
.บันทึกการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4 ประจําป 2558

ครั้งท่ี 1/2558
เม่ือวันท่ี 18 ธันวาคม 2558

ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย

ผูมาประชุม

ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ
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นายแสงเพ็ชร  เชือบรัมย
นายสมพร  พูนนอก
นางสาวชดาภา  สุดสายเนตร
นางสมจิต  ซอมรัมย
นางสรอย  อินทะเว
นางสุทิพย  กุตาวัน
นางวิภาวรรณ  วันจันทร
นายไสว  คะโลรัมย
นายสมศักดิ์  เมืองแมน
นายไพรินทร  ชินรัมย
นายสมบัติ  ทราบรัมย
นายนนทกร  ดวงทอง
นางสายทอง  ชารีคาน
นายสนั่น  แซมรัมย
นายดี  แซกรัมย
นายทวีศักดิ์  บุตดาวัน
นายปญจพล  แสนรัมย
นายวิชัย  เซิกรัมย
นายจํานงค ทราบรัมย
นายวิชาญ  เพ็งพระจันทร

ประธานสภาฯ
รองประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ
ส.อบต.หมูท่ี 4
ส.อบต.หมูท่ี 4
ส.อบต.หมูท่ี 6
ส.อบต.หมูท่ี 6
ส.อบต.หมูท่ี 8
ส.อบต.หมูท่ี 8
ส.อบต.หมูท่ี 9

ส.อบต.หมูท่ี 10
ส.อบต.หมูท่ี 11
ส.อบต.หมูท่ี 11
ส.อบต.หมูท่ี 12
ส.อบต.หมูท่ี 12
ส.อบต.หมูท่ี 15
ส.อบต.หมูท่ี 15
ส.อบต.หมูท่ี 16
ส.อบต.หมูท่ี 17
ส.อบต.หมูท่ี 17

แสงเพ็ชร  เชือบรัมย
สมพร  พูนนอก
ชดาภา  สุดสายเนตร
สมจิต  ซอมรัมย
สรอย  อินทะเว
สุทิพย  กุตาวัน
วิภาวรรณ  วันจันทร
ไสว  คะโลรัมย
สมศักดิ์  เมืองแพน
ไพรินทร  ชินรัมย
สมบัติ  ทราบรัมย
นนทกร  ดวงทอง
สายทอง  ชารีคาน
สนั่น  แซมรัมย
ดี  แซกรัมย
ทวีศักดิ์  บุตดาวัน
ปญจพล  แสนรัมย
วิชัย  เซิกรัมย
จํานงค  ทราบรัมย
วิชาญ  เพ็งพระจันทร

ผูไมมาประชุม

1. นางสาวกองเงิน  พุมพวง   ส.อบต.หมูท่ี 10
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ผูเขารวมประชุม

ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ
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นายทองอยู  อินทรกําแหง
นายวสวัตติ์  ทองสิริเรืองชัย
นางสมบัติ  สีดาสะมา
นายชัยศิลป  มีศรี
นางสุณีรัตน  ใจดี
นางสาวอุราวัลย  เธียรจรัสวงศ
นายเจษฎา เหล็กดี
นางพัณณชิตา  เลิศไธสง
นายอุดมศักดิ์ รัตนเมธาโกศล
นายวีระพล  เสนาไทย
นายบัญชา  สาระโท

นายก อบต.
รองนายก อบต.
รองนายก อบต.

เลขานุการนายกฯ
รองปลัด อบต.
ผอ.กองคลัง
ผอ.กองชาง

นักบริหารการศึกษา
นักพัฒนาชุมชน

ผญบ.บานหนองมวงนอย
ผญบ.บานหนองมวงใต

ทองอยู  อินทรกําแหง
วสวัตติ์  ทองสิริเรืองชัย
สมบัติ  สีดาสะมา
ชัยศิลป  มีศรี
สุณีรัตน  ใจดี
อุราวัลย  เธียรจรัสวงศ
เจษฎา  เหล็กดี
พัณณชิตา  เลิศไธสง
อุดมศักดิ์  รัตนเมธาโกศล
วีระพล  เสนาไทย

บัญชา  สาระโท

ฯลฯ ฯลฯ

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

เม่ือท่ีประชุมพรอมแลว นายแสงเพ็ชร  เชือบรัมย ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  ได
กลาวเปดประชุม เลขานุการสภาฯอานประกาศสภาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัยเรื่องเรียกประชุมสภาองคการ
บริหารสวนตําบลสมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจําป 2558 และดําเนินการตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ
1.1ขอขอบคุณทุกภาคสวนท่ีรวมกิจกรรม “Bike For Dad ปนเพ่ือพอ”เม่ือวันท่ี 11
ธันวาคม 2558
1.2 การเดินสายดับไฟสองสวาง เปนเงินท่ีเหลือจายเม่ือสิ้นปงบประมาณ 2558
ดําเนินการแลว

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว (สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1/2558
เม่ือวันท่ี 23 กันยายน 2558)

ประธานฯ เชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดชี้แจงตอท่ีประชุม
นางสายทอง ชารีคาน เรียนทานประธานสภาและสมาชิกสภาฯ  ทุกทาน

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดตรวจรายงานการประชุมแลว เห็นวามี
ขอความถูกตองตรงตามท่ีไดมีการประชุมทุกประการ จึงไมมีแกไขขอความใด

ประธานฯ สอบถามท่ีประชุมวามีผูใดจะแกไขหรือเพ่ิมเติมขอความใดอีกหรือไม
ท่ีประชุม ไมมีผูใดขอแกไข
ประธานฯ ขอมติท่ีประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1/2558

เม่ือวันท่ี 23 กันยายน 2558
ท่ีประชุม มีมติ รับรอง 17 เสียง
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ไมรับรอง 0 เสียง
งดออกเสียง 2 เสียง

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบ
3.1 การรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา แผนพัฒนาสามป 2558
(พ.ศ. 2558-2560)

ประธานฯ                    เชญิเจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผนไดชี้แจงรายละเอียด
จนท.วิเคราะหฯ เรียนประธานสภาฯสมาชิกสภาฯ คณะผูบริหารและผูเขารวมประชุมทุกทาน

ตามแบบประเมินผลการดําเนินงานของ อบต.ทะเมนชัยตามยุทธศาสตรท่ีกําหนดไว
และมีกําหนดระยะเวลาใหรายงานปละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปงบประมาณ สําหรับ
ยทุธศาสตรและโครงการท่ีไดดําเนินการใน 2558 มีดังนี้

1 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน
- จํานวนโครงการท่ีอยูในแผน 16 โครงการ
- จํานวนโครงการท่ีไดปฎิบัติ 16 โครงการ
2.การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
- จํานวนโครงการท่ีอยูในแผน 3 โครงการ
- จํานวนโครงการท่ีไดปฎิบัติ 3 โครงการ
3.การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
- จํานวนโครงการท่ีอยูในแผน 50 โครงการ
- จํานวนโครงการท่ีไดปฎิบัติ 32 โครงการ
4.การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม
- จํานวนโครงการท่ีอยูในแผน 5 โครงการ
- จํานวนโครงการท่ีไดปฎิบัติ 2 โครงการ
5.การพัฒนาดานบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
- จํานวนโครงการท่ีอยูในแผน 13 โครงการ
- จํานวนโครงการท่ีไดปฎิบัติ 9 โครงการ

สรุป  โครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาสามป จํานวน 101 โครงการ
โครงการท่ีนํามาปฎิบัติในขอบัญญัติ   จํานวน 62 โครงการ

คิดเปนรอยละ 61.39
ผลการปฏิบัติงานท่ีผานมาประสบปญหาดังนี้

1. เสนอโครงการ/แผนงานหลังจากท่ีประชุมไปแลว
2. จํานวนโครงการท่ีบรรจุไวในแผนจํานวนมาก แตไมสามารถนําไปปฏิบัติไดท้ัง

ทําใหอัตราความสําเร็จในการนําแผนไปปฏิบัติ อยูในระดับคอนขางต่ํา
3. การเสนอโครงการจะเนนดานโครงสรางพ้ืนฐานเปนสวนใหญ

ขอเสนอแนะ
1. อยากใหหมูบานชุมชนเสนอโครงการ/กิจกรรมครอบคลุมทุกดาน
2. อยากใหเสนอโครงการ/กิจกรรมท่ีใหญ มีผลงานชัดเจน

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีแจกไป มีทานใดจะสอบถามหรือไม
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ส.อบต.ปญจพล แสนรัมย สอบถามโครงการกอสรางถนนลงหินคลุกตามขอ 9 และขอ 10 อยากทราบ
วาเปนโครงการของหมูบานใด

ส.อบต.ทวีศักดิ์ บุตดาวัน สอบถามเครื่องพนหมอกควันท่ีซื้อ มอบให รพ.สต.หรืออบต.
ปลัด อบต. ชี้แจงใหทราบ ดังนี้ โครงการถนนลงหินคลุก เปนของ หมูท่ี 6,8,9,10,12 และ

หมูท่ี 15 สําหรับเครื่องพนหมอกควันนั้น จัดซื้อเก็บไวท่ี อบต.เม่ือถึงคราวตอง
ดําเนนิการฉีดพนตามแผนรณรงคจึงขออนุญาตใช

ท่ีประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 การคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
ประธานฯ เนื่องจากคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินไดครบวาระการดํารงตําแหนง (2 ป)

ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้ประกอบไปดวยบุคคลจากทุกภาคสวน และในสวนของสมาชิก
สภา อบต.จํานวน 3 คน  ท่ีสภาฯจะตองทําการคัดเลือกเพ่ือทําหนาท่ี
1.กําหนดแนวทางการพัฒนา
2.รวมจัดทํารางแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และการแกไขปญหา
เก่ียวกับการจัดทํารางแผนพัฒนา
สําหรับวิธีการเลือกใหวิธีตามขอ 8วิธีการเลือกประธานสภาทองถ่ินมาบังคับใชโดย
อนุโลม โดยใหสมาชิกสภาทองถ่ินแตละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาทองถ่ินคนหนึ่ง
ท่ีตนเห็นวาสมควรใหเปนคณะกรรมการ การเสนอชื่อนั้นตองมีสมาชิกสภาทองถ่ิน
รบัรองไมนอยกวาสองคน โดยใหสมาชิกสภาทองถ่ินแตละคนมสิทธิรับรองไดเพียงครั้ง
เดียว ชื่อท่ีเสนอไมจํากัดจํานวน และใหสมาชิกสภาทองถ่ินลงคะแนนเลือกจากชื่อ
เหลานั้น โดยวิธีเขียนชื่อและสกุลของผูท่ีถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ เม่ือตรวจนับแลว
ใหประธานท่ีประชุมประกาศคะแนนตอท่ีประชุมสภาทองถ่ินผูท่ีไดคะแนนสูงสุดเปนผู
ไดรับเลือก ถามีผูไดคะแนนสูงสุดเทากันหลายคนใหเลือกใหมเฉพาะผูท่ีไดคะแนน
สูงสุดนั้น โดยใชวิธีเดิม ถาผลการเลือกใหมปรากฏวายังมีผูไดคะแนนสูงสุดเทากันอีก
ใหใชวิธีจับสลากเฉพาะผูไดคะแนนสูงสุดเทากัน ขอเชิญท่ีประชุมไดเสนอชื่อผูท่ีตน
เห็นสมควร

ส.อบต.วิชัย เซิกรัมย เสนอ นายจํานง  ทราบรัมย
ผูรับรอง 1. นายสมบัติ ทราบรัมย

2. นายไสว คะโลรัมย
ส.อบต.สนั่น แซมรัมย เสนอ นายปญจพล  แสนรัมย

ผูรับรอง 1.นายวิชาญ  เพ็งพระจันทร
2.นางสายทอง  ชารีคาน

ส.อบต.สมจิต  ซอมรัมย เสนอ นางวิภาวรรณ วันจันทร
ผูรับรอง 1.นางสรอย  อินทะเว

2.นายดี  แซกรัมย
ประธานฯ                     ถามท่ีประชุมวามีผูใดจะเสนออีกหรือไม
ท่ีประชุม                       ไมมีผูเสนอ
ประธานฯ                      เม่ือไมมีผูใดเสนอ ถือวาท้ังสามทานเปนผูไดรับเลือกคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน
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4.2 การเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาทองถิ่น
ประธานฯ                       ตอไปเปนการเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาทองถ่ิน วิธีการ

เลือก เหมือนการเลือกคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้มีอํานาจ
หนาท่ีดังนี้

1.กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2.ดําเนนิการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3.รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ตอผูบริหาร เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนา
ทองถ่ิน และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนใน
ทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ท้ังนี้
ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน

4.แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร
เชิญท่ีประชุมเสนอชื่อสมาชิกสภาฯท่ีเห็นสมควรจะทําหนาท่ีดังกลาว จํานวน 3 คน

ส.อบต.วิชัย เซิกรัมย เสนอ นายสนั่น แซมรัมย
ผูรับรอง 1. นายปญจพล  แสนรัมย

2. นายไสว คะโลรัมย
ส.อบต.สรอย  อินทะเว เสนอ นางสายทอง  ชารีคาน

ผูรับรอง 1.นางสมจิต  ซอมรัมย
2.นางสุทิพย  กุตาวัน

ส.อบต.ปญจพล  แสนรัมย เสนอ นายไสว  คะโลรัมย
ผูรับรอง 1.นายทวีศักดิ์ บุตดาวัน

2.นางสายทอง  ชารีคาน
ประธานฯ ถามท่ีประชุมวามีผูใดจะเสนออีกหรือไม
ท่ีประชุม ไมมีผูเสนอ
ประธานฯ เม่ือไมมีผูใดเสนอ ถือวาท้ังสามทานเปนผูไดรับเลือกคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน เม่ือไดรายชื่อกรรมการครบทุกคณะแลว จะไดออก
คําสั่งแตงตั้งตอไป
4.3 การขออนุมัติจายขาดเงินสะสม

ประธานฯ ตามท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ไดเสนอขออนุมัติจายขาดเงินสะสม
ประจําป 2559 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
2547 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2548 ขอ 89 เปนเงินท้ังสิ้น
7,750,000.- รายละเอียดตามเอกสารท่ีแจกไป ขอเชิญทานนายกองคการ
บริหารสวนตําบลไดชี้แจงรายละเอียดตอสภาฯ

นายก อบต. เรียน  ประธานสภาและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัยและผูเขารวม
ประชุมทุกทาน

ตามท่ีสภาองคการบริหารสวนตําบล ไดพิจารณาอนุมัติขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 ไปแลว นั้น
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ปรากฏวาไดรับคํารองจากทุกหมูบาน ของบประมาณในการกอสรางถนน ขุดลอก
แหลงน้ํา รางระบายน้ําและอ่ืนๆ
เนือ่งจากปงบประมาณ 2558 สวนมากจะดําเนินการชวงหนาฝนเม่ือกอสรางเสร็จฝน
ตกถนนก็มีสภาพเหมือนเดิมสัญจรไปมาลําบากเชนเดิม ประกอบกับงบประมาณมี
จํานวนนอยการกอสรางโครงการตางๆไมสามารถแกไขปญหาไดท้ังหมดทางหมูบาน
ชมุชนอยากใหทางองคการบริหารสวนตําบลจัดสรรงบประมาณเพ่ือทําการกอสรางถนน
หรอืแหลงหรือการกอสรางอ่ืนๆในชวงหนาแลง จึงจําเปนตองใชจายนอกเหนือจากท่ี
กําหนดไวในงบประมาณรายจายประจําป เพ่ือใหเปนไปตามภารกิจและอํานาจหนาท่ี
ตลอดจนนโยบายท่ีไดกําหนดไวในแผนพัฒนาองคการบริหารสาวนตําบลและนโยบาย
ของรัฐบาลในการกอสราง ปรับปรุงซอมแซมแหลงเก็บกักน้ํา ซึ่งจะตองดําเนินการเพ่ือ
บรรเทาความเดือดรอนของประชาชน ประกอบกับองคการบริหารสวนตําบล มีเงิน
สะสมคงเหลือ ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2558 จํานวน 22,435,436.61บาท จึง
ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมครั้งนี้เปนเงิน 7,932,000.-บาทรายละเอียดตามเอกสารท่ี
เสนอมาพรอมนี้บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบการขออนุมัติจายขาดเงินสะสม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย อําเภอลําปลาย
มาศ จังหวัดบุรีรัมย

หลกัการ จายขาดเงินสะสมครั้งนี้  เปนเงินท้ังสิ้น 7,932,000.-บาท
แยกรายละเอียดตามแผนงาน ดังนี้
1.ดานบริการชุมชนและสังคม      เปนเงิน 7,932,000.-บาท แยกเปน

1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    เปนเงิน 7,932,000.-บาท
เหตุผล

เนื่องจากงบประมาณรายจายประจําปในแตละปท่ีไดรับอนุมัติมีขอจํากัดดาน
งบประมาณทําใหไมพอแกการใชจาย และมีความจําเปนท่ีจะตองจายเงินนอกเหนือท่ี
กําหนดไวในงบประมารรายจายประจําป เพ่ือใหเปนไปตามนโยบายของรัฐบาล ภารกิจ
และอํานาจหนาท่ี ตลอดจนนโยบายท่ีกําหนดไวตามแผนพัฒนาขององคการบริหารสวน
ตําบลซึ่งจะตองดําเนินการเพ่ือบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน และสามารถ
จายเงินสะสมไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงนิและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
พ.ศ.2547 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2558 ขอ 89 จึงเสนอขอจายขาด
เงินสะสมในครั้งนี้ เปนเงิน 7,932,000.-บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีแจกไป

รายละเอียดประกอบการจายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย

อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย
--------------------------------

รายจายตามแผนงาน
1. ดาน บริการชุมชนและสังคม

1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (00310)
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งาน อุตสาหกรรมและการโยธา (00311)
วัตถุประสงค
1) เพ่ือพัฒนาเสนทางการคมนาคม ซึ่งเปนเสนทางสายทางหลักใหไดมาตรฐาน
2) เพ่ือพัฒนาเสนทางการคมนาคม ซึ่งเปนเสนทางสายรอง ใหสามารถใชสัญจรได

อยางสะดวกและตลอดท้ังป
3) เพ่ือปรับปรุงแหลงน้ํา ใหมีขนาดและความลึกเพ่ิมข้ึนในรองรับน้ําในหนาฝน
4) เพ่ือเก็บกักน้ําไวใชในการผลิตระบบประปาหมูบาน เพ่ือการอุปโภคบริโภค

และการเกษตรตลอดท้ังป
5) เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศนภายในหมูบานใหสะอาดสวยงาม ไมมีน้ําทวมขังและมี

แหลงระบายน้ํา
งานท่ีทํา

- กอสรางถนน คสล. และปรับปรุงถนนใหไดมาตรฐาน และใชสัญจรไดอยางสะดวก
- ขุดเจาะบอบาดาล
- กอสรางรางระบายน้ํา
- ขุดลอกแหลงน้ําสาธารณะ
งบลงทุน
หมวด คาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง ยอดรวม 7,932,000 บาท
ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค เปนเงิน 7,932,000 บาท
หนวยงานรับผิดชอบ
- กองชางองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย

รายละเอียดประกอบการพิจารณาจายขาดเงินสะสม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย

----------------------------------
รายละเอียดรายจายจําแนกตามหนวยงานท่ีรับผิดชอบ
หนวยงาน กองชางองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
จายขาดเงินสะสมครั้งนี้ เปนเงินท้ังสิ้น 7,932,000 บาท ประกอบดวย
รายจายเพ่ือการลงทุน เปนเงิน 7,932,000 บาท
หมวด คาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง เปนเงิน 7,932,000 บาท
แยกเปน

1.คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
1.1 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานบริหารชนบท หมูท่ี 6
- จุดเริ่มตนโครงการ  ชวงท่ี 1 บริเวณบานนายจักรภัทร แกลวกลา บานเลขท่ี 59
หมูท่ี 6 บานบริหารชนบท ต.ทะเมนชัย
-จุดสิ้นสุดโครงการ ชวงท่ี 1 บริเวณท่ีสวนนายบุญนาค มุกดาหาร บานบริหารชนบท
ต.ทะเมนชัย
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จดุเริ่มตนโครงการ ชวงท่ี 2 บริเวณบานนายสงฆ คุดชิตา  บานเลขท่ี 4 หมูท่ี 6
ต.ทะเมนชัย
จดุสิ้นสุดโครงการ ชวงท่ี 2 บริเวณบานนายไพรวัลย คุชิตา บานเลขท่ี 103 หมูท่ี 6
ต.ทะเมนชัย
รายละเอียดโครงการ : กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4.00 เมตร ยาว 260
เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณคอนกรีตไมนอยกวา 1,040 ตารางเมตร วางทอ
คอนกรีตขนาด Ø 0.30 เมตร จํานวน 5 ทอน ดินถมไหลทางตามสภาพ พรอมติดตั้ง
ปายโครงการ จํานวน 1 ปาย และปายแนะนํากอนเขาดําเนินการกอสราง จํานวน
1 ปาย รายละเอียดตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัยกําหนด
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม ประกอบกับแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2558-2560)
ในหนาท่ี 26
เหตุผลความจําเปน เนื่องจากสภาพถนนเดิมเปนถนนดิน เปนหลุมบอตลอดท้ังสาย
ประชาชนไมสามารถใชเสนทางดังกลาวได โดยเฉพาะในชวงฤดูฝน จึงจําเปนตองใช
จายเงินสะสมเพ่ือกอสรางถนนใหประชาชนใชสัญจรไดตลอดท้ังป และไมสามารถใช
จายงบประมาณรายจายประจําปได เพราะงบประมาณไมเพียงพอ ประกอบกับหาก
ดําเนินการชวงนี้จะไมติดฝน
งบประมาณในการกอสราง 500,000 บาท

1.2 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองบัว หมูท่ี 9
-จุดเริ่มตนโครงการ บริเวณบานนายสุรินทร บุญอินทร บานเลขท่ี 309 หมูท่ี 9
ต.ทะเมนชัย
-จุดสิ้นสุดโครงการ  บานนางวาสนา  นาระสิทธิ์ บานเลขท่ี 340 หมูท่ี 9 ต.ทะเมนชัย
รายละเอียดโครงการ : กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 5.00 เมตร ยาว 338
เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณคอนกรีตไมนอยกวา 1,690 ตารางเมตร วางทอ
คอนกรีตขนาด Ø 0.30 เมตร จํานวน 5 ทอน ดินถมไหลทางตามสภาพ พรอมติดตั้ง
ปายโครงการ จํานวน 1 ปาย และปายแนะนํากอนเขาดําเนินการกอสราง จํานวน
1 ปาย รายละเอียดตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัยกําหนด
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ประกอบกับแผนพัฒนาสามป
(พ.ศ.2558-2560) ในหนาท่ี 26
เหตุผลความจําเปน เนื่องจากสภาพถนนเดิมเปนถนนลูกรังและถนนลงหินคลุก เปน
หลุมบอตลอดท้ังสาย ประชาชนท้ังตําบลทะเมนชัย และตําบลใกลเคียงใชสัญจรเพ่ือไป
ยังจังหวัดบรุีรัมย ถือเปนทางลัดท่ีใกลท่ีสุด อีกท้ังยังเปนเสนหลักท่ีประชาชนใชเปน
เสนทางในการขนสงสินคาเกษตร พืชผัก ผลไมตางๆไปขายยังตลาดเชาท่ีหนา
โรงพยาบาลบุรีรัมย ถือเปนการสงเสริมอาชีพและรายไดใหกับประชาชนอีกทางหนึ่ง
และเปนเสนทางท่ีเชื่อมตอระหวางสองตําบล โดยเฉพาะในชวงฤดูฝน ไมสามารถใช

เสนทางดังกลาวได จึงจําเปนตองใชจายเงินสะสมเพ่ือกอสรางถนนใหประชาชนใชสัญจร
ไดตลอดท้ังป และไมสามารถใชจายงบประมาณรายจายประจําปได เพราะงบประมาณ
ไมเพียงพอ หากดําเนินการชวงหนาแลงจะทําไดดีเพราะชวงหนาฝนถนนจะเละมาก
งบประมาณในการกอสราง 804,000 บาท
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1.3 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองมวงนอย หมูท่ี 10
-จุดเริ่มตนโครงการ บริเวณท่ีนานายณัฐวุฒิ  แสนรัมย หมูท่ี 10 ต.ทะเมนชัย
-จุดสิ้นสุดโครงการ  บริเวณท่ีนานายประสิทธิ์  เคียนรัมย หมูท่ี 10 ต.ทะเมนชัย
รายละเอียดโครงการ : กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4.00 เมตร ยาว 261
เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณคอนกรีตไมนอยกวา 1,044 ตารางเมตร ดินถมไหล
ทางตามสภาพ พรอมติดตั้งปายโครงการ จํานวน 1 ปาย  และปายแนะนํากอนเขา
ดําเนินการกอสราง จํานวน 1 ปาย
รายละเอียดตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัยกําหนด
ปรากฏใน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ประกอบกับ
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) ในหนาท่ี 26
เหตุผลความจําเปน เนื่องจากสภาพถนนเดิมเปนถนนลงหินคลุก เปนหลุมบอตลอดท้ัง
สาย ประชาชนไมสามารถใชเสนทางดังกลาวได โดยเฉพาะในชวงฤดูฝน จึงจําเปนตอง
ใชจายเงินสะสมเพ่ือกอสรางถนนใหประชาชนใชสัญจรไดตลอดท้ังป และไมสามารถใช
จายงบประมาณรายจายประจําปได เพราะงบประมาณไมเพียงพอ
งบประมาณในการกอสราง 500,000 บาท

1.4 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองน้ําขุน หมูท่ี 11 ต.ทะเมนชัย
-จุดเริ่มตนโครงการ บริเวณบานนางมาลี  อินทรกําแหง บานเลขท่ี 345 หมูท่ี 11
ต.ทะเมนชัย
-จุดสิ้นสุดโครงการ บริเวณท่ีนานายชัยศิลป  มีศรี หมูท่ี 11 ต.ทะเมนชัย
รายละเอียดโครงการ : กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4.00 เมตร ยาว 221
เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณคอนกรีตไมนอยกวา 884 ตารางเมตร พรอมติดตั้ง
ปายโครงการ จํานวน 1 ปาย  และปายแนะนํากอนเขาดําเนินการกอสราง
จํานวน 1 ปาย
รายละเอียดตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ประกอบกับแผนพัฒนาสามป
(พ.ศ.2558-2560) ในหนาท่ี 26
เหตุผลความจําเปน เนื่องจากสภาพถนนเดิมเปนถนนหินคลุก ประชาชนสัญจร
โดยเฉพาะในชวงฤดูฝน ถนนมีน้ําทวมขัง เละเทะ จึงจําเปนตองใชจายเงินสะสมเพ่ือ
กอสรางถนนใหประชาชนใชสัญจรไดตลอดท้ังป และไมสามารถใชจายงบประมาณ
รายจายประจําปได เพราะงบประมาณไมเพียงพอ
งบประมาณในการกอสราง 424,700 บาท
1.5 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ขยายเสริมไหลทาง) บานหนองน้ําขุน
หมูท่ี 11 ต.ทะเมนชัย
-จุดเริ่มตนโครงการ บริเวณถนนขาง รพ.สต.บานหนองมวง หมูท่ี 11 ต.ทะเมนชัย
-จุดสิ้นสุดโครงการ บริเวณบานนายทิวา ตรีประเคน บานเลขท่ี 324 หมูท่ี 11
ต.ทะเมนชัย
รายละเอียดโครงการ : กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขยายไหลทางขางละ 1.00
เมตร ความยาวโดยรวม 2 ขาง 378 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณคอนกรีต
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ไมนอยกวา 378 ตารางเมตร พรอมติดตั้งปายโครงการ จํานวน 1 ปาย  และปาย
แนะนํากอนเขาดําเนินการกอสราง จํานวน 1 ปาย
รายละเอียดตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัยกําหนด
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ประกอบกับแผนพัฒนาสามป
(พ.ศ.2558-2560) ในหนาท่ี 26
เหตุผลความจําเปน เนื่องจากสภาพถนนมีลักษณะแคบ ทําใหการสัญจรไปมา
คอนขางลําบาก ประกอบบริเวณดังกลาวเปนตลาดนัดชุมชนประชาชนนําพืชผล
ทางการเกษตรและสินคาอ่ืนๆมาขาย หากขยายไหลทางจะทําใหการสัญจรสะดวกข้ึน
เปนลดการเกิดอุบัติเหตุได ซึ่งจะเพ่ิมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ใหกับประชาชน จึงจําเปนตองใชจายเงินสะสมเพ่ือกอสรางถนนใหประชาชนใช
สญัจรไดตลอดท้ังป และไมสามารถใชจายงบประมาณรายจายประจําปได เพราะ
งบประมาณไมเพียงพอ
งบประมาณในการกอสราง 187,000 บาท
1.6 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองน้ําขุน หมูท่ี 11
-จุดเริ่มตนโครงการ บริเวณบานนายผัน  อินแปลง บานเลขท่ี 223 หมูท่ี 11
ต.ทะเมนชัย
-จุดสิ้นสุดโครงการ  บริเวณท่ีนานายผัน อินแปลง บานเลขท่ี 223 หมูท่ี 11
ต.ทะเมนชัย
รายละเอียดโครงการ : กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4.00 เมตร
ยาว 103.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณคอนกรีตไมนอยกวา 414 ตารางเมตร
พรอมติดตั้งปายโครงการ จํานวน 1 ปาย  และปายแนะนํากอนเขาดําเนินการ
กอสราง จํานวน 1 ปาย
รายละเอียดตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ประกอบกับแผนพัฒนาสามป
(พ.ศ.2558-2560) ในหนาท่ี 26
เหตุผลความจําเปน เนื่องจากสภาพถนนเดิมเปนถนนหินคลุก ประชาชนสัญจร
โดยเฉพาะในชวงฤดูฝน ถนนมีน้ําทวมขัง เละเทะ จึงจําเปนตองใชจายเงินสะสมเพ่ือ
กอสรางถนนใหประชาชนใชสัญจรไดตลอดท้ังป และไมสามารถใชจายงบประมาณ
รายจายประจําปได เพราะงบประมาณไมเพียงพอ
งบประมาณในการกอสราง 200,000 บาท
1.7 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานบุตาริด หมูท่ี 12
-จุดเริ่มตนโครงการ ชวงท่ี 1 บริเวณบานนางนงเยาว ดอกบุญนาค บานเลขท่ี 151
หมูท่ี 12 ต.ทะเมนชัย

-จุดสิ้นสุดโครงการ ชวงท่ี 1 บริเวณบานนางคํามูล พิศเพ็ง บานเลขท่ี 125
หมูท่ี 12 ต.ทะเมนชัย
-จุดเริ่มตนโครงการ ชวงท่ี 2 บริเวณท่ีนานายสํารวม แสนรัมย
-จุดสิ้นสุดโครงการ ชวงท่ี 2 บริเวณบานนายจันทร  แซกรัมย บานเลขท่ี 160/2
หมูท่ี 12 ต.ทะเมนชัย
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รายละเอียดโครงการ : กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกวาง 4.00 เมตร
ยาว 261 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณคอนกรีตไมนอยกวา 1,044 ตารางเมตร
วางทอคอนกรีต Ø 0.30 เมตร จํานวน 6 ทอน พรอมติดตั้งปายโครงการ จํานวน 1
ปาย และปายแนะนํากอนเขาดําเนินการกอสราง จํานวน 1 ปาย
รายละเอียดตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัยกําหนด
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ประกอบกับแผนพัฒนาสามป
(พ.ศ.2558-2560) ในหนาท่ี 26
เหตุผลความจําเปน เนื่องจากสภาพถนนเดิมเปนถนนลงหินคลุก เม่ือถึงฤดูฝนจะสัญจร
ลําบาก เละเทะ เปนหลุม ประกอบกับเปนเสนทางท่ีออกจากหมูบานไปยัง
หมูบานอ่ืน อําเภอ จังหวัด จึงจําเปนตองใชจายเงินสะสมเพ่ือกอสรางถนนใหประชาชน
ใชสัญจรไดตลอดท้ังป และไมสามารถใชจายงบประมาณรายจายประจําปได เพราะ
งบประมาณไมเพียงพอ
งบประมาณในการกอสราง 500,000 บาท

1.8 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองมวงใต หมูท่ี 15 ต.ทะเมนชัย

-จุดเริ่มตนโครงการ ชวงท่ี 1 บริเวณท่ีดินของนางเซีย่น แสนรัมย หมูท่ี 15
ต.ทะเมนชัย

ชวงท่ี 2 บริเวณท่ีดินนางเซีย่น แสนรัมย หมูท่ี 15
-จุดสิ้นสุดโครงการ ชวงท่ี 1 บริเวณบานนายประเสริฐ  สะเมนรัมย บานเลขท่ี 308
และบานนางหนูจันทร  สะเทิงรัมย หมูท่ี 15 ต.ทะเมนชัย
ชวงท่ี 2 บริเวณท่ีดินของนางสมปอง ศรีบุญ หมูท่ี 15 ต.ทะเมนชัย
รายละเอียดโครงการ : ชวงท่ี 1 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกวาง 4.00 เมตร
ยาว 179 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณคอนกรีตไมนอยกวา 716 ตารางเมตร
ดินถมไหลทางตามสภาพ วางทอคอนกรีตขนาด Ø0.30 เมตร จํานวน 14 ทอน
ชวงท่ี 2 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4.00 เมตร ยาว 78 เมตร
หนา 0.15 เมตร ปริมาณคอนกรีตไมนอยกวา 312 ตารางเมตร ดนิถมไหลทางตาม
สภาพ พรอมติดตั้งปายโครงการ จํานวน 1 ปาย  และปายแนะนํากอนเขา
ดําเนินการกอสราง จํานวน 1 ปาย
รายละเอียดตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัยกําหนด
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ประกอบกับแผนพัฒนาสามป
(พ.ศ.2558-2560) ในหนาท่ี 26
เหตุผลความจําเปน เนื่องจากสภาพถนนเดิมเปนถนนหินคลุก เม่ือถึงฤดูฝนน้ําทวมขัง
การสัญจรไปมาลําบาก จึงจําเปนตองใชจายเงินสะสมเพ่ือกอสรางถนนใหประชาชนใช
สัญจรไดตลอดท้ังป และไมสามารถใชจายงบประมาณรายจายประจําปได เพราะ
ประมาณไมเพียงพอ
งบประมาณในการกอสราง 500,000 บาท

1.9 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานนอยพัฒนา หมูท่ี 16 ต.ทะเมนชัย
-จุดเริ่มตนโครงการ บริเวณศาลากลางหมูบาน หมูท่ี 16 ต.ทะเมนชัย
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-จุดสิ้นสุดโครงการ  บริเวณบานนางทุมมี  ซอยรัมย บานเลขท่ี 305 หมูท่ี 16
ต.ทะเมนชัย
รายละเอียดโครงการ : กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกวาง 5.00 เมตร ความยาว
337.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณคอนกรีตไมนอยกวา 1,687.5 ตารางเมตร
พรอมติดตั้งปายโครงการ จํานวน 1 ปาย  และปายแนะนํากอนเขาดําเนินการ
กอสราง จํานวน 1 ปาย
รายละเอียดตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัยกําหนด
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ประกอบกับแผนพัฒนาสามป
(พ.ศ.2558-2560) ในหนาท่ี 26
เหตุผลความจําเปน เนื่องจากสภาพถนนเดิมเปนถนนลาดยาง ชํารุดเสียหายและไมได
การซอมแซมเปนเวลา17-18 ป เปนหลุมบอ ชวงหนาแลงจะมีฝุนละอองคอน
ขางมาก ประชาชนสัญจรลําบาก โดยเฉพาะในชวงหนาฝน จึงจําเปนตองใชจายเงิน
สะสมเพ่ือกอสรางถนนใหประชาชนใชสัญจรไดตลอดท้ังป มีคุณภาพชีวิตดีข้ึนและไม
สามารถใชจายงบประมาณรายจายประจําปได เพราะงบประมาณไมเพียงพอ
งบประมาณในการกอสราง 800,000 บาท
1.10 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานนอยพัฒนา หมูท่ี 16
-จุดเริ่มตนโครงการ บริเวณท่ีนานางสมหมาย ชาติศักดิ์
ต.ทะเมนชัย
-จุดสิ้นสุดโครงการ  บริเวณบานนายบุญ ชวนรัมย บานเลขท่ี 2 หมูท่ี 16
ต.ทะเมนชัย

รายละเอียดโครงการ : กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4.00 เมตร ยาว 312
เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณคอนกรีตไมนอยกวา 1,248 ตารางเมตร พรอมติดตั้ง
ปายโครงการ จํานวน 1 ปาย  และปายแนะนํากอนเขาดําเนินการกอสราง
จํานวน 1 ปาย
รายละเอียดตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัยกําหนด
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ระกอบกับแผนพัฒนาสามป
(พ.ศ.2558-2560) ในหนาท่ี 26
เหตุผลความจําเปน เนื่องจากสภาพถนนเดิมเปนถนนลงหินคลุก มีสภาพเปนหลุมบอ
ตลอดท้ังสาย ชวงหนาแลงจะมีฝุนละออง โดยเฉพาะในชวงฤดูฝนจะไดรับความลําบาก
ประกอบกับมีเด็กนักเรียนบางสวนเดินทางไปเรียนท่ีตําบลพระครู อําเภอเมืองบุรีรัมย
จึงจําเปนตองใชจายเงินสะสมเพ่ือกอสรางถนนใหประชาชนใชสัญจรไดตลอดท้ังป และไม
สามารถใชจายงบประมาณรายจายประจําปได เพราะงบประมาณไมเพียงพอ
งบประมาณในการกอสราง 598,000 บาท
1.11 โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก (รางเปดแบบมีฝาปด)
บานหนองมวง หมูท่ี 4 ต.ทะเมนชัย

-จุดเริ่มตนโครงการ บริเวณบานนายบุญ  แซซึง บานเลขท่ี 48 หมูท่ี 4 ต.ทะเมนชัย
-จุดสิ้นสุดโครงการ บริเวณสวนนายประสิทธิ์  ทองแพง หมูท่ี4 ต.ทะเมนชัย
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รายละเอียดโครงการ : กอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 0.55 เมตร
ยาว 140 เมตร ลึก 0.40 เมตร มีฝาปด วางทอคอนกรีตขนาด Ø 0.30 เมตร
จํานวน 1 ทอน พรอม ทําบอพัก ขนาด 0.40×0.40×0.50 เมตร จํานวน 1 บอ
พรอมติดตั้งปายโครงการจํานวน 1 ปาย และปายแนะนํากอนเขาดําเนินการ
กอสราง จํานวน 1 ปาย
รายละเอียดตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัยกําหนด
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ประกอบกับแผนพัฒนาสามป
(พ.ศ.2558-2560) ในหนาท่ี 26
เหตุผลความจําเปน เนื่องจากประชาชนถมดินกอสรางบานติดขอบถนนโดยไมมีรองระบาย
น้ํา เม่ือถึงฤดูฝนทําใหมีน้ําทวมขัง บานท่ีไมไดถมดินไดรับความเดือดรอนจากน้ําทวมขัง
และยังเปนบอเกิดของแหลงเพาะพันธุยุง น้ํามีกลิ่นเหม็น ถนนเละ การสัญจรลําบาก
จึงจําเปนตองใชจายเงินสะสมเพ่ือกอสรางรางระบายน้ําเพ่ือใหบรรเทาความเดือดรอนของ
ประชาชน และไมสามารถใชจายงบประมาณ
รายจายประจําปได เพราะงบประมาณไมเพียงพอ
งบประมาณในการกอสราง 192,900 บาท
1.12 โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก (รางเปดแบบมีฝาปด)
บานใหมอัมพวัน หมูท่ี 17 ต.ทะเมนชัย
-จุดเริ่มตนโครงการ ชวงท่ี 1 บริเวณบานนายสุกรี  แซกรัมย  บานเลขท่ี 12 หมูท่ี 17
ต.ทะเมนชัย

ชวงท่ี 2 บริเวณสวนนายธนพงษ  บุญรัมย บานเลขท่ี 28/1 หมูท่ี 17
ต.ทะเมนชัย

-จุดสิ้นสุดโครงการ ชวงท่ี 1 บริเวณสวนนางรัตนา ยืนรัมย บานเลขท่ี 98/1 หมูท่ี 17
ต.ทะเมนชัย

ชวงท่ี 2 บริเวณบานนายแบะ ดารสรัมย บานเลขท่ี 104 ต.ทะเมนชัย
รายละเอียดโครงการ : กอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 0.55 เมตร
ความยาวรวมบอพัก 340.50 เมตร ลึก 0.40 เมตร มีฝาปด วางทอคอนกรีตขนาด
Ø 0.30 เมตร จํานวน 4 ทอน พรอมทําบอพัก ขนาด 0.40×0.40×0.50 เมตร
จํานวน 3 บอ พรอมติดตั้งปายโครงการ จํานวน 1 ปาย และปายแนะนํากอนเขา
ดําเนินการกอสราง จํานวน 1 ปาย
รายละเอียดตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัยกําหนด
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ประกอบกับแผนพัฒนาสามป
(พ.ศ.2558-2560) ในหนาท่ี 26
เหตุผลความจําเปน เนื่องจากชวงหนาฝนมีน้ําทวมขัง เพราะไมมีทางระบายน้ํา ทําให
ประชาชนไดรับความเดือดรอน จึงจําเปนตองใชจายเงินสะสมเพ่ือกอสรางรางระบายน้ํา
เพ่ือใหน้ําไหลลงสูบอพักท่ีกําหนดในพ้ืนท่ี และไมสามารถใชจายงบประมาณรายจายประจําป
ไดเพราะงบประมาณไมเพียงพอ
งบประมาณในการกอสราง 437,400.-บาท
1.13 โครงการขุดลอกลําหวยไผ พรอมทางขามลําหวยจํานวน 2 จุด บานหนองมวง
หมูท่ี 4 ต.ทะเมนชัย
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-จุดเริ่มตนโครงการ  บริเวณท่ีนานายรวน เซ็งรัมย หมูท่ี 4 ต.ทะเมนชัย
-จุดสิ้นสุดโครงการ บริเวณท่ีนานายจิตรกร  หมูท่ี 4 ต.ทะเมนชัย
-จุดทํางาน จุดท่ี 1 บริเวณท่ีนานายรวน เซ็งรัมย หมูท่ี4 ต.ทะเมนชัย

จุดท่ี 2 บริเวณท่ีนานายพรมมา  สาครรัมย หมูท่ี 4
รายละเอียดโครงการ : ขุดลอกปากกวาง 12 เมตร ยาว 143 เมตร ลึกโดยเฉลี่ย 2 เมตร
วางทอขนาด Ø 0.60 เมตร จํานวน 8 ทอน 2 แถว พรอมเทคอนกรีตรัดปากทอ วางทอ
ขนาด Ø 0.40 เมตร จํานวน 5 ทอน ปริมาณดินขุดไมนอยกวา 2,574 ลูกบาศกเมตร
ปริมาณดินทางขามไมนอยกวา 95 ลูกบาศกเมตร พรอมติดตั้งปายโครงการ จํานวน 1 ปาย
และปายแนะนํากอนเขาดําเนินการกอสราง จํานวน 1 ปาย
รายละเอียดตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัยกําหนด
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ประกอบกับแผนพัฒนาสามป
(พ.ศ.2558-2560) ในหนาท่ี 27
เหตุผลความจําเปน เนื่องจากมีสภาพตื้นเขิน ทําใหเก็บกักน้ําไดนอยและไมมีทางขามถาวร
ประชาชนไดรับความเดือดรอนในการขนถายผลิตผลทางการเกษตร และการสัญจร
จึงจําเปนตองใชจายเงินสะสมเพ่ือกอสรางใหประชาชนใชน้ําเพ่ือการเกษตรไดตลอดท้ังป
และไมสามารถใชจายงบประมาณรายจายประจําปได เพราะงบประมาณไมเพียงพอ
งบประมาณในการกอสราง 183,000 บาท
1.14 โครงการขุดลอกสระน้ํา (สระหนองแปน) บานหนองไทร หมูท่ี 8 ตําบลทะเมนชัย
จุดท่ีตั้งโครงการ  บริเวณสระน้ําสาธารณประโยชนหนองแปน หมูท่ี 8 ต.ทะเมนชัย
รายละเอียดโครงการ : ขุดลอกสระน้ํา (สระหนองแปน) กวาง 60 เมตร ยาว 120 เมตร
ลึก 3.00 เมตร ปริมาณดินขุดไมนอยกวา 13,838 ลูกบาศกเมตร พรอมติดตั้งปาย
โครงการ จํานวน 1 ปาย และปายแนะนําโครงการกอนเขาดําเนินการกอสราง
จํานวน 1 ปาย
รายละเอียดตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัยกําหนด
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ประกอบกับแผนพัฒนาสามป
(พ.ศ.2558-2560) ในหนาท่ี 27
เหตุผลความจําเปน เนื่องจากมีสภาพเดิมตื้นเขิน ทําใหเก็บกักน้ําไดนอยไมเพียงพอตอการ
ผลิตระบบประปาหมูบาน เพ่ือเปนการบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน จึงจําเปนตอง
ใชจายเงินสะสม และไมสามารถใชจายงบประมาณรายจายประจําปได เพราะงบประมาณไม
เพียงพอ
งบประมาณในการกอสราง 480,000 บาท

1.15โครงการขุดลอกสระน้ําสาธารณะ (สระหนองบัว) บานหนองบัว หมูท่ี 9 ตําบลทะเมนชัย
-จุดท่ีตั้งโครงการ สระน้ําสาธารณประโยชนสระหนองบัว หมูท่ี 9 ต.ทะเมนชัย
รายละเอียดโครงการ: ขุดลอกสระน้ําสาธารณะประโยชน สระหนองบัว กวาง 90 เมตร
ยาว 90 เมตร ลึก 1.90 เมตร ปริมาณดินขุดไมนอยกวา 14,446.14 ลูกบาศกเมตร
พรอมติดตั้งปายโครงการ จํานวน 1 ปาย และปายแนะนํากอนเขาดําเนินการ
จํานวน 1 ปาย
รายละเอียดตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัยกําหนด
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ประกอบกับแผนพัฒนาสามป
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(พ.ศ.2558-2560) ในหนาท่ี 27
เหตุผลความจําเปน เนื่องจากมีสภาพตื้นเขิน ทําใหเก็บกักน้ําไดนอยไมเพียงพอตอการผลิต
ระบบประปาหมูบาน จึงจําเปนตองใชจายเงินสะสมเพ่ือบรรเทาความเดือดรอนของ
ประชาชน และไมสามารถใชจายงบประมาณรายจายประจําปได เพราะงบประมาณไม
เพียงพอ หากดําเนินการชวงนี้จะทันรองรับน้ําฝนของปนี้
งบประมาณในการกอสราง 500,000 บาท
1.16 โครงการขุดลอกสระน้ําสาธารณะ (สระหนองอีเนิก) บานหนองมวงนอย หมูท่ี 10
ตําบลทะเมนชัย

-จุดท่ีตั้งโครงการ สระน้ําสาธารณประโยชน หนองอีเนิก หมูท่ี 10 ต.ทะเมนชัย
รายละเอียดโครงการ ขุดลอกสระน้ําสาธารณประโยชน (สระหนองอีเนิก) ขุดลอกทิศ
ตะวันออกกวาง 70 เมตร ทิศตะวันตกกวาง 120 เมตร ยาว 100 เมตร ลึกโดยเฉลี่ย
4.50 เมตร ปริมาณดินขุดไมนอยกวา 28,900 ลูกบาศกเมตร พรอมติดตั้งปายโครงการ
จํานวน 1 ปาย และปายแนะนํากอนเขาดําเนินการกอสราง จํานวน 1 ปาย
รายละเอียดตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัยกําหนด
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ประกอบกับแผนพัฒนาสามป

(พ.ศ.2558-2560) ในหนาท่ี 27
เหตุผลความจําเปน เนื่องจากมีสภาพตื้นเขิน ทําใหเก็บกักน้ําไดนอย ไมเพียงพอตอความ
ตองการเนื่องจากสระน้ําแหงนี้จะเปนแหลงน้ําท่ีองคการบริหารสวนตําบลนําไป
แจกจาย ใหกับประชาชนในชวงหนาแลง สํารองไวเม่ือเกิดภัยตางๆ และประชาชน
ใชในการปลูกพืชผักสวนครัว เพ่ือบริโภคและขายเปนสงเสริมรายไดอีกทาง หากดําเนินขุด
ลอกจะทําใหรองรับน้ําไดมากข้ึน ทําใหประหยัดงบประมาณในการเดินทางไปรับ
น้ําท่ีอําเภอลําปลายมาศ จึงจําเปนตองใชจายเงินสะสมเพ่ือใหประชาชนมีน้ําใช
ตลอดท้ังป และเปนการประหยัดงบประมาณของทางราชการและลดการใช
พลังงาน ท้ังนีไ้มสามารถใชจายงบประมาณรายจายประจําปได เพราะ
งบประมาณไมเพียงพอ
งบประมาณในการกอสราง 1,000,000 บาท
1.17 โครงการขุดเจาะบอประปาบาดาล บานใหมอัมพวัน หมูท่ี 17 ตําบลทะเมนชัย
-จุดท่ีตั้งโครงการ  ศาลากลางหมูบาน หมูท่ี 17 บานใหมอัมพวัน ต.ทะเมนชัย
-รายละเอียดโครงการ ขุดเจาะบอบาดาล ขนาด Ø 4” พรอมอุปกรณปากบอ
จํานวน 1 บอ
รายละเอียดตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัยกําหนด
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ประกอบกับแผนพัฒนาสามป
(พ.ศ.2558-2560) ในหนาท่ี 27
เหตุผลความจําเปน เนื่องจากบอบาดาลท่ีใชผลิตระบบประปาหมูบานเดิมอยูใน
ท่ีของเอกชน (ผูใหญบานเกา) หลังจากท่ีไมไดดํารงตําแหนงแลวมีปญหาในการใช
และแจงใหยายออกไปใชสถานท่ีอ่ืน เพ่ือบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนให
มีน้ําเพ่ือการบริโภค จึงจําเปนตองใชจายเงินสะสมเพ่ือขุดเจาะบอบาลให
ประชาชนไดใชน้ําตลอดท้ังป และไมสามารถใชจายงบประมาณรายจายประจําป
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ได เพราะประมาณไมเพียงพอ
งบประมาณในการกอสราง 50,000 บาท
1.18โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานหนองน้ําขุน หมูท่ี 11 ตําบลทะเมนชัย
ท่ีตั้งโครงการ หอถังสูงประปาหมูบาน หมูท่ี 11 ต.ทะเมนชัย
รายละเอียดโครงการ : ขุดเจาะบอบาดาล ขนาด Ø 6” พรอมอุปกรณปากบอ
จํานวน 1 บอ
รายละเอียดตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัยกําหนด
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาประกอบกับแผนพัฒนาสามป
(พ.ศ.2558-2560) ในหนาท่ี 27
เหตุผลความจําเปน เนื่องจากบอบาดาลท่ีใชผลิตระบบประปาหมูบาน อยูไกล
จากถังประปาหมูบานทําใหแรงดันน้ําไมเพียงพอ ทําใหการไหลของน้ําไม

สมํ่าเสมอประชาชนไดรับความเดือดรอนในการใชน้ําจึงจําเปนตองใชจายเงิน
สะสมเพ่ือขุดเจาะบอบาดาลใหประชาชนไดใชน้ําตลอดท้ังปและไมสามารถใชจาย
งบประมาณรายจายประจําปได เพราะงบประมาณไมเพียงพอ
งบประมาณในการกอสราง 75,000 บาท

ประธาน นายก อบต.ไดชี้แจงรายละเอียดเก่ียวการจายขาดเงินสะสมเรียบรอยแลวมีทานใด
สอบถามหรือไม

ส.อบต.ปญจพล แสนรัมย สอบถามวาโครงการถนนคอนกรีตเหตุใดยอดของแตละหมูบานไม
เทากัน ขุดลอกสระน้ําหนองอีเนิกและกอสรางถนนหมูท่ี 16 จะทับซอนกับ
งบประมาณของอําเภอหรือไม

ประธานฯ เชิญผูท่ีเก่ียวของอธิบาย
นายกฯ อธิบายใหท่ีประชุมทราบดังนี้

1.เหตุท่ีงบประมาณของแตละบานไมเทากันนั้น บางบานใสทอคอนกรีต
บางบานไมใส ความกวาง พ้ืนท่ีบาง ทุกอยางเปนตัวแปรไดหมด
2.งบประมาณไมทับซอนเนื่องจากโครงการเหลานี้เราเสนอเพ่ือบรรจุเขา
แผนของแตหนวยงานกรณีเกินศักยภาพ
3.การขยายถนนไมถึงวัด ขอดําเนินการชวงชวงสามแยก รพ.สต.กอน
เนื่องจากบริเวณนั้นคอยขางอันตราย และมีตลาดนัด จึงอยากขยายถนนใหกวาง
ข้ึน

ท่ีประชุม รับทราบ
ประธานฯ มีทานใดจะสอบถามอีกหรือไม
ท่ีประชุม ไมมี
ประธานฯ กอนท่ีจะมีการขอมติการจายขาดเงินสะสมมีทานใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม
ปลัด อบต. กอนท่ีจะลงมติขอชี้แจงเก่ียวกับการซักซอมความเขาใจเก่ียวกับการใชจายเงิน

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งระเบียบและหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ
มีดังนี้

1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547
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และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2548
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0808.4/ว3161 ลงวันท่ี 12 ตุลาคม

2553
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ ว 2150 ลงวันท่ี 27

พฤษภาคม 2556
โดยสรุปคือ การจายขาดเงินสะสมเปนคาครุภัณฑ คาท่ีดินและสิ่งกอสรางท่ีมิใช
เรื่องเรงดวน ใหพิจารณาจัดทําเปนงบประมาณรายจายประจําป หรือ
งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม หรือโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายประจําป
มาตั้งกอนเปนลําดับแรก และตองเปนโครงการท่ีอยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน และมี
เงินสะสมคงเหลือเพียงพอในการบริหารงาน เพ่ือใหการใชจายเงินสะสมเปนไป
ดวยความถูกตอง เกิดประโยชนสูงสุดและเปนการรักษาไวซึ่งวินัยทางการเงินการ
คลัง จึงขอใหสภาฯไดพิจารณาโดยรอบคอบกอนการอนุมัติ และในฐานะ
เจาหนาท่ีงบประมาณเห็นควรดําเนินการตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกลาว
ขางตนเปนลําดับแรก

ท่ีประชุม รับทราบ
ประธานฯ ขอเชิญผูอํานวยการกองคลัง ไดชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับเงินสะสมท่ี

อบต.ทะเมนชัยมีอยู ณ ขณะนี้
ผอ.กองคลัง รายละเอียดเงินสะสมปรากฏตามแบบรายละเอียดประกอบการขออนุมัติให

จายเงินสะสม ตามเอกสารท่ีแจกไป เงินสะสมท่ีหักคาใชจายตามระเบียบแลว
มียอดเงินสะสม ณ วันท่ี 30 พฤศจกิายน 2558 จํานวน 22,436,881.45
บาท ซึ่งในการพิจารณาใชเงินสะสม ก็เห็นควรดําเนินการตามท่ีปลัด อบต.ได
ชี้แจงไปแลวนั้น หากสภายืนยันท่ีจะจายขาดจะตองมีสวนรับผิดชอบเนื่องจาก
เปนผูอนุมัติ

ประธานฯ ตามท่ีปลัด อบต.และผอ.กองคลังไดชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับการจายขาดเงิน
สะสมใหทราบแลวนั้น มีทานใดจะเสนอความคิดเห็นหรือไม

นายสมพร  พูนนอก ไดแสดงความคิดเห็นวาตามท่ีปลัด อบต. และผอ.กองคลังไดชี้แจงไปนั้นก็ถือวา
ถูกตองตามระเบียบและหนังสือสั่งการ แตในความเปนจริงไมรูเม่ือใดเราจะ
แกปญหาความเดือดรอนของพ่ีนองประชาชนได เพราะในปหนึ่งๆเรามีงบ
พัฒนาใหแตละหมูบานเพียงสองแสนกวาบาท เม่ือถึงหนาฝนก็จะประสบ
ปญหาเดิมๆ ถนนเละ น้ําทวมขังเปนหลุมบอ พอหนาแลงก็ประสบปญหาขาด
แคลนน้ําซึ่งเราประสบมาทุกป ทําไมเราไมแกไข ในเม่ือก็พอจะใชจายไดมาก
อยู ถาจะใหตั้งเปนงบประมาณรายจายประจําปก็เหมือนเดิมหรือใหโอนหรือ
แกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณมีคาเทาเดิมเพราะเงินมันมีแคนี้บานละสองแสน
กวาปหนึ่งสองลานกวา ซึ่งมันไมเพียงพอถาจะแกไขปญหามันตองสิบกวาลาน
ข้ึนไป จึงขอสนับสนุนใหจายขาดเงินสะสม ซึ่งดูแลวไมนาจะมีผลกระทบตอ
สถานะทางการคลังมากเทาไหร

ประธาน ไมทราบวามีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม
ท่ีประชุม ไมมี
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ประธาน เม่ือไมมีสมาชิกทานใดอภิปรายเพ่ิมเติม จึงขอหารือท่ีประชุมวาจะลงมติโครงการท่ี
ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมในครั้งนี้แยกเปนรายโครงการหรือคราวเดียวกันท้ังหมด
ทุกโครงการ

ส.อบต.สายทอง  ชารีคาน เสนอใหขอมติท่ีประชุมคราวเดียวกันท้ังหมดทุกโครงการ
ผูรับรอง 1) นายจํานง ทราบรัมย 2) นางสรอย อินทะเว
ประธาน ไมทราบวามีสมาชิกทานใดเสนอเปนอยางอ่ืนเพ่ิมเติม
ท่ีประชุม ไมมี
ประธาน เม่ือไมมีสมาชิกทานใดเสนอเปนอยางอ่ืนอีกเปนอันวาท่ีประชุมมีมติใหลงมติใน

คราวเดียวกันท้ังหมดทุกโครงการ
จึงขอใหท่ีประชุมพิจารณาวาจะอนุมัตใิหจายขาดเงินสะสมในครั้งนี้ เปนเงิน
7,932,000 บาทเพ่ือจายเปนคาดําเนินการโครงการตางๆ ตามท่ีนายกองคการ
บริหารสวนตําบลเสนอหรือไม

ท่ีประชุม มีมติอนุมัติใหจายขาดเงินสะสม เปนเงินจํานวน 7,932,000 บาท ตามท่ีนายก
องคการบริหารสวนตําบลเสนอดวยมติเสียงขางมาก (เห็นดวย 17 เสียงไมเห็น
ดวย 0 เสียง และงดออกเสียง 2 เสียง)

ประธานฯ                              เม่ือท่ีประชุมมีมติอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมเรียบรอยแลวก็คงจะไดดําเนินการ
ตามระเบียบตอไป
4.4 การจัดการขยะมูลฝอยตกคางสะสมในสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยท่ีไม
ถูกหลักวิชาการ

ประธานฯ                             เชิญเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของชี้แจงรายละเอียด
รองปลัด อบต. ดวยไดรับแจงจากสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดบุรีรัมย

ใหพิจารณาดําเนินการตามแนวทางการดําเนินงานของ Road map การจัดการ
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในพ้ืนท่ี บานหนองมวงใต หมูท่ี 15 ซึ่งมีบอ

ขยะอยูดานทิศใต อบต.ซึ่งชาวบานนําขยะไปท้ิงกันเอง โดยท้ิงแบบกลาดเกลื่อน
เต็มถนนไปหมด ไมมีการคัดแยก เปนภาพท่ีไมงามตานัก ฉะนั้นทางสํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมฯจึงแจงใหดําเนินการ ดังนี้
1.สํารวจบอขยะมูลฝอยและปริมาณขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ี
2.ปดระบบกําจัดขยะมูลฝอยแบบไมถูกตองตามหลักวิชาการท่ีมีอยูในพ้ืนท่ี
3.กําหนดเขตหามเทกองขยะมูลฝอย (No More Open Dump)
4. สงเสริมใหชุมชนมีการจัดการขยะมูลฝอยท่ีตนทาง (3R)
5.สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยท่ีเปนของงเอกชนและดําเนินการไมถูกตองใหบังคับ
ใชกฎหมายใหดําเนินการอยางถูกตอง
ท้ังนี้หากไมสามารถดําเนินการไดใหแจงปญหาอุปสรรคไปยังสํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดบุรีรัมย และใหรายงานผลเบื้องตน
ภายในวันท่ี 22 ธันวาคม 2558

ปลัด อบต. ชี้แจงเพ่ิมเติมวา เนื่องจากทางรัฐบาลถือวาปญหาเรื่องขยะเปนวาระแหงชาติท่ี
ทุกภาคสวนตองใหความสําคัญ จังหวัดบุรีรัมยจึงไดดําเนินการจัดทําแผนบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดบุรีรัมยระยะ 5 ป (พ.ศ.2558-2562) และ
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สอดคลองกับ Road Map (แผนกุลยุทธ หรือแผนท่ีการเดินทาง)การจัดการขยะ
ของประเทศ โดยมีแนวทางการแกไขปญหาขยะมูลฝอย 4 ประการ คือ
1) กําจัดขยะมูลฝอยตกคางสะสมในสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีวิกฤต

(ขยะมูลฝอยเกา)
2) สรางรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย (ขยะมูลฝอยใหม)
3) วางระเบียบ มาตรการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
4) สรางวินัยคนในชาติมุงสูการจัดการท่ียั่งยืน ซึ่งในกรณีท่ีจะปดบอขยะ

หมูท่ี 15 จึงขอความรวมมือจากทุกหมูบานประชาสัมพันธใหพ่ีนองประชาชน
ไดรับทราบ และขอใหจัดการขยะของบานเรือนตนเองกอนท้ิง คัดแยกขยะตนทาง
สรางมูลคาของขยะใหเกิดข้ึน ซึ่ง อบต.ทะเมนชัยไดมีโครงการเก่ียวกับเรื่องการ

บริหารจัดการขยะไวอบรมใหพ่ีนองประชาชนในเร็ววันนี้ จึงตองอภัยท่ีจําเปนตอง
ดําเนินการปด คงจะหาท่ีท้ิงใหไมไดจึงขอใหจัดการกันเองในครัวเรือน

ประธานฯ มีทานใดจะแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม
ผญบ.หมูท่ี 15 จะไดดําเนินการประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
ส.อบต.สนั่น   แซมรัมย เห็นดวยอยางยิ่งท่ีจะปดบอขยะเนื่องจากสรางความรําคราญตาใหกับผูพบเห็น

เพราะบางรายท้ิงตรงทางเขา ขยะเนาเหม็นสรางความรําคราญ
ส.อบต.ทวีศักดิ์ บุตดาวัน เห็นดวยท่ีจะปดบอขยะเนื่องจากดานลางเปนแหลงน้ํา
ประธานฯ ขอบคุณผูนําชุมชนท่ีเขารวมประชุม ทาง อบต.จําเปนตองดําเนินการปดตาม

หนังสือท่ีแจงประสานมา จึงขอความรวมมือผูใหญบานทุกหมูบานได
ประชาสัมพันธใหประชาชนเขาใจถึงเหตุผลความจําเปน และขอมติท่ีประชุมวา
เห็นดวยหรือไม

ท่ีประชุม มีมติเห็นดวย จํานวน 17 เสียง
ไมเห็นดวย                     จํานวน 0 เสียง
งดออกเสียง จํานวน 2 เสียง
เม่ือท่ีจะประชุมเห็นชอบแลวจะไดรายงานจังหวัดตอไปและจะทําหนังสือ
ขอความรวมมือประชาสัมพันธใหประชาชนทราบในลําดับตอไป

ระเบียบวาระท่ี5 เรื่องอ่ืนๆ (ถามี)
ประธานฯ สําหรับวาระนี้จะเปนการพูดคุย ซึ่งทานผูนําสามารถแสดงความคิดเห็นหรือเสนอ

เรื่องตางๆได ลําดับแรกขอแจงการศึกษาดูงานของป 2559 วาทานใดมี
ความคิดเห็นอยางไร

ส.อบต.นนทกร  ดวงทอง เสนอใหศึกษาดูงานในสวนสถานท่ีท่ีสามารถนํามาปฏิบัติไดหรือสอดคลองกับ
บริบทของทองถ่ิน

รองประธานสภาฯ เสนอควรงดจัดการศึกษาดูงาน เนื่องจากเห็นวาสิ้นเปลืองงบประมาณ
นายก อบต. ชี้แจงตอท่ีประชุมวา เรื่องการศึกษาดูงานหากมองวาเปนการสิ้นเปลือง

งบประมาณก็ใชแตอยาลืมวาการพัฒนาคนหรือบุคลากรก็เปนสิ่งสําคัญ ถาหาก
มัวแตมองเรื่องความสิ้นเปลือง เราก็จะอยูแคนี้ท้ังๆท่ีทุกวันนี้โลกเดินไปไกล
แลว การศึกษาดูงานคือการไปดูเขาแลวกลับมาดูเราวาเขาอยางไรถึงประสบ
ผลสําเร็จบริหารจัดการอยางไรรายไดถึงเพ่ิมข้ึน เราไปดูเพ่ือนําสิ่งท่ีดีท่ี
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สามารถปฏิบัติไดมาใชใหเกิดประโยชน
ส.อบต.ไสว  คะโลรัมย เห็นดวยอยางยิ่ง
ส.อบต.สนั่น แซมรัมย เห็นดวยกับการศึกษาดูงานเพราะเปนการเปดวิสัยทัศน มุมมองใหมๆ
ประธานฯ หารือเรื่องการทําบุญเลี้ยงพระเนื่องโอกาสสงทายปเกาตอนรับปใหม
ท่ีประชุม มีมติ กําหนดจัดงานในวันท่ี 30 มกราคม 2558 โดยใหสมาชิกสภาฯ

พนักงาน ลูกจาง จัดทําอาหารเลี้ยงพระคนละหนึ่งอยางหรือแตศรัทธา
และของขวัญท่ีจะใชจับแลกเปลี่ยนกันไมต่ํากวา 500 บาท

ประธานฯ สอบถามท่ีประชุมวามีผูใดจะสอบถามอีกหรือไม
ท่ีประชุม ไมมีผูสอบถาม
ประธานฯ กลาวขอบคุณและปดการประชุม

(ลงชื่อ) ชดาภา  สดุสายเนตร ผูบันทึกการประชุม
(นางสาวชดาภา  สุดสายเนตร )

เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย

(ลงชื่อ) แสงเพ็ชร  เชือบรัมย ผูดําเนินการประชุม
(นายแสงเพ็ชร  เชือบรัมย)

ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย


