เต็มตาวงษ์   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
             (นางนุสสรณ์  เต็มตาวงษ์) 
   ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ หมู่ที่ 8 
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   (ลงชื่อ)     วันชัย  ศรีสุข  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
              (นายวันชัย  ศรีสุข) 
   ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ หมู่ที่ 11 
 
 
 
   (ลงชื่อ)      เรวัตร  กาหลง   ผู้รับรองรายงานการประชุม 
              (นายเรวัตร  กาหลง) 
   ต าแหน่ง  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนือ  

 


