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(สำเนา)
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน
สมัยประชุม สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี ๒๕๖5
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน
ผู้มาประชุม
ลำดับที่
๑
๒
๓
4
5
6
7
8
9
10
11
12
๑3
14
ผู้ไม่มาประชุม
ลำดับ
ที่
๑

ชื่อ-สกุล
นางวิไล สมพร
นางนิธิสา สิงห์จันทร์
นางสาววิชุดา ชนาวงค์
นายสมาน หงษ์ทอง
นายชาน ยางธิสาร
นายชื่น พาผล
นายทรงศักดิ์ อมฤกษ์
นายอำนาจ สายบุตร
นางพรพรรณ แก่กลาง
นายพรชัย เปียกสันเทียะ
นายธนชัย ไม้สันเทียะ
นายปฏิภาณ ชนะภัย
นางสาวกัญญา ศรีนอก
นายปณวัฒน์ ประกายเพชร
ชื่อ-สกุล
นายอัคราช โพยนอก

ตำแหน่ง
ประธานสภาฯ
รองประธานสภาฯ
ส.อบต. หมู่ ๑
ส.อบต. หมู่ 3
ส.อบต. หมู่ 4
ส.อบต. หมู่ 5
ส.อบต. หมู่ 7
ส.อบต. หมู่ 8
ส.อบต. หมู่ 9
ส.อบต. หมู่ 10
ส.อบต. หมู่ ๑1
ส.อบต. หมู่ ๑2
ส.อบต. หมู่ ๑3
เลขานุการสภาฯ

ลายมือชื่อ
วิไล สมพร
นิธิสา สิงห์จันทร์
วิชุดา ชนาวงค์
สมาน หงษ์ทอง
ชาน ยางธิสาร
ชื่น พาผล
ทรงศักดิ์ อมฤกษ์
อำนาจ สายบุตร
พรพรรณ แก่กลาง
พรชัย เปียกสันเทียะ
ธนชัย ไม้สันเทียะ
ปฏิภาณ ชนะภัย
กัญญา ศรีนอก
ปณวัฒน์ ประกายเพชร

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ

สมาชิกฯหมู่ที่ 2

ลา

ตำแหน่ง
นายก อบต. ตาเนิน
รองนายก อบต.ตาเนิน
รองนายก อบต.ตาเนิน
เลขานุการนายก อบต.ตาเนิน
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง
หัวหน้าสำนักปลัด
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
นักทรัพยากรบุคคล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลายมือชื่อ
พัชรี สงคราม
อนุพรรณ์ จันทร์จอม
ชูชาติ หวังกล่อมกลาง
กิ่งกาญจน์ จิตรมา
ชูวิทย์ พิมสิม
บัณฑิต เนียมชัยภูมิ
สามารถ มาตรอิทธิพล
ประกามาต เสวกานันท์
เสกสรรค์ ธีระทวีสินชัย
เสาวนิตย์ ประยูรพันธ์

หมายเหตุ

หมายเหตุ

ผู้เข้าร่วมประชุม
ลำดับที่
๑
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อ-สกุล
นางพัชรี สงคราม
นายอนุพรรณ์ จันทร์จอม
นายชูชาติ หวังกล่อมกลาง
น.ส.กิ่งกาญจน์ จิตรมา
นายชูวิทย์ พิมสิม
นายบัณฑิต เนียมชัยภูมิ
นายสามารถ มาตรอิทธิพล
นางประกามาต เสวกานันท์
นายเสกสรรค์ ธีระทวีสินชัย
นางสาวเสาวนิตย์ ประยูรพันธ์

หมายเหตุ

4
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

นางสาวเสาวภาคย์ แสงภักดี
นางสาวยุภาภรณ์ พันธะไหล
นางปิยาภรณ์ กกกลาง
นางสาวนันทวัน ยิ้มประเสริฐ
นางสาวพิมพ์พิศา สุนสุรัตน์
นางสาวพรพิมล เพ็ชรเหล็ก
นางพรทิพย์ คีรีนิล
นางเรณู กาละ
นางสาวศรุตา เขยนอก
นางกาญจนาพร ภาษิต
นายพิจักษณ์ภพ พงศ์วิเศษ
นายณัฐพงศ์ บุญหนา
น.ส.นภัสศรณ์ ต่อโชติ
นางยุพดี เอกบัว
นางปัญจมา กว้างนอก

นักพัฒนาชุมชน
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการสาธารณสุข
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ครู
ครู
ครู
ผอ.รพ.สต.โกรกกุลา
ผอ.ร.ร.บ้านหนองขาม

เสาวภาคย์ แสงภักดี
ยุภาภรณ์ พันธะไหล
ปิยาภรณ์ กกกลาง
นันทวัน ยิ้มประเสริฐ
พิมพ์พิศา สุนสุรัตน์
พรพิมล เพ็ชรเหล็ก
พรทิพย์ คีรีนิล
เรณู กาละ
ศรุตา เขยนอก
กาญจนาพร ภาษิต
พิจักษณ์ภพ พงศ์วิเศษ
ผอ.ร.ร.ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร ณัฐพงศ์ บุญหนา
ผอ.ร.ร. บ้านโกรกกุลา
นภัสศรณ์ ต่อโชติ
ผอ.ร.ร. บ้านสามหลักพัฒนา ยุพดี เอกบัว
รก.ผอ.ร.ร.บ้านหนองแขม
ปัญจมา กว้างนอก

เริ่มประชุม เวลา 09.0๐ น.
นายปณวัฒน์ ประกายเพชร
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วเลขาสภาฯ ได้นับจำนวนผู้เข้าประชุม จำนวน 13
เลขานุการสภาฯ
คน ที่ประชุมพร้อมแล้ว เรียนเชิญประธานสภาฯ ได้จุดธูปเทียนเพื่อสวดมนต์บูชา
พระรัตนไตรพร้อมกัน และดำเนินการประชุมตามวาระการประชุมต่อไป
นางวิไล สมพร
ประธานสภาฯ

เมือ่ ที่ประชุมพร้อมแล้ว ขอเปิดการประชุมสมัย สามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565
เรียนผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้มีเกียรติทุกท่าน วันนี้ท่านสมาชิก ลา 1 ท่าน คือ
นายอัคราช โพยนอก สมาชิกหมู่ที่ 2 ขอแจ้งให้ท่านสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่านทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นางวิไล สมพร
ประธานสภาฯ

เรื่องประธานจะแจ้งให้ทราบคือ เรื่อง การเข้าร่วมฝึกอบรม ของสมาชิกสภาฯ ของ
เรา ซึ่งจะได้ให้ท่าน เลขาสภาฯ ได้นำเรียนรายละเอียดในวาระอื่นๆ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน
นางวิไล สมพร
ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ 2 เป็นการรับรองรายงานการประชุมของการประชุมสภาฯ ครั้งก่อน
ซึง่ ในครั้งก่อนเราได้ประชุมสภาฯ เป็นครั้งแรกของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ตาเนิน ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา จะขอให้ทางสมาชิสภา เราได้รับรอง
รายงานการประชุมในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องกระทู้ถาม
- ไม่มี -
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
นางวิไล สมพร
ประธานสภาฯ

เรื่อง ผู้บริหารแถลงนโยบายต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ตาเนิน ขอเรียนเชิญท่าน พัชรี สงคราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ได้
นำเสนอ แถลงนโยบายต่อที่ประชุมสภา ฯ

นางพัชรี สงคราม
นายก อบต.ตาเนิน

เรียน ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
และท่านผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ก่อนอื่นก็ขอแสดงความยินดีกับท่าน
สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ที่ได้รับความไว้วางใจได้เข้ามาเป็นตัวแทนของพี่น้อง
ประชาชนชาวตำบลตาเนินของเราเพื่อร่วมงาน ในการพัฒนาตำบลตาเนินของเรา
ยินดีด้วยกับทุกท่าน
ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ไปเมื่อวันอาทิตย์
ที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ผลคะแนนตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ปรากฏว่า ดิฉันนางพัชรี สงคราม ได้คะแนนสูงสุดและคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ให้ดิฉันดำรงตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2562 ตามมาตรา 58/5 กำหนดว่า ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบล แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยไม่มีการลงมติภายใน 30 วัน นับแต่วันประกาศผล
การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารตำบล ดิฉัน นางพัชรี สงคราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน จึงขอ
แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ซึ่งมีนโยบายทั้งหมด 9 ด้าน ดังต่อไปนี้
1. นโยบายด้านการศึกษา
1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทั้งระดับก่อนปฐมวัย ระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา ทั้งใน
ด้านอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) วัสดุอุปกรณ์ที่ส่งเสริมการเรียนการสอน พร้อมบุคลากรผู้สอน แก่เด็ก
ก่อนปฐมวัย เด็กปฐมวัย เพื่อเป็นพื้นฐานนำไปสู่การพัฒนาด้านการศึกษาในระดับสูงขึ้นต่อไป
1.2 สนับสนุนการเรียนการสอนทางศาสนา การศึกษานอกระบบ นอกหลักสูตรเพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพของผู้เรียน
1.3 ส่งเสริมด้านความรู้ แก่กลุ่มต่างๆ ที่จัดตั้งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ด้านวิชาการด้านทักษะอาชีพ
ของกลุ่มต่างๆ
2. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2.1 ด้านถนน ถนนภายในเขตตำบลตาเนิน จะได้รับการก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงให้มีสภาพ มั่นคง
แข็งแรง สวยงาม ประชาชนสามารถใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกปลอดภัย
2.2 ด้านแหล่งน้ำ จัดหาก่อสร้างปรับปรุงแหล่งน้ำ ให้เพียงพอต่อการเกษตร การอุปโภคบริโภค
จัดหาระบบประปาให้กับหมู่บ้านให้เพียงพอ และทั่วถึง
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2.3 ด้านไฟฟ้า เป็นภาระการให้บริการเรื่องติดต่อขอใช้กระแสไฟฟ้าให้กับประชาชน ที่ยังไม่มีไฟฟ้า
ใช้และขอขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ เพิ่มเติมให้ทั่วถึงตามถนนสาธารณะ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของ
ประชาชนในการสัญจรในเวลากลางคืน ด้วยการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ (พลังงานแสงอาทิตย์)
3. นโยบายสวัสดิการสังคมสงเคราะห์
3.1 ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ
3.2 สำรวจจำนวนผู้สูงอายุ เพื่อจัดทำบัญชีให้เป็นปัจจุบัน และจัดหางบประมาณในการให้ความ
ช่วยเหลือ
3.3 สำรวจผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส เพื่อจัดทำบัญชีและงบประมาณในการให้ความช่วยเหลือ
4. นโยบายด้านการกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.1 จัดการแข่งขันกีฬาระหว่างหมู่บ้าน พร้อมทั้งสนับสนุนการกีฬาของตำบลตาเนิน ให้พัฒนาขึ้น
ไปสู่ระดับตำบล ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด พร้อมทั้งสนับสนุนและจัดหาวัสดุอุปกรณ์การกีฬาให้เพียงพอต่อ
การแข่งขัน และฝึกซ้อม
4.2 ส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ โดยการจัดอุปกรณ์การกีฬาตามความ
ต้องการ และสภาพพื้นที่ของแต่ละหมู่บ้าน
4.3 ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาในพื้นที่ตำบลตาเนิน โดยเน้นให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น
4.4 ส่งเสริมและสนับสนุนงานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นให้เป็น
เอกลักษณ์ที่โดดเด่นของตำบลตาเนิน
4.5 ร่วมกับประชาชนผู้นำหมู่บ้านผู้นำตำบลจัดงานประเพณีต่างๆ หรือสนับสนุนงบประมาณในการ
จัดกิจกรรมให้เกิดความต่อเนื่องเป็นประเพณี
5. นโยบายด้านสาธารณสุข
5.1 ร่วมมือกับสาธารณสุขประจำตำบล อสม. แต่ละหมู่บ้าน จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพแก่
ประชาชนทุกระดับ รวมทั้งผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
5.2 เฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคระบาด โรคติดต่อต่างๆ ตามประกาศของทางราชการอย่าง
สม่ำเสมอ รวดเร็วและร่วมกับส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนิน การป้องกันและแก้ไขปัญหา
5.3 ส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ ของ อสม. หมู่บ้านอย่างทั่วถึง
6. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
6.1 บำรุงรักษา แหล่งน้ำ ทางน้ำอย่างต่อเนื่อง
6.2 สนับสนุนการรักษาความสะอาดของถนน และทางเดินภายในหมู่บ้าน ตำบล
6.3 รณรงค์การกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล โดยจัดให้มีการบริหารจัดการการจัดเก็บการทิ้ง การ
ทำลาย โดยการร่วมกับประชาคมหมู่บ้าน สาธารณสุขประจำตำบลและส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง
6.4 คุ้มครอง ดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในชุมชน
6.5 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนพลังงานระดับชุมชน และระดับครัวเรือนในการรู้จักใช้พลังงาน
อย่างคุ้มค่า และการใช้พลังงานทางเลือก
6.6 สนับสนุนการปลูกต้นไม้ทุกหมู่บ้าน เพื่อเพิ่มอากาศบริสุทธิ์และความมั่งคงด้านเศรษฐกิจของ
ครัวเรือน
7. นโยบายด้านเศรษฐกิจ
7.1 ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ ให้มีความเข้มแข็งมีรายได้มั่นคง
7.2 ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพสินค้า OTOP ให้มีการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์อยู่เสมอ สร้าง
แบรนด์ ของชุมชนเอง เพื่อเข้าสู่ตลาดระดับประเทศ
7.3 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงกีฬา
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8. นโยบายด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
8.1 รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และอบายมุขทุกชนิด
8.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกรูปแบบ
8.3 ส่งเสริมและป้องกันปัญหาอาชญากรรม และยาเสพติดร่วมกับส่วนราชการตามนโยบายของ
จังหวัด และรัฐบาล
9. นโยบายด้านการบริหาร การเมืองและการปกครอง
9.1 ส่งเสริมการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
9.2 การบริหารงานจะต้องอยู่บนหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน และหลัก ธรรมาภิบาล
9.3 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร ให้มีวิสัยทัศน์ในการทำงาน มุ่งเน้นการทำงาน เป็นทีม มีวินัย
มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีจิตอาสา
การกำหนดนโยบาย การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเนินของดิฉันได้ตั้งอยู่บน
พื้นฐานความเป็นจริงด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อให้สามารถดำเนินนโยบาย
จนบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ การปฏิบัติงาน ตามอำนาจหน้าที่จะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชนตำบลตาเนิน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
แสดงความคิดเห็น การจัดทำประชาคม การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน อย่างโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร การทำงานทั้งหลายเหล่านี้ ตามนโยบายที่ดิฉันได้แถลงมานั้น จะสำเร็จได้ต้องได้รับความร่วมมือ
ร่วมใจจากท่านประธานสภา สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ผู้ทรงเกียรติ ข้าราชการ พนักงาน
เจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตาเนิน และประชาชนชาวตำบลตาเนินทุกท่าน ดิฉันจะได้นำ
นโยบายที่กล่าวมานี้ ไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนชาวตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
ให้มากที่สุด ต่อไป ขอขอบคุณค่ะ
นางวิไล สมพร
ประธานสภาฯ

ขอบคุณท่านนายก ท่านพัชรี สงคราม ท่านได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลตาเนิน เป็นที่เรียบร้อย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
๕.๑ การคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาแผนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบล
ตาเนิน จำนวน ๓ คน
นางวิไล สมพร
ประธานสภาฯ

ต่อไปจะดำเนินการเลือกคณะกรรมการพัฒนาแผนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วน
ตำบลตาเนิน ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน เสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรจะเป็น
กรรมการพัฒนาแผนท้องถิ่นฯ พร้อมผู้รับรอง ๒ ท่าน เชิญ ท่าน ชาน ยางธิสาร

นายชาน ยางธิสาร
ส.อบต.หมู่ที่ 4

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน
ท่านปลัด ท่านสมาชิก ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม
นายชาน ยางธิสาร สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 ขอเสนอ นางวิไล สมพร ประธานสภาฯ

นางวิไล สมพร
ประธานสภาฯ

ขอผู้รับรองด้วย ค่ะ
๑. นางสาววิชุดา ชนาวงค์
๒. นายอำนาจ สายบุตร
ผู้รับรองถูกต้อง ค่ะ

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8
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นางวิไล สมพร
ประธานสภาฯ

เชิญท่าน วิชุดา ชนาวงค์

นางสาววิชุดา ชนาวงค์ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน
ส.อบต.หมู่ที่ 1
ท่านปลัด ท่านสมาชิก ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ค่ะ ดิฉัน
นางสาววิชุดา ชนาวงค์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 ขอเสนอ นายชื่น พาผล
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5
นางวิไล สมพร
ประธานสภาฯ

ขอผู้รับรองด้วย ค่ะ
๑. นายสมาน หงษ์ทอง
๒. นายทรงศักดิ์ อมฤกษ์
ผู้รับรองถูกต้อง ค่ะ

นางวิไล สมพร
ประธานสภาฯ

เชิญท่าน พรชัย เปียกสันเทียะ

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7

นายพรชัย เปียกสันเทียะ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน
ส.อบต.หมู่ที่ 10
ท่านปลัด ท่านสมาชิก ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม
นายพรชัย เปียกสันเทียะ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10 ขอเสนอ นายชาน ยางธิสาร
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4
นางวิไล สมพร
ประธานสภาฯ

ขอผู้รับรองด้วย ค่ะ
๑. นางพรพรรณ แก่กลาง
๒. นายธนชัย ไม้สันเทียะ
ผู้รับรองถูกต้อง ค่ะ

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11

สรุปได้คณะกรรมการพัฒนาแผนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน
ครบจำนวน ๓ คน คือ ๑. นางวิไล สมพร ๒. นายชื่น พาผล ๓.นายชาน ยางธิสาร
๕.๒ การคัดเลือกคณะกรรมการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วน
ตำบลตาเนิน จำนวน ๓ คน
นางวิไล สมพร
ประธานสภาฯ

ต่อไปจะดำเนินการเลือกคณะกรรมการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหาร
ส่วนตำบลตาเนิน ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน เสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรจะเป็น
กรรมการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ พร้อมผู้รับรอง ๒ ท่าน เชิญ ท่าน นายสมาน หงษ์ทอง

นายสมาน หงษ์ทอง
ส.อบต.หมู่ที่ 3

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน
ท่านปลัด ท่านสมาชิก ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม
นายสมาน หงษ์ทอง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 ขอเสนอ นายธนชัย ไม้สันเทียะ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11

นางวิไล สมพร
ประธานสภาฯ

ขอผู้รับรองด้วย ค่ะ
๑. นายชาน ยางธิสาร
๒. นายชื่น พาผล
ผู้รับรองถูกต้อง ค่ะ

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5
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นางวิไล สมพร
ประธานสภาฯ

เชิญท่าน ชื่น พาผล

นายชื่น พาผล
ส.อบต.หมู่ที่ 5

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน
ท่านปลัด ท่านสมาชิก ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม
นายชื่น พาผล สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 ขอเสนอ นางพรพรรณ แก่กลาง
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9

นางวิไล สมพร
ประธานสภาฯ

ขอผู้รับรองด้วย ค่ะ
๑. นายทรงศักดิ์ อมฤกษ์
๒. นายปฏิภาณ ชนะชัย
ผู้รับรองถูกต้อง ค่ะ

นางวิไล สมพร
ประธานสภาฯ

เชิญท่าน ปฏิภาณ ชนะชัย

นายปฏิภาณ ชนะชัย
ส.อบต.หมู่ที่ 12

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน
ท่านปลัด ท่านสมาชิก ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม
นายปฏิภาณ ชนะชัย สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12 ขอเสนอ นายอำนาจ สายบุตร
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8

นางวิไล สมพร
ประธานสภาฯ

ขอผู้รับรองด้วย ค่ะ
๑. นายพรชัย เปียกสันเทียะ
๒. นายธนชัย ไม้สันเทียะ
ผู้รับรองถูกต้อง ค่ะ

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11

สรุปได้คณะกรรมการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบล
ตาเนิน ครบจำนวน ๓ คน คือ ๑. นายธนชัย ไม้สันเทียะ ๒. นางพรพรรณ แก่กลาง
๓. นายอำนาจ สายบุตร
๕.๓ การคัดเลือกคณะกรรมการ สป.สช. จำนวน ๒ คน
ก่อนอื่นขอเชิญ เจ้าหน้าที่ ที่มีส่วนรับผิดชอบ ได้นำเรียนชี้แจงระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ในเรื่องของการคัดเลือกคณะกรรมการ สป.สช. เชิญ ค่ะ
นางสาวนันทวัน ยิ้มประเสริฐ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน
นักวิชาการสาธารณสุข ท่านปลัด ท่านสมาชิก ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางสาว
นันทวัน ยิ้มประเสริฐ นักวิชาการสาธารณสุข ซึ่งรับผิดชอบงาน สป.สช. ในงาน
สป.สช. นี้จะต้องมีการดำเนินการเลือกคณะกรรมการใหม่ ในชุดคณะกรรมการจะ
ประกอบไปด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 1 ท่าน/ผูท้ รงคุณวุฒิ 2 ท่าน/
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 2 ท่าน/ ผู้อำนวยการ รพ.สต.ตาเนิน 1
ท่าน/ ผู้อำนวยการ รพ.สต.โกรกกุลา ๑ ท่าน / อสม. ๒ ท่าน/ ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตำบล ๑ ท่าน /และนักวิชาการสาธารณสุข ๑ ท่าน ซึ่งตามอำนาจหน้าที่ ต้องมี
การคัดเลือก สมาชิกสภา ฯ จำนวน ๒ ท่าน เพื่อมาเป็นกรรมการ
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นางวิไล สมพร
ประธานสภาฯ

ต่อไปจะดำเนินการเลือกคณะกรรมการ สป.สช.
ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน เสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรจะเป็น
กรรมการสป.สช. พร้อมผู้รับรอง ๒ ท่าน เชิญ ท่าน ธนชัย ไม้สันเทียะ

นายธนชัย ไม้สันเทียะ
ส.อบต.หมู่ที่ 11

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน
ท่านปลัด ท่านสมาชิก ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม
นายธนชัย ไม้สันเทียะ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11 ขอเสนอ นางวิไล สมพร ประธาน
สภาฯ

นางวิไล สมพร
ประธานสภาฯ

ขอผู้รับรองด้วย ค่ะ
๑. นางสาววิชุดา ชนาวงค์
๒. นางพรพรรณ แก่กลาง
ผู้รับรองถูกต้อง ค่ะ

นางวิไล สมพร
ประธานสภาฯ

เชิญท่าน นิธิสา สิงห์จันทร์

นางนิธิสา สิงห์จันทร์
รองประธานสภาฯ

นางวิไล สมพร
ประธานสภาฯ

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน
ท่านปลัด ท่านสมาชิก ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน
นางนิธิสา สิงห์จันทร์ รองประธานสภา ขอเสนอ นางพรพรรณ แก่กลาง
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9
ขอผู้รับรองด้วย ค่ะ
๑. นายสมาน หงษ์ทอง
๒. นายอำนาจ สายบุตร
ผู้รับรองถูกต้อง ค่ะ

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8

สรุปได้ คณะกรรมการ สป.สช. ครบจำนวน ๒ คน คือ ๑. นางวิไล สมพร
๒. นางพรพรรณ แก่กลาง
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
นางวิไล สมพร
ประธานสภาฯ

เชิญท่านปลัดได้ชี้แจงรายละเอียดให้สมาชิกทุกท่านได้รับทราบ เรื่องการ
อบรมสมาชิกสภาฯ ในระหว่าง วันที่ ๑๑ – ๑๓ มีนาคม 2565 สถานที่ คือ
เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

นายปณวัฒน์ ประกายเพชร เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน
เลขานุการสภาฯ
คณะผู้บริหาร ท่านรองนายกทั้งสองท่าน และท่านที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ก่อนจะชี้แจงเรื่องของการอบรมสมาชิก ขอไปที่เรื่อง งบประมาณที่ อบต.เราจะ
บริหารใน แต่ละปีงบประมาณให้ท่านสมาชิกทุกท่านได้รับทราบก่อน ทุกท่านได้รับ
เล่มสีชมพู กันทุกคนแล้วนะครับ คือ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นรายละเอียด งบประมาณการใช้จ่าย และรายรับที่
คาดว่าจะได้รับ ในปีงบประมาณ 2565 ที่เราต้องใช้จ่าย ที่เราต้องบริหารภายใน
ปีงบประมาณ คือ ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2564 ถึง 30 กันยายน 2565
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ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 57 วรรค 3 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและ
องค์การบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
โดยความเห็นชอบจาก สภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน และนายอำเภอเนิน
สง่า อนุมัติให้บังคับใช้ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 ได้ ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ทั้งนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่
1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564
ซึง่ เราตั้งงบประมาณรายจ่ายใน ปีงบประมาณ 2565 ไว้ จำนวน 41,500,000.ซึง่ ตัง้ ไว้โดยประมาณการจากรายรับ ทีจ่ ดั เก็บเอง 545,000.- แล้วก็มาจากหมวด
ภาษีจัดสรร ที่รัฐบาลจัดเก็บได้โดยรวมแล้วจัดสรรมาให้กับ อบต.เรา จำนวน
17,855,000.- และอีกส่วนคือเงินอุดหนุนทั่วไปที่ทางรัฐบาลอุดหนุนมาให้โดย
ระบุว่า ต้องให้เพื่อเป็นค่าอาหารเสริมนมของโรงเรียน ของศูนย์พั
ฒนาเด็กเล็ก ในเขต อบต./เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันของโรงเรียน ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ในเขต อบต. /และจ่ายเป็นเงินสวัสดิการผู้สูงอายุ /จ่ายเป็นเบี้ยคน
พิการ/จ่ายเบี้ยผู้ป่วยเอดส์ ซึ่งเงินอุดหนุนในส่วนนี้ เราไม่สามารถ นำมาใช้จ่าย
บริหารเป็นอย่างอื่นได้ จำนวน 23,100,000.- และในส่วนงบประมาณอีกส่วน
หนึ่งก็จะเป็น รายจ่ายประจำ เช่น เงินเดือน /ค่าจ้างพนักงาน /เงินเดือน/
ค่าตอบแทน ของพนักงานส่วนตำบล ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และเป็นค่า
สาธารณูปโภคต่างๆ ที่เหลือให้ได้บริหารโครงการพัฒนาจริงๆ ก็จะประมาณ สอง
ล้าน โดยประมาณ และก็จะมีอีกส่วนที่ทางผู้บริหารจะได้งบการบริหารนั้นมาจาก
ทางจังหวัดเพื่อมาพัฒนาก็เป็นอีกส่วนหนึ่ง ในเรื่องของงบประมาณ ก็ขอชี้แจงให้
ท่านสมาชิกได้รับทราบไว้เพียงเท่านี้ก่อน หากท่านใดมีข้อสงสัย หรือยังไม่เข้าใจตรง
ส่วนไหน ก็สอบถามได้ครับ ยินดีชี้แจงให้ทุกท่าน ครับ
ในส่วนข้อมูล เรื่องของการฝึกอบรมสมาชิกใหม่ ซึ่งได้ดูแล้วคือ เป็น
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่สำคัญในการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน
สภาท้องถิ่น” ในตอนนี้ในรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2565 นี้ยังสมัคร
ได้ ซึ่งเราจะเลือกสมัครในรุ่นแรก เพื่อได้ไปอบรม ส่วนสถานที่ ก็คือ ที่ ณ ห้อง
ประชุมฟอคอล 1 เดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ทเขาใหญ่ ตำบลหมู่สี อำเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งรายละเอียดการสมัครต่างๆ จะได้ให้เจ้าหน้าที่ ดำเนินการ
ให้กับทุกท่าน ให้ทุกท่านได้สมัครให้เรียบร้อยในวันนี้ กับน้อง เสาวนิตย์ เชิญทุกท่าน
ดำเนินการได้เลยนะครับ
ขออนุญาต นำเรียนพียงเท่านี้ครับ
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