
 

 

 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย 

เร่ือง  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย  
สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ประจำปี 2562 

............................................. 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2554  หมวด 2 การประชุม ข้อ 21 วรรคสอง  เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้
ประธานสภาท้องถิ่นทำเป็นประกาศของสภาท้องถิ่นพร้อมทั้งปิดประกาศไว้ที่เปิดเผย  ณ สำนักงานองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และข้อ 33 วรรคสี่ ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นปิดประกาศรายงานการประชุมสภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้ว
ให้เปิดเผย  ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบ  นั้น 

  ดังนั้น  จึงปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย สมัยสามัญ  
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562  เมื่อวันที่  22 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562  รายละเอียดปรากฏตามสำเนา
รายงานการชุมแนบท้ายประกาศนี้ 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ  ณ วันที่  30  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2562  

 

 

       (นายแสงเพ็ชร์  เชือบรัมย์) 
     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย 



 

 

       
บันทกึการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  ประจำปี  2562  ครั้งที่  2/2562 
เมือ่วันที่ 22  สิงหาคม  2562 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย 
ผู้มาประชุม 
 

ลำดับ
ที ่

 
ชื่อ - สกุล 

 
ตำแหน่ง 

 
ลายมือชื่อ 

 

หมายเหตุ 

1 นายแสงเพ็ชร์       เชือบรัมย์ ประธานสภา ฯ แสงเพ็ชร์    เชือบรัมย์  
2 นายสมพร            พูนนอก รองประธานสภา ฯ สมพร   พูนนอก  
3 นางสาวชดาภา  สุดสายเนตร เลขานุการสภาฯ ชดาภา  สุดสายเนตร  
4 นางสร้อย  อินทะเว สมาชิก อบต.  หมู่ที่  4 สร้อย  อินทะเว  
5 นางสุทิพย์ กุตาวัน สมาชิก อบต.  หมู่ที่  6 สุทิพย์  กุตาวัน  
6 นายไสว  คะรัมย์ สมาชิก อบตผฃ.หมู่ที่ 8 ไสว  คะโลรัมย์  
7 นายสมศักดิ์  เมืองแพน สมาชิก อบต.  หมู่ที่  8 สมศักดิ์  เมืองแพน  
8 นายไพรินทร์  ชินรัมย์ สมาชิก อบต.  หมู่ที่  9 ไพรินทร์  ชินรัมย์  
9 นายสมบัติ  ทราบรัมย์ สมาชิก อบต.  หมู่ที่  10 สมบัติ  ทราบรัมย์  

10 นางสาวกรองเงิน  พุ่มพวง สมาชิก อบต.  หมู่ที่  10 กรองเงิน  พุ่มพวง  
12 นายนนทกร  ดวงทอง สมาชิก อบต.  หมู่ที่  11 นนทกร  ดวงทอง  
13 นางสายทอง  ชารีคาน สมาชิก อบต.  หมู่ที่  11 สายทอง  ชารีคาน  
14 นายดี  แซกรัมย์ สมาชิก อบต.  หมู่ที่  12 ดี  แซกรัมย์  
15 นายทวีศักดิ์  บุตดาวัน สมาชิก อบต.  หมู่ที่  15 ทวีศักดิ์  บุตดาวัน  
14 นายปัญจพล  แสนรัมย์ สมาชิก อบต.  หมู่ที่  15 ปัญจพล  แสนรัมย์  
16 นายวิชัย     เซิกรัมย์ สมาชิก อบต.  หมู่ที่  16 วิชัย     เซิกรัมย์  
17 นายวิชาญ  เพ็งพระจันทร์ สมาชิก อบต.  หมู่ที่  17 วิชาญ  เพ็งพระจันทร์  

 
 
ผู้ไม่มาประชุม  
1.นายจำนงค์  ทราบรัมย์       ส.อบต.หมู่ที่ 17  (ลา) 
2.นายสนั่น  แซมรัมย์           ส.อบต.หมู่ที่ 12  (ลา) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  นายทองอยู่  อินทรกำแหง             นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
2.  นายวสวัตติ์ ทองสิริเรืองชัย                 รองนายก ฯ 
3. นางสมบัติ  สีดาสะมา                        รองนายกฯ 
4.  นายชัยศิลป์  มีศร ี               เลขานุการนายก ฯ 
5.  นางอิสรีย์  ใจดี                      รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล    
6.  นายเจษฎา  เหล็กดี                           ผอ.กองช่าง 
 



 

 

-2- 
 

                                   ฯลฯ     ฯลฯ   
                                      
 เริ่มประชุมเวลา  09.00  น.       
      

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว  นายแสงเพ็ชร์  เชือบรัมย์  ประธานสภาฯได้กล่าวเปิดการประชุมและ
ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

                                         
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
    -ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 
                                          เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562) 
ประธานฯ  เชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ชี้แจงต่อสภาฯ 
คณะกรรมการฯ โดยนางสายทอง  ชารีคาน 
       เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา ฯ คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจแล้วมีแก้ไขดังนี้ 
                                          1.หน้าที่ 3 ข้อ 1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 42,385,263.35 บาท 
                                          เป็น จำนวน 42,385,236.35 บาท 
                                          2.หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จำนวน 302,570.36 บาท  
                                          เป็น จำนวน 323,570.36 บาท 
                                          3.หน้า 4  รายจ่ายจริง จำนวน 21,805,3951.68 บาท 
                                          เป็น 21,805,951.68 บาท 
                                          4.หน้า 5 รายรับจริง 2561  รวมรายได้จัดเก็บเอง จำนวน 498,4862.82  
                                          เป็นจำนวน 498,486.82 บาท 
                                          5.ข้อ 2 พ.ศ.23562 เป็น พ.ศ.2562 
                                          6.หน้า14  ค่าเช่าบ้าน จำนวน 36,000 บาท เป็น จำนวน 48,000 บาท 
                                          7.หน้า 16 แผนงานการศึกษา 
                                          - งบบุคลากร รวม 1,891,620 บาท    เป็น 1,891,320 บาท  
                                          - เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)  รวม 1,891,620 บาท  เป็น 1,891,320 บาท 
                                          - เงินเดือนนักวิชาการศึกษา เป็นเงิน 284,280 บาท เป็น 284,520 บาท 
                                          8.หน้า 18 อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวันหนองม่วง  
                                          จำนวน 97 คนๆละ 7.37บาท เป็นเงิน 72,485 บาท เป็น 185,871.40 บาท 
                                          9.หน้า 24  ค่าวัสดุ รวม 55,000 บาท เป็น รวม 35,000 บาท 
                                          นอกนั้นเห็นว่าถกูต้องตามท่ีได้มีการประชุม จึงไม่แก้ไขข้อความใด   
ประธานฯ                              ขอมติที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
ที่ประชุม มีมต ิ      รับรอง         จำนวน   16   เสียง 
                                                      ไม่รบัรอง      จำนวน     0   เสียง   
                                                      งดออกเสียง   จำนวน     1  เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี 3                 เรื่องเพื่อทราบ 

3.1 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การแจ้งการฆ่าสัตว์และการออก 

หลักฐานการรับแจ้งการฆ่าสัตว์ พ.ศ.2562 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่า
สัตว์เพ่ือจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ได้ออกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การแจ้งการฆ่าสัตว์และการออก 

หลักฐานการรับแจ้งการฆ่าสัตว์ พ.ศ.2562 ข้อ 4 ผู้ใดประสงค์จะทำการฆ่าสัตว์หรือ
ฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์เพ่ือการจำหน่ายเนื้อสัตว์ หรือสถานที่ฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์
นั้นตั้งอยู่ และหากเป็นกรณีประสงค์จะทำการฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์เพ่ือการส่งออก
ด้วย ให้แจ้งรายละเอียดต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ โรงฆ่าสัตว์เพ่ือการส่งออกนั้น ทั้งนี้ 
วัน เวลาสิ้นสุดการฆ่าสัตว์ต้องไม่เกินสามสิบหกชั่วโมงนับจากวัน เวลาที่เริ่มฆ่าสัตว์ 
รายละเอียดอ่ืนๆตามเอกสารที่แจกไป 

ที่ประชุม                            รับทราบ 
         
ระเบียบวาระท่ี  4         เรื่องเพื่อพิจารณา 
                                      4.1ญัตติการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  

           พ.ศ. 2563  (วาระท่ี  2  ขัน้แปรญัตติ) 
 

ประธานฯ            แจ้งระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องให้ที่ประชุมทราบดังนี้ 
                                         - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  
                                         แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 

                                         ข้อ 50 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้น   
                                         ตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็น 

                                         ยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการ 

                                         แก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการ 

                                         แปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของ 

                                         กรรมการแปรญัตติ  ตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภา 

                                         ท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุม 

                                         พิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วม 

                                         ประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพ่ือแถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ 

                                         เกี่ยวกับรายงานนั้น 

            ข้อ 51  วรรคหนึ่ง  ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระท่ี 2 ให้ปรึกษาเรียง 

             ตามลำดับข้อ เฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่า 

            นั้นเว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน  
                                        ลำดับต่อไปเชิญคณะกรรมการแปรญัตติ  ชี้แจงรายงานการแปรญัตติตามท่ีสภา 
                                        องค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัยได้มอบหมายในการแปรญัตติร่างข้อข้อบัญญัติ 
                                        งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563  ในคราวประชุมสภาฯ  
                                        ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา  
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ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  เรียนท่านประธานฯ สมาชิกาภาฯ และผู้เข้าร่วมมประชุมทุกท่านตามทีส่ภา 
                                         องค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัยได้มอบหมายให้คณะกรรมการ 
                                         แปรญัตติ พิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
                                         งบประมาณ พ.ศ. 2563  โดยกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ ในวันที่ 14  
                                         15 และ 16 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมสภา 
                                         องค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอคำแปรญัตติ  
                                         และคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องเหมาะสมเป็นไปเพ่ือ 
                                        ประโยชน์สุขของประชาชน ไม่มีการแก้ไขแต่อย่างใด จึงขอยืนยันตามร่างเดิม 
ประธานฯ           เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอคำแปรญัตติและคณะกรรมการแปรญัตติได้ยืนยันตามร่างเดิม  
                                        จึงไม่มีการแปรญัตติแต่อย่างใด ลำดับต่อไปจะเป็นการขอมติที่ประชุมในวาระท่ี 2  
                                        ขั้นแปรญัตติ 
ที่ประชุม                              มีมติ              - เห็นชอบ        จำนวน    16   เสยีง 
-                                                           - ไม่เห็นชอบ      จำนวน     0    เสยีง 
                                                            -งดออกเสียง      จำนวน     1    เสียง   

ประธานฯ                             เมื่อที่ประชุมมีมติเห็นชอบในวาระท่ี 2 แล้ว ต่อไปจะเป็นการพิจารณาวาระที่ 3  

            4.2 ญัตติการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
                                        พ.ศ.  2563 (วาระท่ี  3  ขั้นเห็นชอบใหต้ราเป็นข้อบัญญัติ) 
ประธานฯ           ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
                                        พ.ศ. 2547 ข้อ 52  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระท่ีสามไม่มีการอภิปราย 

                                        เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันควร 
            ในการพิจารณาวาระนี้ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติ 
            หรือไม ่ มีท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ 
ที่ประชุม                             ไม่มีผู้ใดอภิปราย                        
ประธานฯ          จึงขอมติจากท่ีประชุมว่าเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
                                       งบประมาณ  พ.ศ.2563 โปรดยกมือ 

ที่ประชุม           มีมติให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2563 

                                        ดังนี้       - เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณ      จำนวน     16   เสียง   
                - ไม่เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณ   จำนวน      0   เสียง   
                - งดออกเสียง                                         จำนวน      1   เสียง 

ประธานฯ                           เมือ่ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
                                       งบประมาณ พ.ศ. 2563 แล้ว จะได้ดำเนินการตามขั้นตอนเพ่ือจะได้ประกาศใช้ 
                                           ในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ต่อไป 
                                     4.3 การพิจารณาโอน แก้ไข เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
                                     งบประมาณ พ.ศ. 2562 หมวดรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ หน่วยงานกองช่าง 
ประธานฯ          ด้วยได้รับการเสนอญัตติการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายและการโอน 
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                                       งบประมาณรายจ่าย งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ง 
                                       สาธารณูปโภค โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บริเวณสาม 
                                       แยก รพ.สต.บ้านหนองม่วง ต.ทะเมนชัย .ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ งบประมาณ  
                                       33,200 บาท รายละเอียดดังนี้ 
                                       การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายและการโอนงบประมาณรายจ่าย 
                                       รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
                                       องคก์ารบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
 
 
 

ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 
- ไม่มี แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
งบลงทุน 
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูโภค 
 
(1)โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บริเวณ
สามแยก รพ.สต.บ้านหนองม่วง ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ 
จ.บุรีรัมย์  
รายละเอียดอ่ืนๆตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเมน
ชัยกำหนด 
งบประมาณในการก่อสร้าง ตั้งไว้ 33,200.-บาท 
 
(2) โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างระบบโซล่าเซล 
จดุเริ่มต้นโครงการบริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย 
จำนวน  4     จุด และบริเวณหน้าโรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคม 
จำนวน  4  จุด  
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย
กำหนด 
งบประมาณในการก่อสร้าง ตั้งไว้ 27,500.-บาท 
รวมเป็นเงิน 59,700.-บาท 
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การโอนงบประมาณรายจ่าย 
 

รายการที่โอนลด รายการที่โอนเพ่ิม 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
1.หมวดค่าใช้สอย 
1.1ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 200,000.-
บาท 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนยีมและค่าลงทะเบียนตา่งๆ ค่าจ้างเหมา
ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณไ์ฟฟ้าสาธารณะประจจำหมู่บ้าน 
ค่าเข้าปกหนังสือ ค่าเย็บหนังสือ ค่าตอบรับวารสาร หนังสือพิมพ์ 
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาจัดทำแผนที่ภาษี และค่าจ้างเหมา
ปรับปรุงหรือซ่อมแซมระบบประปาและอุปกรณ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
งบประมาณก่อนโอน     161,200.-บาท 
งบประมาณหลังโอน  101,500.-บาท 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
งบลงทุน 
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูโภค 
(1)โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 
บริเวณสามแยก รพ.สต.บ้านหนองม่วง ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำ
ปลายมาศ จ.บุรรีัมย์  
รายละเอียดอื่นๆตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลทะ
เมนชัยกำหนด 
งบประมาณในการก่อสร้าง ตั้งไว้ 33,200.-บาท 
 
(2) โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างระบบโซล่าเซล 
จุดเริม่ต้นโครงการบริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมน
ชัย จำนวน  4  จุด และบริเวณหน้าโรงเรยีนทะเมนชัยพิทยาคม 
จำนวน  4  จุด  
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเมน
ชัยกำหนด 
งบประมาณในการก่อสร้าง ตั้งไว้ 27,500.-บาท 
งบประมาณก่อนโอน  793,000.-บาท 
งบประมาณหลังโอน 852,700.-บาท 
 

                                        
ประธานฯ                          เชิญเจ้าหน้าทีช่ี้แจงรายละเอียด 
 ปลัด อบต.                        ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน 
                                      ท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ข้อ 27 กำหนดให้  
                                      การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ 
                                      ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติ 
                                      ของสภาท้องถิ่น และข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายใน 
                                      หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน  
                                      หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

ประธานฯ                           ตามท่ีปลัด อบต.ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ที่ประชุม                            ไม่มี 
ประธานฯ                           ขอมติที่ประชุม 
ทีป่ระชุม                            มีมติ          อนุมัติ            จำนวน    16     เสียง   
                                                      ไม่อนุมัติ         จำนวน      0      เสียง 
                                                      งดออกเสียง     จำนวน      1      เสียง  
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ระเบียบวาระท่ี5                        เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
ประธานฯ                                เชิญสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมได้เสนอหรือสอบถามเก่ียวกับเรื่องต่างๆหรือการ

บริหารงานของ อบต. 
นายกฯ                                   กล่าวขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือในการทำงานเพ่ือพ่ีน้องประชาชน และ

เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 

รองปลัดฯ                                แจ้งการสมัครเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

                                            -ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้เข้าร่วมสนองพระราชดำริโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โดยการส่งเสริมสนับสนุนและสร้างกระบวนการ
ความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสมัครเข้าร่วมสนอง
พระราชดำริ และดำเนินกิจกรรมการจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ทั้งทาง
กายภาพ ชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิปัญญา เพ่ือที่จะรักษาและอนุรักษท์รัพยากร
ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป โดยกรมฯแจ้งแนวทางการดำเนินงานและสมัครเข้าร่วม
สนองพระราชดำริ ทั้งนี้ในพ้ืนที่อำเภอลำปลายมาศ มีสมัครเข้าร่วมเพียง 2 แห่ง  
เรื่องนี้ทางท้องถิ่นจังหวัดได้ขอให้ทุกแห่งสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยทำหนังสือ
เรียนถึง เลขาธิการพระราชวัง ในฐานะผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) ผ่านทางสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด จึงขอแจ้งให้ทราบและเห็นชอบที่จะ
เข้าร่วมโครงการหรือไม่ 

ประธานฯ                                ตามท่ีรองปลัดฯได้แจ้งรายละเอียดไปแล้วนั้นมีท่านใดจะสอบถามหรือแสดง
ความเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ 

รองประธานฯ                           เห็นด้วย เนื่องจากเป็นโครงการที่ดี มีประโยชน์ เนื่องจากทุกวันนี้ต้นไม้หรือพืช
ต่างๆได้ถูกตัดโดยการทำไร่ ทำนา พันธุ์ไม้หรือพืชพันธุ์เก่าค่อยๆสูญหายไป หากไม่
อนุรักษ์ไว้ต่อไปลูกหลานจะได้ยินแต่ชื่อ 

ส.อบต.ไสว คะโลรัมย์                  เห็นด้วย แต่การดำเนินงานจะเข้มแข็งหรือไม่ 
ประธานฯ                                ชี้แจงว่าขั้นตอนแรกเราสมัครเข้าร่วมโครงการก่อน รายละเอียดขั้นต่อไปจะเป็น

อย่างไรให้ผ่านขั้นตอนแรกไปก่อน ส่วนจะเข้มแข็งหรือไม่อยู่ที่พวกเรา ชุมชน พี่
น้องประชาชนต้องช่วยกันจึงจะสำเร็จ 

รองปลัดฯ                                เมื่อผ่านขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการแล้ว คงจะมีวิทยากรหรือหน่วยงานที่
คอยให้คำปรึกษา แนะนำขั้นตอนต่างๆ และในพ้ืนที่อำเภอลำปลายมาศมี อบต.
โคกสะอาด ที่ดำเนินการไปแล้วคงจะเป็นพี่เลี้ยงให้เราได้ 

ประธานฯ                                สำหรับสถานที่เสนอโคกป่าช้าน้อยด้านองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย และ 
                                            ขอมติทีป่ระชุมว่าเห็นชอบที่จะเข้าร่วมโครงการหรือไม่ 
ที่ประชุม                                 มีมติ  เห็นชอบ       จำนวน     16   เสียง 
                                                   ไม่เห็นชอบ    จำนวน       0   เสียง 
                                                   งดออกเสียง   จำนวน       1   เสียง 
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ประธานฯ                               มีผู้ใดจะสอบถามหรือเสนอเรื่องใดอีกหรือไม่ 
รองประธานฯ                          เสนอของบประมาณเพ่ือลงหินคลุกเนื่องจากเส้นทางดังกล่าวได้รับความเดือดร้อน 
ส.อบต.ไสว คะโลรัมย์                 เสนอของบประมาณเพ่ือลงหินคลุก ระยะทางประมาณ  100 เมตร 
ประธานฯ                              การเสนอของบประมาณขอให้ทำตามข้ันตอน ทำเอกสารเสนอต่อคณะผู้บริหาร 

                                        โดยต้องมีบันทึกการประชุมของประชาคมหมู่บ้าน รูปถ่าย และต้องมีอยู่ในแผน 
                                        ของ อบต. ด้วย  
รองวสวัตต์  ทองสิริเรืองชัย       กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาที่ให้ความเห็นชอบในการตราข้อบัญญัติงบประมาณปี 
                                        พ.ศ.2563 
รองสมบัติ สีดาสะมา                แจ้งกรณีถนนเส้นบ้านบริหารชนบทเข้าอำเภอลำปลายมาศ ถนนได้รับความ 
                                         เสียหายจากรถบรรทุกวิ่ง เป็นบริเวณกว้างทำให้การสัญจรค่อนข้างลำบาก จึงขอ 
                                         งบประมาณเพ่ือดำเนินการแก้ไข 
ประธานฯ                             สำหรับในกรณีของบ้านบริหารชนบท เส้นทางดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของ 
                                         องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ก็ให้ทำเอกสารเพ่ือประสานไปยังองค์การ 
                                         บริหารสว่นจังหวัดบุรีรัมย์ เพราะเส้นทางดังกล่าวประชาชนใช้สัญจรเข้าอำเภอ 
                                          เป็นจำนวนมาก รวมทั้งนักเรียนใช้เส้นทางดังกล่าวด้วย อยากให้แก้ไขโดยเร็ว 
ประธานฯ                              สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะเสนอเรื่องใดอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม                               ไม่มี 
ประธานฯ                              กล่าวขอบคุณ และปิดการประชุม 
 
 
 

ฯลฯ          ฯลฯ 
             เลิกประชุมเวลา  12.00 น. 
  

(ลงชื่อ)            ชดาภา สุดสายเนตร          บันทึกการประชุม 
             (นางสาวชดาภา สุดสายเนตร)  
                                                             เลขานกุารสภาฯ 
 

 (ลงชื่อ)            แสงเพ็ชร์ เฃอืบรัมย์           ดำเนินการประชุม 
                (นายแสงเพ็ชร์ เชือบรัมย์) 
                                                               ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                              



 

 

             
 




