
 

 

 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย 

เร่ือง  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย  
สมัยสามัญ สมัยที่ 2  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 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562  เมื่อวันที่  14 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562  รายละเอียดปรากฏตามสำเนา
รายงานการชุมแนบท้ายประกาศนี้ 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ  ณ วันที่  21  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2562  

 

 

       (นายแสงเพ็ชร์  เชือบรัมย์) 
     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย 



 

 

       
 

บันทกึการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 

 ประจำปี  2562  ครั้งที่  1/2562 
เม่ือวันที่  14  มิถุนายน  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 นางวิภาวรรณ  วันจันทร์ สมาชิก อบต.  หมู่ที่  6 วิภาวรรณ  วันจันทร ์  
7 นายไสว คะโลรัมย์ สมาชิก อบต.  หมู่ที่  8 ไสว คะโลรัมย์  
8 นายสมศักดิ์ เมืองแพน สมาชิก อบต.  หมู่ที่  8 สมศักดิ์ เมืองแพน  
9 นายไพรินทร์  ชินรัมย์ สมาชิก อบต.  หมู่ที่  9 ไพรินทร์  ชินรัมย์  

10 นายสมบัติ  ทราบรัมย์ สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 10 สมบัติ  ทราบรัมย์  
11 นางกองเงิน  พุ่มพวง สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 10 กองเงิน  พุ่มพวง  
12 นายนนทกร ดวงทอง สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 11 นนทกร ดวงทอง  
13 นางสายทอง  ชารีคาน สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 11 สายทอง  ชารีคาน  
14 นายสนั่น  แซมรัมย์ สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 12 สนั่น  แซมรัมย์  
15 นายดี  แซกรัมย์ สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 12 ดี  แซกรัมย์  
16 นายทวีศักดิ์  บุตดาวัน สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 15 ทวีศักดิ์  บุตดาวัน  
17 นายปญัจพล  แสนรัมย์ สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 15 ปัญจพล  แสนรัมย์  
18 นายวิชัย  เซิกรัมย์ สมาชิก อบต.  หมู่ที ่16 วิชัย  เซิกรัมย์  
19 นายวิชาญ  เพ็งพระจันทร์ สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 17 วิชาญ  เพ็งพระจันทร์  
20 นายจำนงค์ ทราบรัมย์ สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 17 จำนงค์ ทราบรัมย์  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  นายทองอยู่  อินทรกำแหง           นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
2.  นายวสวัตต์  ทองสิริเรืองชัย           รองนายก ฯ 
3.  นายชัยศิลป์  มีศร ี             เลขานุการนายก ฯ 
4. นางอิสรีย์  ใจดี                               รองปลัด อบต. 
5. นางสาวอุราวัลย์  เธียรจรสัวงศ์             ผอ.กองคลัง 
6. นายเจษฎา  เหล็กดี                          ผอ.กองช่าง 
7. นางสาวจิรวรรณ   บรรดิษรัมย์            นักวิเคราะห์ฯ 
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                                        ฯลฯ     ฯลฯ 
  เริ่มประชุมเวลา  09.00  น.            
                           เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายแสงเพ็ชร์  เชือบรัมย์ ประธานสภาฯได้กล่าวเปิดการประชุมและ
เลขานุการสภาฯอ่านประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 
2562 และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานฯ                             แจ้งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
                                         พ.ศ. 2547  หมวด 9 การรักษาระเบียบและความสงบเรียบร้อย ข้อ117, 118 
                                         และข้อ 119 เพื่อถือปฏิบุติในการประชุม  
ระเบียบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี  
                                          1/2562 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562) 
ประธานฯ            เชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุม 
คณะกรรมการฯ เรียน ประธานสภาฯสมาชิกสภาฯคณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
โดยนางสายทอง ชารีคาน           จากท่ีคณะกรรมการฯ ได้ตรวจรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่  

1/2562  เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ไปแล้วนั้น  เหน็ว่ามีความถูกต้องตรง
ตามท่ีได้ประชุมทุกประการ ไม่มีการแก้ไขแต่อย่างใด 

ประธานฯ ขอมติเพ่ือรับรองรายงานการประชุม 
ที่ประชุม มีมต ิ  - รับรองเสียงจำนวน  18   เสียง    

     - ไม่รับรอง              0    เสียง    
     - งดออกเสียง           1    เสียง  

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเพื่อทราบ 
ประธานฯ   3.1 แนวทางการขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลและใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล 

   -ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลและใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลใน
เขตน้ำบาดาลจังหวัด ยกเว้นเขตน้ำบาดาลกรุงเทพมหานคร เขตน้ำบาดาลจังหวัด
เชียงใหม่ จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดนครราชสีมา ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตต่อ
พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ (ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด)ในเขตจังหวัดนั้น 
-เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตน้ำบาดาลจังหวัดเชียงใหม่ จงัหวัด
ขอนแก่นและจังหวัดนครราชสีมาประสงค์จะขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลและ
ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ 
(ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด) ในเขตจังหวัด
ดังกล่าว 
-ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญาตเจาะนำ้บาดาลและใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลในเขต
น้ำบาดาลจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดนครราชสีมา ให้ยื่นคำขอรับ
ใบอนุญาตต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ (นายกเทศมนตรีหรือนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล)ในเขตเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลที่รับผิดชอบยกเว้น
เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตน้ำบาดาล 3 จังหวัดนี้ 
จึงขอให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
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3.2การดำเนนิงานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดตามมติ
คณะรัฐมนตรี 
- ตามท่ีได้มีการขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิดไปแล้วนั้น ซึ่งระเบียบใหมก่ำหนดให้ปลัด
องค์กรปกครองส่วนท้องเป็นผู้เซนต์รับรองนั้น เนื่องจากได้มีการร้องไปยังศาล
ปกครองว่ากระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยอธิบดีกรมไม่มี
อำนาจที่จะออกระเบียบให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้เซนต์รับรองได้
เนื่องจากอยู่คนละกรม ฉะนั้นเรื่องการเซนต์รับรองจึงขอให้ยุติ แต่ยังสามารถขึ้น
ทะเบีนได้ตามปกติ 

                                         3.3 ขอเชิญชวนคัดกรองผู้ป่วยโรคตาต้อกระจก     
                                         - โรงพยาบาลราชสีมา ฮอสพิทอล ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
                                         (สปสช.)จัดทำโครงการผ่าตัดต้อกระจกเฉลิมพระเกียรติให้กับผู้ป่วยที่มีปัญหาด้าน 
                                         สายตาอันเนื่องมาจากเลนส์ตาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หากประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ 
                                         ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562  
ที่ประชุม                              รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเพื่อพิจารณา 
    4.1  การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  
                                         (พ.ศ.2561-2565) 
ประธานฯ            เชิญนักวิเคราะห์ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม. 
นักวิเคราะห์ฯ                        เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารท้องถิ่นและท่านผู้เข้าร่วม 
                                        ประชุมทุกท่าน 
                                        -ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยได้ซักซ้อมแนวทางการทบทวนและประสานแผนพัฒนา 
                                        ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำหนดให้มีการ 
                                        ทบทวนหรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ 
                                        แล้วเสรจ็ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2562 โดยให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 
                                        ห้าปี ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ได้จัดประชุมเพ่ือการทบทวนและ 
                                        ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 
                                        และได้สรุปผลการทบทวนฯมาเพ่ือใช้เป็นกรอบในการทบทวนและประสาน 
                                        แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ในส่วนแผนพัฒนาขององค์การบริหาร 
                                        สว่นตำบลทะเมนชัย  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบต.  
                                        ได้สรุปยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การ  
                                        พัฒนา รวมทั้งของจังหวัด และ นโยบายผู้บริหารท้องถิ่นแล้ว  และคณะกรรมการ 
                                        สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา ปัญหา 
                                        ความต้องการ และข้อมูลมาจัดทำร่างแผนพัฒนาห้าปีเพ่ือเสนอต่อสภาท้องถิ่น 
                                        เพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ 
                                        ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามร่างแผนพัฒนาห้าปีที่แจกไป จึงขอให้ทุกท่านได้  
                                        ตรวจสอบโครงการ กิจกรรมต่างๆท่ีบรรจุไว้ในร่างแผนพัฒนาฯมีข้อความท่ีจะแก้ไข 
                                         หรือสงสัยประการใดสอบถามได้ค่ะ 
ประธานฯ                             สำหรับร่างแผนพัฒนาห้าปีนั้นได้แจกไปล่วงหน้าหลายวันแล้ว คิดว่าทุกท่านคงจะ 
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                                         ศึกษารายละเอียดไปบ้างแล้ว หากท่านใดสงสัยหรือมีการแก้ไขขอเชิญเสนอ 
ส.อบต.ปัญจพล  แสนรัมย์          ขอเปลี่ยนแปลงชื่อจากภูศิต เป็น ภูสิต และนางละมุน เป็นนางละมุล 
ส.อบต.สนั่น แซมรัมย์               ขอเปลี่ยนแปล หน้า 58 จากบ้านนายสุนันท์  แซกรัมย์ ถึงบ้านนางสงกา แซมรัมย์ 
                                         และ หน้า 61 จากหนา 0.15 เมตร เป็น 0.10 เมตร 
ส.อบต.วิชาญ เพ็งพระจันทร์       หน้า 79  จากนายแสงเพชร เป็นนายเพชร 
ส.อบต.ทวีศักดิ์ บุตดาวัน            สอบถามกรณีตั้งซื้อเครื่องเสียงของกองสวัสดิการ ตั้งซื้อจากงบใด 
นักวิเคราะห์ฯ                         ชี้แจงว่าตั้งจากงบขององค์การบริหารส่วนตำบล 
ประธานฯ                              สอบถามที่ประชุมมีผู้ใดจะแก้ไขหรือสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ส.อบต.ปัญจพล แสนรัมย์           เสนอให้บรรจุงานประเพณีสำคัญเช่น ประเพณีลอยกระทง เนื่องไม่มีบรรจุในแผน 
                                         จึงอยากให้บรรจุไว้เพราะเห็นว่าประเพณีลอยกระทงในชุมชนจัดทุกปี 
ประธานฯ                             ที่ประชุมมีความเห็นอย่างไรบ้างตามที่ ส.อบต.ปัญจพล เสนอ เห็นด้วยหรือไม่  
                                         ขอเชิญทุกหมู่บ้านแสดงความคิดเห็น 
ที่ประชุม                              ทุกหมู่บ้านได้แสดงความคิดเห็นประเด็นดังกล่าว 
ประธานฯ                             ขอมติที่ประชุมว่าเห็นด้วยหรือไม่ที่จะบรรจุงานประเพณีสำคัญไว้ในแผนฯ 
ที่ประชุม                              มีมติ      - เห็นชอบ      จำนวน   18  เสียง 
                                                     - ไม่เห็นชอบ   จำนวน    0  เสียง  
                                                     - งดออกเสียง  จำนวน    0  เสียง 
ประธานฯ                             การพจิารณาร่างแผนพัฒนาห้าปีก็ได้ใช้เวลาในการพิจารณามาพอสมควร 
                                         แล้วคงไม่มีเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพ่ิมเติม ลำดับต่อไปจะขอมติที่ประชุมว่า 
                                         เห็นชอบร่างแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) หรือไม่  
ที่ประชุม                              มีมติ  -  เห็นชอบ        จำนวน    18   เสียง 

      - ไม่เห็นชอบ     จำนวน      0   เสียง  
      - งดออกเสียง    จำนวน      1    เสียง  

ประธานฯ                             เมื่อที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ผู้บริหารท้องถิ่นจะได้อนุมัติ และประกาศใช้ตาม
ระเบียบฯต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 5                    เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
ประธานฯ                              เชิญสมาชิกสภาฯสอบถามหรือเสนอเรื่องต่างๆ 
ส.อบต.นนทกร ดวงทอง             เสนอกรณีงานโครงการก่อสร้างของ อบต.ขอให้กรรมการตรวจการจ้างหรือช่าง 
                                          ควบคุมงานได้ออกไปดูหน้างานตลอดเวลาด้วย เนื่องจากสมาชิกเข้าไปดูแล้ว  
                                          ไม่มีรายละเอียดของงาน หรือบางทีเห็นว่าบางจุดน่าจะเป็นอย่างนั้น หรืออะไรก็ 
                                          แลว้แต่ เวลาสมาชิกบอกผู้รับจ้างไม่ค่อยรับฟัง จึงอยากเสนอให้แจ้งเวลาเข้า 
                                          ดำเนินการก่อสร้าง รายละเอียดของงาน บางทีอาจจะเป็นเพราะสมาชิกไม่ได้เป็น 
                                          กรรมการตรวจการจ้าง ผู้รับจ้างจึงไม่ค่อยสนใจ จึงอยากให้ตั้งสมาชิกเป็น 
                                          กรรมการตรวจการจ้างด้วย 
ประธานฯ                              เชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจง 
ผอ.กองคลัง                            สำหรับกรณีการตั้งกรรมการตรวจการจ้างได้เปลี่ยนแปลงจากเดิมโดยยกเลิกการ 
                                          ตั้งผู้แทนชุมชนเข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจการจ้าง เนื่องจากมีเรื่องร้องเรียนหรือมี 
                                          การทุจริตต่างๆทำให้ผู้แทนชุมชนต้องรับผิดด้วย บางรายต้องติดคุกติดตะรางหรือ 
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                                             โดนเรียกเงินคืน หากท่านสมาชิกยินดีที่จะร่วมเป็นกรรมการตรวจการจ้างก็จะ 
                                             ได้แต่งตั้งในโอกาสต่อไป ส่วนกรณีกรรมการตรวจการจ้างหรือช่างควบคุมงาน 
                                             ไม่ค่อยได้ออกไปดูหน้างานเรื่องนี้ได้กำชับมาโดยตลอดแต่ก็ยังปรากฏอยู่ ก็จะได้ 
                                             นำเรื่องนี้ไปแจ้งให้กรรมการและช่างควบคุมงานได้รับทราบถึงข้อบกพร่องและ 
                                             จะได้แก้ไขต่อไป 

ที่ประชุม                                รับทราบ 
ประธานฯ                               ถามท่ีประชุมว่ามีผู้ใดจะซักถามหรือเสนอเรื่องใดเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม                                ไม่มีผู้ใดเสนอ 
ประธานฯ                               กล่าวขอบคุณและปิดการประชุม 
 
 

ฯลฯ                                   ฯลฯ 
เลิกประชุมเวลา 11.30  น. 

 
 

                (ลงชื่อ)     ชดาภา   สุดสายเนตร     บันทึกการประชุม 
                                                       (นางสาวชดาภา  สุดสายเนตร) 
                                                             เลขานกุารสภา อบต. 
 

                 (ลงชื่อ)      แสงเพ็ชร์  เชือบรัมย์      ดำเนินการประชุม 
                                                      (นายแสงเพ็ชร์  เชือบรัมย์) 
                                                           ประธานสภา อบต. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 




