
บันทึกการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2

ประจําป 2558 ครั้งท่ี 1/2558
เม่ือวันท่ี 16 มิถุนายน 2558

ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
ผูมาประชุม

ลําดับ
ท่ี

ช่ือ - สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ

1 นายแสงเพ็ชร    เชือบรัมย ประธานสภา ฯ แสงเพ็ชร  เชือบรัมย
2 นายสมพร         พูนนอก รองประธานสภา ฯ สมพร         พูนนอก
3 นางสาวชดาภา  สุดสายเนตร เลขานุการสภาฯ ชดาภา สุดสายเนตร
4 นางสมจิต           ซอมรัมย สมาชิก อบต. หมูท่ี 4 สมจิต       ซอมรัมย
5 นางสรอย  อินทะเว สมาชิก อบต. หมูท่ี 4 สรอย  อินทะเว
6 นางสุทิพย   กุตาวัน สมาชิก อบต. หมูท่ี 6 สุทิพย   กุตาวัน
7 นางวิภาวรรณ  วันจันทร สมาชิก อบต. หมูท่ี 6 วิภาวรรณ  วันจันทร
8 นายไสว คะโลรัมย สมาชิก อบต. หมูท่ี 8 ไสว คะโลรัมย
9 นายสมศักดิ์ เมืองแพน สมาชิก อบต. หมูท่ี 8 สมศักดิ์ เมืองแพน

10 นายไพรินทร  ชินรัมย สมาชิก อบต. หมูท่ี 9 ไพรินทร  ชินรัมย
11 นายสมบัติ  ทราบรัมย สมาชิก อบต. หมูท่ี 10 สมบัติ ทราบรัมย
12 นางกองเงิน  พุมพวง สมาชิก อบต. หมูท่ี 10 กองเงิน  พุมพวง
13 นายนนทกร ดวงทอง สมาชิก อบต. หมูท่ี 11 นนทกร ดวงทอง
14 นางสายทอง  ชารีคาน สมาชิก อบต. หมูท่ี 11 สายทอง  ชารีคาน
14 นายสนั่น  แซมรัมย สมาชิก อบต. หมูท่ี 12 สนั่น  แซมรัมย
15 นายดี แซกรัมย สมาชิก อบต. หมูท่ี 12 ดี  แซกรัมย
16 นายทวีศักดิ์  บุตดาวัน สมาชิก อบต. หมูท่ี 15 ทวีศักดิ์  บุตดาวัน
17 นายปญจพล  แสนรัมย สมาชิก อบต. หมูท่ี 15 ปญจพล  แสนรัมย
18 นายวิชัย  เซิกรัมย สมาชิก อบต. หมูท่ี 16 วิชัย  เซิกรัมย
19 นายวิชาญ  เพ็งพระจันทร สมาชิก อบต. หมูท่ี 17 วิชาญ  เพ็งพระจันทร
21 นายจํานงค ทราบรัมย สมาชิก อบต. หมูท่ี 17 จํานงค ทราบรัมย

ผูเขารวมประชุม
1. นายทองอยู  อินทรกําแหง นายกองคการบริหารสวนตําบล
2. นายวสวัตต  ทองสิริเรืองชัย รองนายก ฯ
3. นายชัยศิลป  มีศรี เลขานุการนายก ฯ
4. นายวีระ พรมทองพันธ                      ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองบัว
5. นางพัณณชิตา  เลิศไธสง นักบริหารการศึกษา
6. นายสุระพล  ดานแกว ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองมวง
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7. นางสาวปยะภัทร  สูงรัมย                  ผูอํานวยการโรงเรียนบานบริหารชนบท
8. นางสาวพรหมพร  แกนจันทร              นักวิชาการจัดเก็บฯ
9. นางสุณีรัตน       ใจดี รองปลัด อบต.
10.นายกิตติพงศ  ชะรางรัมย กํานันตําบลทะเมนชัย
11. นางสาวพิมพนารา พิมพภานุรัฐ          นักบริหารงานสวัสดิการสังคม
12. นางสาวจิรวรรณ บรรดิษรัมย จนท.วิเคราะหฯ

ฯลฯ ฯลฯ
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

เม่ือท่ีประชุมพรอมแลว นายแสงเพ็ชร  เชือบรัมย ประธานสภาฯไดกลาวเปดการประชุมและ
อานประกาศเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป 2558 และ
ดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ

- แนะนํานางพัณณชิตา  เลิศไธสง  นักบริหารการศึกษา ยายมาจากองคการ
บริหารสวนตําบลหวยราช อําเภอหวยราช จังหวัดบุรีรัมย มาดํารงตําแหนง
นักบริหารการศึกษาแทนตําแหนงท่ีวาง เม่ือวันท่ี 15 มิถุนายน 2558

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว (สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี
1/2558 เม่ือวันท่ี 16 กุมภาพันธ 2558)

ประธานฯ เชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมชี้แจงตอท่ีประชุม
คณะกรรมการฯ เรียน ประธานสภาฯสมาชิกสภาฯคณะผูบริหารและผูเขารวมประชุมทุกทาน
โดยนายทวีศักดิ์ บุตดาวัน จากท่ีคณะกรรมการฯ ไดตรวจรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี

1/2558 เม่ือวันท่ี 16 กุมภาพันธ 2558 ไปแลวนั้น เหน็วามีความถูกตองตรง
ตามท่ีไดประชุมทุกประการ ไมมีการแกไขแตอยางใด

ประธานฯ ขอมติเพ่ือรับรองรายงานการประชุม
ท่ีประชุม มีมติ - รับรองเสียงจํานวน 18 เสียง

- ไมรับรอง 0 เสียง
- งดออกเสียง 2 เสียง

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบ
ประธานฯ 3.1 การสงเสริมคานิยมใหขาราชการแตงกายดวยผาไทย

-ดวยรัฐบาลมีนโยบายสงเสริมคานิยมใหขาราชการ พนักงานของรัฐเปน
แบบอยางในการสงเสริมอนุรักษวัฒนธรรมการแตงการดวยผาไทย ซึ่งเปน
เอกลักษณทางวัฒนธรรมท่ีโดเดนของตน อําเภอลําปลายมาศพิจารณาแลวเห็นวา
เปนกิจกรรมท่ีดีควรใหการสงเสริม จึงขอความรวมมือหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
ใหการสนับสนุนโดยสงเสริมใหขาราชการและบุคลากรในหนวยงานสวมใสผาไทย
ในวันศุกร โดยใชผาลายเอกลักษณจังหวัดบุรีรัมย(ผาลายหางกระรอกคูตีนแดง)
ผาหางกระรอก ผาไหมมัดหม่ี ผาซิ่นตีนแดง
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3.2 โครงการฝกอบรมสมาชิกสภาทองถิ่น จังหวัดบุรีรัมย
-ดวยจังหวัดบุรีรัมย จัดทําโครงการอบรมสมาชิกสภาทองถ่ินจังหวัดบุรีรัมย

ประจําป 2558 เพ่ือเสริมสรางความรู ความเขาใจในอํานาจหนาท่ีตามระเบียบ
กฎหมาย สามารถปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหนาท่ีไดอยางถูกตอง โดยอบรมรุนละ
300 คน ระหวางเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน 2558 ณ โรงแรมเทพนคร
จังหวัดบุรีรัมย คาลงทะเบียนคนละ 3,500 บาท
3.3 การตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ประจําป 2558
-จังหวัดบุรีรัมยไดแตงตั้งคณะทํางาน(Coreteam) เพ่ือตรวจประเมินมาตรฐานการ
ปฏิบัติราชการและนิเทศองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประจําป 2558 ในสวน
อําเภอลําปลายมาศกกําหนดตรวจในเดือนมิถุนายน โดยองคการบริหารสวนตําบล
ทะเมนชัยกําหนดตรวจในวันท่ี 23 มิถุนายน 2558
3.4 การเผยแพรประชาสัมพันธโครงการ “ปทองเท่ียววิถีไทย 2558”
- ดวยคณะรัฐมนตรีไดประชุมปรึกษาเม่ือวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2557 ลงมติ
อนุมัติใหป 2558 เปนปทองเท่ียววิถีไทย และเปนวาระแหงชาติจึงขอ
ประชาสัมพันธใหทราบโดยท่ัวกัน

ประธานฯ                             สอบถามผูบริหารสถานศึกษา หัวหนาสํานัก/กอง/สวน วามีขอราชการท่ีจะแจงใหท่ี
ประชุมทราบหรือไม
- ปรากฏวาไมมีขอราชการท่ีจะแจงใหท่ีประชุมทราบ

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 การพิจารณารางแผนพัฒนาสามป ประจําป 2559 (.2559-2561)

ประธานฯ ชี้แจงความหมายของแผนพัฒนาสามปวาหมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนา อันมีลักษณะ
เปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาท่ีจัดทําข้ึนสําหรับ
ปงบประมาณแตละป ซึ่งมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนาครอบคลุมระยะเวลา
สามป โดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเปนประจําทุกป ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
พ.ศ.2548 หมวดท่ี 3 ขอ 16,17 ซึ่งกําหนดข้ันตอนการดําเนินการจัดทํา
แผนพัฒนา และขอ 18 กําหนดวาแผนพัฒนาสามปขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ใหจัดทําและทบทวนใหแลวเสร็จภายในเดือนมิถุนายน กอนงบประมาณ
ประจําป และขอ 6 การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตอง
สอดคลองกับระเบียบวาดวยการประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน มีการประสานและบูรณาการการจัดทําแผนพัฒนาระหวาง
องคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยกันเองในเขตจังหวัดและสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดและจังหวัด แผนพัฒนาสามปหมายความวา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีสอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการ
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พัฒนาท่ีจัดทําข้ึนสําหรับปงบประมาณแตละป ซึ่งมีความตอเนื่องและเปนแผน
กาวหนาครอบคลุมระยะเวลาสามปโดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเปนประจําทุกป
- กอนท่ีจะมีการพิจารณารางแผนพัฒนาสามปขอเชิญเจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบาย

และแผนไดชี้แจงรายละเอียดประกอบรางแผนพัฒนาสามปใหท่ีประชุมดีรับทราบ
เจาหนาท่ีวิเคราะหฯ             เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาฯ คณะผูบริหารทองถ่ินและทานผูเขารวม

ประชุมทุกทาน
-จากท่ีไดดําเนินการประชาคมหมูบานเพ่ือรวบรวมขอมูลปญหา ความตองการ

โครงการจากการประชาคมหมูบาน  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนา อบต. ไดสรุปยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาจากแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา รวมท้ังของจังหวัด และนโยบายผูบริหารทองถ่ิน แลว
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน รวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา
ปญหาความตองการ และขอมูลมาจัดทํารางแผนพัฒนาสามปเพ่ือเสนอตอ
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน เม่ือพิจารณาแลวเสนอตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือนําเสนอ
ตอสภาทองถ่ินเพ่ือใหความเห็นชอบกอนแลวผูบริหารทองถ่ินจึงพิจารณาอนุมัติและ
ประกาศใชแผนพัฒนาสามปตอไป

รายละเอียดปรากฏตามรางแผนพัฒนาสามปท่ีแจกไป และขอแกไขเอกสารจาก91
โครงการ เปน 108 โครงการ จึงขอใหทุกทานไดตรวจสอบโครงการ กิจกรรมตางๆท่ี
บรรจุไวในรางแผนพัฒนาฯมีขอความท่ีจะแกไข หรือสงสัยประการใดสอบถามไดคะ

ประธานฯ                         สําหรับรางแผนพัฒนาสามปนั้นไดแจกไปลวงหนาหลายวันแลว คิดวาทุกทานคงจะ
ศึกษารายละเอียดไปบางแลว หากทานใดสงสัยก็สอบถามได

นายปญจพล  แสนรัมย สอบถามโครงการลําดับท่ี 28 จากบานหนองไทรแทจริงแลวเปนบานนอยพัฒนา
ส.อบต.หมูท่ี 15 หรือไม และลําดับท่ี 26 จากหนา 200 เมตร เปนยาว 200 เมตร
ประธานฯ                          เชิญเจาหนาท่ีวิเคราะหฯชี้แจง
เจาหนาท่ีวิเคราะหฯ เปนไปตามท่ี ส.อบต.ปญจพล แสนรัมย เสนอ ขอใหท่ีประชุมไดแกไขดวยคะ
ประธานฯ                          ขอใหท่ีประชุม ไดแกไขเอกสารตามท่ี ส.อบต.ปญจพล  แสนรัมยเสนอ
ท่ีประชุม รับทราบ
ประธานฯ                        มีทานใดจะสอบถามอีกหรือไม
นายปญจพล  แสนรัมย สอบถามโครงการกอสรางถนนคอนกรีตบริเวณถนนรอบหมูบานดานทิศตะวันตก
ส.อบต.หมูท่ี 15 โรงเรียนบานหนองมวง หมู 15 ไดเสนอไวในเวทีประชาคมหมูบาน แตไมมีอยู

ในแผนพัฒนาสามป
ประธานฯ                         เชิญผูท่ีเกี่ยวของช้ีแจง
นายกฯ ช้ีแจงใหทราบวาโครงการดังกลาวประชาคมหมูท่ี 4 เสนอเขาแผนฯแลว
ประธานฯ                         ช้ีแจงเพิ่มเติมวาตามแผนฯโครงการกอสรางถนนคอนกรีตของหมูท่ี 15 อยูลําดับ

ท่ี 5 ซ่ึงหากจะดําเนินการในป 2559 ใหเสนอวาจะทําบริเวณใด เปนการบรรจุ
โครงการอยางกวางๆ ครอบคลุมไว ลําดับตอไปใหท่ีประชุมไดพิจารณา
รายละเอียดในสวนของโครงการ/แผนงานตางๆท่ีบรรจุไวรางแผนพัฒนาสามป
กอนท่ีจะมีการขอมติ และหากมีขอสงสัยใหสอบถามได
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นายทวีศักดิ์  บุตดาวัน สอบถามโครงการลําดับท่ี 74 ไดรับงบประมาณจากกระทรวงพัฒนาสังคมและ
ส.อบต.หมูท่ี 15 ความม่ันคงของมนุษย ประกอบกับไดรับคัดเลือกใหเปนตนแบบในกิจกรรมดูแล

ผูสูงอายุ ถามวาจะมีปญหาเรื่องการเบิกจายงบประมาณเหมือนท่ีผานมาหรือไม
ประธานฯ เชิญผูท่ีเกี่ยวของช้ีแจงตอท่ีประชุม
ปลัด อบต. สําหรับเรื่องการเบิกจายคงจะตองพิจารณาและศึกษารายละเอียดกอนตั้ง

งบประมาณ และงบประมาณในสวนการคัดเลือกเปนตนแบบนั้นหนวยงานท่ี
คัดเลือกคงจะมีงบประมาณสนับสนุนแตจะเปนรูปแบบใดนั้นยังไมทราบ

นายกฯ ช้ีแจงเพิ่มเติมกรณีเกี่ยวกับการดูแลผูสูงอายุ และอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุเปน
โครงการท่ีดี ไดรับคําชมในการทํางานท่ีผานมา แตจะติดปญหาท่ีการเบิกจาย
เพราะจะจายเปนคาตอบแทนเลยไมได สําหรับงบประมาณจากกระทรวงพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษยในการกอสรางอาคารนั้นไดสงโครงการไป
เรียบรอยแลว

ท่ีประชุม รับทราบ
นายปญจพล  แสนรัมย สอบถามโครงการจัดหาเมล็ดพันธุ (พันธุขาว)
ส.อบต.หมูท่ี 15
ประธานฯ                             เชิญนายกฯช้ีแจง
นายกฯ                                โครงการจัดหาเมล็ดพันธุยังดําเนินการอยูโดยใชเมล็ดพันธุเกษตรกรรับไปเพื่อ

ขยายพันธุ แตมาระยะหลังไมมีผูอยากไดเนื่องจากเมล็ดพันธุไมไดมาตรฐาน
เพราะมีเมล็ดพันธุขาวอ่ืนปะปน การปลูกและควบคุมการผลิตไมดี ท้ังนี้
เกษตรกรเสนอใหซ้ือใหมทุกป และใหจายขาดโดยไมตองสงคืน เรื่องนี้ตอง
ศึกษารายละเอียดวาจะดําเนินการไดหรือไม สําหรับเมล็ดพันธุท่ีอยูบริเวณโรง
จอดรถดับเพลิงนั้น ไดมาฟรีจากนายประสิทธิ์ ชัยวิชาญ เปนเมล็ดพันธุท่ี
ไดรับหลังจากท่ีมีการไถหวานไปแลว จึงไมมีใครตองการ คงจะตองท้ิงเพราะ
เอาไปทําอยางอ่ืนไมได

ท่ีประชุม รับทราบ
ประธานฯ สอบถามผูใดจะเสนอหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไม
นายนนทกร  ดวงทอง เสนอใหบรรจุงานลอยกระทงไวในแผนพัฒนาสามป
ส.อบต.หมูท่ี 11
ประธานฯ ถามท่ีประชุมเห็นดวยท่ีจะใหบรรจุโครงการลอยกระทงไวในแผนพัฒนาสามป

หรือไม
ท่ีประชุม                              เห็นชอบใหบรรจุไวในแผนพัฒนาสามป
ประธานฯ การพิจารณารางแผนพัฒนาสามปก็ไดใชเวลาในการพิจารณามาพอสมควร

แลวคงไมมีเปลี่ยนแปลงหรือแกไขเพิ่มเติม ลําดับตอไปจะขอมติท่ีประชุมวา
เห็นชอบรางแผนพัฒนาสามป ประจําป 2559(2559-2561) หรือไม
- ทานใดเห็นชอบรางแผนพัฒนาสามป ประจําป 2559 (2559-2561)
ขอใหยกมือครับ
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ท่ีประชุม มีมติ - เห็นชอบ จํานวน 18 เสียง
- ไมเห็นชอบ จํานวน - เสียง
- งดออกเสียง    จํานวน 2 เสียง

ประธานฯ เม่ือท่ีประชุมมีมติดังนี้ก็จะไดแจงเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบดําเนินการในสวนท่ี
เกี่ยวของกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเรื่องการจัดทําแผนฯเพื่อ
ประกาศใชตามระเบียบตอไป
4.2 การพิจารณารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ป พ.ศ.2561-2565

ประธานฯ ช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาใหท่ีประชุมทราบ
ดังนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 ไดกําหนดใหทุกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
จัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเพื่อกําหนดทิศทางในการพัฒนาของแตละ
ทองถิ่นใหสอดคลองกับสภาพปญหาความตองการและศักยภาพของแตละ
ทองถิ่น แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจะกําหนดแนวทางการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นท่ีแสดงถึง วิสัยทัศน พันธกิจ  และจุดมุงหมายเพื่อการ
พัฒนาในอนาคตท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ และกรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการ
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวม สําหรับรายละเอียดทุกทาน
คงจะไดศึกษารายละเอียดไปบางแลว ขอเชิญเจาหนาท่ี อธิบายเพิ่มเติม

ปลัด อบต. รายละเอียดตามท่ีทานประธานฯไดช้ีแจงไป แผนยุทธศาสตรเปนการวางแผน
เพื่อนําองคกรไปสูภาพลักษณใหมกาวสูวิสัยทัศนท่ีตองการในอนาคต แผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาจึงเปนการวางแผนในภาพรวมขององคกร ทุกประเด็น
ยุทธศาสตรท่ีกําหนดข้ึนเปนปจจัยท่ีช้ีอนาคตขององคกรนั้น เปนแผนระยะยาว
ท่ีบอกถึงทิศทางการดําเนินงานขององคกร เปรียบเสมือนเข็มทิศในการช้ี
ทางการพัฒนา ทําใหการปฏิบัติงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน ลดความซํ้าซอน
และการสิ้นเปลืองทรัพยากรในการบริหาร ซ่ึงการจัดทําแผนยุทธศาสตรนั้นก็
เหมือนการจัดทําแผนท่ัวไปคือการรวบรวมปญหาความตองการ วิเคราะหจาก
จุดออน จุดแข็ง และโอกาสขององคกรและยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ
จังหวัด  อําเภอ  ประกอบดวย จึงทําใหองคกรมีจุดยืนในการพัฒนา ท้ังนีจุ้ดยืน
ทางยุทธศาสตรของ อบต.ทะเมนชัย คือ”มุงม่ันพัฒนาทะเมนชัย  ใหเปนชุมชน
นาอยู”ซ่ึงสอดคลองกับวิสัยทัศนการพัฒนา การท่ีจะเปนชุมชนนาอยูไดจะตอง
ประกอบไปดวยอะไรบางเราก็มาวางเปนแนวทางการพัฒนาวามีอะไรบางท่ีจะ
ทําใหทะเมนชัยเปนชุมชนนาอยู เชนการมีน้ําไหล ไฟสวาง การเดินทาง
ปลอดภัย ชุมชนปลอดขยะ ปราศจากโรคภัยตางๆอยางนี้เปนตน รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารท่ีแจกไป แตถาทานใดจะเสนอเพิ่มเติมหรือเห็นควรแกไข
สวนใดขอเชิญเสนอได

ประธานฯ                            สอบถามท่ีประชุมมีทานใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม
นายปญจพล  แสนรัมย สอบถามกรณีเด็กเรียนไมจบ มีแนวทางชวยเหลืออยางไร
ส.อบต.หมูท่ี 15
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ปลัด อบต. ตองดูท่ีสาเหตุเรียนไมจบเพราะเหตุใด แนวทางชวยเหลือมีหลายวิธีท้ังนี้ตองอยู
ในอํานาจหนาท่ีท่ีทองถิ่นสามารถทําไดดวย

ประธานฯ มีทานจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม
ท่ีประชุม                             ไมมี
ประธาน                             ขอมติท่ีประชุม
ท่ีประชุม                            มีมติ - เห็นชอบ    จํานวน 18 เสียง

-ไมเห็นชอบ  จํานวน 0 เสียง
-งดออกเสียง  จํานวน 2 เสียง

ประธานฯ ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ หลังจากนี้ก็จะไดประกาศใชโดยนายกองคการบริหาร
สวนตําบล
1.3การขอความเห็นชอบการแกไขเปลี่ยนแปลง การโอนงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558
ประธานฯ เชิญปลัด อบต.ชี้แจงรายละเอียด
ปลัด อบต. เนื่องจากตามขอบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2558 ท่ีไดประกาศใชไปแลว มี

รายละเอียดไมครบถวน ประกอบกับองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัยมีความ
จําเปนตองซอมแซม และปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสรางจึงมีความจําเปนตองแกไข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณและโอนงบประมาณในหมวดคาใชสอย และ
หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง รายละเอียดดังนี้
ระเบียบ  กฎหมาย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.2541 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2และ3)พ.ศ.
2543

ขอ 27 การโอนงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง
ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ หรือโอนไปตั้งจายรายการใหม ใหเปนอํานาจ
อนุมัติของสภาทองถ่ิน

ขอ 29 การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายในหมวดคา
ครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือ
เปลี่ยนแปลงสถานท่ีกอสราง ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน
การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไมเก่ียวกับจํานวนเงิน ทุกอยางยังเหมือนเดิม เพียงแต
เปลี่ยนเพ่ือความถูกตองคือใหตรงกับหมวด/ประเภทท่ีถูกตอง

ประธานฯ สอบถามท่ีประชุมผูใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม
ท่ีประชุม                              ไมมีผูใดสอบถาม
ประธานฯ                             เม่ือไมมีทานใดสอบถาม ก็จะขอมติท่ีประชุมวาจะอนุมัติใหแกไขเปลี่ยนแปลง และ

การโอนงบประมาณตามรายละเอียดเอกสารท่ีแจกไปหรือไม ถาอนุมัติให
ดําเนินการกรุณายกมือ

ท่ีประชุม                               มีมติ      อนุมัติ                  จํานวน 18 เสียง
ไมอนมัุติ               จํานวน 0 เสียง
งดออกเสียง           จํานวน 2 เสียง
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1.4การคัดเลือกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเพื่อดํารงตําแหนง
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นท่ี องคการ
บริหารสวนตําบลทะเมนชัย

ประธานฯ                             เชิญปลัด อบต.ชี้แจง
ปลัด อบต. เนื่องจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติไดออกประกาศคณะกรรมการ

หลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่องการกําหนดหลักเกณฑเพ่ือสนับสนุนใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี พ.ศ.2557 ซึ่งการออกประกาศดังกลาวมีผลทําใหการ
ดําเนินงานท่ีผานมาเปนอันถูกยกเลิกท้ังหมด การดําเนินการตางๆใหนับหนึ่งใหม
ตัง้แต 1 ตุลาคม 2557 ฉะนั้นคณะกรรมการบริหารกองทุนฯก็จะตองคัดเลือก
ใหม ในขอ 8 ใหมีคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในแตละทองถ่ินหรือ
พ้ืน ประกอบดวย
(1) ผูบริหารสูงสุดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนประธานกรรมการ
(2) ผูทรงคุณวุฒิในพ้ืนท่ี จํานวน 2 คน เปนรองประธานกรรมการ
(3) สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีสภามอบหมาย

จํานวน 2 คน เปนกรรมการ
(4) หัวหนาหนวยบริการปฐมภูมิในพ้ืนท่ี เปนกรรมการ
(5) อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานในพ้ืนท่ี ท่ีคัดเลือกกันเอง

จํานวน 2 คน เปนกรรมการ
(6) ผูแทนหมูบานหรือชุมชนท่ีประชาชนในหมูบานหรือชุมชนคัดเลือกกันเอง

จํานวนไมเกิน 5 คน                     เปนกรรมการ
(7) ผูแทนศูนยประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนหรือหนวยรับเรื่อง

รองเรียนอิสระในพ้ืนท่ี จํานวน 1 คน (ถามี) เปนกรรมการ
(8) ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือเจาหนาท่ีอ่ืนท่ีผูบริหารสูงสุดขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินมอบหมาย                  เปนกรรมการ
(9) ผูอํานวยการหรือหัวหนากองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมหรือท่ีเรียกชื่ออ่ืน

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือเจาหนาท่ีอ่ืนท่ีผูบริหารสูงสุดขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินมอบหมาย                 เปนกรรมการ
ใหสาธารณสุขอําเภอ และผูอํานวยการโรงพยาบาลในพ้ืนท่ี เปนท่ีปรึกษา
คณะกรรมการกองทุน
ท้ังนี้คณะกรรมการกองทุนท่ีมาจากการคัดเลือก มีวาระในการอยูในตําแหนง
คราวละ 4 ป

ประธานฯ                                   ขอเชิญสมาชิกฯไดเสนอชื่อผูท่ีเห็นวาสมควรจะทํางานดานนี้
นางสมจิต ซอมรัมย                       เสนอ นางสายทอง  ชารีคาน  ส.อบต หมูท่ี 11
ส.อบต.หมูท่ี 4 ผูรับรอง 1.นางสรอย  อินทะเว  ส.อบต. หมูท่ี 4

2.นายวิชาญ  เพ็งพระจันทร  ส.อบต.หมูท่ี 17
นายทวีศักดิ์ บุตดาวัน เสนอ นายดี  แซกรัมย    ส.อบต.หมูท่ี 12
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ส.อบต.หมูท่ี 15 ผูรับรอง 1. นายปญจพล  แสนรัมย  ส.อบต.หมูท่ี 15
2. นายวิชัย  เซิกรัมย       ส.อบต.หมูท่ี 16

ประธานฯ สอบถามท่ีประชุมวามีผูใดจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม
ท่ีประชุม                                   ไมมีผูเสนอ
ประธานฯ                                  เม่ือไมมีผูเสนอ สรุปวา นางสายทอง ชารีคาน และนายดี  แซกรัมย  ไดรับ

คัดเลือกใหเปนตัวแทนของสมาชิกสภาฯเขารวมเปนคณะกรรมการบริหาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ทะเมนชัย

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ (ถามี)
ประธานฯ เชิญกํานันพบปะพูดคุย
นายกิตติพงศ  ชะรางรัมย 1.ชี้แจงการสรรหาและเลือกสรรผูดูแลเด็ก เนื่องจากไดรับการแตงตั้งใหเปน
กํานันต.ทะเมนชัย กรรมการสรรหาและเลือกสรรผูดูแลเด็กครู กรรมการไดจัดใหมีการสอบ

ขอเขียนภาคความรูความสามารถท่ัวไป และความรูความสามารถเฉพาะ
ตําแหนง ไปเม่ือเวลา 09.00 น.เปนตนไป ผลปรากฏวาไมมีผูสอบผานเกณฑ
ท่ีกําหนดคือรอยละ 60 จึงแจงใหท่ีประชมุทราบ ซึ่งตอไปทาง อบต.ทะเมนชัย
คงจะไดประกาศสรรหาตอไป

2.เสนอใหแกไขปญหาเรื่องการขาดแคลนน้ํา
ประธานฯ ชี้แจงวาเรื่องขาดแคลนน้ํานั้นทางองคการบริหารสวนตําบลไมไดนิ่งนอนใจ

พยายามชวยเหลือทุกวิธีทาง ไมวาจะเปนการสงน้ําใหกับทุกหมูบาน การ
ปรับปรุงระบบประปาบาดาล ซึ่งอาจจะแกไขไดในระยะหนึ่งเทานั้นเพราะตอง
เขาใจวาตนทุนในการผลิตน้ําประปาของเราไมมี เราอาศัยน้ําดิบจากสระน้ํา
เทานั้น ซึ่งบางแหงอาจจะตื้นเขิน รองรับน้ําฝนไดนอย เนื่องจากท่ีผานมาไมมี
การขุดลอกใหลึกหรือกวางข้ึนความสามารถรับน้ําจึงไดปริมาณนอย ประกอบ
กับเราไมมีแหลงน้ําขนาดใหญในพ้ืนท่ี และปท่ีผานคอนขางแลงไมสามารถเก็บ
กักน้ําไดจํานวนมาก จึงทําใหขาดแคลนน้ําเกือบทุกหมูบาน ก็รอวาเม่ือใด
จังหวัดจะประกาศภัยแลง แลวจะไดหาแนวทางแกไขตอไป
เชิญนายกองคการบริหารสวนตําบลชี้แจงเพ่ิมเติม

นายกอบต. ชี้แจงเพ่ิมเติมวาท่ีผานมาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัยไดบรรจุโครงการ
ขุดสระน้ํา ขุดลอกสระน้ําไวในแผนทุกป และสงโครงการเพ่ือขอรับการ
สนับสนุนจากหนวยงานอ่ืนมาโดยตลอด ซึ่งหนวยงานอ่ืนก็เอาโครงการของ
เราไปเขาแผนของเขาเหมือนกัน แตเวลาออกประชาคมหมูบานเพ่ือรับฟง
ปญหาและความตองการเพ่ือประกอบการจัดทําแผน การจัดลําดับความ
ตองการไมคอยมีหมูบานไหนเลือกขุดสระน้ํา ขุดลอกสระน้ํา สวนมากเลือก
ถนนเปนลําดับท่ีหนึ่ง สําหรับการชวยเหลือการแกปญหาเฉพาะหนาก็คือการ
สงน้ําใหแตละหมูบานซึ่งปนี้ก็มีขอน้ําตั้งแตตนปมาเลย การพิจารณาจายขาด
เงินสะสมท่ีมีอยูก็เปนอีกเรื่องหนึ่งท่ีจะนํามาพิจารณา แตการจายขาดเงิน
สะสมนั้นมีระเบียบ วิธีปฏิบัติ ไมใชอยากจายขาดก็จายไดเลยตองศึกษา
รายละเอียดใหรอบคอบ เพราะถาเรื่องดังกลาวเดือดรอนตองตั้งงบประมาณไว
ในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป การแกไขนั้นคงจะตองทําในระยะ
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ยาวตอไป ประชาชนก็ตองใหความรวมมือดวย หาภาชนะเก็บกักน้ําในฤดูฝนใหเพียงพอ เพราะปญหาขาดน้ํา หรือแลง
นั้นตอนนี้เปนปญหาท้ังประเทศท้ังประเทศ

กํานันตําบลทะเมนชัย ไดชี้แจงใหท่ีประชุมทราบเพ่ิมเติมดังนี้
- การอบรมคายบําบัดและฝกอาชีพผูติดยาเสพติด ณ ศูนยปฏิบัติธรรม ดร.
หอมฟุง ขอบใจกลาง ตําบลหนองโดน ของตําบลทะเมนชัย มีท้ังหมด 6 คน
- โครงการตําบลหนึ่งลาน ไดดําเนินโครงการเพาะเมล็ดพันธุเพ่ือแจกจายใหกับ
ประชาชน เปนการรดน้ําดวยพลังงานโซลาเซลและเปนการกระจายพันธุพืชให
ประชาชน คณะติดตามประเมินผลไดออกมาตรวจเรียบรอยแลว
-ชี้แจงการเสนอโครงการเรงดวนของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งไดเสนอโครงการ
ไมเกิน 1,500,000.-บาท

ท่ีประชุม                                     รบัทราบ
ประธานฯ                                    เชิญผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองมวงพบปะท่ีประชุม
นายสุรพล ดานแกว - กลาวแนะนําตัว และขอขอบคุณท่ีเปดโอกาสใหไดพบปะกับสมาชิกสภา
ผอ.โรงเรียนบานหนองมวง อบต.และผูนําหมูบาน พรอมทํางานรวมกับทุกภาคสวน จะสานตอการ

ทํางานของผอ.โรงเรียนบานหนองมวงคนเกา หวังวาคงจะไดรับความรวมมือ
จากทุกทานดวยดีเชนเคย

- แจงโครงการประกวดอาคารเรียน หองเรียนสูชุมชน
- โรงเรียนบานหนองมวงเปนตัวแทนไปแขงขันทางทักษะกลุมภาษาไทย

ระดับจังหวัดในวันท่ี 17 มิถุนายน 2558
เจาพนักงานปองกันฯ ชี้แจงการแจกจายน้ําเพ่ือการอุปโภค-บริโภควาตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2558

เปนตนมา อบต.ทะเมนชัย โดยงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ไดแจกจาย
น้ําเพ่ือการอุปโภค-บริโภค ใหประชาชนและโรงเรียนในเขตพ้ืนตําบลทะเมนชัย
ไปจํานวนท้ังสิ้น 458,500 ลิตร จึงแจงมาเพ่ือทราบมีทานสงสัยและจะ
สอบถามหรือไม

นายปญจพล   แสนรัมย สอบถามเรื่อการขอน้ํายังสามารถขอไดอีกหรือไม
ส.อบต.หมท่ี 15
เจาพนักงานปองกัน                   สามารถขอไดทุกเวลา
ท่ีประชุม รับทราบ
ประธานฯ ถามท่ีประชุมวามีผูใดจะซักถามหรือเสนอเรื่องใดเพ่ิมเติมอีกหรือไม
นายสมพร  พูนนอก เสนอใหตั้งงบประมาณเพ่ือปลูกไมดอกไมประดับบนเสนทางถนนไรฝุน หาก
รองประธานฯ ไดรับการพัฒนาจะเปนเสนทางการทองเท่ียวได เชนการปลูกตนคูณ ถาออกดอก

พรอมกันท้ังเสนก็จะทําใหสวยงามไปตลอดเสนทาง ซึ่งเปนการปรับปรุงภูมิทัศน
ใหสวยงาม

นายไสว  คะโลรัมย                   เสนองานประเพณีถวายเทียนพรรษา อยากใหหมุนเวียนไปทุกหมูบาน และเสนอ
การซอมแซมถนนท่ีเปนหลุมบอในพ้ืนท่ีบานหนองไทร หมูท่ี 8

ประธานฯ                               เรื่องงานประเพณีถวายเทียนพรรษาจะไดนัดประชุมหารืออีกครัง้ มีผูใดจะ
สอบถามหรือเสนอเรื่องใดอีกหรือไม



ท่ีประชุม                                ไมมีผูใดเสนอ
ประธานฯ                               กลาวขอบคุณและปดการประชุม

ฯลฯ                                   ฯลฯ
เลิกประชุมเวลา 13.15 น.

(ลงชื่อ) ชดาภา   สุดสายเนตร บันทึกการประชุม
(นางสาวชดาภา  สุดสายเนตร)

เลขานุการสภา อบต.

(ลงชื่อ) แสงเพ็ชร  เชือบรัมย ดําเนินการประชุม
(นายแสงเพ็ชร  เชอืบรัมย)

ประธานสภา อบต.


