
 
บันทึกประชุมประจ าเดือน 

ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/สมาชิก อบต./แพทย์ประจ าต าบล/สารวัตรก านัน 
คณะผู้บริหารสถานศึกษา/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

ครั้งที่ 1/2561 
 วันที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชัย 
ผู้มาประชุม 

ล าดับ ชื่อ   - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ เวลา 
หมาย
เหตุ 

๑  นายคงทวี  สาชิน นายก อบต. คงทวี  สาชิน 09.00 น.  
๒  นายปราโมทย์  บุดดา รองนายก ฯ ปราโมทย์  บุดดา 09.00 น.  
๓  นายค าผัน  จันทจร รองนายกฯ ค าผัน  จันทจร 09.00 น.  
๔  ส.ต.ท.สุริยันต์ ภูมิเรือง ปลัด อบต. สุริยันต์  ภูมิเรือง 09.00 น.  
๕  นายอาทร  เคหาสัย ผอ.ร.ร.บ้านดงไพรวัลย์ อาทร  เคหาสัย 09.00 น.  
๖  นางสาวกัญญดา  เย็นรัตน์ ผอ.ร.ร.บ้านโนนศรีทอง กัญญดา  เย็นรัตน์ 09.00 น.  
๗  นางสาวนันทพร  กงซุย นวก.สาธารณะสุขปฏิบัติการ นันทพร  กงซุย 09.00 น.  
๘  นายคาวิน  แสนเมือง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 คาวิน  แสนเมือง 09.00 น.  
๙  นายทวี  วิเศษดี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ทวี  วิเศษดี 09.00 น.  
๑๐  นายสุดใจ  กิ่งมิ่งแฮ แพทย์ประจ าต าบล สุดใจ  กิ่งมิ่งแฮ 09.00 น.  
๑๑  นายรมณ์  อณารัตน์ ก านันต าบลบ้านชัย รมณ์  อณารัตน์ 09.00 น.  
๑๒  นายวีรศักดิ์  พระไตรราช ครู ร.ร.ชัยนาค าวิทยา วีระศักดิ์  พระไตยราช 09.00 น.  
๑๓  นายสุดใจ  วิชาธรรม ส.อบต.หมู่ 1 สุดใจ  วิชาธรรม 09.00 น.  
๑๔  นายสมศรี  หอมทรัพย์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 สมศรี  หอมทรัพย์ 09.00 น.  
๑๕  นายอภิวัฒน์  โรมเมือง ผอ.ร.ร.บ้านกล้วย อภิวัฒน์  โรมเมือง 09.00 น.  
๑๖  นายสงกรานต์  บุญพา ผอ.ร.ร.บ้านนาสีนวล สงกรานต์  บุญพา 09.00 น.  
๑๗  นายส ารวย  ข าดี ผอ.ร.ร.บ้านทุ่ง ส ารวย  ข าดี 09.00 น.  
๑๘  นายบุญเคน  เครืองคุณ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 บุญเคน  เครืองคุณ 09.00 น.  
๑๙  นายณรงค์  จนัทร์งาม ครู ร.ร.โนนสะอาดชุมแสงวิทยา ณรงค์  จันทร์งาม 09.00 น.  
๒๐  นายทองใบ  แก้วกลา้ ส.อบต.หมู่ 9 ทองใบ แก้วกล้า 09.00 น.  
๒๑  นายไสว  สมอแห้ง ส.อบต.หมู่ 7 ไสว  สมอแห้ง 09.00 น.  
๒๒  นายวัชรพงษ์  ซาไซ ส.อบต.หมู่ 8 วัชรพงษ์  ซาไซ 09.00 น.  
๒๓  นายปฐพีกานต์  บุดดา ส.อบต.หมู่ 1 ปฐพีกานต์  บุดดา 09.00 น.  
๒๔  นายวิฑูรย์  ท าสุนา สารวัตรก านัน วิฑูรย์  ท าสุนา 09.00 น.  
๒๕  นายสะกัน  แสนปาลี ส.อบต.หมู่ 6 สะกัน  แสนปาลี 09.00 น.  
๒๖  นายสนั่น  สายศรี ส.อบต.หมู่ 4 สนั่น  สายศรี 09.00 น.  
๒๗  นายบัญชา  ประทุมวัน ส.อบต.หมู่ 4 บัญชา ประทุมวัน 09.00 น.  
๒๘  นายบุญมา  มาตย์จินดา ส.อบต.หมู่ 8 บุญมา  มาตย์จินดา 09.00 น.  
๒๙  นายค าเสาร์  ไชยศรีจันทร์ ส.อบต.หมู่ 3 ค าเสาร์  ไชยศรีจันทร์ 09.00 น.  
๓๐  นายละออง  วงศ์ดวงตา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9 ละออง  วงศ์ดวงตา 09.00 น.  
๓๑  นายสมัย  มะณีชม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 สมัย  มะณีชม 09.00 น.  
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ล าดับ ชื่อ   - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ เวลา 
หมาย
เหตุ 

๓๒  นางค าไพร  อินทร์ถาวร ส.อบต.หมู่ 3 ค าไพร  อินทร์ถาวร 09.00 น.  
๓๓  นายวีระศักดิ์  สุธรรมฤทธิ์ ผอ.ร.ร.บ้านโนนสะอาด วีระศักดิ์  สุธรรมฤทธิ์ 09.00 น.  
๓๔  นายพิชัย  พิมพ์หอม เลขานุการนายก พิชัย  พิมพ์หอม 09.00 น.  

 

 

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. 
 เมื่อที่ประชุมพร้อมและครบองค์ประชุมแล้ว นายคงทวี  สาชิน ประธานในการประชุมได้กล่าวเปิดประชุมและ
ด าเนินการตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
 

ประธาน 1. เรื่อง ขอขอบคุณการให้ความร่วมมือการจัดงานปีใหม่ที่ผ่านมา 
 ขอขอบคุณที่ทุกท่านได้มาร่วมงานปีใหม่ที่ทางอบต.บ้านชัยจัดขึ้นในวันที่ 5 มกราคม ที่ผ่านมา 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ประธาน  2. เรื่อง เกษตรสัญจร  
โดยนักวิชาการเกษตร อบต.บ้านชัยมีการออกลงพ้ืนที่ให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องการปักช าการ
ตอนกิ่งและการขยายพันธุ์พืชเป้าหมายโครงการหมู่บ้านละ 25 คน และช่วงเดือน มิถุนายนจะ
ลงพื้นที่โรงเรียนสถานศึกษา 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ประธาน 3. เรื่อง การใช้จ่ายงบประมาณตามข้อบัญญัติปี 2560-2561 
                               โครงการปีงบประมาณ 2560 เหลือโครงการรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 5 และรั้ว หมู่ 2 ยัง

ด าเนินการไม่เรียบร้อยซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการ และโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 
คือโครงการตัดถนนลูกรังและโครงการขุดลอก,รางระบายน้ าและถนน คสล. 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ประธาน 4. เรื่อง การด าเนินกิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพารา  
 เป็นนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนงบประมาณในการซื้อ

ยางพาราเพ่ือเป็นส่วนประกอบในโครงการเช่นถนน/ก่อสร้างเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวน
ยาง   

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ประธาน 5. เรื่อง การอบรมตัวแทนสภาเด็กและเยาวชน 
 มีการด าเนินการในส่วนงานที่เกี่ยวข้องของกองสวัสดิการสังคมซึ่งนักพัฒนาชุมชน อบต.บ้านชัย

รับผิดชอบงานดังกล่าว   

มติที่ประชุม รับทราบ 
             

ประธาน 6. เรื่อง การอบรมอาสาสมัครรักษ์โลก 
 การฝึกอบรมอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)และ

อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) เพ่ือท างานด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยการ
ปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนและให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมการ
เพ่ือแต่งตั้งคณะท างานซ่ึงจะมีการด าเนินการสมัครในแต่ละหมู่บ้าน 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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ประธาน 7. เรื่อง การปรับปรุงห้องประชุม อาคารส านักงานใหม่ 
                                เนื่องจากอาคารส านักงานห้องประชุมชั้น 2 ยังต้องมีการปรับปรุงเกี่ยวกับระดับเวทียกสูงกว่า

ระดับพ้ืนปกติและส่วนประกอบต่างๆเช่น พระฉายาลักษณ์ รัชกาลที่10จะมอบหมายให้กอง
ช่างด าเนินการ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 

ประธาน 8. เรื่อง การดูแลการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินที่เป็นของราชการ 
 การดูแลการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินที่เป็นของราชการ เช่นไม่น ารถส่วนบุคคลมาล้างหรือใช้น้ าใน

สถานที่ราชการ ไม่ใช้ไฟฟ้าราชการในการท าภารกิจของตนเองเช่นการชาร์จแบตมือถือและการ
ช่วยกันประหยัดพลังงานเป็นต้น 

มติที่ประชุม รับทราบ 
ประธาน 10.เรื่อง การบริหารขยะมูลฝอยในชุมชน 
 ปัจจุบันขยะถือว่าเป็นปัญหาทางสิ่งแวดล้อมซึ่งอบต.บ้านชัยมีการบริหารการก าจัดขยะ ในด้าน

การทิ้งขยะและการคัดแยกขยะลงถังนั้นประชาชนในพ้ืนที่บางท่านยังทิ้งขยะไม่ถูกวิธีซึ่งต้อง
อาศัยการประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจ เช่น ขยะที่เป็นก้อนอิฐหรือปูน ไม่ควรน ามาทิ้ง
ในถังขยะนอกจากจะเพ่ิมน้ าหนักให้กับรถแล้วในการคิดค่าน้ าหนักก็เป็นเรื่องส าคัญเนื่องจาก 
อบต.บ้านชัยจะต้องเสียค่าน้ าหนักในส่วนนี้ให้กับทางเทศบาลเมืองบ้านดุงเพราะอิฐมีน้ าหนัก
เยอะจึงให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานชี้แจงให้กับประชาชนทราบ   

มติที่ประชุม รับทราบ 
ประธาน 11.เรื่อง การคืนหุ้นสหกรณ์ ร้านค้า อบต.บ้านชัย 
 เนื่องจากกิจการไม่สามารถด าเนินการต่อไปได้จึงได้คืนหุ้นให้กับทุกท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
มติที่ประชุม รับทราบ 
ประธาน 12. เรื่อง การด าเนินโครงการจิตอาสาท าความดีด้วยใจ 
 สืบเนื่องจากจิตอาสาที่ได้รับเสื้อพระราชทานทางราชการต้องการให้มีการจัดกิจกรรมการ

ด าเนินโครงการจิตอาสา “เราท าความดีด้วยหัวใจ”เช่นกิจกรรมอาสาการท าความสะอาด
อาคารสถานที่ ซึ่งในวันที่ 17 มกราคม 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดพบประประชาชนที่ค าชะ
โนดจึงถือโอกาสนี้ในการพัฒนาโดยให้ต าบลละ 50 คนร่วมกิจกรรม 

มติที่ประชุม รับทราบ 
ประธาน 13.เรื่อง อุดรธานีครบ 125 ปี  
 ซึ่งในปีนี้ ปี 2561 จะเป็นวันครบรอบ 125 ปี ของจังหวัดอุดรธานี ซึ่งจะตรงกับวันที่ 18 

มกราคม ของทุกปี โดยในปีนี้ ทางจังหวัดได้จัดกิจกรรมต่างๆ เช่นทุกๆปีระหว่างวันที่ 18 -20 
มกราคม 2561 ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมร าบวงสรวง พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์
ศิลปาคม ทางอ าเภอบ้านดุงได้รับมอบหมายให้จัดส่งนางร า 1 ,000 คน การแต่งกายของ
นางร าเสื้อสีแสด ในการครบรอบ 125 ปี มีการให้เช่าเหรียญ ในราคา 125 บาท และเสื้อ 
ราคา 299 บาท โดยอบต.จะสนับสนุนอาหารและเครื่องดื่ม  

มติที่ประชุม รับทราบ 
  

 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งทีผ่่านมา 
 

มติที่ประชุม รับรอง 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 สืบเนื่องจากการประชุมครั้งผ่านมา 
 -ไม่มี 
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
 

 

 4.1) เรื่อง การจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจ าปี 2561  
ประธาน นายคงทวีฯ ปีนี้มีการจัดงานซึ่งตรงกับวันที่ 13 มกราคม สถานที่ศาลากลางน้ า อบต.บ้านชัย  

ที่ประชุมมีข้อเสนออย่างไร 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 4.2) เรื่อง การจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดครั้งที่ 14/2561 
ประธาน เบื้องต้นได้ก าหนดวันในการจัดเป็นวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ ระยะเวลา 3 วัน ตามเอกสารที่ได้

แจกให้ทุกท่านพิจารณา 
ผอ.ร.ร.บ้านกล้วย นายอภิวัฒน์ฯ ผมเสนอกีฬาวอลเลย์บอลชายโดยให้รวมเป็น 3 ทีม ทีมละ 9 คน 
ผอ.ร.ร.โนนสะอาด นายวีระศักดิ์ฯ เสนอให้มีกีฬาผู้สูงอายุคือการเต้นแอโรบิค อายุ 40 ปีขึ้นไป ทีมละ 10 คน 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9 นายละอองฯ ในการเดินขบวนขอให้พร้อมเพรียงกันซึ่งทุกคนต้องมาพร้อมกัน 
ประธาน นายคงทวีฯ กีฬาวอลเลย์บอลจะแยกให้เป็น 3 ทีม ดังนี้ ทีมที่ 1 ประกอบด้วย บ้านชัย,บ้านทุ่ง

และบ้านกล้วย,ทีมท่ี 2 ประกอบด้วย บ้านนาสีนวล,บ้านโนสะอาดและบ้านโนนสะอาดใต้ และ
ทีมท่ี 3 ประกอบด้วย บ้านค้อเขียว ,บ้านโนนศรีทองและบ้านดงไพรวัลย์ 

ครู ร.ร.โนนสะอาดชุมแสงฯ อ.ณรงค์ฯ การแข่งขันกีฬาเปตองเสนอให้นักกีฬาแต่ละทีมได้น าเปตองมาด้วย 
ประธาน นายคงทวีฯ สรุปที่ประชุมขอให้เป็นไปตามข้อเสนอข้างต้นตามที่ทุกท่านได้เสนอมา 
มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันให้จัดการแข่งขันตามข้อเสนอดังกล่าว 
 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องจากส่วนราชการ 
 สถานศึกษา 
 โรงเรียนบ้านกล้วย 
ผอ.ร.ร.  นายอภิวัฒน์ โรมเมือง เรื่องแจ้งที่ประชุมดังนี้ 
 ขอขอบคุณที่ทาง อบต.บ้านชัยได้สนับสนุนงบประมาณให้กลุ่มดุง 4 ในการแข่งขันกีฬา   

มติที่ประชุม รับทราบ 
 โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา 
คร ู นายณรงค์  จันทร์งาม เรื่องแจ้งที่ประชุมดังนี้ 
 1) แจ้งยอดผ้าป่าในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมาได้ยอดรวม ณ วันที่ 4 มกราคม 

2561คือ 223486บาท 50 สตางค์  
 2) วันที่ 19 มกราคม 2561 ทางโรงเรียนได้จัดกีฬาสีภายใน 
 3) วันที่ 24-25 มกราคม 2561 ได้น าลูกเสือไปเข้าค่ายบ้านหนองเม็ก 
มติที่ประชุม รับทราบ 
  
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง อ่ืนๆ 
ก านัน นายรมณ์ ฯแจ้งที่ประชุมดังนี้ 
 1) จากข้อพิพาทระหว่างต าบลบ้านชัยและต าบลนาค า เห็นว่าตกลงกันได้มีการขุดลอกแก้ไขให้ 
 2) กิจกรรมอาสาของทางอ าเภอ ต าบลละ 50 คน ที่จะไปค าชะโนด 
 3) อุดรธานีครบรอบ 125 ปี นางร าพร้อมเดินทางไปร าในวันที่ 18 มกราคม 2561  
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   พิมพ์ 
   ตรวจทาน (หน.ส านักปลัด) 
   ตรวจทาน (รองปลัด อบต.) 
   ตรวจทาน (เลขานุการนายก) 
   อนุมัติ (รองนายก อบต.) 

ผอ.ร.ร.โนนสะอาด นายวีระศักดิ ์ฯ กิจกรรมอาสานั้นเป้าหมายเน้นที่การมีส่วนร่วมของประชาชน 
ประธาน นายคงทวี ฯ ในการเดินทางขอให้แต่ละหมู่บ้านรับไปบ้านละ 5 คนพร้อมเสื้อ 
ก านัน นายรมณ์ฯ เกี่ยวกับรางร าขอให้แต่ละหมู่บ้านรับผิดชอบนางร าและการเดินทางรับ-ส่ง 
มติที่ประชุม รับทราบ 
    

ประธาน ในการประชุมครั้งนี้ท่านใดจะสอบถามเรื่องใดอีกหรือไม่ ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมใน
ครั้งนี ้

 
 

มติที่ประชุม ไม่มี 
เลิกประชุม เวลา 12.30 น. 
 

                                (ลงชื่อ)           พิชัย  พิมพ์หอม              ผู้บันทึกการประชุม 
                                                (นายพิชัย  พิมพ์หอม) 
                                                                    เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชัย 
 
 
 

 
 

                                                                    (ลงชื่อ)          ค าผัน  จันทจร               ผู้ตรวจบันทึกประชุม 
                                                                                   (นายค าผัน  จันทจร)  
                                                                       รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชัย  
  



บันทึกประชุมประจ าเดือน 
ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/สมาชิก อบต./แพทย์ประจ าต าบล/สารวัตรก านัน 

คณะผู้บริหารสถานศึกษา/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
ครั้งที่ 2/2561 

 วันที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชัย 

ผู้มาประชุม 

ล าดับ ชื่อ   - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ เวลา 
หมาย
เหตุ 

๑  นายคงทวี  สาชิน นายก อบต. คงทวี  สาชิน 09.00 น.  
๒  นายปราโมทย์  บุดดา รองนายก ฯ ปราโมทย์  บุดดา 09.00 น.  
๓  นายค าผัน  จันทจร รองนายกฯ ค าผัน  จันทจร 09.00 น.  
๔  ส.ต.ท.สุริยันต์ ภูมิเรือง ปลัด อบต. สุริยันต์  ภูมิเรือง 09.00 น.  
๕  นายไสว  สมอแห้ง ส.อบต.หมู่ 7 ไสว  สมอแห้ง 09.00 น.  
๖  นายทองใบ  แก้วกล้า ส.อบต.หมู่ 9 ทองใบ  แก้วกล้า 09.00 น.  
๗  นางค าไพร  อินทร์ถาวร ส.อบต.หมู่ 3 ค าไพร  อินทร์ถาวร 09.00 น.  
๘  นายทวี  วิเศษดี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ทวี  วิเศษดี 09.00 น.  
๙  นายสุริยา  พิมพ์พรม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 สุริยา  พิมพ์พรม 09.00 น.  
๑๐  นายสมศรี  หอมทรัพย์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 สมศรี  หอมทรัพย์ 09.00 น.  
๑๑  นายรมณ์  อณารัตน์ ก านัน รมณ์  อณารัตน์ 09.00 น.  
๑๒  นายอ าคา  รอบเขตร า ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 อ าคา  รอบเขตร า 09.00 น.  
๑๓  นายวัชรพงษ์ ซาไซ ส.อบต.หมู่ 8 วัชรพงษ์ ซาไซ 09.00 น.  
๑๔  นายประจักษ์  ท าสุนา ส.อบต.หมู่ 9 ประจักษ์  ท าสุนา 09.00 น.  
๑๕  นางสุภาวดี ช ามณี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9 สุภาวดี ช ามณี 09.00 น.  
๑๖  นายเลิศ  อาร้อน ส.อบต.หมู่ 6 เลิศ  อาร้อน 09.00 น.  
๑๗  นายบุญเคน  เครืองคุณ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 บุญเคน  เครืองคุณ 09.00 น.  
๑๘  นายณรงค์  จันทร์งาม คร ู ณรงค์  จันทร์งาม 09.00 น.  
๑๙  นายสมยั  มะณชีม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 สมัย  มะณีชม 09.00 น.  
๒๐  นายวฑิูรย์  ท าสุนา สารวัตรก านัน วิฑูรย์  ท าสนุา 09.00 น.  
๒๑  นายส าราญ  พาภักด ี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ส าราญ  พาภักด ี 09.00 น.  
๒๒  นายสะกัน  แสนปาลี ส.อบต.หมู่ 6 สะกัน  แสนปาลี 09.00 น.  
๒๓  นายสวาท  สีพิกา ประธานสภา สวาท  สีพิกา 09.00 น.  
๒๔  นายบุญมา  มาตย์จินดา ส.อบต.หมู่ 8 บุญมา  มาตย์จินดา 09.00 น.  
๒๕  นายค าเสาร์  ไชศรีจันทร์ ส.อบต.หมู่ 3 ค าเสาร์  ไชศรีจันทร์ 09.00 น.  
๒๖  นายบัญชา  ประทุมวัน ส.อบต.หมู่ 4 บัญชา  ประทุมวัน 09.00 น.  
๒๗  นายสนั่น  สายศรี ส.อบต.หมู่ 4 สนั่น  สายศรี 09.00 น.  
๒๘  นายปฐพีกานต์  บุดดา ส.อบต.หมู่ 1 ปฐพีกานต์  บุดดา 09.00 น.  
๒๙  นายทองใบ  ขันมะติ ส.อบต.หมู่ 2 ทองใบ  ขันมะติ 09.00 น.  
๓๐  ด.ต.สวาท  จันทจร หน.ตชต. สวาท  จันทจร 09.00 น.  
๓๑  นายสมัย  มะณีชม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 สมัย  มะณีชม 09.00 น.  
๓๒  นายพิชัย  พิมพ์หอม เลขานุการนายก พิชัย  พิมพ์หอม 09.00 น.  
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เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. 

 เมื่อที่ประชุมพร้อมและครบองค์ประชุมแล้ว นายคงทวี  สาชิน ประธานในการประชุมได้กล่าวเปิดประชุมและ
ด าเนินการตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี 1  ประธานแจ้งให้ทราบ 
ประธาน   1. แนะน าบุคลากรใหม่  

นางสาวทัศนีย์    สีลาดเลา  ต าแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
ประธาน   2.เรื่อง การบริหารเงินอาหารกลางวันของโรงเรียนประถมศึกษา 

โดยทางโรงเรียนประถมที่เหลือจ่ายแล้วต้องแจ้งคืนเงินกับทางอบต.บ้านชัยขอให้แต่ละโรงเรียน
ด าเนินการเพื่อสอดคล้องตามระเบียบต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 
ประธาน   3. เรื่องขอยืมเครื่องออกก าลังกาย 

ผู้น าหมู่ 8 ขอยืมเครื่องออกก าลังกายที่ติดตั้งอยู่สนามกีฬากลางอบตบ้านชัยส าหรับติดตั้งที่
ศาลากลางหมู่บ้านบ้านดงไพรวัลย์ที่ประชุมมีมติอย่างไรขอให้ทุกท่านร่วมกันอภิปราย 

ก านัน นายรมณ์   อณารัตน์ ผมเห็นสมควรให้ยืมเพ่ือประโยชน์ต่อชุมชน 
ประธาน ส าหรับเครื่องออกก าลังกายที่ใช้การไม่ได้จะให้คณะกรรมการตรวจสอบสภาพการใช้งานให้

พร้อมส าหรับการใช้งาน 
มติที่ประชุม  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้ยืม 
ประธาน  4.เรื่องการแก้ไขปัญหาโครงการเกษตรต าบลละ 1 ล้านบาท 

มีการตรวจสอบจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดินและได้ชี้แจงแล้วใช้การไม่ได้โดยสตง.ท าหนังสือ
มาให้ช่างตรวจสอบความพร้อมไปที่อ าเภอทราบด้วยรายงานความข้อเท็จจริงพร้อมส่งหนังสือ
ภายในสัปดาห์นี้ทั้งนี้เป็นผลประการใดจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบต่อไป 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
ประธาน 5.เรื่องการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี 2560 

การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี 2560 มีอยู่ 3  รายการดังนี้หมู่ 6 โครงการ
ประปาเหลือติดตั้งป้ายโครงการ หมู่ 2 บ้านทุ่งเหลือติดตั้งตาข่ายติดตั้งด าเนินการเสร็จเร็วๆนี้
และรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่ 5 ยังด าเนินการไม่เสร็จ ส่วนในปีงบประมาณ 2561 มีโครงการ
ตัดถนนใหม่หมู่ 7 และรางระบายน้ าพร้อมควบคู่การจ่ายขาดเงินสะสมให้เสร็จภายในวันที่ 20 
เมษายน 2561 นี้ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
ประธาน 6.เรื่องขอความร่วมมือในการทิ้งขยะอันตราย 

อบต.บ้านชัยได้ด าเนินการติดตั้งขยะจุดรับขยะอันตรายตามจุดต่างๆในชุมชนครบแล้วทั้ง 9 
หมู่บ้านแล้ว 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

ประธาน 7. เรื่องการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดครั้งที่ 14/2560  
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ระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2561 เบื้องต้นอุปกรณ์การแข่งขันกีฬาขอให้ผู้น าทุกหมู่บ้าน
มารับได้ในวันนี้ ในส่วนของวงดุริยางค์ได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนบ้านโนนสะอาด
ชุมแสงวิทยา  

รองนายก  นายปราโมทย์  บุดดา  ขอชี้แจงในการส่งรายชื่อนักกีฬาแต่ละประเภทไม่ให้ซ้ ากัน 
แพทย์ประจ าต าบล  นายสุดใจ  กิง่มิ่งแฮ การแสดงที่รายการหรือไม่ 
คร ู นายณรงค์  จันทร์งาม ประเภทกีฬาเปตองชาย 15 เปตองหญิง 16 เพ่ือความปลอดภัยขอให้

เจ้าหน้าที่ดูแลในส่วนของสนาม  
ตชต.  ด.ต.สวาท  จันทจร  ในด้านการรักษาความปลอดภัยในการจัดการแข่งขันทั้ง 3 เจ้าหน้าที่ดูแล

รักษาความปลอดภัยตลอดวันจัดงาน 
ประธาน  รางวัลและเอกสารรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในการจัดงานกีฬาในครั้งนี้ขอให้ที่ประชุมศึกษา

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบในที่ประชุม 
อบตหมู่ 8   นายวัชรพงษ์  ซาไซ ในการส่งรายชื่อนักกีฬาวันจันทร์ส่วนในร่างขบวนขอเสนอให้จิตอาสา

มาร่วมในขบวนพาเหรดเพื่อความสวยงามของริ้วขบวน 
มติที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
มติที่ประชุม รับรอง 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
มติที่ประชุม ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
 ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องจากส่วนราชการ 
ก านัน   นายรมณ์ อณารัตน์ เรื่องแจ้งที่ประชุมดังนี้ 

 1. เรื่อง แจ้งเกี่ยวกับโครงการละ 1 ล้าน รายละเอียดโครงการเป็นการสร้างกังหันลมเพ่ือ
ส าหรับท าการเกษตรโดยใช้งบประมาณเกินครึ่งในการจ้างแรงงานแรงงานทั้งหมดเป็นแรงงาน
จากชุมชนและแนวทางในการสร้างเป็นอย่างการเสนอความคิดจากคนในชุมชนไม่มีแบบในการ
ก่อสร้างปัญหาคือไม่มีน้ าท าการเกษตรได้เนื่องจากกังหันลมไมส่ามารถท างานได้ 
2.เรื่อง ขอขอบคุณคณะผู้บริหารที่ให้การจัดสรรน้ าประปาให้หมู่ 6 โดยจัดสรรงบประมาณให้ 
3.เรื่อง ขอเสนอเรื่องล าห้วยภายในต าบลบ้านชัยมีหลายจุดในต าบลบ้านชัยขอฝากให้ทางอบต.
บ้านชัยช่วยพิจารณาให้เช่นล าห้วยที่ตื้นเขินเพ่ือการขุดลอกให้ใช้ประโยชน์ได้ในการท า
การเกษตรต่อไป 
4.เรื่อง บัตรสวัสดิการแห่งรัฐการที่จะน าเอาผู้ที่มีบัตรเข้าร่วมโครงการในการพัฒนาอาชีพโดย
อิงหลักฐานจากการขึ้นทะเบียนเกษตรกรส่วนด้านอ่ืนๆ ธนาคารออมสินโดยวันที่ 16 
กุมภาพันธ์ 2561 ทางธนาคารออมสินจะมาข้ึนทะเบียนที่อบตบ้านชัย 
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5.เรื่อง แนวทางการด าเนินการกับที่ดินสาธารณประโยชน์โดยด าเนินการให้ประชาชนได้ที่ท า
กินเช่นบ าบัดนาเกลือในต าบลบ้านชัยให้ผู้น าส ารวจข้อมูลพร้อมแจ้งผู้บุกรุกโดยจะมีการจัดหา
ใบอนุญาตให้เป็นรายละ 15 ไร่ขอให้ผู้น ามารับและส่งเอกสารได้ท่ีก านัน 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
ส.อบต.หมู่ 8  นายวัชรพงษ์   ซาไซ ขอความร่วมมือใบอนุญาตที่ก านันและใบโฉนดเหมือนกันหรือไม่ 
ก านัน นายรมณ์ อณารัตน์ ด้านเอกสารเป็นใบอนุญาตไม่ใช่โฉนด 
อบตหมู่ 9    นายทองใบแก้วกล้า    การให้ครัวเรือนละ 15 ไร่แต่บางครัวเรือนนั้นมีมากกว่า 15 ไร่นั้นขอ

ความชัดเจนในเรื่องนี้  
ส.อบต.หมู่ 9    นายประจักษ์  ท าสุนา จากการติดตามข่าวสารนั้นให้ผู้น าประกาศโดยชาวบ้านได้เข้าใจว่ารัฐจะ

ออกโฉนดให้ผมขอให้ชะลอไว้ก่อนเพ่ือเป็นการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าใจความชัดเจน 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1    นายทวี  วิเศษดี     ถ้าจะด าเนินการจริงๆต้องคืนให้หลวงก่อน แต่ถ้ารัฐออกให้ใหม่อนุญาตให้

ไม่ได้ออกโฉนดให้สรุปท่าเกษตรมีเยอะน่าจะให้แค่ 15 ไร่ถ้าราษฎรยอมรับข้อตกลงผู้น า
สามารถด าเนินการได้เลย 

ก านัน นายรมณ์  อณารัตน์ ถ้าเป็นผลดีแก่ประชาชนในต าบลบ้านชัยผมก็จะด าเนินการต่อให้ขอให้
เป็นที่ยอมรับเพื่อแก้ไขปัญหาผู้ครอบครองที่ดินและปัญหาที่สาธารณประโยชน์ฝากให้ผู้น าช่วย
พิจารณาร่วมกันในเรื่องดังกล่าว 

รองนายก  นายปราโมทย์  บุดดา เป็นไปตามอ านาจกระทรวงมหาดไทยในขั้นตอนต่อไปรัฐจะเป็น
ผู้ด าเนินการในการลงพ้ืนที่เองเพ่ือแก้ไขปัญหาผู้บุกรุกที่ท าเลไว้ครอบครองได้รับใบอนุญาต
ต่อไป 

ประธาน ฝากให้ผู้น าและก านันหาข้อสรุปเรื่องดังกล่าวเพ่ือท าความเข้าใจกับพ่ีน้องประชาชนให้ชัดเจน
เพ่ือแก้ไขปัญหาพร้อมประสานงานการในการร่วมมือกันในการจัดการที่ดินต่อไป 

ก านัน   นายรมณ์  อณารัตน์ ผมจะน าข้อเสนอดังกล่าวไปหารือพร้อมทั้งรายงานให้ทางอ าเภอทราบใน
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 นี้ 

 ประธาน  สอบถามที่ประชุมเก่ียวกับโครงการว่าจะคงเดิมหรือจะมีการแก้ไขอย่างไรขอให้ที่ประชุมร่วมกัน
ชี้แจงดังนี้ 

หมู่ 1 ขุดลอกห้วยบักโก๊กตอนบน/ท าฝายน้ าล้นค าปลากั้ง 
หมู่ 2  ตัดถนนใหม่/ก าแพงก้ันน้ า 
หมู่ 3  โครงการท า โครงการถนนคสล 
หมู่ 4 โครงการตัดถนนใหม่ 
หมู่ 5  โครงการก่อสร้างถนนคสลใหม่  
หมู่ 6  ขุดลอกล าห้วยบักโก๊ก/  บล็อกคอนกรีตเสริมเหล็กส าหรับท าเป็นที่กักเก็บน้ า 
หมู่ 7 โครงการถนนคสลหมู่ 7 ถึงหมู่ 3 และหมู่ 7 ไปห้วยโก๊กกรากมีการเปลี่ยนแปลงเป็น
โครงการประปา 
หมู่ 8 โครงการถนน คสล/โครงการขุดลอกห้วยสามงาม/โครงการตัดถนนใหม่เส้นแม่นาง 
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หมู่ 9 โครงการซ่อมแซมถนนหมู่ 9 ถึงหมู่ 4/ ต โครงการถนนคสลภายใน/ โครงการถนน 
คสล.ภายในหมู่บ้านครู,โครงการถนนคสลภายในหมู่บ้านโครงการตัดถนนใหม่เส้นเหล่าเสือ 
โครงการถนนคสลภายในหมู่บ้าน,โครงการตัดถนนใหม่เส้นเหล่าเสือ หมู่ 9 

อบตหมู่ 1  นายปฐพีกานต ์ บุดดาขอเพ่ิมเติมโครงการดังนี้ 
1.โครงการขุดลอกห้วยบักโก๊ก 
2.ท าฝายน้ าล้นห้วยค าปลากั้ง 
3.ขอสอบถามเกี่ยวกับการด าเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างด าเนินการถึงไหนอย่างไร 
สถานศึกษา 
โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา 

คร ู นายณรงค ์ จันทร์งาม ทางโรงเรียนมีเรื่องแจ้งที่ประชุมทราบดังนี้ 
1 ระหว่างวันที่ 12 13 14 โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยากับการแสดงมายากลที่เมือง
ทองธานี 1 รายการ 
2.ทางโรงเรียนขอเรียนเชิญวิทยากรเจ้าหน้าที่ต ารวจสัปดาห์ที่จะถึงนี้ 

ตชต.  ด.ต.สวาท  จันทจร  ในส่วนการเป็นวิทยากรสัปดาห์หน้าครับ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
ประธาน 1.เรื่อง แจ้งผู้น าเกี่ยวกับเกษตรสัญจรซึ่งเจ้าหน้าที่จะลงพ้ืนที่ทุกหมู่บ้านขอให้ผู้น า

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นท่ีทราบเพ่ือเข้าร่วมกิจกรรม 
 2.เรื่อง การส ารวจข้อมูลการสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพ่ือรายงานทางอ าเภอทราบ 
 3.เรื่อง การลงทะเบียนผู้สูงอายุ ขณะนี้สามารถลงได้ทุกเดือนที่งานกองสวัสดิการสังคม อบต.

บ้านชัย 
มติที่ประชุม รับทราบ 
ส.อบต.หมู่ 8 นายวัชรพงษ์ ซาไซ ขอเสนอเพ่ือพิจารณาเกี่ยวกับป้ายบอกทางของแต่ละหมู่บ้านดังตัวอย่าง 

บ้านค าสง่า อบต.นาค า อ.บ้านดุง ซึ่งเป็นเรื่องน่าจะน ามาปรับใช้กับทางต าบลบ้านชัย 
มติที่ประชุม รับทราบ 
ส.อบต.หมู่ 1 นายปฐพีกานต์  บุดดา การบุกรุกที่สาธารณะตามกฎกระทรวงมหาดไทยนั้นมีความผิดทาง

กฎหมาย 

ก านัน นายรมณ์  อณารัตน์ ขอเสนอเกี่ยวกับความเหมาะสมในการซักเสื้อจิตอาสาควรแยกซักเพ่ือ
ความเหมาะสมของเสื้อผ้าเนื่องจากเป็นชุดพระราชทาน 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ส.อบต.หมู่ 6 นายเลิศ  อาร้อน ขอสอบถามเกี่ยวกับการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างขณะนี้ด าเนินการถึง
ขั้นตอนใด 
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   พิมพ์ 
   ตรวจทาน (หน.ส านักปลัด) 
   ตรวจทาน (รองปลัด อบต.) 
   ตรวจทาน (เลขานุการนายก) 
   อนุมัติ (รองนายก อบต.) 

ประธาน ทางอบต.ได้ท าหนังสือแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องไปแล้วอยู่ระหว่างด าเนินการครับ  ในการประชุม
ครั้งนี้ที่ประชุมเสนอเพ่ิมเติมเรื่องใดอีกหรือไม่ 

มติที่ประชุม ไม่มี 

ประธาน ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ขอปิดประชุม 

เลิกประชุม เวลา 12.00 น. 

 

                                                  (ลงชื่อ)           พิชัย  พิมพ์หอม              ผูบ้ันทึกการประชุม 
                               (นายพิชัย  พิมพ์หอม) 
                                                   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชัย 
 
 
 
 

 
 

                                                   (ลงชื่อ)          ค าผัน  จันทจร               ผูต้รวจบันทึกประชุม 
                                                                  (นายค าผัน  จันทจร)  
                                                     รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชัย  
  

 



บันทึกประชุมประจ าเดือน 
ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/สมาชิก อบต./แพทย์ประจ าต าบล/สารวัตรก านัน 

คณะผู้บริหารสถานศึกษา/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
ครั้งที่ 3/2561 

 วันที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชัย 

ผู้มาประชุม 

ล าดับ ชื่อ   - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ เวลา 
หมาย
เหตุ 

๑  นายคงทวี  สาชิน นายก อบต. คงทวี  สาชิน 09.00 น.  
๒  นายปราโมทย์  บุดดา รองนายก ฯ ปราโมทย์  บุดดา 09.00 น.  
๓  นายค าผัน  จันทจร รองนายกฯ ค าผัน  จันทจร 09.00 น.  
๔  ส.ต.ท.สุริยันต์ ภูมิเรือง ปลัด อบต. สุริยันต์  ภูมิเรือง 09.00 น.  
๕  นายประจักษ์  ท าสุนา ส.อบต.หมู่ 9 ประจักษ์ ท าสุนา 09.00 น.  
๖  น.ส.นันทพร  กงซุย นักวิชาการสาธารณสุขฯ นันทพร  กงซุย 09.00 น.  
๗  นายยุทธพล  พลยศ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้น หมู่ 1 ยุทธพล  พลยศ 09.00 น.  
๘  นายส ารวย ข าดี ผอ.ร.ร.บ้านทุ่ง ส ารวย ข าดี 09.00 น.  
๙  นายวิฑูรย์   ท าสุนา สารวัตรก านัน วิทูรย์  ท าสุนา 09.00 น.  
๑๐  นายสุทัศน์ มูลสมบัติ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 สุทัศน์ มูลสมบัติ 09.00 น.  
๑๑  นางส าราญ  พาภักดี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ส าราญ  พาภักดี 09.00 น.  
๑๒  นายศักดิ์ดา แก้วก่า รก.ผอ.โนนสะอาด ศักดิ์ดา แก้วก่า 09.00 น.  
๑๓  นายสงกรานต์  บุญพา ผอ.ร.ร.นาสีนวล สงกรานต์  บุญพา 09.00 น.  
๑๔  นายบัญชา  ประทุมวัน ส.อบต.หมู่ 4 บัญชา  ประทุมวัน 09.00 น.  
๑๕  นายไสว  สมอแห้ง ส.อบต.หมู่ 7 ไสว  สมอแห้ง 09.00 น.  
๑๖  นายอาทร  เคหาสัย ผอ.ร.ร.ดงไพรวัลย์ อาทร  เคหาสัย 09.00 น.  
๑๗  นายอ าคา รอบเขตร า ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 อ าคา  รอบเขคร า 09.00 น.  
๑๘  นายทองใบ  แก้วกล้า ส.อบต.หมู่ 9 ทองใบ  แก้วกล้า 09.00 น.  
๑๙  นายสะกัน  แสนปาลี ส.อบต.หมู่ 6 สะกัน  แสนปาลี 09.00 น.  
๒๐  นายสดุใจ  กิ่งมิ่งแฮ แพทย์ประจ าต าบล สุดใจ  กิ่งมิ่งแฮ 09.00 น.  
๒๑  นายวิรัตน์  สุทธ ิ ร.ร.ชัยนาค าวิทยา วิรัตน์  สุทธ ิ 09.00 น.  
๒๒  ค าไพร  อินทร์ถาวร ส.อบต.หมู่ 3 ค าไพร    อินทร์ถาวร 09.00 น.  
๒๓  นางมณีวัน  สีหาชาติ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 มณีวัน  สีหาชาติ 09.00 น.  
๒๔  นายค าเสาร์  ไชศรีจันทร์ ส.อบต.หมู่ 3 ค าเสาร์  ไชศรีจันทร์ 09.00 น.  
๒๕  นายบุญมา  มาตย์จินดา ส.อบต.หมู่ 8 บุญมา  มาตย์จินดา 09.00 น.  
๒๖  นายสนั่น  สายศรี ส.อบต.หมู่ 8 สนั่น  สายศรี 09.00 น.  
๒๗  นายปฐพีกานต์  บุดดา ส.อบต.หมู่ 1 ปฐพีกานต์  บุดดา 09.00 น.  
๒๘  นายประจักษ์  ภูพันนา สารวัตรก านัน ประจักษ์  ภูพันนา 09.00 น.  
๒๙  นายค าภี  สุ่มมาตย์ ผู้ช่วย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 ค าภี  สุ่มมาตย์ 09.00 น.  
๓๐  นายสีลา  เที่ยงดี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 สีลา  เที่ยงดี 09.00 น.  
๓๑  นายศุภโชค  เสระผล ครู กศน. ศุภโชค  เสระผล 09.00 น.  
๓๒  นายสุริยา  พิมพ์พรม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 สุริยา  พิมพ์พรม 09.00 น.  
๓๓  นายสวาท  สีพิกา ประธานสภา สวาท  สีพิกา   
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ล าดับ ชื่อ   - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ เวลา 
หมาย
เหตุ 

๓๔  นายเลิศ  อาร้อน ส.อบต.หมู่ 6 เลิศ  อาร้อน 09.00 น.  
๓๕  นายทองใบ  ขันมะติ ส.อบต.หมู่ 2 ทองใบ  ขันมะติ 09.00 น.  
๓๖  นายพิชัย   พิมพ์หอม เลขานุการนายก พิชัย   พิมพ์หอม 09.00 น.  

 

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. 

 เมื่อที่ประชุมพร้อมและครบองค์ประชุมแล้ว นายคงทวี  สาชิน ประธานในการประชุมได้กล่าวเปิดประชุมและ
ด าเนินการตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี 1  ประธานแจ้งให้ทราบ 
ประธาน   1. เรื่อง สรุปผลการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 14/2561 ที่ผ่านมา  

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัดงาน และจะน าข้อบกพร่องในการจัดงานไปแก้ไข
ให้ดียิ่งขึ้นในปีต่อไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
ประธาน   2.เรื่อง การจ่ายขาดเงินสะสมตามนโยบายของรัฐ 

อบต.ที่จะจ่ายขาดเงินสะสมได้ต้องกันเงินไว้ส าหรับเงินเดือนและค่าใช้จ่ายประจ า และเงินเบี้ย
ยังชีพ เป็นระยะเวลา 6 เดือนส่วนกองคลังได้แจ้งยอดที่สามารถจ่ายขาดได้ประมาณ 2 ล้าน
บาท ขอแจ้งให้ผู้น าเสนอมาให้แต่ละหมู่บ้านเสนอมาหมู่บ้านละ 1 โครงการ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
ส.อบต.หมู่ 8 นายวัชรพงษ์  ซาไซ ขอสอบถามเรื่องเงินสะสมสามารถใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการที่เป็นไฟฟ้าได้

หรือไม ่
ประธาน นายคงทวี  สาชิน ไม่สามารถอุดหนุนได้เนื่องจากจะต้องอุดหนุนได้เฉพาะโครงการก่อสร้าง

พ้ืนฐานความจ าเป็นครับ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
ประธาน   3. เรื่อง การบริหารงานงบประมาณตามข้อบัญญัติปี 2561 

ขณะนี้ทางกองช่างอยู่ระหว่างส ารวจและลงพื้นที่เพ่ือด าเนินการตามข้อบัญญัติ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
ประธาน  4.เรื่อง แจ้งการตอบข้อทักท้วงของ สตง. 

อยู่ระหว่างตอบด าเนินการตอบข้อหารือชี้แจงเรื่องที่เกี่ยวข้อง  
มติที่ประชุม   รับทราบ 
ประธาน 5.เรื่อง การสนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 

ขณะนี้การด าเนินการโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ด้านการประชาคมรอบแรกด าเนินการครบทุก
หมู่บ้านแล้วโดย อบต.ให้ทางช่างเป็นผู้ออกแบบให้ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
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ประธาน 6.เรื่อง การประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับพื้นที่ 
ฝากให้ทางผู้น าได้ประชาสัมพันธ์ประชาชนในพ้ืนที่ได้เข้าใจหลักการประกอบอาชีพ เข้าใจ
สภาพแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและสภาพอากาศ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

ประธาน 7. เรื่อง การสร้างแหล่งท่องเที่ยวในต าบล  
เป็นนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้แต่ละต าบลมีสถานที่ท่องเที่ยวเพ่ือสร้างรายได้ภายใน
ต าบลชุมชนของตนเอง 

มติที่ประชุม รับทราบ 
ประธาน 8.เรื่อง การแต่งกายโดยใช้ผ้าทอมือ 
 เพ่ือเป็นการส่งเสริมการใช้ผ้าทอมือในชุมชนตนเองและเป็นการส่งเสริมกลุ่มอาชีพภายในต าบล 

ทางจังหวัดอุดรธานีจึงก าหนดการแต่งกายดังนี้ 
 วันจันทร์ แต่งชุดเครื่องแบบตามสังกัด 
 วันอังคาร ผ้าทอมือพ้ืนเมือง 
 วันพุธ ใส่ชุดกีฬาสีส้ม 
 วันพฤหัสบดี ผ้าทอมือสีส้ม 
 วันศุกร์ ชุดสุภาพ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
ประธาน 9.เรื่อง การบุกรุกท่ีสาธารณะประโยชน์ 
 ขอให้ประชาชนผู้ที่มีที่อยู่ในเขตที่ดินสาธารณะประโยชน์ให้มาลงทะเบียนเพ่ือทางรัฐจะได้

จัดสรรที่ดินให้ต่อไป 
มติที่ประชุม รับทราบ 
ประธาน 10.เรือง การบริการรถดับเพลิง /รถกู้ชีพ/รถกระเช้า 
 การแจ้งขอความช่วยเหลือขอให้แจ้งที่อยู่พิกัดเส้นทางที่ชัดเจนเพ่ือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจะได้

เข้าไปช่วยเหลือได้เร็วยิ่งขึ้น 
มติที่ประชุม รับทราบ 
ประธาน 11. เรื่อง การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
 ขณะนี้โรคพิษสุนัขบ้าระบาดในประเทศไทยแล้วกว่า 10 จังหวัด เพ่ือเป็นการป้องกันปัญหา

ดังกล่าวโดยให้ปศุสัตว์ของแต่ละหมู่บ้านส ารวจข้อมูลสุนัข และ แมว ภายในหมู่บ้านพร้อม
รายงานข้อมูลให้ ทางอบต.ทราบเพ่ือด าเนินการจัดหาวัคซีนต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 
ประธาน 12.เรื่อง จังหวัดเคลื่อนที่ วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 
 เบื้องต้นก าหนดให้เป็นบ้านนาสีนวล ทั้งนี้ข้อมูลยังไม่แน่ชัดซึ่งจะประสานให้ทราบต่อไป 
มติที่ประชุม รับทราบ 
ประธาน 13.เรื่อง การขอใช้พื้นที่ป่าชุมชน 
 ทางโรงพยาบาลขอให้พ้ืนที่ป่าชุมชนจ านวน 200 ไร่ เพ่ือสร้างโรงพยาบาล 
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มติที่ประชุม รับทราบ 
ประธาน 14.เรื่อง การจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ 
 โดยอบต.ด าเนินการจัดตั้ง วัตถุประสงค์การจัดตั้งเพ่ือเป็นการถ่ายทอดภูมิปัญหาของผู้อายุ

ให้กับเยาวชน 
มติที่ประชุม รับทราบ 
ประธาน 15.เรื่อง ตลาดประชารัฐ 
  นโยบายของรัฐบาลให้ อบต.มีตลาดประชารัฐ 1 ครั้งต่อเดือน เพ่ือจะได้มีการซื้อขาดจ าหน่าย

สินค้าในชุมชนและสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนทั้งนี้  อบต.บ้านชัยได้มีตลาดดังกล่าวเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม รับทราบ 
ประธาน 16.เรื่อง โครงการอาสาสมัครรักษ์โลก  
 โดยให้อบต.แต่ละแห่งด าเนินการสมัครซึ่งต้องได้ 50 % ของประชาชนในพื้นท่ี 
มติที่ประชุม รับทราบ 
ประธาน  17.เรื่อง การขุดดิน ถมดิน 
 หากจะด าเนินการต้องแจ้งให้กองช่างอบต.บ้านชัยทราบก่อนเพ่ือจะไม่เกิดปัญหาอันเกี่ยวเนื่อง

กับระเบียบกฎหมาย 
มติที่ประชุม รับทราบ 
ประธาน 18.เรื่อง โครงการ 1 ต าบลซ่อม 1 ต าบลสร้าง 
 อบต.บ้านชัยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก ส านักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัด

อุดรธานี 20,000 บาท เพื่อซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ยากไร้ซึ่งอยู่ระหว่างด าเนินการ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
ประธาน 19.เรื่อง โครงการ อปท.สัญจร 
 การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อปท.สัญจร ประจ าเดือน เมษายน 2561 เจ้าภาพการจัด

ประชุม อบต.บ้านชัย ก าหนดการจะแจ้งให้ทราบต่อไป 
มติที่ประชุม รับทราบ 
ประธาน 20.เรื่อง วันสตรีสากล  
 ร่วมเดินขบวนหน้าโรพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุงในวันที่ 9 มีนาคม 2561 
มติที่ประชุม รับทราบ 
ประธาน 21. เรื่อง การร าบวงสรวงเจ้าปู่ศรีสุทโธ  
 อ าเภอบ้านดุงก าหนดให้พิธีร าบวงสรวงเจ้าปู่ศรีสุทโธเทศกาลสงกรานต์ เดือนเมษายน 2561 

เหมือนเช่นทุกปี  
มติที่ประชุม รับทราบ 
ส.อบต.หมู่ 8 นายวัชรพงษ์  ซาไซ เรื่องการสร้างแหล่งท่องเที่ยวประจ าต าบลผมขอเสนออ่างเก็บน้ าดงไพร

วัลย์ การด าเนินการแบบเริ่มท าทีละน้อยไปหามาก และการสร้าง โรงพยาบาลในที่ดินป่าชุมชน
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ชาวบ้านดงไพรวัลย์เห็นด้วยกับการก่อสร้าง และส าหรับการจัดตั้งให้มีโรงเรียนผู้สูงอายุนั้นผม
เห็นด้วย 

มติที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
มติที่ประชุม รับรอง 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
มติที่ประชุม ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
 ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องจากส่วนราชการ 
   กศน. 
คร ู นายศุภโชค  เสระผล ฝากประชาสัมพันธ์การสอบปลายภาค วันที่ 17 -18 มีนาคม 2561 

สถานที่ โรงเรียนโนนสะอาด ขอให้ผู้น าแจ้งประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนทราบ   
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
ผช.ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 นายสีลา  เที่ยงดี แจ้งประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมท าบุญผ้าป่าสามัคคี ในวันที่ 10 มีนาคม 

2561 ณ วัดประชาสามัคคี 
มติที่ประชุม รับทราบ 
ประธาน นายคงทวี  สาชิน แจ้งประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมท าบุญผ้า ในวันที่ 23 มีนาคม 2561 ณ 

วัดป่าบ้านกล้วย 
มติที่ประชุม รับทราบ 
ส.อบต.หมู่ 8 นายวัชรพงษ์  ซาไซ ท าบุญผ้าป่าสามัคคี ในวันที่ 10 มีนาคม 2561 ณ วัดประชา

สามัคคี ได้มีเจ้าภาพมอบพระพุทธรูปประดิษฐาน ณ อุโบสถวัดและมีพิธีถวายพระขอเชิญทุก
ท่านร่วมงาน 

มติที่ประชุม รับทราบ 
ส.อบต.หมู่ 1 นายปฐพีกานต์ บุดดา แจ้งเรื่องเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านชัยเข้าโรงพยาบาล

เนื่องจากสงสัยว่าอาหารเป็นพิษจึงฝากให้ผู้บริหารตรวจสอบข้อเท็จจริงและปรับปรุงหากเป็น
เรืองจริง 

 -การขุดลอกห้วยบักโก๊กตอนบน และรางระบายน้ าตามข้อบัญญัติแข่งออกเป็น 2 สายแจ้งให้
ช่างผู้ส ารวจทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
ประธาน นายคงทวี  สาชิน แจ้งให้แต่ละหมู่บ้านทราบการจ่ายขาดเงินสะสมครั้งนี้แต่ละหมู่บ้านอยาก

ได้โครงการอะไรขอให้น าเสนอมาก ข้อมูลเบื้องต้นมีดังนี้ 
 หมู่ 1 โครงการขุดลอกล าห้วยบักโก๊ก ตอนบน 
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   พิมพ์ 
   ตรวจทาน (หน.ส านักปลัด) 
   ตรวจทาน (รองปลัด อบต.) 
   ตรวจทาน (เลขานุการนายก) 
   อนุมัติ (รองนายก อบต.) 

 หมู่ 2  โครงการก าแพงกันน้ าห้วยแคน 
 หมู่ 3  โครงการถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน 
 หมู่ 4 โครงการถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน 
 หมู่ 5 โครงการขยายไหล่ทาง ถนนคสล.ไปโรงเรียนประถม 
 หมู่ 6 โครงการรางระบายน้ าภายในหมู่บ้าน  
 หมู่ 7 โครงการถนน คสล.ไปโนนกกบาก 
 หมู่ 8 โครงการตัดถนนใหม่ 
 หมู่ 9 โครงการตัดถนนใหม่ 

ประธาน ในการประชุมครั้งนี้ที่ประชุมเสนอเพ่ิมเติมเรื่องใดอีกหรือไม่ 

มติที่ประชุม ไม่มี 

ประธาน ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ขอปิดประชุม 

เลิกประชุม เวลา 12.00 น. 

 

                                                  (ลงชื่อ)           พิชัย  พิมพ์หอม              ผูบ้ันทึกการประชุม 
                               (นายพิชัย  พิมพ์หอม) 
                                                   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชัย 
 
 
 
 

 
 

                                                   (ลงชื่อ)          ค าผัน  จันทจร               ผูต้รวจบันทึกประชุม 
                                                                  (นายค าผัน  จันทจร)  
                                                     รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชัย  
  

 



บันทึกประชุมประจ าเดือน 
ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/สมาชิก อบต./แพทย์ประจ าต าบล/สารวัตรก านัน 

คณะผู้บริหารสถานศึกษา/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
ครั้งที่ 4/2561 

 วันที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชัย 

ผู้มาประชุม 

ล าดับ ชื่อ   - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ เวลา 
หมาย
เหตุ 

๑  นายคงทวี  สาชิน นายก อบต. คงทวี   สาชิน 09.00 น.  
๒  นายปราโมทย์  บุดดา รองนายก ฯ ปราโมทย์   บุดดา 09.00 น.  
๓  นายค าผัน  จันทจร รองนายกฯ ค าผัน   จันทจร 09.00 น.  
๔  ส.ต.ท.สุริยันต์ ภูมิเรือง ปลัด อบต. สุริยันต์  ภูมิเรือง 09.00 น.  
๕  นายสมศรี  หอมทรัพย์  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 สมศรี  หอมทรัพย์ 09.00 น.  
๖  นายทวี  วิเศษดี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ทวี  วิเศษดี 09.00 น.  
๗  นางรุ่งนภา  ทับทิมไสย์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้น หมู่ 9 รุ่งนภา  ทับทิมไสย์ 09.00 น.  
๘  นางน้ าฝน  ยางชุม ครู ร.ร.ชัยนาค าวิทยา น้ าฝน  ยางชุม 09.00 น.  
๙  นายวิฑูรย์  ท าสุนา สารวัตรก านัน วิฑูรย์  ท าสุนา  09.00 น.  
๑๐  นายศักดิ์ดา  แก้วก่า รก.ผอ.ร.ร.โนนสะอาด ศักดิ์ดา  แก้วก่า 09.00 น.  
๑๑  นายสมัย มะณีชม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 สมัย  มะณีชม 09.00 น.  
๑๒  นายประจักษ์  ท าสุนา ส.อบต.หมู่ 9 ประจักษ์  ท าสุนา 09.00 น.  
๑๓  นายสุดใจ   วิชาธรรม ส.อบต.หมู่ 1 สุดใจ  วิชาธรรม 09.00 น.  
๑๔  นายสะกัน  แสนปาลี ส.อบต.หมู่ 6 สะกัน  แสนปาลี 09.00 น.  
๑๕  นายอ าคา  รอบเขตร า ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 อ าคา  รอบเขตร า 09.00 น.  
๑๖  นายเลิศ  อาร้อน ส.อบต.หมู่ 6 เลิศ  อาร้อน 09.00 น.  
๑๗  นายสุดใจ  กิ่งมิ่งแฮ แพทย์ประจ าต าบล สุดใจ  กิ่งมิ่งแฮ 09.00 น.  
๑๘  น.ส.นันทพร  กงซุย นวก.สธ.ปฎิบัติการ นันทพร  กงซุย 09.00 น.  
๑๙  น.ส.จริยา  ตรางจงราช ผช.ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 จริยา  ตรางจงราช 09.00 น.  
๒๐  นางไสว  สมอแห้ง ส.อบต.หมู่ 7 ไสว  สมอแห้ง 09.00 น.  
๒๑  นายบัญชา  ประทุมวัน ส.อบต.หมู่ 4 บัญชา  ประทุมวัน 09.00 น.  
๒๒  นางค าไพร  อินทร์ถาวร ส.อบต.หมู่ 3 ค าไพร อินทร์ถาวร 09.00 น.  
๒๓  นายรมณ์  อณารัตน์ ก านัน รมณ์  อณารัตน์ 09.00 น.  
๒๔  นายค าเสาร์  ไชศรีจันทร์ ส.อบต.หมู่ 3 ค าเสาร์ ไชศรีจันทร์ 09.00 น.  
๒๕  นายบุญมา  มาตย์จินดา ส.อบต.หมู่ 8 บุญมา   มาตย์จินดา 09.00 น.  
๒๖  นายสุพรรยา  พลคะชา ผช.ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 สุพรรยา  พลคะชา 09.00 น.  
๒๗  นายวัชรพงษ์  ซาไซ ส.อบต.หมู่ 8 นายวัชรพงษ์  ซาไซ 09.00 น.  
๒๘  นายสวาท  สีพิกา ประธานสภา สวาท  สีพิกา 09.00 น.  
๒๙  นางสุนิสา  สมดี ครู ร.ร.บ้านนาสีนวล สุนิสา สมดี 09.00 น.  
๓๐  นายคาวิน  แสนเมือง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 คาวิน  แสนเมือง 09.00 น.  
๓๑  นายแสงอุทัย  สุดเทวี ครู ร.ร.ดงไพรวัลย์ แสงอุทัย สุดเทวี 09.00 น.  
๓๒  นายปฐพีกานต์  บุดดา ส.อบต.หมู่ 1 ปฐพีกานต์  บุดดา 09.00 น.  
๓๓  นายทองใบ  แก้วกล้า ส.อบต.หมู่ 9 ทองใบ  แก้วกล้า 09.00 น.  
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ล าดับ ชื่อ   - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ เวลา 
หมาย
เหตุ 

๓๔  นายพิชัย   พิมพ์หอม เลขานุการนายก พิชัย   พิมพ์หอม 09.00 น.  
 

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. 

 เมื่อที่ประชุมพร้อมและครบองค์ประชุมแล้ว นายคงทวี  สาชิน ประธานในการประชุมได้กล่าวเปิดประชุมและ
ด าเนินการตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี 1  ประธานแจ้งให้ทราบ 
ประธาน   1. เรื่อง การประชาคม โครงการไทยนิยม  ย่ังยืน  

ขอขอบคุณผู้น าทุกหมู่บ้านทุกส่วนราชการที่ได้ให้ความร่วมมือในการจัดท าโครงการดังกล่าว 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
ประธาน   2.เรื่อง การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

การส ารวจข้อมูลสุนัขและแมวในต าบลบ้านชัยอยู่ระหว่างด าเนินการส ารวจโดยให้ผู้น าและ   
อสม.เป็นผู้ส ารวจและน าข้อมูลส่งให้กับ อบต.บ้านชัย เพ่ือท าการจัดซื้อวัคซีนต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 
ประธาน   3. เรื่อง การจัดเก็บภาษีประจ าปี 2560  

ในการลงพ้ืนที่เพ่ือส ารวจข้อมูลเบื้องต้นทราบว่ามีผู้ประกอบการเกลือต้มและร้านค้าพาณิชย์
บางรายไม่ได้ประกอบการหรือปิดกิจการแล้ว ส่วนในการประเมินการเก็บภาษีฉางเกลือช่าง
และเจ้าหน้าที่ได้ท าการส ารวจแล้ว ตามมติ ตารางเมตรละ 3 บาท 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
ประธาน  4.เรื่อง การบริหารงานงบประมาณตามข้อบัญญัติและการจ่ายขาดเงินสะสม  ประจ าปี 

2561 
การด าเนินการตามข้อบัญญัติได้ผู้รับจ้างเกือบทุกโครงการแล้ว ส าหรับเงินจ่ายขาดเงินสะสมนั้น 
สัปดาห์หน้าจะออกส ารวจเพื่อให้ทันระยะเวลาที่ก าหนด 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
ประธาน 5.เรื่อง การไปศึกษาดูงานโครงการผู้สูงอายุ 

เป็นมติของคณะกรรมการผู้สูงอายุการด าเนินโครงการนั้นคาดว่าหลังสงกรานต์จะมีการไป
ศึกษาดูงาน 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
ประธาน 6.เรื่อง การออกประเมินโรงเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนจากอบต. 

การประเมินจะแต่งตั้งคณะกรรมการออกประเมินโรงเรียนและกลุ่มอาชีพที่ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากอบต.เป็นหลักเพ่ือประเมินผลการอุดหนุนงบประมาณเพ่ือพิจารณาการอุดหนุน
ในปีต่อไป 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
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ประธาน 7. เรื่อง การคืนเงินเหลือจ่ายอาหารกลางวันของโรงเรียน  
โรงเรียนสังกัด สพฐ.ที่ได้รับเงินอุดหนุนอาหารกลางวันจาก อบต.บ้านชัย ตามระเบียบแล้วหาก
เงินที่ให้การอุดหนุนเหลือจ่ายทางโรงเรียนจะต้องน าส่งเงินคืนให้กับ อบต. 

มติที่ประชุม รับทราบ 
ประธาน 8.เรื่อง การใช้จ่ายเงิน สปสช. 
 การขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด  1 ตุลาคม 2560-30 กันยายน 2561  ให้มาขึ้นทะเบียนที่ 

อบต.เพ่ือรับเงินอุดหนุนจากภาครัฐเดือนละ 600 บาท จนถึงอายุ 3 ปี  
มติที่ประชุม รับทราบ 
ประธาน 9.เรื่อง การประชุม อปท.สัญจร 
 การประชุม อปท.สัญจรในวันที่ 5 เมษายน 2561 สถานที่ อบต.บ้านชัย  
มติที่ประชุม รับทราบ 
ประธาน 10.เรือง การบริจาคเบี้ยยังชีพ  
 เป็นการบริจาคเข้ากองทุนผู้สูงอายุเป็นการบริจาคตามจิตศรัทธา สามารถแจ้งความประสงค์ได้

ที่อบต.บ้านชัย 
มติที่ประชุม รับทราบ 
ประธาน 11. เรื่อง การจัดท าถังขยะเปียก 
 ให้แต่ละต าบลจัดให้มีถังขยะเปียก หมู่บ้านละ 1 แห่ง  
มติที่ประชุม รับทราบ 
ประธาน 12.เรื่อง การสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก  
 หมู่บ้านใดที่ยังไม่สมัครขอให้ด าเนินการโดยการสมัครนั้นกลุ่มหลักจะเป็นผู้น าชุมชน อสม.และ

จิตอาสา รวมแล้วหมู่บ้านละ 50 คน 
ส.อบต. นายวัชรพงษ์ ซาไซ ส.อบต.หมู่ 8 ขอทราบรายละเอียดการสมัคร 
ประธาน นายคงทวี  สาชิน เบื้องต้นเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติและการรักษาป่าไม้ แม่น้ า และการดูแล

ความสะอาดตามบ้านเรือนตนเองและส่วนรวมการก าจัดขยะที่ถูกวิธี 
มติที่ประชุม รับทราบ 
ประธาน 13.เรื่อง การไปทัศนศึกษาดูงานประจ าปี 2561 
 ปีนี้แจ้งให้ทราบเนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
ประธาน 14.เรื่อง โครงการ 7 วัน อันตราย 
 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ นี้ขอให้ ผู้น า อปพร.ได้ปฏิบัติหน้าที่  การตั้งจุดตามหมู่บ้านปีนี้ ให้มี 

หมู่บ้านละ 1 จุด 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 นายทวี  วิเศษดี การอยู่ตามจุดตรวจผมขอให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ทุกหมู่บ้านเนื่องจากการเกิด

อุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
มติที่ประชุม รับรอง 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
มติที่ประชุม ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
 ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องจากส่วนราชการ 
   ฝ่ายปกครอง 
ก านัน นายรมณ์  อณรัตน์ แจ้งที่ประชุมดังนี้ 
 1. ขอเชิญร่วมงานวันจักรีในวันที่ 6 เมษายน 2561 การแต่งกายชุดสีกากี 
 2. ทางอ าเภอเปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษาต าบลละ 1 คน ในโครงการไทยนิยมยั่งยืน 

ระยะเวลาการจ้าง 60 วัน ท างาน 7 ชม./วัน ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ว่าการอ าเภอบ้านดุง 
หมดเขตรับสมัครวันที่ 8 เมษายน 2561 โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้ค่าจ้างวันละ 300 
บาท  

 3. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุงรับบริจาคโลหิตในวันที่ 30 เมษายน 2561 สถานที่ 
หอประชุมอ าเภอบ้านดุง 

 4. การรับสมัครเยาวชน-สตรีเพ่ืออบรมอาชีพ อายุระหว่าง 13 ปีขึ้นไป โดยมีภูมิล าเนาในภาค
อีสาน ซึ่งรายละเอียดผู้น าแต่ละหมู่บ้านจะแจ้งให้ทราบ 

 5. การมอบนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัด 
 6.การขนดินภายในต าบลอนุญาตให้เฉพาะรถขนดิน 6 ล้อวิ่งเท่านั้น 
 7.การตั้งด่านที่ผ่านมาได้รับค าชมเชยจากทางอ าเภอ 
 8. อ าเภอได้ออกเอกสารสิทธิ์ที่ดิน นสล. 17 แปลง 
 9.เกี่ยวกับการแจ้งผู้ป่วยวัณโรคข้อมูลอ าเภอบ้านดุงขอให้ทางสาธารณะสุขแจ้งรายละเอียดให้

ที่ประชุมทราบ 
  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 นายทวี  วิเศษดี แจ้งการก่อสร้างถนน บ้านชัย – โนนงาม อยู่ระหว่างการก่อสร้าง งบประมาณ 

9 ล้านบาท  และจะขอเพ่ิมงบประมาณต่ออีกคือถนน บ้านชัย –บ้านนาดี แจ้งที่ประชุมทราบ 
ก านัน นายรมณ์  อณารัตน์ แจ้งที่ประชุมเก่ียวกับถนนลาดยางระหว่าง หมู่ 5- หมู่ 6 จะท าหนังสือไป

ยังจังหวัดต่อไป 
ส.อบต.หมู่ 4 นายอ าคา  รอบเขตร า   แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์งานบุญประจ าปีบ้านนาสีนวล ในวันที่ 5 -6 

เมษายน 2561  
 -ขอสอบถามเรื่องรายละเอียดเงินจ่ายขาดของอบต.และที่ดิน นสล. อบต.ได้ตั้งงบประมาณไว้

หรือไม่ โดยทราบว่าทางอ าเภอให้ อบต.ได้ด าเนินการให้ 
ประธาน นายคงทวี  สาชิน การด าเนินการทาง อบต.จะเป็นผู้ด าเนินการตามระยะเวลาที่ได้ก าหนดไว้

ตามความเหมาะสม 
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ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 นายสะมัย  มณีชม  ขอเชิญทุกท่านร่วมท าบุญซื้อที่ดิน ตารางวาละ 200 บาท  และขอ
สอบถามการขุดเจาะบ่อบาดาล มีความคืบหน้าของการด าเนินการอย่างไรบ้าง 

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 นายสมศรี  หอมทรัพย์ ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้เวลาในการประชุมและการแก้ไขวาระใน
การประชุม 

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 นายคาวิน  แสนเมือง การขอให้ประกาศประชาสัมพันธ์ต่างๆ ขอให้ท าให้มั่นคงแข็งแรง 
ประธาน นายคงทวี  สาชิน  ทาง อบต.จะน าข้อเสนอแนะนี้ไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 สถานศึกษา 
 โรงเรียนบ้านนาสีนวล 
คร ู นางพิกุล  สมดี ชี้แจงกรณีเงินและบัญชีของทางโรงเรียนซึ่งมีกรรมการอยู่ 3 ท่าน และในช่วง

ปิดภาคเรียนจะน าข้อมูลตรวจสอบอีกครั้ง 
ปลัดอบต. ส.ต.ท.สุริยันต์  ภูมิเรือง ให้ทางโรงเรียนตรวจสอบข้อมูลยอดที่แท้จริงในการใช้จ่ายเงินอุดหนุน

จาก อบต.บ้านชัย 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 โรงเรียนบ้านดงไพรวัลย์ 
คร ู นายแสงอุทัย  สุดเทวี  การรับยาพิษสุนัขบ้า  สตง.ตรวจสอบว่าผิดระเบียบผิดระเบียบจึงขอ

ทราบรายละเอียดดังกล่าว 
ประธาน นายคงทวี  สาชิน  ในการให้บริหารของอบต.สามารถให้วิธีการป้องกันได้แต่ไม่มีหน้าที่ในการ

รักษา 
 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
ปลัด ส.ต.ท.สุริยันต์  ภูมิเรือง ขอชี้แจงกรณีป้าย การท าป้ายไม่ได้ตั้งไว้ในข้อบัญญัติและหากท า

ติดตั้งแบบถาวรหรือท าใหญ่เกินไปเกรงว่าทางหลวงจะมาเอาออกและที่ส าคัญต้องขออนุญาต
ทางหลวง ขอชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ 

ส.อบต.หมู่ 6 นายเลิศ  อาร้อน การน าเสนอของท่านก านันขอน าเสนอการขอทางหลวง โครงการระหว่าง
ต าบลและล าห้วยที่ขาด ขอให้เร่งด าเนินการ 

ก านัน นายรมณ์  อณารัตน์  การตรวจเลือกทหาร ต าบลบ้านชัย ในวันที่ 4 เมษายน 2561 ให้ผู้น า
ไปดูแลลูกหลานเวลา 07.00 น.  

 -การพ่นหมอกควันขอฝากให้ด าเนินการด้วยความระมัดระวังการใช้อุปกรณ์ที่ถูกต้อง 
ส.อบต.หมู่ 1 นายปฐพีกานต์  บุดดา เกี่ยวกับไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ 1- หมู่ 9 การด าเนินการถึงไหมแล้ว เช่น

รางระบายน้ า ,โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ขุดลอกล าห้วยบักโก้ก  และการสนับสนุนอุปกรณ์ 
จราจร 

ประธาน นายคงทวี  สาชิน การด าเนินการให้ตามระเบียบตามข้อบัญญัติของ อบต. การสอบคัดเลือก
พนักงานต าแหน่ง ธุรการช่าง อบต.บ้านชัย มีผู้สมัคร 2 คน แต่มาสอบ 1 คน  
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   พิมพ์ 
   ตรวจทาน (หน.ส านักปลัด) 
   ตรวจทาน (รองปลัด อบต.) 
   ตรวจทาน (เลขานุการนายก) 
   อนุมัติ (รองนายก อบต.) 

ปลัด ส.ต.ท.สุริยันต์  ภูมิเรือง การเบิกจ่ายการตั้งด่าน 1 วันอันตรายยึด อปพร.เป็นผู้เบิกจ่าย
เท่านั้น  

ส.อบต.หมู่ 1 นายปฐพีกานต์  บุดดา การเบิกจ่ายยึดตามค าสั่ง แต่ในทางปฏิบัติขอให้ท าเหมือนเช่นทุกครั้ง
ที่เคยปฏิบัติมา 

มติที่ประชุม รับทราบ 
ประธาน ในการประชุมครั้งนี้ที่ประชุมเสนอเพ่ิมเติมเรื่องใดอีกหรือไม่ 

มติที่ประชุม ไม่มี 

ประธาน ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ขอปิดประชุม 

เลิกประชุม เวลา 12.00 น. 

 

                                                  (ลงชื่อ)           พิชัย  พิมพ์หอม              ผูบ้ันทึกการประชุม 
                               (นายพิชัย  พิมพ์หอม) 
                                                   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชัย 
 
 
 
 

 
 

                                                   (ลงชื่อ)          ค าผัน  จันทจร               ผูต้รวจบันทึกประชุม 
                                                                  (นายค าผัน  จันทจร)  
                                                     รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชัย  
  

 



บันทึกประชุมประจ าเดือน 
ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/สมาชิก อบต./แพทย์ประจ าต าบล/สารวัตรก านัน 

คณะผู้บริหารสถานศึกษา/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
ครั้งที่ 5/2561 

 วันที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชัย 

ผู้มาประชุม 

ล าดับ ชื่อ   - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ เวลา 
หมาย
เหตุ 

๑  นายคงทวี  สาชิน นายก อบต. คงทวี   สาชิน 09.00 น.  
๒  นายปราโมทย์  บุดดา รองนายก ฯ ปราโมทย์   บุดดา 09.00 น.  
๓  นายค าผัน  จันทจร รองนายกฯ ค าผัน   จันทจร 09.00 น.  
๔  ส.ต.ท.สุริยันต์ ภูมิเรือง ปลัด อบต. สุริยันต์  ภูมิเรือง 09.00 น.  
๕  นางกิจทิพย์ อุทิศหะ ครู ร.ร.บ้านชัย กิจทิพย์ อุทิศหะ 09.00 น.  
๖  นายสุเมธากรณ์  ราชอินตา ครู ร.ร.โนนศรีทอง สุเมธากรณ์  ราชอินตา 09.00 น.  
๗  นายทองใบ  ขันมะติ ส.อบต.หมู่ 2 ทองใบ  ขันมะติ 09.00 น.  
๘  นายสะกัน  แสนปาลี ส.อบต.หมู่ 6 สะกัน  แสนปาลี 09.00 น.  
๙  นายบุญเคน  เครืองคุณ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 บุญเคน  เครืองคุณ  09.00 น.  
๑๐  นายสมควร  อาร้อน ผู้ช่วย หมู่ 6 สมควร  อาร้อน 09.00 น.  
๑๑  น.ส.นันทพร  กงซุย นักวิชาการปฏิบัติการ นันทพร  กงซุย 09.00 น.  
๑๒  นายสุดใจ  วิชาธรรม ส.อบต.หมู่ 1 สุดใจ  วิชาธรรม 09.00 น.  
๑๓  นางค าไพร  อินทร์ถาวร ส.อบต.หมู่ 3 ค าไพร อินทร์ถาวร 09.00 น.  
๑๔  นายสนั่น  สายศรี ส.อบต.หมู่ 4 สนั่น  สายศรี 09.00 น.  
๑๕  นายบัญชา  ประทุมวัน ส.อบต.หมู่ 4 บัญชา  ประทุมวัน 09.00 น.  
๑๖  นายเลิศ  อาร้อน ส.อบต.หมู่ 6 เลิศ  อาร้อน 09.00 น.  
๑๗  นายสุดใจ  กิ่งมิ่งแฮ แพทย์ประจ าต าบล สุดใจ  กิ่งมิ่งแฮ 09.00 น.  
๑๘  นายแสงอุทัย  สุดเทวี ครู ร.ร.บ้านดงไพรวัลย์ แสงอุทัย  สุดเทวี 09.00 น.  
๑๙  นายอณุภา  นันทะกุล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้น หมู่ 1 อณุภา  นันทะกุล 09.00 น.  
๒๐  นายค าเสาร์  ไชศรีจันทร ์ ส.อบต.หมู่ 3 ค าเสาร์  ไชศรีจันทร์ 09.00 น.  
๒๑  นายวชัรพงษ์  ซาไซ ส.อบต.หมุ่ 8 วัชรพงษ์  ซาไซ 09.00 น.  
๒๒  นายบุญมา  มาตย์จินดา ส.อบต.หมู่ 8 บุญมา  มาตย์จินดา 09.00 น.  
๒๓  นางสุณิสา  จันทะจักร์ ครู ร.ร.โนนสะอาด สุณิสา  จันทะจักร์ 09.00 น.  
๒๔  นายสุริยา  พิมพ์พรม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 สุริยา  พิมพ์พรม 09.00 น.  
๒๕  นายประจักษ์  ท าสุนา ส.อบต.หมู่ 9 ประจักษ์  ท าสุนา 09.00 น.  
๒๖  นายสวาท  สีพิกา ประธานสภา สวาท  สีพิกา 09.00 น.  
๒๗  นายณรงค์  จันทร์งาม ครูร.ร.โนนสะอาดชุมแสงฯ ณรงค์  จันทร์งาม 09.00 น.  
๒๘  นายประจักษ์  ภูพันนา สารวัตรก านัน ประจักษ์  ภูพันนา 09.00 น.  
๒๙  นายอุทัย  สาโส ครู ร.ร.บ้านทุ่ง อุทัย  สาโส 09.00 น.  
๓๐  นายศุภโชค  เสระผล ครู กศน. ศุภโชค  เสระผล 09.00 น.  
๓๑  นายปฐพีกานต์  บุดดา ส.อบต.หมู่ 1 ปฐพีกานต์  บุดดา 09.00 น.  
๓๒  นายอ าคา  รอบเขตร า ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 อ าคา  รอบเขตร า 09.00 น.  
๓๓  นายทองใบ  แก้วกล้า ส.อบต.หมู่ 9 ทองใบ  แก้วกล้า 09.00 น.  
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ล าดับ ชื่อ   - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ เวลา 
หมาย
เหตุ 

๓๔  นายคาวิน  แสนเมือง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 คาวิน  แสนเมือง 09.00 น.  
๓๕  นายสมัย  มะณีชม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 สมัย  มะณีชม 09.00 น.  
๓๖  นายละออง  วงค์ดวงตา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9 ละออง  วงค์ดวงตา 09.00 น.  
๓๗  นายสมศรี  หอมทรัพย์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 สมศรี  หอมทรัพย์ 09.00 น.  
๓๘  นายวิชัย  ด่านพงษ์ ครู ร.ร.ชัยนาค าวิทยา วิชัย  ด่านพงษ์ 09.00 น.  
๓๙  นายวุฒิชัย  อัสภัย ครู ร.ร.นาสีนวล วุฒิชัย  อัสภัย 09.00 น.  
๔๐  นายพิชัย   พิมพ์หอม เลขานุการนายก พิชัย   พิมพ์หอม 09.00 น.  

 

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. 

 เมื่อที่ประชุมพร้อมและครบองค์ประชุมแล้ว นายคงทวี  สาชิน ประธานในการประชุมได้กล่าวเปิดประชุมและ
ด าเนินการตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี 1  ประธานแจ้งให้ทราบ 
    1. เรื่อง การส่งโครงการป้องกันเด็กจมน้ า ระดับเหรียญทองแดง  
นายก อบต. นายคงทวี  สาชิน การส่งโครงการป้องกันปัญหาเด็กจมน้ าต าบลบ้านชัยเป็นตัวแทนของอ าเภอ

ซ่ึงทางสาธารณสุขอ าเภอบ้านดุงส่งเข้าประเมินคณะกรรมการตรวจประเมินผลการประเมิน 
อบต.บ้านชัย  ผ่านเกณฑ์ได้รับรางวัล โดยโครงการดังกล่าวทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
เป็นผู้ด าเนินการโดยงบประมาณสนับสนุนจาก อบต.บ้านชัยเป็นผู้สนับสนุน ทั้งนี้ อบต.บ้านชัย
ขอให้ทางโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการป้องกันปัญหาเด็กจมน้ ารายงานข้อมูล
และรายงานข้อมูลโครงการอุดหนุนอาหารกลางวันเด็กและอาหารเสริมนม ข้อมูลนักเรียนให้
อบต.บ้านชัยที่กองการศึกษาฯภายในวันที่ 24  พฤษภาคม 2561  

ที่ประชุม  รับทราบ 
   2.เรื่อง การบริหารงบประมาณประจ าปี 
นายก อบต. นายคงทวี  สาชิน โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 3 โครงการและโครงการที่เกี่ยวกับการขุด

ลอกออกแบบตามระเบียบให้วิศวกรเป็นผู้รับรองแบบแปลนซึ่งอยู่ระหว่างด าเนินการ 
 -ไฟฟ้าแสงสว่างปี 2560 อยู่ระหว่างท าหนังสือไปยังกรมไฟฟ้า 
 -การจ่ายขาดเงินสะสมมอบหมายให้ช่างด าเนินการซึ่งอยู่ระหว่างการส ารวจและประมาณการ

ราคาเพ่ือเข้าสภาต่อไป 
 -การบริหารจัดการขยะ อนาคตคาดว่าจะเป็นระบบปิดและต้องน าเข้าสภาเพ่ืออนุมัติเห็นชอบ

ต่อไป 
ที่ประชุม รับทราบ 
   3. เรื่อง การบริหารจัดการขยะอินทรีย์และขยะเปียก 
นายก อบต.  นายคงทวี  สาชิน แนวทางการปฏิบัติให้ผู้น าแต่ละหมู่บ้านน าร่องปฏิบัติเป็นตัวอย่างโดยให้ท า

ภายในบริเวณบ้านที่อยู่อาศัย ซึ่งเป็นนโยบายรัฐบาล 
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ที่ประชุม  รับทราบ 
  4.เรื่อง การควบคุมสัตว์เลี้ยง 
นายก อบต.  นายคงทวี  สาชิน โดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.  2522 มาตรา 111 และ

พระราชบัญญัติทางหลวงพ.ศ. 2535 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ห้ามมิให้ผู้ใด ขี่ จูง ไล่ต้อน 
หรือปล่อยสัตว์ไปบนทางในลักษณะที่เป็นการกีดขวางทางจราจร และไม่มีผู้ควบคุมเพียงพอ 
ดังนั้นเพ่ือเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจึงขอความร่วมมือให้ผู้น าประชาสัมพันธ์ให้
แต่ละหมู่บ้านทราบเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุบนถนน 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 5.เรื่อง โครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา 
นายก อบต.  นายคงทวี  สาชิน โดยนโยบายกระทรวงมหาดไทยให้แต่ละ อปท.รับบริจาคมือถือเก่าทุกรุ่น

เพ่ือลดอันตรายจากขยะอิเล็กทรอนิกส์ในครัวเรือน 
ที่ประชุม   รับทราบ 
 6.เรื่อง โครงการแม่ดีเด่นแห่งชาติ ปี 2561 
นายก อบต.  นายคงทวี  สาชิน เป็นการคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตาม

หลักเกณฑ์ โดยจะมีกาเสนอรายชื่อผู้ที่สมควรได้รับการพิจารณาเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติประจ า
จังหวัดอุดรธานี โดยให้แต่ละอบต.ส่งรายชื่อภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เพ่ือที่อ าเภอ
จะได้พิจารณาคัดเลือกรายงานให้จังหวัด พิจารณาด าเนินการ ขอให้ผู้น าทุกหมู่บ้าน
ประชาสัมพันธ์และคัดเลือกส่งรายชื่อมายังอบต.บ้านชัย และด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

 7. เรื่อง การส่งคืนเงินอาหารกลางวัน โรงเรียนประถมศึกษา  
นายก อบต.  นายคงทวี  สาชิน ให้โรงเรียนที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก อบต.โครงการอาหารกลางวัน

น าส่งคืนเงินที่เหลือจ่ายให้กับ อบต.บ้านชัย 
ที่ประชุม รับทราบ 
 8.เรื่อง การท าโครงการของบประมาณสร้างสนามฟุตบอล 
นายก อบต.  นายคงทวี  สาชิน การของบประมาณเพ่ือสร้างสนามกีฬาหญ้าเทียมในนามเยาวชนเป็นผู้ขอ

โครงการถือเป็นเรื่องที่ดีเบื้องต้นจะขอโครงการไปก่อนหากมีแนวทางการด าเนินการอย่างไรขอ
มอบหมายให้กองสวัสดิการสังคมเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการพร้อมทั้งศึกษาระเบียบในการ
บริหารจัดการทั้งนี้เพ่ือให้เยาวชนมีสถานที่ได้ออกก าลังกาย 

ที่ประชุม รับทราบ 
 9.เรื่อง การย้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปี 2561 
นายก อบต.  นายคงทวี  สาชิน ตามข้อมูลมี 2 ศูนย์ คือ หมู่ 4 และหมู่ 6 มีต าแหน่งว่าง 1 ต าแหน่ง ครู 

คศ.1 ว่างที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 7 ซึ่งขณะนี้นักทรัพยากรบุคคลอยู่ระหว่างด าเนินการ  
ที่ประชุม รับทราบ 
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 10.เรือง การส ารวจแบ่งเขตที่สาธารณะประโยชน์  
นายก อบต. นายคงทวี  สาชิน เป็นการส ารวจที่ดินและผู้ที่บุกรุกที่ดินสาธารณะประโยชน์และปฏิบัติตาม

ระเบียบข้อกฎหมาย 
ที่ประชุม รับทราบ 
 11. เรื่อง การฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนับบ้า 
นายก อบต. นายคงทวี  สาชิน ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการส ารวจข้อมูลและรอการจัดสรรวัคซีน  
ที่ประชุม รับทราบ 
 12.เรื่อง การฝึกทบทวน อปพร.ปี 2561  
นายก อบต. นายคงทวี  สาชิน ต าบลบ้านชัยเข้ารับอบรม ฝึกอบรมทบทวน อปพร. ระหว่างวันที่ 4 -6 

พฤษภาคม 2561 ที่ค่ายลูกเสือ ต.ดอนกลอย อ.พิบูลรักษ์ จ.อุดรธานี 
ที่ประชุม รับทราบ 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 นายอ าคา  รอบเขตร า สอบถามเกี่ยวกับการควบคุมสัตว์เลี้ยงรวมถึง สุนัขหรือไม่  
 -การแบ่งเขตที่ นสล. หมู่ 4 เหลือ 1 แปลง  
 -การฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ควบคุมเฉพาะอ าเภอหรือ ระดับ อบต. 
นายก อบต. นายคงทวี  สาชิน จราจรทางบกที่กล่าวมานี้ควบคุมเฉพาะสัตว์เลี้ยง เช่น วัว ควาย แพะ แกะ 

ประมาณนี้ครับ 
 -การสอบแนวเขตที่ดินให้ท่านประสานกองช่าง อบต.บ้านชัย 
ที่ประชุม รับทราบ 
ส.อบต.หมู่ 9 นายทองใบ แก้วกล้า เรียนสอบถามเรื่องเด็กจมน้ าและการเสียชีวิตของเด็กในรถ 
 และขยะอินทรีย์ ขอทราบรายละเอียดและอุปกรณ์เพ่ิม 
นายก อบต. นายคงทวี  สาชิน ด้านอุปกรณ์ขยะอินทรีย์ทางอบต.จะด าเนินการให้ 
ที่ประชุม รับทราบ 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 นายคาวิน  แสนเมือง เกี่ยวกับเอกสารที่ดิน นสล. หมู่ 3 ด าเนินการส่งเอกสารแล้ว ส่วนการ

ซ่อมแซมถนนลูกรังของ อบจ.อบต.บ้านชัยได้สิทธิ์ 3 วัน เท่านั้น คาดว่าจะซ่อมไม่ครบทุก
เส้นทาง 

ที่ประชุม รับทราบ 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 นายคาวิน  แสนเมือง ขอให้ชี้แจงกรณีการจัดเก็บภาษีหรือการส ารวจ 4 ปีครั้งขอทราบ

รายละเอียด 
นายก อบต. นายคงทวี  สาชิน ตามระเบียบการจัดเก็บภาษีทุกๆ 4 ปีเจ้าหน้าที่จะออกส ารวจข้อมูลเพ่ือ

ประเมินการจัดเก็บภาษี4 ปี จะประเมินใหม่อีกครั้งและการยื่นเอกสารของประชาชนที่มาช าระ
ภาษีต้องยื่นเอกสารใหม่ในรอบการส ารวจนั้นๆ 

ส.อบต.หมู่ 8  นายวัชรพงษ์  ซาไซ  ขอสอบถามเกี่ยวกับโครงการขุดลอกขอทราบก าหนดการออกส ารวจ 
 -การขยายเขตไฟฟ้ายังรอการด าเนินการ 
 -การบริการของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการขอให้ปรับปรุงเกี่ยวกับการพูดจาและการให้บริการที่

ไม่ค่อยประทับใจเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา 



-5- 
 

นาย อบต. นายคงทวี  สาชิน การด าเนินการส ารวจการขยายแนวเขตไฟฟ้าเจ้าหน้าที่ได้ท าการส ารวจแล้ว 
และในการให้บริการจะน าไปปรับปรุงในองค์กรต่อไป 

ที่ประชุม รับทราบ 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 นายสุริยา  พิมพ์พรม ขอขอบคุณทางอบต.บ้านชัยที่ได้ตัดถนนสายใหม่ให้ ขณะนี้เหลือการวาง

ท่อยังไมส่มบรูณ์ขอให้ส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งด าเนินการเนื่องจากฤดูฝนใกล้มาแล้ว 
นายก อบต. นายคงทวี  สาชิน ทางอบต.จะเร่งด าเนินการให้เพ่ือให้ทันระยะเวลาที่ก าหนด 
ที่ประชุม รับทราบ 
ส.อบต.หมู่ 6 นายสะกัน  แสนปาลี ขอติดตามงานถนนคสล.จุดบริเวณบ้านพ่อประพันธ์ไปสนามกีฬาขณะนี้

ยังไม่ด าเนินการและขอติดตามงานโครงการล าห้วยที่ยังไม่ด าเนินการ 
ที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
ที่ประชุม รับรอง 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
ที่ประชุม ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
 ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องจากส่วนราชการ 
   ฝ่ายปกครอง 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 นายทวี  วิเศษดี แจ้งที่ประชุมดังนี้ 
 1. แนะน าผู้ช่วย นายอณุภา  นันทกุล   
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 นายสมัย  มณีชม ขอขอบคุณทางอบต.บ้านชัยที่ได้ให้การสนับสนุนโครงการครองสวยน้ าใส 

และโครงการถนน คสล.จัดโครงการลงให้เส้นไปวัดป่าโนนสะอาด 
ที่ประชุม รับทราบ 
 สถานศึกษา 
 โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา 
คร ู นายณรงค์  จันทร์งาม แจ้งที่ประชุมดังนี้ 
 -วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เป็นวันเปิดเรียนวันแรกขอให้ผู้น าประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนที่ขับ

ขี่รถจักรยานยนต์สวมหมวกกันน๊อคมาโรงเรียน 
 -ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 แจ้งการให้บริการห้องประชุม 

สามารถใช้ได้แล้วทางโรงเรียนยินดีให้บริการแจ้งการให้บริการที่ห้องประชุมสามารถใช้ได้แล้ว
ทางโรงเรียนยินดีให้บริการ 

ที่ประชุม รับทราบ 
โรงเรียนชัยนาค าวิทยา 

คร ู นายวิชัย  ด่านพงษ์ แจ้งที่ประชุมดังนี้ 
 -วันที่ 25 พฤษภาคม  2560 ประชุมผู้ปกครอง 
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   พิมพ์ 
   ตรวจทาน (หน.ส านักปลัด) 
   ตรวจทาน (รองปลัด อบต.) 
   ตรวจทาน (เลขานุการนายก) 
   อนุมัติ (รองนายก อบต.) 

 -วันที่ 15-17 พฤษภาคม  2561 มัธยมศึกษาตอนปลาย 4-6 ไปอบรมป้องกันยาเสพติด ที่ 
พีซีแลนด์ 

ที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
ส.อบต.หมู่ 1 นายปฐพีกานต์  บุดดา แจ้งที่ประชุมดังนี้ 
 - รางระบายน้ า หมู่ 1 ยาว 250 เมตร แบ่ง 2 สาย สายละ 125 เมตร สามารถแก้ไขปัญหา

พ่ีน้องได ้
 -โครงการเกี่ยวกับเงินจ่ายขาดเงินสะสม โครงการขุดลอกล าห้วยบักโก๊กพร้อมวางท่อด้วย 

100x 100 เมตร  
 -การสอบแนวเขตท่ี นสล. ป่าช้าประมาณ 30 ไร่ 
 -ขอขอบคุณทาง อบต.ที่ได้ดูแลเรื่องท่อ 
ที่ประชุม รับทราบ 
ส.อบต.หมู่ 3 นางค าไพร  อินทร์ถาวร ส.อบต.หมู่ 3 แจ้งการตรวจสุขภาพหาไข่พยาธิและการพ่นหมอก

ควันปีนี้มีการพ่นหรือไม่ 
รองนาย อบต. นายปราโมทย์  บุดดา เรื่อซ่อมแซมหมู่ 6 ที่ไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากไม่ได้เนื่องจาก

เครื่องจักรเข้าพ้ืนที่ไม่ได้ 
ที่ประชุม รับทราบ 
ประธาน ในการประชุมครั้งนี้ที่ประชุมเสนอเพ่ิมเติมเรื่องใดอีกหรือไม่ 

ที่ประชุม ไม่มี 

ประธาน ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ขอปิดประชุม 

เลิกประชุม เวลา 12.00 น. 

                                                  (ลงชื่อ)           พิชัย  พิมพ์หอม              ผูบ้ันทึกการประชุม 
                               (นายพิชัย  พิมพ์หอม) 
                                                   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชัย 
 
 
 
 

 
 

                                                   (ลงชื่อ)          ค าผัน  จันทจร               ผูต้รวจบันทึกประชุม 
                                                                  (นายค าผัน  จันทจร)  
                                                     รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชัย  
  



 
บันทึกประชุมประจ าเดือน 

ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/สมาชิก อบต./แพทย์ประจ าต าบล/สารวัตรก านัน 
คณะผู้บริหารสถานศึกษา/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

ครั้งที่ 6/2561 
 วันที่ 11 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชัย 
ผู้มาประชุม 

ล าดับ ชื่อ   - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ เวลา 
หมาย
เหตุ 

๑  นายคงทวี  สาชิน นายก อบต. คงทวี   สาชิน 09.00 น.  
๒  ส.ต.ท.สุริยันต์ ภูมิเรือง ปลัด อบต. สุริยันต์  ภูมิเรือง 09.00 น.  
๓  นายประจักษ์  ท าสุนา ส.อบต.หมู่ 9 ประจักษ์  ท าสุนา 09.00 น.  
๔  นายไสว  สมอแห้ง ส.อบต.หมู่ 7 ไสว  สมอแห้ง 09.00 น.  
๕  นายทวี  วิเศษดี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ทวี  วิเศษดี 09.00 น.  
๖  นายรมณ์  อณารัตน์  ก านัน ต าบลบา้นชัย รมณ์ อณารัตน์ 09.00 น.  
๗  นางสาวล าไพร วังงาม ครู กศน. ล าไพร  วังงาม 09.00 น.  
๘  นายสุดใจ  วิชาธรรม ส.อบต.หมู่ 1 สุดใจ  วิชาธรรม 09.00 น.  
๙  นายคาวิน  แสนเมือง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 คาวิน  แสนเมือง 09.00 น.  
๑๐  นายสะกัน  แสนปาลี ส.อบต.หมู่ 6 สะกัน  แสนปาลี 09.00 น.  
๑๑  นายอ าคา  รอบเขตร า ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 อ าคา  รอบเขตค า 09.00 น.  
๑๒  นายสมศรี  หอมทรัพย์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 สมศรี  หอมทรัพย์ 09.00 น.  
๑๓  นางค าไพร  อินทร์ถาวร   ส.อบต.หมู่ 3 ค าไพร  อินทร์ถาวร 09.00 น.  
๑๔  นายวุฒิชัย อัสภัย ครู ร.ร.บ้านนาสีนวล วุฒิชัย อัสภัย 09.00 น.  
๑๕  นายสวาท  สีพิกา ประธานสภา สวาท  สีพิกา 09.00 น.  
๑๖  นายประจักษ์  ภูพันนา สารวัตรก านัน ประจักษ์  ภูพันนา 09.00 น.  
๑๗  นายสุพรรยา  พลคะชา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 สุพรรยา  พลคะชา 09.00 น.  
๑๘  นางสาวนันทพร  กงซุย นักวิชาการสาธารณสุข นันทพร กงซุย 09.00 น.  
๑๙  นายสดุใจ   กิ่งมิ่งแฮ แพทย์ประจ าต าบล สุดใจ  กิ่งมิ่งแฮ 09.00 น.  
๒๐  นายทองใบ  แก้วกลา้ ส.อบต.หมู่ 9 ทองใบ  แก้วกล้า 09.00 น.  
๒๑  นายสุริยา  พิมพ์พรม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 สุริยา  พิมพ์พรม 09.00 น.  
๒๒  นายปฐพีกานต์   บุดดา ส.อบต.หมู่ 1 ปฐพีกานต์  บุดดา 09.00 น.  
๒๓  นายค าเสาร์  ไชศรีจันทร์ ส.อบต.หมู่ 3 ค าเสาร์  ไชศรีจันทร์ 09.00 น.  
๒๔  นายบุญมา  มาตย์จินดา ส.อบต.หมู่ 8 บุญมา  มาตย์จินดา 09.00 น.  
๒๕  นายสนั่น  สายศรี ส.อบต.หมู่ 4 สนั่น  สายศรี 09.00 น.  
๒๖  นายบัญชา  ประทุมวัน ส.อบต.หมู่ 4 บัญชา  ประทุมวัน 09.00 น.  
๒๗  นายวรพงษ์  ศรีเมือง ผอ.ร.ร.โนนสะอาด วรพงษ์  ศรีเมือง 09.00 น.  
๒๘  ด.ต.สวาท  จันทจร หน.ตชต. สวาท  จันทจร 09.00 น.  
๒๙  นายวิฑูรย์  ท าสุนา สารวัตรก านัน วิฑูรย์  ท าสุนา 09.00 น.  
๓๐  นายปฏิพล แก้วมูลตรี รอง ผอ.ร.ร.ชัยนาค าฯ ปฏิพล แก้วมูลตรี 09.00 น.  
๓๑  นายละออง  วงศ์ดวงตา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9 ละออง  วงศ์ดวงตา 09.00 น.  
๓๒  นางประภาพร  พลโรม ครู ร.ร.บ้านกล้วย ประภาพร  พลโรม 09.00 น.  
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ล าดับ ชื่อ   - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ เวลา 
หมาย
เหตุ 

๓๓  นายทองใบ  ขันมะติ ส.อบต.หมู่ 2 ทองใบ  ขันมะติ 09.00 น.  
๓๔  นายเลิศ  อาร้อน ส.อบต.หมู่ 6 เลิศ  อาร้อน 09.00 น.  
๓๕  นางสาวกัญญดา  เย็นรัตน์ ผอ.ร.ร.โนนศรีทอง กัญญดา  เย็นรัตน์ 09.00 น.  
๓๖  นายค ามวล  ขุนวิเศษ ส.อบจ.อุดรธานี ค ามวล  ขุนวิเศษ 09.00 น.  
๓๗  นายจินดา  อรัญยกรกุล กรรมการมูลนิธิฯ จินดา  อรัญยกรกุล 09.00 น.  
๓๘  นางถนอมศรี  โสภา กรรมการมูลนิธิฯ ถนอมศรี  โสภา 09.00 น.  
๓๙  นางเอ็มอร  สิงห์สาธร ผช.จพง.ธุรการ เอ็มอร  สิงห์สาธร 09.00 น.  

 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม  

ล าดับ ชื่อ   - สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
๑  นายค าผัน จันทจร รองนาย อบต. ลา 
๒  นายปราโมทย์  บุดดา รองนายก อบต. ลา 
๓  นายพิชัย  พิมพ์หอม เลขานุการนายก ลา 

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. 

 เมื่อที่ประชุมพร้อมและครบองค์ประชุมแล้ว นายคงทวี  สาชิน ประธานในการประชุมได้กล่าวเปิดประชุมและ
ด าเนินการตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี 1  ประธานแจ้งให้ทราบ 
นายก อบต. นายคงทวี  สาชิน ในการประชุมครั้งนี้สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี นายค ามวล  

ขุนวิเศษ และคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาอ าเภอบ้านดุง ได้เข้า
ร่วมประชุมครั้งนี้ ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ส.อบจ. นายค ามวล  ขุนวิเศษ ส.อบจ.เขต 3 อ าเภอบ้านดุง เรียนที่ประชุม การด าเนินการจัดสรร
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดส าหรับโครงการต่างๆในอ าเภอบ้านดุงเช่นโครงการ
ถนนและสาธารณูปโภคต่างๆ ส าหรับโครงการที่ได้จัดสรรให้ในปีงบประมาณ 2560 โครงการ
ถนนลาดยางต าบลนาค า – ต าบลบ้านชัย ถนนเส้นบ้านชัย – โนนงามระยะทาง 2 กิโลเมตร 
งบประมาณ 9.6 ล้าน ปีงบประมาณ 2562 อยู่ในข้อบัญญัติโครงการถนน จากบ้านโนน
สะอาด – บ้านค้อเขียว งบประมาณ 7แสนเป็นโครงการถนน คสล.  โครงการที่จะอนุมัติ
งบประมาณได้ต้องมีแผนรองรับในแผน อบต.เพ่ือสามารถผสานแผนระหว่างจังหวัดส าหรับ
โครงการต่างๆที่เก่ียวข้องหากไม่มีในแผน อบต.หรือแผนท้องถิ่นเมื่อมีโครงการมาจะไม่สามารถ
ลงโครงการได้เนื่องจากท้องถิ่นนั้นๆไม่มีแผนรองรับ แต่หากมีโครงการอยู่ในแผนอบต.หรือ
ท้องที่อยู่แล้วโครงการสามารถอนุมัติงบประมารโครงการลงในพ้ืนที่ได้เลย  เช่นการขอ
งบประมาณสนับสนุนโครงการงานประเพณีหากทางท้องที่และอบต.ต้องการงบประมาณ
สนับสนุนผมเสนอให้เขียนโครงการส่งไปทางอ าเภอแล้วอ าเภอจะส่งไปจังหวัดเพ่ือพิจารณา
บรรจุไว้ในแผนของจังหวัด และถ้าหากอบต.มีกิจกรรมเสริมแต่งบประมาณไม่พอก็ให้เขียน
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โครงการเข้าไปเพ่ือผสานแผนกับอบจ.เพ่ือที่จะหางบประมาณมาสนับสนุนต่อไป  ในการ
ประชุมหากทาง อบต.บ้านชัยจะให้ทางกระผมเข้าร่วมประชุมร่วมเพ่ือชี้แจงข้อมูลและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลต าบลกระผมยินดีเข้าร่วมประชุมเพ่ือน าข้อเสนอในที่ประชุมประสานงาน
ต่อไป  

 2. วันที่ 20 มิถุนายน 2561 สถานที่ศาลากลางน้ า อบต.บ้านชัย ได้รับสัตว์น้ า ปลา กบ กุ้ง 
ประมาณ 1.4 ล้านตัว  โดยให้มีคณะกรรมการ โดยท่านผู้ใหญ่บ้าน ,ส.อบต. โดยผมแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ นายสมศรี หอมทรัพย์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 เป็นคณะกรรมการตรวจรับ
โดยจะท าหน้าที่ตรวจรับพันธุ์ปลาปี 2560 และ 2561 ในวันเดียวกัน และในงบประมาณปี 
2561 จะได้รับพันธุ์ปลาเพิ่มอีก 34,600 ตัว 

 

ส.อบต.หมู่ 1 นายปฐพีกานต์  บุดดา หมู่ 1 มีบ่อน้ าท่ีสามารถปล่อยพันธุ์ปลาได้ 10,000 ตัว 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 นายคาวิน  แสนเมือง ผมขอให้เสนอให้เฉลี่ยแต่ละหมู่บ้าน 
 

ส.อบจ. นายค ามวล  ขันวิเศษ ขอมติที่ประชุมในการจัดสรรพันธุ์ปลาของปีงบประมาณ 2561         
นี้อย่างไร 

 

มตทิี่ประชุม เห็นควรให้แบ่งปลาให้แต่ละหมู่บ้านปล่อยตามบ่อน้ าสาธารณะของแต่ละหมู่บ้าน  
 

นายก อบต. นายคงทวี  สาชิน ในฐานนะตัวแทนท้องที่ท้องถิ่นขอขอบคุณท่าน ส.อบจ.ที่ได้เข้าร่วมประชุม
ในครั้งนี้ และขอเชิญทางมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชอ าเภอบ้านดุง 

คณะกรรมการ นางถนอมศรี  โสภา คณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสาขาอ าเภอบ้านดุง 
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาบ้านดุง
สมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุงวันพุธ ที่ ๑๘ กรกฎาคม 
พ.ศ.๒๕๖๑ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุงเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด ๑๒๐ เตียง  
แต่เปิดให้บริการจริง ๑๕๐ เตียงมีผู้ป่วยมารับการรักษาปีละประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ คน          
มีแพทย์เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมทั่วไป และศัลยกรรมกระดูก แต่ยังขาดเครื่องมือแพทย์ที่
จ าเป็นในการให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วย คณะกรรมการจึงได้จัดทอดผ้าป่าสามัคคีขึ้น เพ่ือหา
ทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกู และเพ่ือเป็นการร่วมเป็นเจ้าภาพ
ทอดผ้าป่าดังกล่าวทางคณะกรรมการมูลนิธิจึงได้ออกประชาสัมพันธ์ซึ่งมายัง ต าบลบ้านชัยโดย
ขอความร่วมมือท่านผู้บริหารและท่านผู้น าทุกหมู่บ้านร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานดังกล่าว 

นายก อบต. นายคงทวี  สาชิน ให้แต่ละหมู่บ้านแจ้งจ านวนซองผ้าป่าเพ่ือที่จะไปแจกให้แต่ละหมู่บ้านทุก
หลังคาเรือน เป็นเจ้าภาพร่วมกัน  

 

ส.อบต.หมู่ 1  นายปฐพีกานต์  บุดดา หมู่ 1 แจ้งจ านวนซอง 180 ซอง 
 

ผช.ผู้ใหญ่บ้าน หมุ่ 2 นายสุพรรยา  พลคะชา หมู่ 2 แจ้งจ านวนซอง 80 ซอง 
 

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3  นาคาวิน  แสนเมือง หมู่ 3  แจ้งจ านวนซอง 280 ซอง 
 

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4  นายอ าคา  รอบเขตร า หมู่ 4 แจ้งจ านวนซอง 150 ซอง 
 

มูลนิธิ รพ.บ้านดุง 
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ก านัน   นายรมณ์ อณารัตน์ หมู่ 6 แจ้งจ านวนขอรับซอง 150 ซอง 
 

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7  นายสุริยา  พิมพ์พรม หมู่ 7 แจ้งจ านวนขอรับซอง 124 ซอง 
 

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8  นายสมศรี  หอมทรัพย์ หมู่ 8 แจ้งจ านวนขอรับซอง 180 ซอง 
 

ส.อบต.หมู่ 9  นายทองใบ  แก้วกล้า หมู่ 9 แจ้งจ านวนขอรับซอง 150 ซอง 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

    1. เรื่อง การฉีดพ่นหมอกควัน 
นายก อบต. นายคงทวี  สาชิน การฉีดพ่นหมอกควันยุงลายขณะนี้ด าเนินการครบทั้ง 9 หมู่บ้านแล้ว  
ที่ประชุม  รับทราบ 
   2.เรื่อง วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า 
นายก อบต. นายคงทวี  สาชิน เนืองจากวัคซีนขาดตลาดขณะนี้อยู่ระหว่างรอการจัดสรรยาจากทางรัฐ 
ที่ประชุม รับทราบ 
   3. เรื่อง การติดตามงานผู้รับจ้างโครงการรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่ 5 
นายก อบต.  นายคงทวี  สาชิน ได้ประสานกับทางผู้รับเจ้ามาท าบันทึกสัญญาเรียบร้อยแล้วหากไม่

ด าเนินการตามสัญญาทางอบต.จะประกาศให้เป็นผู้ทิ้งงานของราชการต่อไป 
ที่ประชุม  รับทราบ 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9  นายละออง  วงค์ดวงตาการสอบแนวเขตถนน ที่ฉโนด หมู่ 4 และหมู่ 9 ยังไม่มีการด าเนินการ

ซึ่งเป็นแนวถนนลูกรัง ซึ่งอยากให้เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องด าเนินการ 
นายก อบต. นายคงทวี  สาชิน จะประสานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานโยธาด าเนินการ 
  4.เรื่อง การออกประชาคมจัดท าแผนพัฒนา 4 ปี 
นายก อบต.  นายคงทวี  สาชิน ก าหนดการออกประชาคมประมาณปลายเดือน มิถุนายน 2561 ระหว่าง

วันที่ 26 มิถุนายน ถึง 6 กรกฎาคม  
ที่ประชุม   รับทราบ 
 5.เรื่อง การท าหลุมขยะอินทรีย์ 
นายก อบต.  นายคงทวี  สาชิน ประชาสัมพันธ์การทิ้งขยะและการคัดแยกขยะขยะที่เป็นอินทรีย์ให้แต่ละ

ครัวเรือนคัดแยกโดยท าหลุมขยะอินทรีย์ทิ้งตามครัวเรือน  
ที่ประชุม   รับทราบ 
 6.เรื่อง การดูแลสายไฟตามหมู่บ้าน 
นายก อบต.  นายคงทวี  สาชิน การดูแลสายไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน การไฟฟ้าบ้านดุง ดูแลเฉพาะสาย

ไฟฟ้าแรงสูง ส่วนสายไฟฟ้าแรงต่ าแต่ละหมู่บ้านต้องดูแลรักษาไม่ให้กิ่งไม้ปกคลุมสายไฟฟ้า
เนื่องจากอาจเกิดอันตรายได้ หากต้องการรถกระเช้าเพ่ือตัดสายไฟขอให้แจ้งได้ที่ อบต.บ้านชัย 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

 7. เรื่อง การรายงานโครงการเงินอุดหนุน อบต.  
นายก อบต.  นายคงทวี  สาชิน ให้โรงเรียนที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก อบต.รายงานงบการด าเนินงาน

ให้ อบต.ทราบ 
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ที่ประชุม รับทราบ 
 8.เรื่อง การโอนย้ายครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
นายก อบต.  นายคงทวี  สาชิน เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนและการพัฒนาในด้านการท างานจึงมีการสับเปลี่ยน

การย้ายระหว่างครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในต าบล และมีการจัดครูเพ่ิมในส่วนของศูนย์  
พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสะอาด เป็นครูผู้ดูแลเด็ก 5 คนตามจ านวนเด็กท่ีเพ่ิมข้ึน 

ที่ประชุม รับทราบ 
  
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
ที่ประชุม รับรอง 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
ที่ประชุม ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
 ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องจากส่วนราชการ 
   ฝ่ายปกครอง 
ก านัน นายรมณ์  อณารัตน์  แจ้งที่ประชุมดังนี้ 
 1. การท ากิจกรรมจิตอาสา ทุกต าบล ต้องมีกิจกรรมอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง เป็นการรายงาน

ให้อ าเภอทราบ 
 2.การขึ้นทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นการขึ้นทะเบียนผู้ที่ยังไม่บัตรกลุ่มผู้ที่ยังไม่ขึ้น

ทะเบียน ซึ่งให้ผู้ใหญ่บ้านมีแบบฟอร์มให้ท าการเริ่มลงทะเบียน เอกสารประกอบด้วยส าเนา
บัตรประชาชน ,ส าเนาทะเบียนบ้านและ ส าเนาหน้าเลขที่บัญชีธนาคาร ธนาคารออมสิน  
กรุงไทย หรือ ธกส. อย่างใดอย่างหนึ่ง  

 3.การอบรมโครงการไทยนิยมยั่งยืน ชมรมละ 200 คน มีการก าหนดการอบรมและได้รับแจ้ง
จากส านักงานเกษตรว่ายังไม่มีงบประมาณในการจัดอบรมท าให้การอบรมต้องเลื่อนออกไป 

 4. การสร้างบ้านผู้ยากไร้เป็นบ้านโนนสะอาด หมู่ 5 เป็นครอบครัวที่มีบุตรแฝด 3 คนและ
ฐานะยากจนไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยการช่วยเหลือจากอุดรธานีครอบรอบ 125 ปี  
มีการสร้างบ้านที่อยู่อาศัยซึ่งครอบครัวดังกล่าวได้รับคัดเลือก โดยนายอ าเภอมอบหมายให้ 
ก านันต าบลเป็นผู้ประสานงานด าเนินการ งบประมาณท่ีทางจังหวัดอุดหนุน 40,000 บาท  

 5. การจัดสถานที่พักผ่อนในชุมชนสถานแรกที่เสนอ คือ อ่างเก็บน้ าดงไพรวัลย์ซึ่งในอนาคต
อยากให้เป็นสถานที่พักผ่อนมีการปรับปรุงสถานที่ให้เป็นสวนสาธารณะอย่างเช่นหนองสิม
อุดรธานี 

 6.การบ าบัดผู้เสพที่เป็นเยาวชนเข้าบ าบัดตามโครงการสถานที่บัดบัดโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลโดยสามารถรับค าปรึกษาหรือต้องการบ าบัดร่วมกับทางอ าเภอบ้านดุงสามารถ
ประสานติดต่อได ้
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 7.การเสนองบประมาณ เป็นการของบประมาณอุดหนุนผมเสนอให้เขียนโครงการมวยไทยซึ่ง
เป็นการอนุรักษ์ศิลปะมวยไทย โครงการที่จะเขียนเสนอนั้นจะต้องส่งให้อ าเภอภายในวันที่ 18 
มิถุนายน 2561 ผมจึงขอให้ทางอบต.ได้เขียนโครงการดังกล่าวในนามฝ่ายปกครอง เพ่ือขอรับ
งบประมาณจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีต่อไป 

 8.การส่งโครงการบัญชีโครงการหมู่บ้านละ 200,000 บาท ให้ผู้น าหมู่ 2 และหมู่ 8 
ด าเนินการส่งฝ่ายปกครอง 

ที่ประชุม รับทราบ 
นายก อบต. นายคงทวี  สาชิน ผมเห็นด้วยการการท ากิจกรรมจิตอาสาซึ่งกิจกรรมอาจเป็นการท าความ

สะอาดหรือพัฒนาในด้านสุขอนามัย  
 -ด้านสถานที่พักผ่อนประจ าต าบลบ้านชัย อ่างเก็บน้ าดงไพรวัลย์ในอนาคตคงจะมีการปรับปรุง

เป็นสถานที่พักผ่อนและแหล่งท่องเที่ยว 
ที่ประชุม รับทราบ 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 นายคาวิน  แสนเมือง ขอทราบรายละเอียดโครงการ การจ่ายขาดเงินสะสมโครงการถนน คสล.

กับโครงการไทยนิยมยั่งยืน น าโครงการรวมกันเป็นโครงการเดียวกันได้หรือไม่หรือมีการ
ด าเนินการอย่างไร 

นายก อบต. นายคงทวี  สาชิน โครงการจ่ายขาดเงินสะสม เป็นงบอุดหนุน อบต.ประมาณ 200,000 บาท 
ซึ่งเป็นคนละงบประมาณมีการด าเนินการที่แตกต่างกัน ไม่สามารถน ามารวมกันได้ 

ที่ประชุม รับทราบ 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 นายอ าคา  รอบเขตร า การสอบเขตที่ดิน นสล.มีความล่าช้า เป็นที่ดินสาธารณะประโยชน์และ

การสอบเขตที่ดินจะมีการด าเนินการอย่างไร 
นายก อบต. นายคงทวี  สาชิน การสอบเขตมีการตั้งงบประมาณโดยประสานไปยังที่ดินโดยกองช่างอยู่

ระหว่างการด าเนินการ 
 -โครงการถนน คสล. มีการออกแบบในการเข้าสภามีการด าเนินการแล้ว 
ที่ประชุม รับทราบ 
 สถานศึกษา 
 โรงเรียนชัยนาค าวิทยา 
ร.ร.ชัยนาค าวิทยา นายปฏิพล  แก้วมูลตรี รองผู้อ านวยการโรงเรียนชัยนาค าวิทยา แจ้งที่ประชุมดังนี้ 
 1. โรงเรียนได้รับการประสานจากเกษตรอ าเภอบ้านดุงในการเพาะเห็ดซึ่งด าเนินการแล้ว 
 2. จับอบรมยาเสพติดวันที่ 21-22 มิถุนายน 2561 
 3.โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ 4 รายการ ซึ่งจะเป็นตัวแทนแข่งขันกีฬาระดับภาคในวันที่ 

22-26 มิถุนายน 2561 
 4.นักเรียนที่สอบเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย จ านวน 14 คน 
 5.โรงเรียนได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพ่ือสร้างห้องสมุด 4.8 ล้านบาท 
 6.ผ้าป่าสามัคคีเพ่ือจัดซื้อกระเบื้องและปูนซีเมนต์เพ่ือปรับปรุงลานปฐมชัยนาค า จึงขอความ

อนุเคราะห์มายังท่านผู้น าตามก าลังศรัทธา 
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   พิมพ์ 
   ตรวจทาน (หน.ส านักปลัด) 
   ตรวจทาน (รองปลัด อบต.) 
   ตรวจทาน (เลขานุการนายก) 
   อนุมัติ (รองนายก อบต.) 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
ส.อบต.หมู่ 1 นายปฐพีกานต์  บุดดา แจ้งที่ประชุมดังนี้ 
 1. แจ้งไฟฟ้าแสงสว่างงบประมาณปี 2560 ยังไม่ด าเนินการ 
 2.การจ่ายขาดเงินสะสมเอารางระบายน้ าเชื่อต่อกับท่อระบายน้ าบริเวณหน้าบ้านของ

ชาวบ้านประมาณ 25 ท่าน 
นายก อบต. นายคงทวี  สาชินเกี่ยวกับการขยายไฟฟ้านั้น ทาง อบต.บ้านชัยได้ด าเนินการโอนเงินให้กับ

การไฟฟ้าอ าเภอบ้านดุงแล้ว ซึ่งคาด ขณะนี้ความล่าช้าอยู่ที่การไฟฟ้าซึ่งจะให้เจ้าหน้าที่ได้
ประสานงานติดตามให้ส่วนการวางท่องจะมอบหมายให้ส่วนกองช่างผู้รับผิดชอบด าเนินการ
ส ารวจอีกครั้ง 

  
นายก อบต. นายคงทวี  สาชิน ในการประชุมครั้งนี้ที่ประชุมเสนอเพ่ิมเติมเรื่องใดอีกหรือไม่ 

ที่ประชุม ไม่มี 

นายก อบต. นายคงทวี  สาชิน ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ขอปิดประชุม 

ปิดประชุม เวลา 12.00 น. 

                                                  (ลงชื่อ)           เอ็มอร  สิงห์สาธร              ผู้บันทึกการประชุม 
                               (นางเอ็มอร  สิงห์สาธร) 
                                                                ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานธุรการ 
 
 
 

 
 

                                                   (ลงชื่อ)          ค าผัน  จันทจร               ผูต้รวจบันทึกประชุม 
                                                                  (นายค าผัน  จันทจร)  
                                                     รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชัย  
  



 
บันทึกประชุมประจ าเดือน 

ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/สมาชิก อบต./แพทย์ประจ าต าบล/สารวัตรก านัน 
คณะผู้บริหารสถานศึกษา/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

ครั้งที่ 7/2561 
 วันที่ 11 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชัย 
ผู้มาประชุม 

ล าดับ ชื่อ   - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ เวลา 
หมาย
เหตุ 

๑  นายคงทวี  สาชิน นายก อบต. คงทวี   สาชิน 09.00 น.  
๒  นายค าผัน  จันทจร รองนายก อบต. ค าผัน  จันทจร 09.00 น.  
๓  นายปราโมทย์  บุดดา รองนายก อบต. ปราโมทย์  บุดดา 09.00 น.  
๔  ส.ต.ท.สุริยันต์ ภูมิเรือง ปลัด อบต. สุริยันต์  ภูมิเรือง 09.00 น.  
๕  นายวิฑูรย์  ท าสุนา สารวัตรก านัน นายวิฑูรย์  ท าสุนา 09.00 น.  
๖  นายสุดใจ  กิ่งมิ่งแฮ แพทย์ประจ าต าบล สุดใจ  กิ่งมิ่งแฮ 09.00 น.  
๗  นางกัญญดา  เย็นรัตน์ ผอ.ร.ร.โนนศรีทอง กัญญดา  เย็นรัตน์ 09.00 น.  
๘  นายส ารวย   ข าดี ผอ.ร.ร.บ้านทุ่ง ส ารวย   ข าดี 09.00 น.  
๙  นายทวี  วิเศษดี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ทวี  วิเศษดี 09.00 น.  
๑๐  นายละออง  วงศ์ดวงตา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9 ละออง  วงศ์ดวงตา 09.00 น.  
๑๑  นายสมศรี   หอมทรัพย์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 สมศรี  หอมทรัพย์ 09.00 น.  
๑๒  นายอ าคา  รอบเขตร า ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 อ าคา  รอบเขตร า 09.00 น.  
๑๓  นายวัชรพงษ์   ซาไซ ส.อบต.หมู่ 8 วัชรพงษ์  ซาไซ 09.00 น.  
๑๔  นายสุดใจ  ขันมะติ อปพร.หมู่ 2 สุดใจ  ขันมะติ 09.00 น.  
๑๕  นางค าไพร   อินทร์ถาวร ส.อบต.หมู่ 3 ค าไพร  อินทร์ถาวร 09.00 น.  
๑๖  นายสมัย   มะณีชม            ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 สมัย  มะณีชม 09.00 น.  
๑๗  นายรมณ์  อณารัตน์ ก านัน ต.บ้านชัย รมณ์  อณารัตน์ 09.00 น.  
๑๘  นางสุณิสา  จันทะจักร์ ครู ร.ร.บ้านโนนสะอาด สุณิสา  จันทะจักร์ 09.00 น.  
๑๙  นายสะกัน  แสนปาลี ส.อบต.หมู่ 6 สะกัน  แสนปาลี 09.00 น.  
๒๐  นายสนั่น  สายศร ี ส.อบต.หมู่ 4 สนั่น  สายศรี 09.00 น.  
๒๑  นายประจักษ์  ท าสุนา ส.อบต.หมู่ 9 ประจักษ์  ท าสุนา 09.00 น.  
๒๒  นายวีระศักดิ์   พระไตรราช ครู ร.ร.ชัยนาค าวิทยา วีระศักดิ์  พระไตรราช 09.00 น.  
๒๓  นายสุดใจ  วิชาธรรม ส.อบต.หมู่ 1 สุดใจ  วิชาธรรม 09.00 น.  
๒๔  นายสงกรานต์   บุญพา ผอ.ร.ร.นาสีนวล สงกรานต์  บุญพา 09.00 น.  
๒๕  น.ส.นันทพร  กงซุย นักวิชาการสาธารณสุข นันทพร  กงซุย 09.00 น.  
๒๖  นายประจักษ์  ภูพันนา สารวัตรก านัน ประจักษ์  ภูพันนา 09.00 น.  
๒๗  นายคาวิน  แสนเมือง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 คาวิน  แสนเมือง 09.00 น.  
๒๘  นายอภิวัฒน์  โรมเมือง ผอ.บ้านกล้วย อภิวัฒน์  โรมเมือง 09.00 น.  
๒๙  นายสุพรรยา  พลคะชา ผช.ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 สุพรรยา  พลคะชา 09.00 น.  
๓๐  นายบัญชา  ประทุมวัน ส.อบต.หมู่ 4 บัญชา  ประทุมวัน 09.00 น.  
๓๑  นายเลิศ  อาร้อน ส.อบต.หมุ่ 6 เลิศ  อาร้อน 09.00 น.  
๓๒  นายทองใบ  แก้วกล้า ส.อบต.หมู่  9 ทองใบ  แก้วกล้า 09.00 น.  
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ล าดับ ชื่อ   - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ เวลา 
หมาย
เหตุ 

๓๓  นายค าเสาร์  ไชศรีจันทร์ ส.อบต.หมู่ 3   ค าเสาร์  ไชศรีจันทร์  09.00 น.  
๓๔  นายบุญมา  มาตย์จินดา ส.อบต.หมู่ 8 บุญมา  มาตย์จินดา 09.00 น.  
๓๕  นายปฐพีกานต์  บุดดา ส.อบต.หมู่ 1 ปฐพีกานต์  บุดดา 09.00 น.  
๓๖  นายสวาท  สีพิกา ประธานสภา สวาท  สีพิกา 09.00 น.  
๓๗  ดต.สวาท  จันทจร หน.ตชต. สวาท  จันทจร 09.00 น.  
๓๘  นายศุภโชค  เสระผล ครู กศน. ศุภโชค  เสระผล 09.00 น.  
๓๙  นายณรงค์  จันทร์งาม ครูร.ร. โนนสะอาดชุมแสงฯ ณรงค์  จันทร์งาม 09.00 น.  
๔๐  นายสุริยา  พิมพ์พรม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 สุริยา  พิมพ์พรม 09.00 น.  
๔๑  นายแสงอุทัย  สุดเทวี ครู ร.ร.ดงไพรวัลย์ แสงอุทัย  สุดเทวี 09.00 น.  
๔๒  นายทองใบ  ขันมะติ ส.อบต.หมู่ 2 ทองใบ  ขันมะติ 09.00 น.  
๔๓  นายพิชัย  พิมพ์หอม เลขานุการนายก พิชัย  พิมพ์หอม 09.00 น.  

 

 เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. 

 เมื่อที่ประชุมพร้อมและครบองค์ประชุมแล้ว นายคงทวี  สาชิน ประธานในการประชุมได้กล่าวเปิดประชุมและ
ด าเนินการตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี 1  ประธานแจ้งให้ทราบ 
    1. เรื่อง การออกประชาคมปรับปรุงแผนพัฒนาสี่ปี 
นายก อบต. นายคงทวี  สาชิน การออกประชาคมปรับปรุงแผนพัฒนาสี่ปี ได้ด าเนินการออกประชาคมครบ

ทั้ง 9 หมู่บ้านเป็นที่แล้ว   
ที่ประชุม  รับทราบ 
   2.เรื่อง การด าเนินการปัญหาขาดสารไอโอดีน 
นายก อบต. นายคงทวี  สาชิน การด าเนินการปัญหาขาดสารไอโอดีนได้ตั้งงบประมาณในโครงการ สปสช.

รับผิดชอบด าเนินการ 
ที่ประชุม รับทราบ 
   3. เรื่อง การส ารวจข้อมูลด้านที่อยู่อาศัยของผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ 
นายก อบต.  นายคงทวี  สาชิน การส ารวจข้อมูลผู้ยากไร้ บ้านค้อเขียว หมู่ 6 ใช้งบประมาณ 40,000 บาท 

ซึ่งเป็นงบจากทางจังหวัด อุดรธานีครบรอบ 125 ปี มีการมอบบ้านที่อยู่อาศัย ในโครงการ
ดังกล่าวซึ่งในส่วนงบประมาณสนับสนุนร่วมได้รับงบประมาณจากหน่วยงายต่างๆร่วมด้วย 

ที่ประชุม  รับทราบ 
  4.เรื่อง การใช้จ่ายงบประมาณตามข้อบัญญัติปี 2561 
นายก อบต.  นายคงทวี  สาชิน มีการด าเนินการเกือบครบทุกโครงการเหลือ โครงการขุดลอกหมู่ 3 และ

โครงการรั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 5 โดยกันเงินเบิกจ่ายให้ทันในปีงบประมาณ 
ที่ประชุม   รับทราบ 
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 5.เรื่อง การจ่ายขาดเงินสะสมปี 2561  
นายก อบต.  นายคงทวี  สาชิน เข้าสภาเพ่ือขอใช้จ่ายเงินก าหนดประชุมวันที่  13 กรกฎาคม 2561  
ที่ประชุม   รับทราบ 
 6.เรื่อง การอบรมผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของ ธนาคาร ธกส. 
นายก อบต.  นายคงทวี  สาชิน   อบต.เป็นสถานที่ในการจัดอบรมผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ทางธนาคาร 

ธกส.จัดขึ้นซึ่งมีประชาชนในพ้ืนที่เข้าร่วมกิจกรรมจ านวนมากผลการจัดอบรมผ่านไปได้ด้วย
ความเรียบร้อย    

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

 7. เรื่อง การรายงานผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนสถานศึกษา  
นายก อบต.  นายคงทวี  สาชิน ขอให้ส่งโครงการมายัง อบต.เพ่ือจะได้พิจารณาเรื่องค่าใช้จ่ายคงเหลือมาก

น้อยเพียงใดและเพ่ือรับการอุดหนุนจาก อบต.บ้านชัยต่อไป 
ที่ประชุม รับทราบ 
 8.เรื่อง การสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสะอาด หมู่ 5  
นายก อบต.  นายคงทวี  สาชิน ขณะนี้อยู่ได้มอบหมายให้กองช่างและกองคลังด าเนินการตามระเบียบ 

เนื่องจากการส่งมอบงานมีความล่าช้า  
ที่ประชุม รับทราบ 

9.เรื่อง ทอดผ้าป่าโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง 
นายก อบต.  นายคงทวี  สาชิน ประชาสัมพันธ์ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ร่วมทอดผ้าป่าโดยพร้อม

เพรียงกัน  
ที่ประชุม รับทราบ 
 10 เรื่อง การส ารวจที่ นสล. 
นายก อบต. นายคงทวี  สาชิน เอกสารที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน ขอเอกสารหมู่บ้านละ 1 ชุดเพ่ือด าเนินการสอบ

เขตท่ีดินสาธารณะเพ่ือท าการส่งให้ส านักงานที่ดินต่อไป 
ที่ประชุม รับทราบ 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9 นายละออง วงศ์ดวงตา  

1.เอกสารเรื่องสอบเขตที่ดิน หมู่ 9 ได้ยื่นมาแล้วทางอบต.ได้น าส่งที่ดินแล้วหรือยัง 
2. เสนอการประชาคมกับงบประมาณที่สามารถจัดสรรได้ผมอยากให้มีความชัดเจนเรื่อง
งบประมาณแล้วค่อยท าการประชาคม 
3.โครงการสร้างบ้าน ขอทราบความชัดเจน 

นายก อบต. นายคงทวี  สาชิน ขอชี้แจงดังนี้ 
1.เกี่ยวกับเอกสารในการที่ขอเอกสารเพิ่มเติมนั้นเพื่อยืนยันข้อมูลที่ตรงกัน  
2.เรื่องงบประมาณปีนี้จะกระจายให้ครบทุกโครงการตามที่ ประชาม ล าดับที่ 1 -3 โครงการ
โดยพิจารณาตามความเหมาะสมและความจ าเป็น 

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3  นายคาวิน  แสนเมือง เรื่องการสอบแนวเขตมีความจ าเป็นอย่างไรขอทราบข้อมูลดังกล่าว 



-4- 
 

ส.อบต.หมู่ 8 นายวัชรพงษ์  ซาไซ ในการจัดสรรงบประมาณให้พิจารณาโดยยึดความต้องการจ าเป็นของ
ประชาชนเป็นหลัก และขอทราบเอกสารงบประมาณปี 2562  

ที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
ที่ประชุม รับรอง 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
ที่ประชุม ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
 ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องจากส่วนราชการ 
   ฝ่ายปกครอง 
ก านัน นายรมณ์  อณารัตน์  แจ้งที่ประชุมดังนี้ 
 1. การจัดสรรงบประมาณเรื่องบ้านนั้นโครงการลงที่ หมู่ 6 และ ขอขอบคุณทุกส่วนราชการ  

ที่ได้ร่วมมอบบ้าน ซึ่งหมู่บ้านใดต้องการให้เสนอมางบประมาณก่อสร้าง 40,000 บาท        
ยังเหลือ 1 หลัง  

 2.ฝากให้พิจารณาซ่อมแซมห้องประชุม ด้านล่างหลังคาช ารุดมีน้ ารั่ว 
  3.ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 นักศึกษาโครงการวิจัย เป็นการสรุปผลของนักศึกษา 4 ปี  
 4. เรื่องปัญหาเด็กวัยรุ่น กับรถมอเตอร์ไซด์หรือเด็กแว้นจึงขอให้ผู้น าทุกหมู่บ้านได้ดูแลบุตร

หลานของตนเองเพ่ือเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดข้ึนในสังคม 
 5. เรื่องเอกสารสิทธิ์ที่ดินท ากินทับซ้อน แนวทางแก้ไขต้องท าการส ารวจแนวเขตใหม่ 
 6.เรื่องรถบรรทุกดินมีข้อเสนอในการวิ่งรถบรรทุกเสนอให้มีช่วงวิ่งให้พิจารณาร่วมกัน 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 นายอ าคา  รอบเขตร า แจ้งที่ประชุมดังนี้ 
 1.บ้านเอื้ออาทร หมู่ 4 สภาพบ้านทรุดโทรมเนื่องจากไม่มีผู้อยู่อาศัย 
 2.ในการออกหนังสือติดต่อราชการ ไม่อยากให้ส่งทางline ให้ส่งเป็นหนังสือด้วย 
ที่ประชุม รับทราบ 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 นายสมัย  มะณีชม แจ้งที่ประชุมดังนี้ 
 1. เรื่อง ผู้สูงอายุ 80 ปีแล้วแต่ท่านยังไม่ได้รับเงินตามเกณฑ์จึงขอทราบข้อมูลดังกล่าว 
 2. เรื่องการจัดเก็บค่าขยะ ให้มาจ่ายเองที่ อบต. 
ที่ประชุม รับทราบ 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 นายสมศรี  หอมทรัพย์ แจ้งที่ประชุมดังนี้  
 1.ขอขอบคุณที่ทาง อบต.ได้ช่วยเหลือซ่อมแซมระบบประปาจนสามารถใช้งานได้ปกติ 
 2. การสอบแนวเขต หากงบประมาณยังเหลือขอเสนอให้เพ่ิมการสอบเขตส ารวจที่ยังไม่ส ารวจ 
 3. เสนอให้แก้ไขปรับปรุงเครื่องเสียงห้องประชุม  
ที่ประชุม รับทราบ 
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  สถานศึกษา 
 โรงเรียนบ้านนาสีนวล 
ผอ.โรงเรียน นายสงกรานต์  บุญพา เรียนที่ประชุม ดังนี้ 
 1. ขอขอบคุณทาง อบต.ที่สนับสนุนงบประมาณให้สถานศึกษาในต าบลบ้านชัย 
 2. ในปีการศึกษานี้ 7 โรงเรียนจะเป้นกลุ่ม เช่น ลูกเสือ จัดที่โรงเรียนบ้านโนนศรีทอง  
 3. กีฬาต าบลเจ้าภาพที่โรงเรียนบ้านชัย 
ที่ประชุม รับทราบ 
 โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา 
คร ู นายณรงค์  จันทร์งาม    เรียนที่ประชุม ดังนี้ 
 1. ขอฝากไปยังผู้น าหมู่ 4 ขณะนี้ปัญหาเด็กติดเกมส์ และปัญหาเด็กขับขี่มอเตอร์ไซค์ไม่สวม

หมวกกันน็อค  
 2.ช่วงนี้นักเรียนอยู่ในช่วงคัดเลือกนักกีฬา อาจกลับค่ าฝากแจ้งทางผู้น าให้แจ้งผู้ปกครอง ทั้งนี้

เบื้องต้นมีหนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง 
ที่ประชุม รับทราบ 
 
  

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
ส.อบต.หมู่ 8 นายวัชรพงษ์  ซาไซ แจ้งที่ประชุม ดังนี้ 
 1. แจ้งให้แก้ไขการเอาดินไปถมไหล่ถนน คสล.ขอให้แก้ไขด้วย 
 2.เรื่องการแจกชุดขาวให้เด็ก ป.5-ป.6 
 3.บ้านผู้ยากไร้ ขอให้แจ้งความประสงค์มาซึ่งมีผู้อุปการะสร้างให้ 
ที่ประชุม รับทราบ 
ส.อบต.หมู่ 9 นายทองใบ  แก้วกล้า  การขุดดินช่วงฤดูฝนท าให้ถนนช ารุดและฝากให้ผู้น าพิจารณา 
ที่ประชุม รับทราบ 
ส.อบต.หมู่ 1 นายปฐพีกานต์  บุดดา แจ้งที่ประชุมดังนี้ 
 1.เรื่องท่ีอยู่อาศัยผู้ยากไร้ขอเสนอให้ตั้งงบประมาณเพ่ือการซ่อมแซมในต าบล 
 2.ฝายน้ าล้น,ห้วยและท่อระบายน้ า ขอเข้าข้อบัญญัติ 
 3.ท่อช ารุดแตกหัก สาเหตุเกิดจากรถบรรทุกขนไม้ 
ที่ประชุม รับทราบ 
ส.อบต.หมู่ 6 นายเลิศ  อาร้อน เสนอเรื่องการจัดเก็บค่าถังขยะรายปีให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บ จัดเก็บวันจ่ายเบี้ย

ยังชีพ 
ก านัน นายรมณ์  อณารัตน์ แจ้งที่ประชุม 
 1.บ้านผู้ยากไร้การขอบ้านผมขอทราบข้อมูลรายละเอียด 
 2.ไข้เลือดออกขณะนี้เกิดขึ้นที่ต าบลนาไหมจึงขอให้ผู้น าประชาสัมพันธ์ลงพ้ืนที่ส ารวจเฝ้า

ระวังก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 
ที่ประชุม รับทราบ 
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   พิมพ์ 
   ตรวจทาน (หน.ส านักปลัด) 
   ตรวจทาน (รองปลัด อบต.) 
   ตรวจทาน (เลขานุการนายก) 
   อนุมัติ (รองนายก อบต.) 

นายก อบต. นายคงทวี  สาชิน  ฝากผู้น า ประชาสัมพันธ์ห้ามน าสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงที่สนามหญ้า อบต. 
ที่ประชุม รับทราบ 
นายก อบต. นายคงทวี  สาชิน ในการประชุมครั้งนี้ที่ประชุมเสนอเพ่ิมเติมเรื่องใดอีกหรือไม่ 

ที่ประชุม ไม่มี 

นายก อบต. นายคงทวี  สาชิน ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ขอปิดประชุม 

ปิดประชุม เวลา 12.00 น. 

                                                  (ลงชื่อ)           พิชัย  พิมพ์หอม              ผูบ้ันทึกการประชุม 
                           (นางนายพิชัย  พิมพ์หอม) 
                                                                  เลขานุการนายก อบต. 
 
 
 

 
 

                                                   (ลงชื่อ)          ค าผัน  จันทจร               ผูต้รวจบันทึกประชุม 
                                                                  (นายค าผัน  จันทจร)  
                                                     รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชัย  
  



 
บันทึกประชุมประจ าเดือน 

ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/สมาชิก อบต./แพทย์ประจ าต าบล/สารวัตรก านัน 
คณะผู้บริหารสถานศึกษา/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

ครั้งที่ 8/2561 
 วันที่ 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชัย 
ผู้มาประชุม 

ล าดับ ชื่อ   - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ เวลา 
หมาย
เหตุ 

๑  นายคงทวี  สาชิน นายก อบต. คงทวี   สาชิน 09.00 น.  
๒  นายค าผัน  จันทจร รองนายก อบต. ค าผัน  จันทจร 09.00 น.  
๓  นายปราโมทย์  บุดดา รองนายก อบต. ปราโมทย์  บุดดา 09.00 น.  
๔  ส.ต.ท.สุริยันต์ ภูมิเรือง ปลัด อบต. สุริยันต์  ภูมิเรือง 09.00 น.  
๕  นายประยูรศักดิ์  สิริรานันท์ รองปลัด อบต. ประยูรศักดิ์  สิริรานนัท์ 09.00 น.  
๖  นายศักดิ์ดา  แก้วก่า ครู ร.ร.บ้านโนนสะอาด ศักดิ์ดา  แก้วก่า 09.00 น.  
๗  นายแสงอุทัย  สุดเทวี ครู ร.ร.บ้านดงไพรวัลย์ แสงอุทัย  สุดเทวี 09.00 น.  
๘  นายอ าคา  รอบเขตร า ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 อ าคา  รอบเขตร า 09.00 น.  
๙  นายสุดใจ  กิ่งมิ่งแฮ แพทย์ประจ าต าบล สุดใจ  กิ่งมิ่งแฮ 09.00 น.  
๑๐  นายประจักษ์  ท าสุนา ส.อบต.หมู่ 9 ประจักษ์  ท าสุนา 09.00 น.  
๑๑  นางพิกุล  สมดี ครู ร.ร.บ้านนาสีนวล พิกุล  สมดี 09.00 น.  
๑๒  นายคาวิน  แสนเมือง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 คาวิน  แสนเมือง 09.00 น.  
๑๓  นายสมศรี  หอมทรัพย์  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 สมศรี  หอมทรัพย์ 09.00 น.  
๑๔  นางนภาพร  บุรีเพีย ครู ร.ร.บ้านโนนศรีทอง นภาพร  บุรีเพีย 09.00 น.  
๑๕  นายรมณ์  อณารัตน์ ก านัน ต.บ้านชัย รมณ์  อณารัตน์ 09.00 น.  
๑๖  นางค าไพร  อินทร์ถาวร ส.อบต.หมู่ 3 ค าไพร  อินทร์ถาวร 09.00 น.  
๑๗  นางสาววนันษิา  ลามัชสิมมา ผู้ช่วยครู ร.ร.ชัยนาค า วันนิษา  ลามัชสิมมา 09.00 น.  
๑๘  นายไสว  สมอแห้ง ส.อบต.หมู่ 7 ไสว  สมอแห้ง 09.00 น.  
๑๙  นายศุภโชค  เสระผล ครู กศน. ศุภโชค  เสระผล 09.00 น.  
๒๐  นายสุดใจ  วิชาธรรม ส.อบต.หมู่ 1 สุดใจ  วิชาธรรม 09.00 น.  
๒๑  นายละออง  วงศ์ดวงตา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9 ละออง  วงศ์ดวงตา 09.00 น.  
๒๒  นายประจักษ์  ภูพันนา สารวัตรก านัน ประจักษ์  ภูพันนา 09.00 น.  
๒๓  นายวชัรพงษ์  ซาไซ ส.อบต.หมู่ 8 วัชรพงษ์  ซาไซ 09.00 น.  
๒๔  นายค าเสาร์  ไชศรีจันทร์ ส.อบต.หมู่ 3 ค าเสาร์  ไชศรีจันทร์ 09.00 น.  
๒๕  นายบัญชา  ประทุมวัน ส.อบต.หมู่ 4 บัญชา  ประทุมวัน 09.00 น.  
๒๖  นายปฐพีกานต์  บุดดา ส.อบต.หมู่ 1 ปฐพีกานต์  บุดดา 09.00 น.  
๒๗  นายสะกัน  แสนปาลี ส.อบต.หมู่ 6 สะกัน แสนปาลี 09.00 น.  
๒๘  นายบุญมา  มาตย์จินดา ส.อบต.หมู่ 8 บุญมา  มาตย์จินดา 09.00 น.  
๒๙  นายสนั่น  สายศรี ส.อบต.หมู่ 4 สนั่น  สายศรี 09.00 น.  
๓๐  นายเลิศ  อาร้อน ส.อบต.หมู่ 6 เลิศ  อาร้อน 09.00 น.  
๓๑  ส.อ.สธิตย์ภิเดช  ชมภูนุช ครู ร.ร.บ้านกล้วย สธิตย์ภิเดช  ชมภูนุช 09.00 น.  
๓๒  นายสุริยา  พิมพ์พรม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 สุริยา  พิมพ์พรม 09.00 น.  
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ล าดับ ชื่อ   - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ เวลา 
หมาย
เหตุ 

๓๓  นายทองใบ  ขันมะติ ส.อบต.หมู่ 2 ทองใบ  ขันมะติ 09.00 น.  
๓๔  นายสุพรรยา  พลคะชา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 สุพรรยา  พลคะชา 09.00 น.  
๓๕  นายสมัย  มะณีชม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 สมัย  มะณีชม 09.00 น.  
๓๖  นายวิฑูรย์  ท าสุนา สารวัตรก านัน วิฑูรย์  ท าสุนา 09.00 น.  
๓๗  นายทองใบ  แก้วกล้า ส.อบต.หมู่ 9 ทองใบ  แก้วกล้า 09.00 น.  
๓๘  นายสุนทร  คุณภาที รพสต.บ้านทุ่ง สุนทร  คุณภาที 09.00 น.  
๓๙  นายพิชัย  พิมพ์หอม เลขานุการนายก พิชัย  พิมพ์หอม 09.00 น.  

 

 เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. 

 เมื่อที่ประชุมพร้อมและครบองค์ประชุมแล้ว นายคงทวี  สาชิน ประธานในการประชุมได้กล่าวเปิดประชุมและ
ด าเนินการตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี 1  ประธานแจ้งให้ทราบ 
    1. เรื่อง พิธีการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 5 
นายก อบต. นายคงทวี  สาชิน การตรวจรับงานจ้างผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ยังไม่ได้เปิดเข้าอยู่

เนื่องจากจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ 
ที่ประชุม  รับทราบ 
   2.เรื่อง การด าเนินการใช้จ่ายงบประมาณปี 2561และ 2562 
นายก อบต. นายคงทวี  สาชิน การบริหารงบประมาณในปี 2561 การด าเนินการใกล้ครบทุกโครงการแล้ว

เหลือการจ่ายขาดเงินสะสมราคากลางซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างจัดท างบประมาณตามข้อบัญญัติ 
2562 ให้เสร็จทันเพื่อขอสภาใช้ในช่วงวันที่ 15 สิงหาคม 2561 นี้ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุม รับทราบ 
   3. เรื่อง การอนุมัติการปรับปรุงแผนพัฒนา 4 ปี และข้อบัญญัติปี 2562 
นายก อบต.  นายคงทวี  สาชิน  การขออนุมัติการปรับปรุงแผนพัฒนา 4 ปี และข้อบัญญัติปี 252 แจ้งให้   

ที่ประชุมทราบบางโครงการอาจจะไม่เรียงล าดับที่เหลือจากล าดับที่ 1 การพิจารณา
เปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการของแต่ละหมู่บ้าน  

ที่ประชุม  รับทราบ 
  4.เรื่อง การร่วมกิจกรรมวันก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 
นายก อบต.  นายคงทวี   สาชิน  การร่ วมกิจกรรมวันก านัน/ผู้ ใหญ่บ้ าน ในวันที่  10 สิ งหาคม               

เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมในวันในเวลาดังกล่าว  
ที่ประชุม   รับทราบ 
 5.เรื่อง การร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 
นายก อบต.  นายคงทวี  สาชิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86พรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้า

สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ส่วนราชการก าหนดวันที่ 12 สิงหาคม 2561 



-3- 
 

สถานที่จัดงาน หอประชุมที่ว่าการอ าเภอบ้านดุง  ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมอย่าง        
พร้อมเพรียงกัน 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 6.เรื่อง การสอบเขตที่ดิน นสล.ที่ดินสาธารณะในเขตต าบลบ้านชัย 
นายก อบต.  นายคงทวี  สาชิน   อบต.บ้านชัยประสานกับส านักงานที่ดิน อ าเภอบ้านดุง เกี่ยวกับการสอบ

เขตที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์และไม่มีเอกสารสิทธิ์ มี 3 หมู่บ้าน คือ บ้านชัย,บ้านกล้วยและ      
บ้านนาสีนวล ส่วนหมู่บ้านที่ เหลือจะด าเนินการตามล าดับต่อไปซึ่งต้องรอการจัดสรร
งบประมาณอีกครั้ง 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

 7. เรื่อง โรคติดต่อที่ก าลังระบาดในช่วงฤดูฝน  
นายก อบต.  นายคงทวี  สาชิน โรคที่มากับฤดูฝนเช่นโรคมือเท้าปาก ส่วนมากผู้ติดเชื้อโรคจะเป็นเด็ก       

ซึ่งในศูนย์พัฒนาเด็ก หมู่ 3 มีเด็กติดเชื้อโรคดังกล่าวเบื้องต้นให้ปิดศูนย์ฯเพ่ือท าความสะอาด
และฆ่าเชื้อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเรียบร้อยแล้ว 

ที่ประชุม รับทราบ 
 8.เรื่อง การย้ายครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
นายก อบต.  นายคงทวี  สาชิน แจ้งการย้ายครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี หมู่ 4,หมู่ 6และหมู่ 7 ที่มีการย้าย

สับเปลี่ยนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ที่ประชุม รับทราบ 

9.เรื่อง การรายงานผลการด าเนินโครงการเงินอุดหนุนของโรงเรียน 
นายก อบต.  นายคงทวี  สาชิน ขณะนี้ได้ข้อมูลจากโรงเรียนทุกแห่งแล้วอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติ

โครงการ 
ที่ประชุม รับทราบ 
 10 เรื่อง การฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า 
นายก อบต. นายคงทวี  สาชิน เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ประสานไปยังปศุสัตว์จังหวัดและได้รับการ

รายงานว่าต้องรอวัคซีนซึ่งคาดว่าประมาณอาทิตย์หน้าจะทราบผลที่แน่ชัด 
ที่ประชุม รับทราบ 
 11. เรื่อง การจัดเก็บภาษี หมู่ 5  
นายก อบต. นายคงทวี  สาชิน เจ้าหน้าที่จะรวบรวมข้อมูลและแจ้งรายชื่อว่ายังเหลือผู้ที่ค้างช าระกี่คนซึ่งจะ

ได้ด าเนินการลงพื้นที่จัดเก็บอีกครั้ง 
ที่ประชุม รับทราบ 
นายก อบต. นายคงทวี  สาชิน มีท่านใดสอบถามเพ่ิมในวาระนี้อีกหรือไม่ 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9 นายละออง วงศ์ดวงตา สอบถามเพ่ิมเติมดังนี ้

1. ขอสอบถามเกี่ยวกับพ้ืนที่ตัดถนน สายบ้านโนนสะอาดใต้ ไปนาสีนวล ที่ดินบริเวณดังกล่าว
จะมีการสอบเขตที่ดินหรือไม ่ 
2.ขอเสนอการบริหารจัดการขยะที่ต าบลนาทรายมีการบริหารจัดการขยะที่ดี จึงเสนอให้ทาง
ต าบลบ้านชัยไปดูงานท่ีหน่วยงานดังกล่าวเพ่ือมาปรับใช้ในต าบลบ้านชัย 
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3.การเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเสนอให้มีการท าบุญตามประเพณีก่อนเข้าอยู่ด าเนินการเรียนการ
สอนเพ่ือเป็นสิริมงคล 

นายก อบต. นายคงทวี  สาชิน ในการสอบเขตที่ดินกรณีเจ้าของที่ดินติดถนน เจ้าของที่ดินต้องด าเนินการ
ด้วยตนเอง 

 -ในการบริการจัดการขยะนั้นต่อไปจะมีการบริหารจัดการขยะเหมือนที่กล่าวมาเนื่องจากที่อ่ืนๆ
ได้ด าเนินการท าแล้ว 

 -การท าบุญศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 5 ก่อนท าการเรียนการสอนจะมีการท าบุญขึ้นอาคารตาม
ประเพณ ี

ที่ประชุม รับทราบ 
รองปลัด อบต. นายประยูรศักดิ์  สิริรานันท์ ขอแจ้งเรื่อง การป้องกันการสูญเสียจากเหตุอุบัติเหตุทางถนนและ

ขอความร่วมมือผู้น าทุกหมู่บ้าน ให้มีการออกตรวจ อยู่เวรยาม และตั้งด่าน มีเอกสารแจ้งมาใน 
9 หมู่บ้าน เพ่ือเป็นการขยายเครือข่ายและในส่วนของการท าป้ายแจ้งเตือนสัญญาณต่างๆ    
ขอเสนอถนน 2 สาย คือบ้านชัย – บ้านงิ้ว เป็นทางหลวงชนบทและ ถนนสายบ้านทุ่ง –     
โนนส าราญ ซึ่งเป็นถนนในความรับผิดชอบของ อบจ.อุดรธานี  และเกี่ยวกับโรงเรียนต้นแบบ
ภายในต าบล อยากให้มี 1 โรงเรียนต้นแบบเกี่ยวกับการลดอุบัติเหตุ 

ที่ประชุม รับทราบ 
นาย อบต. นายคงทวี  สาชิน ภายในต าบลมี 7 โรงเรียนและโรงเรียนมัธยมมี 2 โรงเรียนอย่างน้อยต้องมี

โรงเรียนต้นแบบส่วนการรายงานข้อมูลสามารถรายงานข้อมูลทางไลน์ได้ ไม่เกินวันที่หนังสือ
สังการก าหนดของทุกเดือน 

ที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
ที่ประชุม รับรอง 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
ที่ประชุม ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1) เรื่อง การคืนเงินอาหารกลางวันที่เหลือจ่ายโรงเรียนสังกัด สพฐ. 
นายก อบต. นายคงทวี  สาชิน เงินเหลือจ่ายจากปีงบประมาณ 2560 คืนไปให้ส่งคืน อบต .และ

ปีงบประมาณ 2561 ขอให้สิ้นปีงบประมาณก่อนถึงจะน าส่งคืนให้  
 4.2) เรื่อง การคัดเลือกวัดประชารัฐสร้างสุข 
นายก อบต. นายคงทวี  สาชิน วัตถุประสงค์เบื้องต้นอยากให้มีวัดเข้าร่วมโครงการ 2 วัด หรือโดยสมัครใจ

เข้าร่วมโครงการ 
ส.อบต.หมู่ 8  นายวัชรพงษ์  ซาไซ ขอน าเสนอในกรณีที่มีการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวเสนอให้มีการพิจารณา

วัดที่เหมาะสมเช่นมีเจ้าอาวาสปฏิบัติดีและปฏิบัติชอบเป็นตัวอย่างที่จะสั่งสอนญาติโยมให้
ประพฤติดีต่อไป 

ที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องจากส่วนราชการ 
   ฝ่ายปกครอง 
ก านัน นายรมณ์  อณารัตน์  แจ้งที่ประชุมดังนี้ 
 1.เรื่อง วัดประชารัฐ ในต าบลบ้านชัยถือว่าในการปฏิบัติดีมากขึ้นโดยเห็นได้จากการสร้าง

อุโบสถที่มีเกือบทุกหมู่บ้าน และที่เหมาะสม เช่น บ้านกล้วย บ้านโนนสะอาด และอีกหลาย
หมู่บ้าน  

 2.เรื่อง การบริหารจัดการขยะ เสนอให้เจ้าหน้าที่ออกลงพ้ืนที่จัดเก็บส่วนที่เหลือขอรายชื่อไว้
รายบุคคลให้ผู้น าประชาสัมพันธ์เพ่ือจัดเก็บส่วนที่เหลือน่าจะด าเนินการได้ 

 3.เรื่อง ที่ส ารวจแนวเขตหลักเขต อยากให้เขต อบต.เป็นผู้ด าเนินการ 
 4.เรื่อง ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
 5.เรื่อง วันก านัน ผู้ใหญ่บ้าน วันที่ 10 ส.ค. 2561 
 6.เรื่อง วันจิตอาสา วันที่ 9 สิงหาคม 2561 
 7.เรื่อง ฝ่ายปกครองร่วมกิจกรรมตรวจลูกน้ ายุงลาย แต่ไม่ทราบว่าจะเป็นกิจกรรมซ้ ากับทาง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหรือไม่ 
 8.เรื่อง การจัดเวทีอินเตอร์เน็ตประชารัฐ มี 7 หมู่บ้าน เหลือ หมู่ 1และหมู่ 2 
 มีชุมชนละ 50 คนและต้องมีโทรศัพท์ทันสมัยด้วยฝาก กศน. 
 9.เรื่อง มูลนิธิที่ขออนุญาตถูกต้องมี มูลนิธิสันติภาพ,มูลนิธิเพ่ือการฟ้ืนฟูเพ่ือชีวิตและมูลนิธิ         

แก้วอาริยะ นอกนั้นไม่ถูกต้องแจ้งทางผู้น าไม่ควรไปประชาสัมพันธ์ให้ 
 10.เรื่อง การหลอกลวงการปลูกต้นอินผลัม มหาดไทย เตือนภัยประชาชน ระวังถูกหลอกให้

ปลูกอินทผลัม เรียกเก็บค่าสมัครคนละ 100-500 บาท สั่งพ่อเมือง เร่งตรวจสอบ ด าเนินการ
ตามกฎหมาย 

 11.เรื่อง การแจ้งข้อมูลรายงานการซ่อมแซมรายละเอียดให้รายงานทุก 3 เดือนเอกสารส่งทาง
นายกอบต. 

นายก อบต. นายคงทวี  สาชิน 1.การจัดเก็บภาษีขยะซ้ าซ้อน หมู่ 6 จ านวน 1 ราย ส่วนเรื่องบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐ จะให้กองสวัสดิการสังคมด าเนินการ 

 2.เรื่อง หอกระจายข่าวที่ได้รับการอุดหนุนแต่แรกจาก อบต.นั้นสามารถอุดหนุนให้ได้ 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 นายทวี  วิเศษดี  
 1.เรื่อง การเกิดอุบัติถนนสายหลักช่วงไปโรงเรียนชัยนาค าวิทยา เกิดอุบัติมีผู้เสียชีวิต 1 ราย 

และถนนค าสง่า – บ้านชัย อยากให้ทางอบต.บ้านชัยท าป้ายบอกเรื่องการเกิดอุบัติเหตุ 
 2.เรื่อง การเก็บค่าถังขยะถังละ 10 บาท/เดือน ซึ่งปัจจุบันมีการเพ่ิมค่าเก็บขึ้นเป็น 20 บาท/

เดือน และชาวบ้านบางรายอยากลดจ านวนถังลงเนื่องจากบางบ้านก็มี 2 ถัง 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 นายคาวิน  แสนเมือง หมู่ 3 ต้องการแนวเขตเช่นกันจึงขอฝากให้ทาง อบต.พิจารณาเรื่อง

ดังกล่าวด้วย 
ที่ประชุม รับทราบ 
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ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 นายอ าคา  รอบเขตร า ขอน าเสนอการซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านนาสีนวล เนื่องจาก
พ้ืนที่ดังกล่าวมีปัญหาน้ าท่วม  

ที่ประชุม รับทราบ 
 -การส ารวจที่ นสล.มีด าเนินการค่าใช้จ่ายสูง 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 นายสมัย  มณีชม ขอแจ้งถนนช ารุด สาย โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา – บ้านงิ้วมีชัย และ

ขอให้พิจารณาเสียงตามสาย ของหมู่ 5 
ที่ประชุม รับทราบ 
ส.อบต.หมู่ 8 นายวัชรพงษ์  ซาไซ ขอสอบถามช่วงนี้พระสงฆ์จ าวัดเข้าพรรษาทางอบต.มีงบประมาณ

สนับสนุนอุดหนุนหรือไม่ 
 -เสียงตามสายฝากทางผู้บริหาร อบต.น าเข้าสภา 
 -วัดประชารัฐ มีวัดที่เหมาะสมคือ หมู่ 1 และหมู่ 3 
ที่ประชุม รับทราบ 
ส.อบต.หมู่ 9 นายทองใบ  แก้วกล้า ในกรณีถังขยะที่ไม่มีผู้ใช้ถังเนื่องเจ้าเจ้าบ้านไม่อยู่ทางอบต.มีวิธีการการ

ด าเนินการอย่างไร 
ปลัด อบต. ส.ต.ท.สุริยันต์  ภูมิเรือง กรณีถังขยะหากไม่ใช้ขอให้แจ้งน าส่งคืนและถ้าหากต้องการถังขอให้

แจ้งมายัง อบต.เพ่ือที่จะจัดสรรถังขยะให้ ในการแจ้งนั้นต้องเป็นหนังสือแจ้งมาที่ อบต. 
 -กรณีเครื่องเสียงหอกระจายข่าว หากเป็นทรัพย์สินของทางอบต. ทางอบต.สามารถด าเนินการ

ซ่อมแซมได ้
 -เรื่องเงินอุดหนุนในการจัดซื้อสังฆภัณฑ์ ขยะขอแจ้งว่าไม่มี 
ที่ประชุม รับทราบ 
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
รพสต.บ้านทุ่ง นายสุทร คุณภาที ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแจ้งที่ประชุมดังนี้ 
 1.โรคไข้เลือดออก อ าเภอบ้านดุงอยู่ระดับที่ 2 ซึ่งมีผู้ป่วย 44 ราย  เป็นจริง 156 ราย โดย 

อบต.นาไหมมากที่สุด 3 หมู่บ้าน จ านวน 28 รายและอายุที่เป็นคือเด็กที่มีอายุอายุประมาณ  
3 ปีในส่วนที่ท่านก านันได้สอบถามาเบื้องต้นว่าเป็นการท างานซ้ ากันหรือไม่ ค าตอบคือไม่เป็น
เพราะเป็นการท างานบูรณาการร่วมกัน ในส่วนการพ่นหมอกควัน 1 เดือน คือวันที่ 1-7 และ 
14 ต่อเดือน 

ที่ประชุม รับทราบ 
  

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
ส.อบต.หมู่ 8 นายวัชรพงษ์  ซาไซ แจ้งที่ประชุม ดังนี้ 
 1. ขอสอบถามเกี่ยวกับยางมะตอยยังเหลือหรือไม่เนื่องจากต้องการซ่อมถนนที่ช ารุด 
 2. เรื่องการท าป้ายนั้นให้ระบุจ านวนหรือไม่ 
ที่ประชุม รับทราบ 
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   พิมพ์ 
   ตรวจทาน (หน.ส านักปลัด) 
   ตรวจทาน (รองปลัด อบต.) 
   ตรวจทาน (เลขานุการนายก) 
   อนุมัติ (รองนายก อบต.) 

ส.อบต.หมู่ 1 นายปฐีกานต์ บุดดา แจ้งที่ประชุมดังนี้ 
 1.เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะหมู่ 1 ได้แนะน าชาวบ้านและท าความเข้าใจอยู่ตลอด

เกี่ยวกับความรู้เรื่องการจัดการขยะ 
 2.เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยผู้ยากไร้ขอน าเข้าในข้อบัญญัติปี 2562 เป็นบ้านเทิดไท้ 
 3.น าเสนอการน าเข้าข้อบัญญัติ กล้องวงจรปิด ทั้ง 9 หมู่บ้าน 
 4.หอกระจายข่าวสามารถสนับสนุนให้ได้เราะเป็นประโยชน์ของพ่ีน้องประชาชนไม่ผิด

ระเบียบ 
ที่ประชุม รับทราบ 
นายก อบต. นายคงทวี  สาชิน ในการประชุมครั้งนี้ที่ประชุมเสนอเพ่ิมเติมเรื่องใดอีกหรือไม่ 

ที่ประชุม ไม่มี 

นายก อบต. นายคงทวี  สาชิน ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ขอปิดประชุม 

ปิดประชุม เวลา 12.30 น. 

                                                  (ลงชื่อ)           พิชัย  พิมพ์หอม              ผูบ้ันทึกการประชุม 
                           (นางนายพิชัย  พิมพ์หอม) 
                                                                  เลขานุการนายก อบต. 
 
 
 

 
 

                                                   (ลงชื่อ)          ค าผัน  จันทจร               ผูต้รวจบันทึกประชุม 
                                                                  (นายค าผัน  จันทจร)  
                                                     รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชัย  
  



 
บันทึกประชุมประจ าเดือน 

ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/สมาชิก อบต./แพทย์ประจ าต าบล/สารวัตรก านัน 
คณะผู้บริหารสถานศึกษา/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

ครั้งที่ 9/2561 
 วันที่ 7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชัย 
ผู้มาประชุม 

ล าดับ ชื่อ   - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ เวลา 
หมาย
เหตุ 

๑  นายคงทวี  สาชิน นายก อบต. คงทวี   สาชิน 09.00 น.  
๒  นายค าผัน  จันทจร รองนายก อบต. ค าผัน  จันทจร 09.00 น.  
๓  นายปราโมทย์  บุดดา รองนายก อบต. ปราโมทย์  บุดดา 09.00 น.  
๔  นายสมัย  มะณีชม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 สมัย  มะณีชม 09.00 น.  
๕  นายทวี  วิเศษดี ผู้ใหญ่ หมู่ 1 ทวี  วิเศษดี 09.00 น.  
๖  นายวิฑูรย์  ท าสุนา สารวัตรก านัน วิฑูรย์  ท าสุนา 09.00 น.  
๗  นางสุภาวดี  ช่ ามณี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9 สุภาวดี  ช่ ามณี 09.00 น.  
๘  นายสุดใจ  กิ่งมิ่งแฮ แพทย์ประจ าต าบล สุดใจ  กิ่งมิ่งแฮ 09.00 น.  
๙  นายอุทัย  สาโส ครู ร.ร.บ้านทุ่ง อุทัย  สาโส 09.00 น.  
๑๐  นายประจักษ์  ท าสุนา ส.อบต.หมู่ 9 ประจักษ์  ท าสุนา 09.00 น.  
๑๑  นายสุดใจ วิชาธรรม ส.อบต.หมู่ 1 สุดใจ  วิชาธรรม 09.00 น.  
๑๒  นางกิณณกานต์  โสภารักษ์ ครู ร.ร.บ้านโนนศรีทอง กิณณกานต์  โสภารักษ์ 09.00 น.  
๑๓  นายรมณ์  อณารัตน์ ก านัน ต าบลบ้านชัย รมณ์  อณารัตน์ 09.00 น.  
๑๔  นายคาวิน  แสนเมือง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 คาวิน แสนเมือง 09.00 น.  
๑๕  นายสมศรี  หอมทรัพย์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 สมศรี  หอมทรัพย์ 09.00 น.  
๑๖  นายศุภโชค  เสระผล ครู กศน. ศุภโชค  เสระผล 09.00 น.  
๑๗  นายอาทร  เคหาสัย ผอ.ร.ร.บ้านดงไพรวัลย์ อาทร  เคหาสัย 09.00 น.  
๑๘  นายอ าคา  รอบเขตร า ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 อ าคา  รอบเขตร า 09.00 น.  
๑๙  นายเลิศ  อาร้อน ส.อบต.หมู่ 6 เลิศ  อาร้อน 09.00 น.  
๒๐  นางสุณิสา  จันทะจักร์ ครู ร.ร.บ้านโนนสะอาด สุณิสา  จันทะจักร์ 09.00 น.  
๒๑  นางสาวภัทรฑีรา เจนการ ครู ร.ร.บ้านกล้วย ภัทรฑีรา เจนการ 09.00 น.  
๒๒  นายไสว  สมอแห้ง ส.อบต.หมู่ 7 ไสว  สมอแห้ง 09.00 น.  
๒๓  นายทองใบ  แก้วกลา้ ส.อบต.หมู่ 9 ทองใบ  แก้วกล้า 09.00 น.  
๒๔  นายประจักษ์  ภูพันนา สารวัตรก านัน ประจักษ์  ภูพันนา 09.00 น.  
๒๕  นางมณีวัน  สีหาชาติ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 มณีวัน  สีหาชาติ 09.00 น.  
๒๖  นายสนั่น  สายศรี ส.อบต.หมู่ 4 สนั่น  สายศรี 09.00 น.  
๒๗  นายบัญชา  ประทุมวัน สงอบต.หมู่ 4 บัญชา  ประทุมวัน 09.00 น.  
๒๘  นายทองใบ  ขันมะติ ส.อบต.หมู่ 2 ทองใบ  ขันมะติ 09.00 น.  
๒๙  นายบุญมา  มาตย์จินดา ส.อบต.หมู่ 8 บุญมา  มาตย์จินดา 09.00 น.  
๓๐  นายปฐพีกานต์  บุดดา ส.อบต.หมู่ 1 ปฐพีกานต์  บุดดา 09.00 น.  
๓๑  นายสุริยา  พิมพ์พรม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 สุริยา  พิมพ์พรม 09.00 น.  
๓๒  นางค าไพร  อินทร์ถาวร ส.อบต.หมู่ 3 ค าไพร อินทร์ถาวร 09.00 น.  
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ล าดับ ชื่อ   - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ เวลา 
หมาย
เหตุ 

๓๓  นายค าเสาร์  ไชศรีจันทร์ ส.อบต.หมู่ 3 ค าเสาร์  ไชศรีจันทร์ 09.00 น.  
๓๔  นายสวาท   สีพิกา ประธานสภา สวาท  สีพิกา 09.00 น.  
๓๕  นายพิชัย  พิมพ์หอม เลขานุการนายก พิชัย  พิมพ์หอม 09.00 น.  

 

ผู้ไม่มาประชุม    ส.ต.ท.สุริยันต์ ภูมิเรือง  ลา 

 เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. 

 เมื่อที่ประชุมพร้อมและครบองค์ประชุมแล้ว นายคงทวี  สาชิน ประธานในการประชุมได้กล่าวเปิดประชุมและ
ด าเนินการตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

พิธีมอบเกียรติบัตรของ กศน.มอบให้แก่ นายก อบต.บ้านชัยในเรื่อง การใช้อินเตอร์เน็ตยุค 4 G 
ระเบียบวาระท่ี 1  ประธานแจ้งให้ทราบ 
    1. เรื่อง แนะน าบุคลากรครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่โอนย้ายมาใหม่ 
นายก อบต. นายคงทวี  สาชิน แนะน าบุคลากรครูที่โอนย้ายมาใหม่นางสาวปวีณา  ศิริภักดิ์  โอนย้ายมา

จากบ้านค าสีดา อบต.นาชุมแสง อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี 
ที่ประชุม  รับทราบ 
   2.เรื่อง การฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า 
นักวิชาการเกษตร นายสิงหชัย  สาจ าปา ชี้แจงเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า มีปัญหาเรื่องการเข้าคิวรับวัคซีน ร่วมกับ

จังหวัดอ่ืน ขณะนี้ได้วัคซีนมาแล้วซึ่งอยู่ระหว่างท าหนังสือเพ่ือขออนุญาตฉีดและให้อาสา     
ปศุสัตว์ประจ าหมู่บ้าน อบรมก่อนฉีดวัคซีนโดยเริ่มวันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561  

ที่ประชุม รับทราบ 
   3. เรื่อง การบริหารงานป้องกันสาธารณภัย 
นายก อบต.  นายคงทวี  สาชิน  ชี้แจงการบริหารงานของส่วนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในการบริการ

ไม่เต็มที่ในช่วงวันหยุด ทั้งนี้ อบต.บ้านชัย ได้เตรียมความพร้อมในส่วนของบุคลากรในการ
ให้บริการพี่น้องประชาชนในเขตพ้ืนที่อย่างเต็มที่  

ที่ประชุม  รับทราบ 
  4.เรื่อง พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
นายก อบต.  นายคงทวี  สาชิน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ งบประมาณในการสร้างบ้าน 

40,000 บาท งบประมาณจัดสรรให้บ้านทุ่ง หมู่ 2 และ บ้านนาสีนวล หมู่ 4 จ านวน 2 หลัง 
และ งบประมาณ ในการซ่อมแซมบ้าน 20,000 บาท งบประมาณจัดสรรให้ บ้านทุ่ง หมู่ 2 
และ บ้านนาสีนวล หมู่ 4 จ านวน 2 หลัง  

ที่ประชุม   รับทราบ 
 5.เรื่อง กิ่งกาชาติอ าเภอบ้านดุง มอบงบประมาณสร้างบ้าน 
นายก อบต.  นายคงทวี  สาชิน กิ่งกาชาติอ าเภอบ้านดุง มอบงบประมาณ 50,000 บาทในการสร้างบ้าน 

ให้นายเวียงชัย  ดุงจ าปา ชาวบ้าน หมู่ 3 จ านวน 1 หลัง  และในปีงบประมาณ 2561 อบต.
บ้านชัยได้รับงบประมาณในการสร้างบ้านและซ่อมแซมบ้านรวม 7 หลัง 

ที่ประชุม  รับทราบ 
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 6.เรื่อง การใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 2561 
นายก อบต.  นายคงทวี  สาชิน   การใช้จ่ายงบประมาณเกือบครบทุกโครงการยังเหลือ 2 โครงการคือ 

โครงการขุดลอกล าห้วย หมู่ 3 และโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด  
ที่ประชุม   รับทราบ 
 

 7. เรื่อง การใช้จ่ายเงินสะสม ปี 2561  
นายก อบต.  นายคงทวี  สาชิน การใช้จ่ายเงินสะสม ปี 2561 ด าเนินการได้ในสัปดาห์หน้า 
ที่ประชุม รับทราบ 
 8.เรื่อง การไปทัศนศึกษากองการศึกษา  
นายก อบต.  นายคงทวี  สาชิน ก าหนดการ วันที่ 10 กันยายน 2561 ถึง วันที่ 11 กันยายน 2561  
ที่ประชุม รับทราบ 

9.เรื่อง การซ่อมแซมถนนลูกรังของชาวบ้านโนนสะอาด 
นายก อบต.  นายคงทวี  สาชิน ได้ด าเนินการซ่อมถนนจาก หมู่ 5- หมู่ 6 ของแรงจิตอาสาในวันที่ 8 

กันยายน เริ่มจากถนน หมู่ 6 มา หมู่ 5 ซึ่งในวันดังกล่าว อบต.บ้านชัยได้ร่วมกิจกรรมด้วย 
และในการซ่อมแซมถนนลาดยางที่ช ารุดจะใช้ปูนซีเมนต์แทนยางมะตอยส าเร็จรูป 

ที่ประชุม รับทราบ 
 10 เรื่อง อ่างน้ าดงไพรวัลย์ 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 นายสมศรี  หอมทรัพย์  เบื้องต้นได้ประชาสัมพันธ์ให้กับพ่ีน้องประชาชนทราบแล้วเกี่ยวกับการ

ห้ามจับสัตว์น้ าในอ่างน้ าดงไพรวัลย์และห้ามน าสัตว์เช่นวัว ควาย ลงอ่างน้ าดงไพรวัลย์ซึ่งอ่างน้ า
ดังกล่าวใช้ในการผลิตน้ าประปาหมู่บ้านนั้น และขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ที่ประชุมทราบ
เช่นเดียวกัน 

ที่ประชุม รับทราบ 
 11. เรื่อง การทิ้งขยะในที่ส่วนบุคคลและท่ีสาธารณะ  
นายก อบต. นายคงทวี  สาชิน ถนนเส้นทางโนนศรีทองไปบ่อขยะเทศบาลบ้านดุง มีผู้น าขยะไปทิ้งตามข้าง

ทางและ หมู่ 2 มีรถน าสิ่งปฏิกูลปล่อยลงในแหล่งน้ าบริเวณล าห้วยสะพานบ้านทุ่ง หมู่ 2    
เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว อบต.บ้านชัยจะเร่งด าเนินการท าป้ายติดประกาศห้ามทิ้งขยะบริเวณ
ดังกล่าว  

ที่ประชุม รับทราบ 
12. เรื่อง แจ้งการส ารวจที่ นสล.  

นายก อบต. นายคงทวี  สาชิน แจ้งการส ารวจที่ นสล. 3 หมู่บ้าน ดังนี้ บ้านกล้วย หมู่ 3 วันที่ 24 กันยายน 
,บ้านนาสีนวล หมู่ 4 วันที่ 1 ตุลาคม และ บ้านค้อเขียว หมู่ 6 วันที่ 6 ตุลาคม  

ที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
ที่ประชุม รับรอง 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
ที่ประชุม ไม่มี 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1) เรื่อง โครงการวัดประชารัฐ  
นายก อบต. นายคงทวี  สาชิน โครงการวัดประชารัฐ การเข้าร่วมโครงการขอให้ที่ประชุมร่วมกันเสนอ 
ที่ประชุม เสนอวัดใหม่ศรีสุมังค์ บ้านกล้วย หมู่ 3 เป็นวัดประชารัฐ  
ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องจากส่วนราชการ 
   ฝ่ายปกครอง 
ก านัน นายรมณ์  อณารัตน์  แจ้งที่ประชุมดังนี้ 
 1.เรื่อง บ้านผู้ยากไร้ จ.อุดรธานี ใช้งบประมาณ 40,000 บาท 
 2.เรื่อง การขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2561 ปิดระบบแล้ว ด้านการช่วยเหลือด าเนินการเสร็จ

แล้ว 
 3.เรื่อง การสอบเขตที่ดิน ทางท่านนาย อบต.ได้มีการด าเนินการแล้ว 
 4.เรื่อง การซ่อมถนน หมู่ 5-หมู่ 6 ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมในวันที่ 8 กันยายน 2561 
 5.เรื่อง ฝ่ายปกครองร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทั้ง 2 แห่ง สุ่มตรวจลูกน้ า

ยุงลายและปราบปรามกลุ่มเสี่ยงที่เกี่ยวกับสิ่งเสพติดและมอเตอร์ไซค์ที่มีการดัดแปลงเสียงดัง 
ผลปรากฏว่า ตรวจพบปัสสาวะ 11 รายมีสีม่วง และกลุ่มรถแข่ง หมู่ 1  จ านวน 3-4 ราย 

 6.เรื่อง การซ่อมถนนลูกรังก่อนสิ้นปีขอให้ด าเนินการตั้งแต่เนิ่นๆ 
 7.เรื่อง การจัดการขยะ ฝากให้ผู้น าทุกหมู่บ้านได้ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านได้ทราบและ

ตระหนักถึงการทิ้งขยะให้ถูกที่และมีถังขยะอย่างน้อยครัวเรือนละ 1 ถัง 
 8.เรื่อง การประชุมกรรมการประจ าหน่วย ในวันที่ 9 กันยายน มีคณะกรรมการประชุมหน่วย

เลือกตั้ง ไม่เกิน 5 คน โดยไม่มีข้าราชการครู 
ที่ประชุม รับทราบ 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 นายอ าคา  รอบเขตร า แจ้งให้ทราบเกี่ยวบ้านเอ้ืออาทร หมู่ 4 มีสภาพช ารุดใกล้พังจึงขอให้ทาง 

อบต.บ้านชัย ได้ตรวจสอบบ้านหลังดังกล่าวมีแนวทางแก้ไขอย่างไร 
ที่ประชุม รับทราบ 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 นายสมัย  มะณีชม ขอความอนุเคราะห์ทาง อบต.บ้านชัย ในการซ่อมแซมเสียงตามสายหมู่บ้าน

เพ่ือประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายภายในหมู่บ้านต่อไป 
ที่ประชุม รับทราบ 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 นายสุริยา  พิมพ์พรม ขอเชิญทุกท่านร่วมงานบุญประเพณีทอดเทียนที่วัดบ้านโนนศรีทอง     

ในวันที่ 12 กันยายน 2561 
ที่ประชุม รับทราบ 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 นายสมศรี  หอมทรัพย์ สอบถามเกี่ยวกับผู้ที่ทิ้งขยะไม่ถูกที่หากพบเห็นสามารถปรับตาม

ระเบียบได้หรือไม่  
 - การเป็น กรรมการประจ าหน่วย ผมขอเสนอ ผอ.ร.ร.บ้านดงไพรวัลย์ร่วมได้หรือไม่ 
ก านัน นายรมณ์  อณารัตน์  สามารถท าได้ 
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ส.อบต.หมู่ 9 นายทองใบ  แก้วกล้า ขอเชิญทุกท่านร่วมงานบุญประเพณีทอดเทียนในวันที่ 10 กันยายน 
2561 สถานที่ วัดสว่างมงคล 

ที่ประชุม รับทราบ 
 สถานศึกษา 
 โรงเรียนบ้านดงไพรวัลย์ 
ผอ.ร.ร. นายอาทร  เคหาสัย ผู้อ านวยการโรงเรียน แจ้งที่ประชุม ดังนี่ 
 1. จัดกิจกรรมวันเกษียณราชการวันที่ 14 กันยายน 2561 สถานที่โรงเรียนบ้านงิ้วมีชัย 
 2.งานเกษียณ อ าเภอบ้านดุง จัดที่โรงเรียนศรีสุทโธ ในวันที่ 19  กันยายน 2561  
 3.จัดกิจกรรมชวนครูเข้าวัด ในวันที่ 24 กันยายน 2561 สถานที่วัดอ้อมกอ 
 4.จัดกิจกรรมลดอุบัติเหตุทางถนนขับขี่ปลอดภัยร่วมกับ สปสช. ขอเชิญร่วมกิจกรรม ในวันที่ 

10 กันยายน 2561 
และขอขอบคุณทางผู้บริหาร อบต.บ้านชัยที่ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการต่างๆให้กับ
ทางโรงเรียน 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล บ้านโนนสะอาด 

รพสต.หมู่ 5 นางสาวพัชรินทร์ อนันตสุข แจ้งที่ประชุมดังนี้ 
 1. การโอนย้ายของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล พยาบาลวิชาชีพ  
 2.แผนปฏิบัติการ ในวันที่ 10 กันยายน 2561 ตรวจสุขภาพนักเรียนประจ าปี หมู่ 3 ,หมู่ 4 

และหมู่ 5  ,วันที่ 17 กันยายน 2561  ตรวจ ทันตกรรมนักเรียน หมู่ 3,หมู่ 4 และ หมู่ 4  
 3.การเฝ้าระวังไข้หวัดใหญ่ระบาด  
 4.การบ าบัดยาเสพติด ขอความร่วมมือทุกภาคส่วน เพราะทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบล ขาดบุคลากรที่เป็นผู้ชายการด าเนินการจึงมีความล่าช้า 
  

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
ส.อบต.หมู่ 1 นายปฐพีกานต์  บุดดา แจ้งที่ประชุม ดังนี้ 
 1.หมู่ 1 ไม่มีปัญหาเรื่องรถเสียงดัง 
 2.ไฟฟ้าแสงสว่างและขยายเขตขอให้เร่งไปทางการไฟฟ้าด้วย 
 3. รถกู้ชีพ กู้ภัย อบต.บ้านชัย ท างานด้านจิตอาสาอย่างเต็มความสามารถ 
 4. กล้องวงจรปิดขอให้พิจารณางบประมาณอุดหนุน 
ที่ประชุม รับทราบ 
ครู กศน. นายศุภโชค  เสระผล  แจ้งที่ประชุมดังนี้ 
 1.แจ้งสอบปรายภาค กศน. วันที่ 15-16 กันยายน 2561 สถานที่ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 

3 ระดับ อุปกรณ์ดินสอ 2 B และแจ้งสรุปการเรียนการสอน กศน.ในวันที่ 17 กันยายน 
2561  

 2.คณะกรรมการประชุมวันที่ 19 กันยายน 2561 ผู้เข้าร่วมกรรมการตลอด หน่วยละ 3 คน 
1 หน่วย ที่ว่าการอ าเภอบ้านดุง  

 3.ถนนมีน้ าขังบริเวณ กศน.จึงขอความอนุเคราะห์ ในการซ่อมแซมถนนดังกล่าว 
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   พิมพ์ 
   ตรวจทาน (หน.ส านักปลัด) 
   ตรวจทาน (รองปลัด อบต.) 
   ตรวจทาน (เลขานุการนายก) 
   อนุมัติ (รองนายก อบต.) 

 4. หารือค่าน้ าและค่าไฟ กศน. 
 5.สอบถามเกี่ยวกับทาง กศน.ได้รับโครงการสอนภาษาอังกฤษ มีข้อผิดพลาดหรือแก้ไขหรือไม่ 
นายก อบต. นายคงทวี  สาชิน แก้ไขให้แล้วมีจ านวน 5 ท่าน 
ที่ประชุม รับทราบ 
ก านัน นายรมณ์  อณารัตน์ เรื่องเพ่ิมเติมจากครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสะอาดเสนอเพ่ือ

พิจารณาเนื่องจากมีความประสงค์จะเพ่ิม อัตราครู 1 ต าแหน่ง  และข้อเสนอเกี่ยวกับรถเสียง
ดังสามารถแจ้งมาได้ที่ก านัน 

ที่ประชุม รับทราบ 
นายก อบต. นายคงทวี  สาชิน ในการประชุมครั้งนี้ที่ประชุมเสนอเพ่ิมเติมเรื่องใดอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มี 

นายก อบต. นายคงทวี  สาชิน ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ขอปิดประชุม 

ปิดประชุม เวลา 12.30 น. 

                                                  (ลงชื่อ)           พิชัย  พิมพ์หอม              ผูบ้ันทึกการประชุม 
                           (นางนายพิชัย  พิมพ์หอม) 
                                                                  เลขานุการนายก อบต. 
 
 
 

 
 

                                                   (ลงชื่อ)          ค าผัน  จันทจร               ผูต้รวจบันทึกประชุม 
                                                                  (นายค าผัน  จันทจร)  
                                                     รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชัย  
  



 
บันทึกประชุมประจ าเดือน 

ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/สมาชิก อบต./แพทย์ประจ าต าบล/สารวัตรก านัน 
คณะผู้บริหารสถานศึกษา/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

ครั้งที่ 10/2561 
 วันที่ 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชัย 
ผู้มาประชุม 

ล าดับ ชื่อ   - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ เวลา 
หมาย
เหตุ 

๑  นายคงทวี  สาชิน นายก อบต. คงทวี   สาชิน 09.00 น.  
๒  นายค าผัน  จันทจร รองนายก อบต. ค าผัน  จันทจร 09.00 น.  
๓  นายปราโมทย์  บุดดา รองนายก อบต. ปราโมทย์  บุดดา 09.00 น.  
๔  นายค าภี  สุ่มมาตย์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 ค าภี    สุ่มมาตย์ 09.00 น.  
๕  นายคาวิน  แสนเมือง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 คาวิน  แสนเมือง 09.00 น.  
๖  น.ส. จริยา  ตางจงราช ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 จริยา  ตางจงราช 09.00 น.  
๗  นายสุดใจ  กิ่งมิ่งแฮ แพทย์ประจ าต าบล สุดใจ  กิ่งมิ่งแฮ 09.00 น.  
๘  นายสะกัน  แสนปาลี ส.อบต.หมู่ 6 สะกัน  แสนปาลี 09.00 น.  
๙  นายสมัย  มะณีชม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 สมัย  มะณีชม 09.00 น.  
๑๐  นายอ าคา  รอบเขตร า ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 อ าคา  รอบเขตร า 09.00 น.  
๑๑  นายสมศรี  หอมพรัพย์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 สมศรี  หอมทรัพย์ 09.00 น.  
๑๒  นายสุดใจ  วิชาธรรม ส.อบต.หมู่ 1 สุดใจ วิชาธรรม 09.00 น.  
๑๓  นายวัชรพงษ์  ซาไซ ส.อบต.หมู่ 8 วัชรพงษ์  ซาไซ 09.00 น.  
๑๔  นายศุภโชค  เสระผล ครู กศน. ศุภโชค  เสระผล 09.00 น.  
๑๕  นายละออง  วงศ์ดวงตา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9 ละออง  วงศ์ดวงตา 09.00 น.  
๑๖  นายสงกรานต์  บุญพา  ผอ.ร.ร.บ้านนาสีนวล สงกรานต์  บุญพา 09.00 น.  
๑๗  นายไสว  สมอแห้ง ส.อบต.หมู่ 7 ไสว  สมอแห้ง 09.00 น.  
๑๘  นายสุนทร  คุณภาที ผอ.รพสต.บ้านทุ่ง สุนทร  คุณภาที 09.00 น.  
๑๙  นางค าไพร  อินทร์ถาวร ส.อบต.หมู่ 3 ค าไพร  อินทร์ถาวร 09.00 น.  
๒๐  นายบุญเคน  เครืองคุณ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 บุญเคน  เครืองคุณ 09.00 น.  
๒๑  นายบัญชา  ประทุมวัน ส.อบต.หมู่ 4 นายบัญชา  ประทุมวัน 09.00 น.  
๒๒  นายสวาท  สีพิกา ประธานสภา สวาท  สีพิกา 09.00 น.  
๒๓  นายบุญมา  มาตย์จนิดา ส.อบต.หมู่ 8 บุญมา  มาตย์จินดา 09.00 น.  
๒๔  นายทองใบ  แก้วกล้า ส.อบต.หมู่ 9 ทองใบ  แก้วกล้า 09.00 น.  
๒๕  นายสนั่น  สายศรี ส.อบต.หมู่ 4 สนั่น  สายศรี 09.00 น.  
๒๖  นายปฐพีกานต์  บุดดา ส.อบต.หมู่ 1 ปฐพีกานต์  บุดดา 09.00 น.  
๒๗  นายเลิศ  อาร้อน ส.อบต.หมู่ 6 เลิศ  อาร้อน 09.00 น.  
๒๘  นายประภาพร  พลโรม คร ู ประภาพร  พลโรม 09.00 น.  
๒๙  นายทองใบ  ขันมะติ ส.อบต.หมู่ 2 ทองใบ  ขันมะติ 09.00 น.  
๓๐  นายแสงอุทัย  สุดเทวี ครู ร.ร.บ้านดงไพรวัลย์ แสงอุทัย  สุดเทวี 09.00 น.  
๓๑  นายส ารวย  ข าดี ผอ.ร.ร.บ้านทุ่ง ส ารวย  ข าดี 09.00 น.  
๓๒  นายปัจถา  จารุจิตร ผอ.ร.ร.บ้านชัย นายปัจถา  จารถจิตร 09.00 น.  
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ล าดับ ชื่อ   - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ เวลา 
หมาย
เหตุ 

๓๓  นางกัณณกานต์ โสภารักษณ์ ครู ร.ร.บ้านโนนศรีทอง กัณณกานต์โสภารักษณ ์ 09.00 น.  
๓๔  นายประสาท  บ้านภูมิ คร ู ประสาท  บ้านภูมิ 09.00 น.  
๓๕  ส.ต.สัญญา  คุณมี ผช.พัสดุร.ร.ชัยนาค าฯ สัญญา  คุณมี 09.00 น.  
๓๖  นายพิชัย  พิมพ์หอม เลขานุการนายก พิชัย  พิมพ์หอม 09.00 น.  

 

ผู้ไม่มาประชุม  นายค าเสาร์  ไชศรีจันทร์  ลา 

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. 

 เมื่อที่ประชุมพร้อมและครบองค์ประชุมแล้ว นายคงทวี  สาชิน ประธานในการประชุมได้กล่าวเปิดประชุมและ
ด าเนินการตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี 1  ประธานแจ้งให้ทราบ 
    1. เรื่อง การใช้จ่ายงบประมาณ  ปี 2561 และ 2562 
นายก อบต. นายคงทวี  สาชิน รายละเอียดงบประมาณ 2561 ที่มีการกันเงินไว้ 4 โครงการดังนี้ 
 1) โครงการขุดลอก หมู่ 3  
 2) โครงการกล้อง CCTV ภายในส านักงาน อบต.อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลทั้งนี้ในอนาคตจะ

ติดตั้งภายในหมู่บ้านให้ครบทุกหมู่บ้าน 
 3) โครงการซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่ 4 
 4) โครงการซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 5 
 งบประมาณปี 2562 โครงการถนน คสล.และรางระบายน้ าและไฟฟ้า 
ที่ประชุม  รับทราบ 
   2.เรื่อง จ่ายขาดเงินสะสม 
นายก อบต.  นายคงทวี  สาชิน การจ่ายขาดเงินสะสมมีโครงการถนน คสล.,รางระบายน้ า,โครงการซ่อมแซม

ถนนลูกรังซึ่งทุกหมู่บ้านได้โครงการและผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว 
ที่ประชุม รับทราบ 
   3. เรื่อง การไปทัศนศึกษาดูงานของกองการศึกษาฯ อบต.บ้านชัย 
นายก อบต.  นายคงทวี  สาชิน  จากการไปศึกษาดูงานที่จังหวัดเลย ได้ศึกษาการบริหารจัดการในด้านต่างๆ

ที่เป็นประโยชน์ในการท างาน ซึ่งจะน ามาปรับใช้กับการท างานขององค์กรต่อไป  
ที่ประชุม  รับทราบ 
  4.เรื่อง การป้องกันปัญหาการถูกล่วงละเมิดทางเพศ 
นายก อบต.  นายคงทวี  สาชิน ปัญหาการถูกล่วงละเมิดทางเพศเป็นภัยใกล้ตัวในสังคมปัจจุบัน จึงขอให้ผู้น า

ได้ดูแลให้ให้ความส าคัญเรื่องดังกล่าว 
ที่ประชุม   รับทราบ 
 5.เรื่อง การป้องกันอุบัติเหตุทางถนน 
นายก อบต.  นายคงทวี  สาชิน การป้องกันอุบัติเหตุทางถนนนอกจากจะมีการประชาสัมพันธ์แล้วในส่วน

ของถนนที่ช ารุดทางอบต.บ้านชัยได้ด าเนินการซ่อมแซมให้มีภาพการใช้งานให้ดียิ่งขึ้นให้สัญจร
ได้สะดวก 
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ที่ประชุม  รับทราบ 
 

 6.เรื่อง การป้องกันปัญหายาเสพติด 
นายก อบต.  นายคงทวี  สาชิน   การป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชนฝากให้ผู้น าทุกหมู่บ้านได้ดูแลบุตร

หลานของท่านไดห้่างไกลยาเสพติด  
ที่ประชุม   รับทราบ 
 

 7. เรื่อง การซ่อมแซมถนนลาดยางและถนนลูกรัง  
นายก อบต.  นายคงทวี  สาชิน ในการด าเนินการซ่อมแซมถนนลาดยางและถนนลูกรังขณะนี้ได้มอบหมายให้

เจ้าหน้าที่ด าเนินการซ่อมแซม ในการซ่อมแซมถนนขอให้แต่ละหมู่บ้านแจ้งมายังอบต.เพ่ือที่จะ
ด าเนินการซ่อมแซมต่อไป 

ที่ประชุม รับทราบ 
 8.เรื่อง การสอบเขตที่ดินสาธารณะ  
นายก อบต.  นายคงทวี  สาชิน การสอบเขตที่ดินสาธารณะประโยชน์ รายละเอียดการด าเนินการขณะนี้    

หมู่ 3 ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว ส่วนหมู่บ้านที่อยู่ระหว่างด าเนินการมีหมู่ 3,หมู่ 4และหมู่ 6  
ที่ประชุม รับทราบ 

9.เรื่อง การช่วยกันรักษาสมบัติของทางราชการ 
นายก อบต.  นายคงทวี  สาชิน การรักษาทรัพย์สินของทางราชการเช่นในการใช้สถานที่ เครื่องมือเครื่อง

ต่างๆ ที่เป็นของราชการฝากให้ทุกท่านได้ประชาสัมพันธ์เรื่องดังกล่าว 
ที่ประชุม รับทราบ 
 10 เรื่อง การอุดหนุนการสร้างบ้านผู้ยากไร้ 
นายก อบต. นายคงทวี  สาชิน ต าบลบ้านชัยได้รับงบประมาณอุดหนุนในการซ่อมและสร้างบ้านผู้ยากไร้ 

รายละเอียด ดังนี้ หมู่ 3 ด าเนินการมอบบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้ว ,หมู่ 6 งบกิ่งกาชาด,หมู่ 2 
มอบบ้านเรียบร้อยแล้ว ,หมู่ 4 และหมู่ 9 อยู่ระหว่างด าเนินการ ทั้งนี้หมู่บ้านใดมีผู้ยากไร้      
ที่ เข้าเกณฑ์จะขอรับบ้านให้ผู้น ายื่นเอกสารได้ที่กองสวัสดิการสังคม อบต.บ้านชัยเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาต่อไป 

ที่ประชุม รับทราบ 
 11. เรื่อง การด าเนินการจัดเก็บค่าขยะ  
นายก อบต. นายคงทวี  สาชิน การด าเนินการจัดเก็บค่าขยะได้มีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่จัดเก็บ

เป็นรายเดือน ซึ่งจะเริ่ม เดือนตุลาคม 2561 เดือนละ 20 บาท ในวันที่ อบต.ลงพ้ืนที่จ่ายเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุซึ่งจะแจ้งประชาสัมพันธ์ให้กับผู้น าทราบล่วงหน้า 

ที่ประชุม รับทราบ 
ครู ร.ร.บ้านกล้วย นางประภาพร  พลโรม โครงการติดกล้อง CCTV ตามชุมชนรวมถึงสถานศึกษาด้วยหรือไม่ 
นายก อบต. นายคงทวี  สาชิน กรณีดังกล่าวจะน าไปศึกษารายละเอียดจะแจ้งให้ทราบต่อไป 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
ที่ประชุม รับรอง 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
ที่ประชุม ไม่มี 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
 

 4.1) เรื่อง การจัดงานประเพณีลอยกระทง ปี 2561   
นายก อบต. นายคงทวี  สาชิน การจัดงานประเพณีลอยกระทงปีนี้ตรงกับวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 

ขอให้ที่ประชุมร่วมกันเสนอเก่ียวกับการจัดงาน 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 นายทวี  วิเศษดี ผมเสนอให้มีการจัดงานเนื่องจากเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีของไทยซึ่ง

ผู้น าและประชาชนในพ้ืนที่ได้ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในส่วนของการประกวดนางนพมาศนั้นถ้า
หากไม่มีผู้ใหญ่ขอเสนอให้เป็นเด็ก 

ส.อบต.หมู่ 8 นายวัชรพงษ์  ซาไซ ผมเห็นด้วยในการให้มีการจัดงานเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี 
นายก อบต. นายคงทวี  สาชิน ขอมติที่ประชุมเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยในการจัดงาน 
มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้มีการจัดงานดังกล่าว 
นายก อบต.  นายคงทวีสาชิน ในส่วนของอายุนางนพมาศควรจะเป็นช่วงอายุเท่าไหร่ถึงจะเหมาะกับคนใน

ชุมชนและบุตรหลานที่จะมาร่วมงานขอให้ที่ประชุมร่วมกันเสนอ 
ส.อบต.หมู่ 8 นายวัชรพงษ์  ซาไซ ผมขอเสนอให้เป็นเด็กและเยาวชน ดังนี้ 
 1.เด็กศูนย์ก่อนเกณฑ ์ 2.เด็กประถมและเยาวชน 3.เด็กเยาวชนอายุ 13-15 ปี 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้ผู้ที่จะสมัครนางนพมาศอายุระหว่าง 13-15 ปี เสียงคะแนน 6 – 4 และ 18 

ตามล าดับ 
นายก อบต. นายคงทวี  สาชิน ในส่วนของการประกวดกระทงสวยงามจะมีการประกวดหรือไม่ขอมติที่

ประชุม 
มติที่ประชุม เห็นควรให้ประกวดกระทงเหมือนเช่นทุกปีท่ีผ่านมา 
นายก อบต. นายคงทวี  สาชิน เบื้องต้นนอกจากจะมีกิจกรรมช่วงกลางคืนแล้วผมเสนอให้มีกิจกรรมในช่วง

กลางวันเป็นการแข่งขันเพ่ือความสามัคคีเช่นการพายเรือของชาวบ้านวัสดุการพายกะละมัง
ขนาดใหญ่หรือท่ีประชุมจะเสนอกิจกรรมอ่ืนหรือไม่ 

ที่ประชุม การจัดงานเห็นด้วยให้จัดงานเหมือนเดิม 
 4.2 เรื่อง การจัดงานกีฬาต้านยาเสพติด อบต.บ้านชัย 2562 
นายก อบต. นายคงทวี  สาชิน การจัดงานกีฬาต้านยาเสพติดปีนี้ก าหนดการเป็นช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – 

มีนาคม 
ส.อบต.หมู่ 8 นายวัชรพงษ์  ซาไซ เห็นด้วยในการจัดงาน 
ที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องจากส่วนราชการ 
   ฝ่ายปกครอง 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 นายทวี  วิเศษดี  แจ้งที่ประชุมดังนี้ 
 1.เรื่อง ขอขอบคุณที่ อบต.บ้านชัยได้ให้ความอนุเคราะห์รถราชการไปช่วยในงานรถแห่ ในงาน

แห่ลูกนิมิตชาวบ้านชัยที่ผ่านมา 
 2.บ้านชัย จัดงานบุญประเพณีตักบาตรเทโวในวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ที่วัดชัยมงคล 
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มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 นายคาวิน แสนเมือง แจ้งที่ประชุมดังนี้ 
 1. เรื่อง การสอบเขตที่ดิน หมู่ 3 ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณทางอบต.บ้านชัย        

ที่สนับสนุนงบประมาณให้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งต่อไปจะท าถนนกันแนวเขตให้ 
 2.ฝากเรื่องการจัดตั้งฝึกอบรม อปพร.ในต าบลบ้านชัยเพิ่มเติม 
ที่ประชุม รับทราบ 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4  นายอ าคา  รอบเขตร า แจ้งที่ประชุมดังนี้ 

1.ขอให้เสนอที่ประชุมขอให้อบต.บ้านชัยได้ท าการวัดแนวเขตใหม่ตามแนวเขตที่สาธารณะ
ประโยชน์  
2.การสอบเขตหมู่ 4 อยู่ระหว่างด าเนินการ 
3.บ้านเอื้ออาทรหลังเก่าช ารุดฝากให้ อบต.พิจารณาให้ด้วย 
4.การซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 4 มีงบประมาณสมทบ การถมดิน 

ที่ประชุม รับทราบ 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 นายสมัย  มะณีชม สอบถามเกี่ยวกับบ้านผู้ยากไร้ในงบประมาณ 40,000 บาท  
ที่ประชุม รับทราบ 
นาย อบต. นายคงทวี สาชิน ให้กองสวัสดิการสังคมและกองช่างออกส ารวจบ้านยากไร้ซึ่งจะรายงานผลให้

ทราบต่อไป 
ที่ประชุม รับทราบ 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 นายสมศรี  หอมทรัพย์ แจ้งที่ประชุมดังนี้ 
 1.สืบเนื่องจากมีผู้ทิ้งขยะไม่เป็นที่กรณีดังกล่าวสามารถเอาผิดและปรับได้หรือไม่ 
 2.การเสียค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะรายละเอียดเป็นอย่างไร 
 3.การปรับถนนบริเวณหน้า อบต. 
 4.งานลอยกระทงฝ่ายปกครองเคยไปขอที่อบจ.เกี่ยวกับการจัดมวย 
นายก อบต. นายคงทวี  สาชิน การแก้ไขปัญหาการทิ้งขยะไม่เป็นที่จะแก้ไขโดยให้เจ้าหน้าที่ท าป้ายติด

ประกาศห้ามท้ิงขยะ 
 -การจัดเก็บค่าขยะเป็นรายเดือนนี้เป็นการทดลองเก็บไปก่อน 
ที่ประชุม รับทราบ 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9 นายละออง  วงศ์ดวงตา แจ้งที่ประชุมดังนี้ 
 1.การแก้ไขปัญหาขยะขอเสนอให้มีการรับซื้อขยะจากครัวเรือน 
 2.การซ่อมแซมถนนลูกรังขณะนี้ได้ท าการซ่อมแซมแล้วแต่มีปัญหาเสาไฟฟ้าขอให้แจ้ง

ผู้เกี่ยวข้องด าเนินการย้ายออกด้วย 
นาย อบต. นายคงทวี  สาชิน เกี่ยวกับการบริการจัดการขยะอบต.บ้านชัยอยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้

เกี่ยวกับการรับซื้อขยะจากครัวเรือนซึ่งต่อไปในอนาคตอาจจะด าเนินการ  
ที่ประชุม รับทราบ 
ส.อบต.หมู่ 4 นายบัญชา  ประทุมวัน แจ้งซ่อมแซมถนนลาดยางหมู่ 3-หมู่ 4 ช ารุด  
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ที่ประชุม รับทราบ 
 สถานศึกษา 
 ร.ร.โนนสะอาดชุมแสงวิทยา 
คร ู นายประสาท  บ้านภูมิ ขอขอบคุณที่ทางอบต.บ้านชัยได้อุดหนุนงบประมาณสนับสนุนทาง

โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา 
ที่ประชุม รับทราบ 
 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
บ้านทุ่ง 

รพสต.หมู่ 2 นายสุนทร  คุณภาที แจ้งที่ประชุมดังนี้ 
 1. ผู้บริหารได้ย้ายสาธารณสุขอ าเภอบ้านดุง ย้ายไปอ าเภอหนองหาน 
 2. พบผู้ป่วยไข้เลือดออก 1 ราย เป็นชาวบ้านหมู่ 6และไข้หวัดA ที่หมู่ 6 เป็นเด็กชายชื่อ      

เด็กชายธีระวัฒน์ ชาดา  
 3. ขอความร่วมมือให้ผู้น าประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อายุ 3-5 ปี 
 วิธีการป้องกันโรคให้แยกผู้ป่วยออกจากกลุ่มครอบครัว1 สัปดาห์ และในพ้ืนที่ให้ใส่หน้ากาก

ป้องกันโรค 
  

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
ส.อบต.หมู่ 6 นายสะกัน  แสนปาลี แจ้งประปาหมู่ 6 ช ารุดให้อบต.พิจารณาด าเนินการซ่อมแซมต่อไป 
ส.อบต.หมู่ 8 นายวัชรพงษ์  ซาไซ แจ้งเจ้าหน้าที่ประสานผู้รับจ้างหากลงงานขอให้แจ้ง ส.อบต.หมู่ 8ทราบ

วันด้วยเพื่อทราบการด าเนินการ 
ส.อบต.หมู่ 1 นายปฐพีกานต์  บุดดา แจ้งที่ประชุมดังนี้ 
 1.ผมขอเสนอในปีงบประมาณ 2562 โครงการใดที่สามารถท าได้ก่อนฤดูฝนขอให้เริ่มท าก่อน

เป็นอันดับแรก 
 2.การจัดงานลอยกระทงขอความร่วมมือทุกหมู่บ้านในการจัดงาน 
 3.ในการจัดงานกีฬาในส่วนของนักกีฬาขอให้ยึดปฏิบัติตามระเบียบกติกา 
ที่ประชุม รับทราบ 
ส.อบต. หมู่ 6 นายเลิศ  อาร้อน ในการจัดเก็บค่าขยะให้ให้ส ารวจข้อมูลก่อนลงพ้ืนที่และเห็นด้วยกับการ

จัดเก็บแบบรายเดือน 
ที่ประชุม  รับทราบ 
นายก อบต. นายคงทวี  สาชิน อ าเภอเปิดรับสมัครพนักงานโดยจะติดประกาศไว้หน้าที่ว่าการอ าเภอผู้ที่

สนใจสามารถตรวจดูข้อมูลได้ 
นายก อบต. นายคงทวี  สาชิน ในการประชุมครั้งนี้ที่ประชุมเสนอเพ่ิมเติมเรื่องใดอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มี 

นายก อบต. นายคงทวี  สาชิน ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ขอปิดประชุม 
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   พิมพ์ 
   ตรวจทาน (หน.ส านักปลัด) 
   ตรวจทาน (รองปลัด อบต.) 
   ตรวจทาน (เลขานุการนายก) 
   อนุมัติ (รองนายก อบต.) 

ปิดประชุม เวลา 12.30 น. 

                                                  (ลงชื่อ)           พิชัย  พิมพ์หอม              ผูบ้ันทึกการประชุม 
                           (นางนายพิชัย  พิมพ์หอม) 
                                                                  เลขานุการนายก อบต. 
 
 
 

 
 

                                                   (ลงชื่อ)          ค าผัน  จันทจร               ผูต้รวจบันทึกประชุม 
                                                                  (นายค าผัน  จันทจร)  
                                                     รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชัย  
  



 
บันทึกประชุมประจ าเดือน 

ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/สมาชิก อบต./แพทย์ประจ าต าบล/สารวัตรก านัน 
คณะผู้บริหารสถานศึกษา/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

ครั้งที่ 11/2561 
 วันที่ 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชัย 
ผู้มาประชุม 

ล าดับ ชื่อ   - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ เวลา 
หมาย
เหตุ 

๑  นายคงทวี  สาชิน นายก อบต. คงทวี   สาชิน 09.00 น.  
๒  นายค าผัน  จันทจร รองนายก อบต. ค าผัน  จันทจร 09.00 น.  
๓  นายปราโมทย์  บุดดา รองนายก อบต. ปราโมทย์  บุดดา 09.00 น.  
๔  ส.ต.ท.สุริยันต์  ภูมิเรือง ปลัด อบต. สุริยันต์  ภูมิเรือง 09.00 น.  
๕  นายละออง  วงศ์ดวงตา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9 ละออง  วงศ์ดวงตา 09.00 น.  
๖  นางสาวกัญญดา  เย็นรัตน์ ผอ.ร.ร.บ้านโนนศรีทอง กัญญดา  เย็นรัตน์ 09.00 น.  
๗  นายอ าคา  รอบเขตร า ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 อ าคา  รอบเขตร า 09.00 น.  
๘  นายทวี  วิเศษดี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ทวี  วิเศษดี 09.00 น.  
๙  นายคาวิน  แสนเมือง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 คาวิน  แสนเมือง 09.00 น.  
๑๐  นายรมณ์  อณารัตน์ ก านัน ต.บ้านชัย รมณ์  อณารัตน์ 09.00 น.  
๑๑  นายสมัย  มะณีชม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 สมัย  มะณีชม 09.00 น.  
๑๒  นายสมศรี  หอมทรัพย์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 สมศรี  หอมทรัพย์ 09.00 น.  
๑๓  นายวิฑูรย์  ท าสุนา สารวัตรก านัน วิฑูรย์  ท าสุนา 09.00 น.  
๑๔  นายประจักษ์  ภูพันนา สารวัตรก านัน ประจักษ์  ภูพันนา 09.00 น.  
๑๕  นายปฐพีกานต์  บุดดา ส.อบต.หมู่ 1 ปฐพีกานต์  บุดดา 09.00 น.  
๑๖  นายสะกัน  แสนปาลี ส.อบต.หมู่ 6 สะกัน  แสนปาลี 09.00 น.  
๑๗  นายสงกรานต์  บุญพา ผอ.ร.ร.บ้านนาสีนวล สงกรานต์  บุญพา 09.00 น.  
๑๘  นายไสว  สมอแห้ง ส.อบต.หมู่ 7 ไสว  สมอแห้ง 09.00 น.  
๑๙  นางอุทัย  สุดเทวี ครู ร.ร.บ้านดงไพรวัลย์ อุทัย  สุดเทวี 09.00 น.  
๒๐  นายสนั่น   สายศรี ส.อบต.หมู่ 4 สนั่น  สายศรี 09.00 น.  
๒๑  นางมณีวัน   สีหาชาติ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 มณีวัน  สีหาชาติ 09.00 น.  
๒๒  นายบัญชา   ประทุมวัน ส.อบต.หมู่ 4 บัญชา  ประทุมวัน 09.00 น.  
๒๓  นายศุภโชค  เสระผล ครู กศน. ศุภโชค  เสระผล 09.00 น.  
๒๔  นายทองใบ  แก้วกลา้ ส.อบต.หมู่ 9 ทองใบ  แก้วกล้า 09.00 น.  
๒๕  นายสุดใจ  กิ่งมิ่งแฮ แพทย์ประจ าต าบล สุดใจ  กิ่งมิ่งแฮ 09.00 น.  
๒๖  นายประจักษ์   ท าสุนา ส.อบต.หมู่ 9 ประจักษ์  ท าสุนา 09.00 น.  
๒๗  นายสวาท  สีพิกา ประธานสภา สวาท  สีพิกา 09.00 น.  
๒๘  นายสุริยา  พิมพ์พรม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 สุริยา พิมพ์พรม 09.00 น.  
๒๙  นางค าไพร  อินทร์ถาวร ส.อบต.หมู่ 3 ค าไพร  อินทร์ถาวร 09.00 น.  
๓๐  นายสุนทร  คุณภาที ผอ.รพสต.บ้านทุ่ง สุนทร  คุณภาที 09.00 น.  
๓๑  นายค าเสาร์  ไชศรีจันทร์ ส.อบต.หมู่ 3 ค าเสาร์  ไชศรีจันทร์ 09.00 น.  
๓๒  นายสุดใจ  วิชาธรรม ส.อบต.หมู่ 1 สุดใจ  วิชาธรรม 09.00 น.  
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ล าดับ ชื่อ   - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ เวลา 
หมาย
เหตุ 

๓๓  นายบุญมา  มาตย์จินดา ส.อบต.หมู่ 8 บุญมา  มาตย์จินดา 09.00 น.  
๓๔  นายทองใบ   ขันมะติ ส.อบต.หมู่ 2 ทองใบ  ขันมะติ 09.00 น.  
๓๕  นายเลิศ  อาร้อน ส.อบต.หมู่ 6 เลิศ  อาร้อน 09.00 น.  
๓๖  นางประภาพร  พลโรม ร.ร.บ้านกล้วย ประภาพร  พลโรม 09.00 น.  
๓๗  นายประสาท  บ้านภูมิ ครู ร.ร.โนนสะอาดชุมแสง ประสาท  บ้านภูมิ 09.00 น.  
๓๘  นายพิชัย  พิมพ์หอม เลขานุการนายก พิชัย  พิมพ์หอม 09.00 น.  

 

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. 

 เมื่อที่ประชุมพร้อมและครบองค์ประชุมแล้ว นายคงทวี  สาชิน ประธานในการประชุมได้กล่าวเปิดประชุมและ
ด าเนินการตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี 1  ประธานแจ้งให้ทราบ 

1. เรื่อง แนะน าบุคลากรที่โอนย้ายมาใหม่  
นายก อบต. นายคงทวี  สาชิน ขอแนะน าบุคลากรที่โอนย้ายมาใหม่นายวุฒิศักดิ์  สุมาศรี ต าแหน่ง       

จพง.สาธารณสุข โอนย้ายมาจาก เทศบาลต าบลห้วยหลัว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 
ที่ประชุม รับทราบ 
   2.เรื่อง การบริหารงบประมาณประจ าปี 2561-2562 
นายก อบต.  นายคงทวี  สาชิน การบริหารงบประมาณประจ าปี ในปี 2561 โครงการที่ยังค้างอยู่คือ 

โครงการขุดลอกล าห้วยขัวแอ่น หมู่ 3 และโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 5 
และโครงการติดกล้องวงจรปิด ขณะนี้ได้ขออนุมัติงบประมาณส่งไปยังจังหวัดเพ่ือพิจารณา
อนุมัติงบประมาณ ซึ่งมีการด าเนินการในส่วนของการจ่ายขาดเงินสะสม มีการด าเนินการเกือบ
ครบทุกหมู่บ้านแล้ว  

 -โครงการปีงบประมาณ 2562 อยู่ระหว่างพิจารณาในส่วนของงบประมาณซึ่งบางโครงการ
ต้องรอเงินอุดหนุนทั่วไป คาดว่าจะประมาณไตรมาสที่ 3  

  

ที่ประชุม รับทราบ 
   3. เรื่อง การยกระดับการท่องเที่ยวและการตลาด 
นายก อบต.  นายคงทวี  สาชิน  ตามแนวทางนโยบายรัฐบาล ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมประจ าเดือนและมีการ

ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวภายในต าบลบ้านชัย เช่นสถานที่พักผ่อนอ่างเก็บน้ าดงไพรวัลย์ 
และการเที่ยวชมการผลิตเกลือที่มีในเขตพ้ืนที่ต าบลบ้านชัย  การเที่ยวชมศึกษาภูมิปัญญา
ท้องถิ่นสินค้าทางเกษตรกรรม และทางโบราณสถานที่วัดป่าบ้านกล้วยหรือวัดเก่าศรีสุมังค์   
หมู่ 3 เป็นต้น ซึ่งในการประชาสัมพันธ์ขอให้ทุกหมู่บ้านได้ประชาพันธ์ให้ประชาชนทราบต่อไป 

ที่ประชุม  รับทราบ 
  4.เรื่อง การบริจาคโลหิต  
นายก อบต.  นายคงทวี  สาชิน เนื่องด้วยสภากาชาดจังหวัดอุดรธานีจะออกหน่วยเคลื่อนที่เพ่ือรับบริจาค

เลือด ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป สถานที่ หอประชุมที่ว่าการ
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อ าเภอบ้านดุง ขอให้ผู้น าประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหรือผู้ที่สนใจจะร่วมบริจาคโลหิตได้ในวัน
และเวลาดังกล่าว 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 5.เรื่อง การบริจาคสิ่งของ ให้เหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี 
นายก อบต.  นายคงทวี  สาชิน ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่จะร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ ฯลฯให้กับเหล่ากาชาด

จังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 1-10 ธันวาคม 2561 สามารถน าสิ่งของบริจาคได้ที่ส านักงาน   
สภากาชาดจังหวัดอุดรธานีในก าหนดวันดังกล่าว เพ่ือร่วมกิจกรรมที่เหล่ากาชาดอุดรธานีจัด
กิจกรรมต่างๆ  

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

 6.เรื่อง การเคารพธงชาติ ของหน่วยงานราชการ 
นายก อบต.  นายคงทวี  สาชิน   เพ่ือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการโดยให้พนักงานข้าราชการ/พนักงานทุกท่าน

ได้แสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน การแต่งกายชุดเครื่องแบบสีกากีทุกวันจันทร์  
ที่ประชุม   รับทราบ 
 

 7. เรื่อง การเปิดรับสมัครผู้พิการเพื่อจ าหน่วยสลากกินแบ่งรัฐบาล  
นายก อบต.  นายคงทวี  สาชิน การเปิดสมัครผู้พิการเพ่ือจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐาบาลเพ่ือส่งเสริมผู้พิการ

ให้มีรายได้โดยสามารถประสานมาท่ีอบต.บ้านชัยได้ 
ที่ประชุม รับทราบ 
 8.เรื่อง การของบอุดหนุนเฉพาะกิจสร้างแหล่งน้ า  
นายก อบต.  นายคงทวี  สาชิน หมู่บ้านใดที่มีความประสงค์ต้องการขุดอ่างหรือล าห้วยขอให้ผู้น าได้แจ้งความ

ประสงค์มาที่กองช่าง อบต.บ้านชัย  
ที่ประชุม รับทราบ 

9.เรื่อง การรายงานข้อมูลนักเรียนไตรมาสที่ 1 
นายก อบต.  นายคงทวี  สาชิน สิ้นปีงบประมาณ 2561 ขอให้โรงเรียนน าส่งเงินคืนกับทางกองคลังอบต.

บ้านชัยเพื่อขอรับเงินอุดหนุนในปีต่อไป 
ที่ประชุม รับทราบ 
 10 เรื่อง การโอนเงินค่าอาหารกลางวันโรงเรียน  
นายก อบต. นายคงทวี  สาชิน ขณะนี้ได้ด าเนินการโอนเงินครบทุกโรงเรียนแล้ว  
ที่ประชุม รับทราบ 
 11. เรื่อง การบริจาคของกลุ่มบิ๊กไบค์  
นายก อบต. นายคงทวี  สาชิน ทางกลุ่มบิ๊กไบค์ได้ติดต่อขอมอบเงิน และวัสดุอุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนทางศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กโดยจะมอบให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโนนศรีทองในวันที่ 9 พฤศจิกายน 
2561นี้ 

ที่ประชุม รับทราบ 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9 นายละออง  วงศ์ดวงตา เรื่องเนอุดหนุนเฉพาะกิจเรื่องแหล่งน้ านอกจากมีการขุดลอกแล้ว ใน

กรณีท่ีท าเป็นประปาจะได้หรือไม่ เช่นประปาผิวดิน หมู่ 5และ หมู่ 9 
นายก อบต. นายคงทวี  สาชิน หากหมู่บ้านนั้นต้องการให้แจ้งเรื่องประปาผิวดินและข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ 
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ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 นาคาวิน  แสนเมือง เรืองเครื่องขยาย เครื่องเสียง มีปัญหาในการประชาสัมพันธ์ หมู่ 3 มี
ปัญหาดังกล่าวเช่นกัน 

นายก อบต.  นายคงทวี  สาชิน ขอดูงบประมาณก่อนซึ่งขอหนังสือสั่งการมาทีหลังของการจัดงบประมาณ
ปีงบประมาณหน้าตั้งไว้ในข้อบัญญัติได้ 

ที่ประชุม รับทราบ   
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
ที่ประชุม รับรอง 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
ที่ประชุม ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
 

 4.1) เรื่อง การจัดงานประเพณีลอยกระทง ปี 2561   
นายก อบต. นายคงทวี  สาชิน การจัดงานประเพณีลอยกระทงปีนี้ตรงกับวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 

จากมติที่ประชุมที่ผ่านมาให้มีการประกวดนางนพมาศ ,กระทงสวยงาม ซึ่งอายุนางนพมาศอยู่
ระหว่าง 13-15 ปี และปีนี้เสนอให้มีการแข่งเรือในช่วงกลางวันพร้อมมีเงินรางวัลที่ประชุมเห็น
อย่างไร 

ครู  นายประสาท  บ้านภูมิ ครูโรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา  อยากทราบเกี่ยวกับโต๊ะจีน 
นายก อบต. นายคงทวี  สาชิน เกี่ยวกับโต๊ะจีนราคา 1500 บาท/โต๊ะ 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 นายทวี  วิเศษดี บ้านชัยอยู่มีความพร้อมส าหรับการร่วมกิจกรรมดังกล่าวซึ่งอยู่ ระหว่าง

เตรียมการ 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9 นายละออง  วงศ์ดวงตา อยากให้มีในส่วนของรางวัลชมเชย 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้อายุนางนพมาศ 13-15 ปี   
นายก อบต. นายคงทวี  สาชิน   ค่าใช้จ่ายงานประเพณีลอยกระทง ประจ าปี 2561 

1.รางวัลการประกวดกระทงสวยงาม จ านวน 9,000 บาท 
-รางวัลชนะเลิศ จ านวน 4,000 บาท 
-รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 จ านวน 3,000 บาท 
-รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 จ านวน 2,000 บาท 
2.เงินรางวัลการประกวดนางนพมาศ จ านวน 16,000 บาท 
-รางวัลชนะเลิศ จ านวน 5,000 บาท 
-รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 จ านวน 4,000 บาท 
-รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 จ านวน 3,000 บาท 
-รางวัลขวัญใจประชาชน จ านวน 4,000 บาท 

ที่ประชุม รับทราบ 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 นายทวี  วิเศษดี กิจกรรมแข่งเรือไม่เห็นด้วยส่วนเงินรางวัลที่จะใช้ในการจัดการแข่งเรือนั้นให้

ยกมาเป็นเงินรางวัลให้กับชมเชยทั้งหมด  
นายก อบต.  นายคงทวี  สาชิน ขอมติที่ประชุมเก่ียวกับการจัดงานแข่งเรือ 
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มติที่ประชุม ไม่จัดการแข่งเรือเปน็ชอบเป็นเอกฉันท์ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องจากส่วนราชการ 
   ฝ่ายปกครอง 
ก านัน ต.บ้านชัย นายรมณ์  อณารัตน์  แจ้งที่ประชุมดังนี้ 
 1.สรุปอุบัติเหตุเดือนที่แล้ว 5 รายซึ่งอ าเภอบ้านดุงตั้งไว้ไม่เกิน 25 ราย 
 2.บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีการเก็บตกขึ้นทะเบียน 
 3.ที่ดินทับซ้อนของต าบลบ้านชัย 
 4.การส ารวจหอกระจายข่าว 
 5.ชุมชนคุณธรรมทุกหมู่ต้องส่งโครงการ 
 6.มีการเปิดบ่อนไก่เถ่ือนเยอะซึ่งต้องมีการร้องเรียนผู้ว่าราชการจังหวัด 
 7.กาชาดจังหวัดรวมรวมส่งอ าเภอพรุ่งนี้ 
 8.กิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ทุกวันที่ 28ของทุกเดือน โดยจัดขึ้นที่วัดโดยเจ้าคณะต าบลร่วม

พิธีดังกล่าว 
 9.งานกฐินจังหวัด เป็นส่วนของส านักงานเกษตรเพื่อท าลาน คสล. 
 10.ค่าเก็บเกี่ยว ไร่ละ 1,500 บาท ครัวเรือนไม่เกิน 12 ไร่ 
 11.แจ้งผู้น าหมู่ 2และหมู่ 3 ส าหรับการเลี้ยงปลากระพงน้ ากร่อยขอรายชื่อผู้ที่สนใจพร้อมแจ้ง

ให้ทราบ 
 12.แจ้งรายชื่อให้ผู้น าทุกหมู่บ้านทราบผู้ที่มีคุณสมบัตรบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแจ้งเฉพาะผู้ที่มี

คุณสมบัติผ่านเท่านั้นซึ่งจะแจ้งให้กับผู้น าทราบ 
ที่ประชุม รับทราบ 
 

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 นายคาวิน แสนเมือง แจ้งที่ประชุมดังนี้ 
 1. สอบถามค่าพาหนะสามารถจ่ายได้หรือไม ่
 2.ขอบขอบคุณทาง อบต.บ้านชัยในโครงการถนน คสล.ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย 
 3.โครงการขุดลอกซึ่งยังรอการด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
นายก อบต. นายคงทวี  สาชิน แจ้งให้ทราบ ในปีงบประมาณ 2562 ได้รับ 2 โครงการคือโครงการขุดลอก

และโครงการถนน คสล.  
 -การบริจาคสิ่งของให้กับกาชาดจังหวัดอุดรธานี ต้องไปเป็นหมู่คณะ 
ที่ประชุม รับทราบ 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4  นายอ าคา  รอบเขตร า แจ้งที่ประชุมดังนี้ 
 1.การด าเนินการซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ระหว่างด าเนินการ 
 2.ขอติดตามการซ่อมแซมถนนลูกรัง  
 3.แจ้งความประสงค์ขอตัดถนนใหม่ ที่สาธารณะประโยชน์ ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร 
ที่ประชุม รับทราบ 
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ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 นายสมัย  มะณีชม แจ้งที่ประชุมดังนี้ 
 1.แจ้งถนนช ารุดหน้าโรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา 
 2.ขอขอบคุณทางอบต.บ้านชัยที่ได้ด าเนินการสร้างบ้านผู้ยากไร้ซึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
 3.เสียงตามสายหมู่ 5 ขอความอนุเคราะห์ 
 4.แจ้งถนนที่มีหญ้ารกสายบ้านโนนสะอาด- บ้านงิ้ว 
ที่ประชุม รับทราบ 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9 นายละออง  วงศ์ดวงตา ขอสอบถามเกี่ยวกับการย้ายเสาไฟฟ้าแรงสูงด าเนินการหรือยัง 
นายก อบต. นายคงทวี  สาชิน อบต.บ้านชัยจะน าข้อเสนอของที่ประชุมแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องด าเนินการต่อไป 
ที่ประชุม รับทราบ 
 สถานศึกษา 
 กศน. 
คร ู นายศุภโชค  เสระผล กศน.ต าบลบ้านชัยจะเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 

2561 และในส่วนของนักศึกษาที่ขอจบการศึกษาให้ยื่นเอกสารภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 
2561 นี้ 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
บ้านทุ่ง 

ผอ.รพสต.หมู่ 2 นายสุนทร  คุณภาที การบริจาคโลหิตแจ้งผู้น าประชาสัมพันธ์ซึ่งยอดผู้บริจาคยังถือว่าน้อยอยู่
โดยทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพจึงขอความร่วมมือให้ผู้น าได้ช่วยประชาสัมพันธ์อีกทาง 

ที่ประชุม รับทราบ 
ร.ร.บ้านกล้วย นางประภาพร  พลโรม โรงเรียนบ้านกล้วยได้น าส่งเงินเหลือจ่ายอาหารกลางวันเป็นที่

เรียบร้อยแล้วและขอแจ้งการจองโต๊ะจีน 1 โต๊ะ 
ที่ประชุม รับทราบ 
  

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
ส.อบต.หมู่ 9 นายทองใบ  แก้วกล้า เรียนประชุมดังนี้ 
 1. ขอเสนอให้กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติและการประชุมประจ าเดือนให้ตรงกับวันจันทร์

เพ่ือที่จะมาร่วมกิจกรรมเข้าแถวร่วมกิจกรรม 
 2. การขุดลอกทุกหมู่บ้านและในการเข้าร่วมประชุมเรื่องดังกล่าวเสนอให้ผู้บริหารและผู้น า

หมู่บ้านเข้าร่วมประชุมเพ่ือความเข้าใจในรายละเอียดข้อมูลที่ตรงกัน 
 3.ฝากถึงการซ่อมแซมถนนลูกรังช่วงนี้เป็นช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตจึงอยากให้เร่งด าเนินการเพ่ือ

ชาวบ้านจะได้เดินทางได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น 
ที่ประชุม รับทราบ 
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   พิมพ์ 
   ตรวจทาน (หน.ส านักปลัด) 
   ตรวจทาน (รองปลัด อบต.) 
   ตรวจทาน (เลขานุการนายก) 
   อนุมัติ (รองนายก อบต.) 

ส.อบต.หมู่ 1 นายปฐพีกานต์  บุดดา เรียนที่ประชุม  
 1.ขอเพ่ิมเติมงบอุดหนุนพ้ืนที่ใดไม่มีพ้ืนที่ให้ลงที่อ่างเก็บน้ าดงไพรวัลย์ ในอนาคตสามารถเข้า

แผนไว้เพื่อจัดท าศูนย์ลูกเสือได้ 
 2.รางระบายน้ า หมู่ 1 ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย 
 3.ขุดลอก หมู่ 1มีเอกสารอุทิศท่ีดินเรียบร้อย 
ที่ประชุม รับทราบ 
ส.อบต.หมู่ 6 นายเลิศ  อาร้อน เรียนที่ประชุม ในวันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันถนนสีขาวทาง อบต.จะท า

กิจกรรมต่อหรือไม ่
นายก อบต. นายคงทวี  สาชิน ขอปรึกษาทางคณะท างานก่อนว่าจะด าเนินการอย่างไร ในการประชุมครั้ง

นี้ที่ประชุมเสนอเพ่ิมเติมเรื่องใดอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มี 

นายก อบต. นายคงทวี  สาชิน ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ขอปิดประชุม 

ปิดประชุม เวลา 12.30 น. 

                                                  (ลงชื่อ)           พิชัย  พิมพ์หอม              ผูบ้ันทึกการประชุม 
                           (นางนายพิชัย  พิมพ์หอม) 
                                                                  เลขานุการนายก อบต. 
 
 
 

 
 

                                                   (ลงชื่อ)          ค าผัน  จันทจร               ผูต้รวจบันทึกประชุม 
                                                                  (นายค าผัน  จันทจร)  
                                                     รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชัย  
  



 
บันทึกประชุมประจ าเดือน 

ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/สมาชิก อบต./แพทย์ประจ าต าบล/สารวัตรก านัน 
คณะผู้บริหารสถานศึกษา/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

ครั้งที่ 12/2561 
 วันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชัย 
ผู้มาประชุม 

ล าดับ ชื่อ   - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ เวลา 
หมาย
เหตุ 

๑  นายคงทวี  สาชิน นายก อบต. คงทวี   สาชิน 09.00 น.  
๒  นายค าผัน  จันทจร รองนายก อบต. ค าผัน  จันทจร 09.00 น.  
๓  นายปราโมทย์  บุดดา รองนายก อบต. ปราโมทย์  บุดดา 09.00 น.  
๔  ส.ต.ท.สุริยันต์  ภูมิเรือง ปลัด อบต. สุริยันต์  ภูมิเรือง 09.00 น.  
๕  นายทวี  วิเศษดี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ทวี  วิเศษดี 09.00 น.  
๖  นายรมณ์  อณารัตน์ ก านัน รมณ์  อณารัตน์ 09.00 น.  
๗  นายอ าคา  รอบเขตร า ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 อ าคา  รอบเขตร า 09.00 น.  
๘  นายประจักษ์  ภูพันนา สารวัตรก านัน ประจักษ์  ภูพันนา 09.00 น.  
๙  นายไสว  สมอแห้ง ส.อบต.หมู่ 7 ไสว  สมอแห้ง 09.00 น.  
๑๐  นายอุทัย  สาโส ครู ร.ร.บ้านทุ่ง อุทัย  สาโส 09.00 น.  
๑๑  นายละออง  วงศ์ดวงตา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9 ละออง  วงศ์ดวงตา 09.00 น.  
๑๒  นายสะกัน  แสนปาลี ส.อบต.หมู่ 6 สะกัน  แสนปาลี 09.00 น.  
๑๓  นายบุญเคน  เครืองคุณ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 บุญเคน  เครืองคุณ 09.00 น.  
๑๔  นายสมศรี  หอมทรัพย์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 สมศรี  หอมทรัพย์ 09.00 น.  
๑๕  นายสงกรานต์  บุญพา ผอ.ร.ร.นาสีนวล นายสงกรานต์ บุญพา 09.00 น.  
๑๖  นายปฐพีกานต์  บุดดา ส.อบต.หมู่ 1 ปฐพีกานต์  บุดดา 09.00 น.  
๑๗  นายทองใบ  แก้วกล้า ส.อบต.หมู่ 9 ทองใบ  แก้วกล้า 09.00 น.  
๑๘  นางค าไพร  อินทรถาวร ส.อบต.หมู่ 3 ค าไพร  อินทรถาวร 09.00 น.  
๑๙  นายวิฑูรย์  ท าสุนา สารวัตรก านัน วิฑูรย์  ท าสุนา 09.00 น.  
๒๐  นางส าราญ  พาภักด ี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ส าราญ  พาภักดี 09.00 น.  
๒๑  นายสมัย  มะณีชม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 สมัย  มะณีชม 09.00 น.  
๒๒  นางสาวกัญญดา  เย็นรัตน์ ผอ.ร.ร.บ้านโนนศรีทอง กัญญดา  เย็นรัตน์ 09.00 น.  
๒๓  นายสุริยา  พิมพ์พรม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 สุริยา  พิมพ์พรม 09.00 น.  
๒๔  นางกิณณกานต์  โสภารักษ ์ ครู ร.ร.บ้านกล้วย กิณณกานต์  โสภารักษ ์ 09.00 น.  
๒๕  นายค าเสาร์  ไชศรีจันทร ์ ส.อบต.หมู่ 3 ค าเสาร์  ไชศรีจันทร์ 09.00 น.  
๒๖  นายสนั่น  สายศร ี ส.อบต.หมู่ 4 สนั่น สายศรี 09.00 น.  
๒๗  นายแสงอุทัย  สุดเทวี ครู ร.ร.ดงไพรวัลย์ แสงอุทัย  สุดเทวี 09.00 น.  
๒๘  นายวัชรพงษ์  ซาไซ ส.อบต.หมู่ 8 วัชรพงษ์  ซาไซ 09.00 น.  
๒๙  นายบัญชา  ประทุมวัน ส.อบต.หมู่ 4 บัญชา  ประทุมวัน 09.00 น.  
๓๐  นายทองใบ  ขันมะติ ส.อบต.หมู่ 2 ทองใบ  ขันมะติ 09.00 น.  
๓๑  นายสุดใจ  กิ่งมิ่งแฮ แพทย์ประจ าต าบล สุดใจ  กิ่งมิ่งแฮ 09.00 น.  
๓๒  นายเลิศ  อาร้อน ส.อบต.หมู่ 6 เลิศ  อาร้อน 09.00 น.  
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ล าดับ ชื่อ   - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ เวลา 
หมาย
เหตุ 

๓๓  นายสวาท  สีพิกา ประธานสภา สวาท  สีพิกา 09.00 น.  
๓๔  นายวีระศักดิ์  สุธรรมฤทธิ์ ผอ.ร.ร.ชัยนาค าวิทยา วีระศักดิ์  สุธรรมฤทธิ์ 09.00 น.  
๓๕  นางวิลาวัลย์ อุทิศบุญ ครู ร.ร.บ้านชัย วิลาวัลย์ อุทิศบุญ 09.00 น.  
๓๖  นายพิชัย  พิมพ์หอม เลขานุการนายก พิชัย  พิมพ์หอม 09.00 น.  

 

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. 

 เมื่อที่ประชุมพร้อมและครบองค์ประชุมแล้ว นายคงทวี  สาชิน ประธานในการประชุมได้กล่าวเปิดประชุมและ
ด าเนินการตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี 1  ประธานแจ้งให้ทราบ 

1. เรื่อง แจ้งพนักงานโอนย้ายและลาออก  
นายก อบต. นายคงทวี  สาชิน แจ้งพนักงานโอนย้ายและลาออกแจ้งให้ทราบส าหรับข้อมูลบุคลากร อบต.

บ้านชัยที่มีการโอนย้าย นางสาวละมัย วรรณวิจิตร ต าแหน่งนักพัฒนาชุมชนโอนย้ายไป       
จ.สุรินทร์ และนายธีระพงษ์  อณารัตน์ได้ลาออก เนื่องจากสอบบรรจุได้ 

ที่ประชุม รับทราบ 
   2.เรื่อง ขอขอบคุณการร่วมมือการจัดงานลอยกระทง 
นายก อบต.  นายคงทวี  สาชิน ขอบคุณการร่วมมือการจัดงานลอยกระทงท่ีให้ผ่านมาซึ่งได้รับการร่วมมือที่ดี

จากทุกภาคส่วน 

ที่ประชุม รับทราบ 
   3. เรื่อง แจ้งบุคลากรใหม่ระดับอ าเภอ 
นายก อบต.  นายคงทวี  สาชิน  นายปิยะ ปิจน า นายอ าเภอบ้านดุง คนปัจจุบัน 
ที่ประชุม  รับทราบ 
  4.เรื่อง การร่วมกิจกรรมวันส าคัญของชาติ  
นายก อบต.  นายคงทวี  สาชิน กิจกรรมวันส าคัญต่างๆที่ทางหน่วยงานราชการจัดขึ้นขอความร่วมมือให้ทุก

ท่านได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน 
ที่ประชุม   รับทราบ 
 5.เรื่อง การร่วมกิจกรรมงานกาชาดอุดรธานี 
นายก อบต.  นายคงทวี  สาชิน โดยงานกาชาดอุดรธานีจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1-10 ธันวาคม 2561 
ที่ประชุม  รับทราบ 
 

 6.เรื่อง การปลูกพืชอาหารสัตว์ของปศุสัตว์อ าเภอ 
นายก อบต.  นายคงทวี  สาชิน   การปลูกพืชส าหรับเป็นอาหารสัตว์เช่น ปลูกหญ้า,ข้าวโพด เกษตรกรผู้ที่

สนใจสามารถติดต่อได้ที่ปศุสัตว์อ าเภอ  
ที่ประชุม   รับทราบ 
 

 7. เรื่อง การลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลและในวันปกติ  
นายก อบต.  นายคงทวี  สาชิน การลดอุบัติเหตุบนท้องถนนนั้น อบต.บ้านชัยได้ให้ความส าคัญและมีการ

รณรงค์อยู่ตลอดและได้ให้ความส าคัญในการปรับปรุงพ้ืนผิวถนนที่ช ารุดให้สามารถใช้งานได้
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ปกติเพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งขณะนี้มีการด าเนินการในการซ่อมแซมถนนลาดยางโดยใช้ยาง    
มะตอยส าเร็จรูปในการซ่อมแซม 

ที่ประชุม รับทราบ 
 8.เรื่อง การป้องกันไข้เลือดออก 
นายก อบต.  นายคงทวี  สาชิน ขอความร่วมมือผู้น า และอสม.ในหมู่บ้านช่วยตรวจสอบดูแลหมู่บ้านของท่าน

ในการท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลายเพื่อป้องกันคนในชุมชนเป็นไข้เลือดออก  
ที่ประชุม รับทราบ 

9.เรื่อง กศน.จะเปิดรับนักเรียนที่มีอายุต่ ากว่า 14 ปีไม่ได้ 
นายก อบต.  นายคงทวี  สาชิน ตามเกณฑ์แล้วผู้ที่มีอายุต่ ากว่า 14 ปีจะไม่สามารถท่ีจะสมัครเข้าเรียน กศน.

ได้ฝากแจ้งให้ผู้น าทราบเพ่ือประชาสัมพันธ์ต่อไป 
ที่ประชุม รับทราบ 
 10 เรื่อง 7 วันอันตรายช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 
นายก อบต. นายคงทวี  สาชิน 7 วันอันตรายช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ทางอบต.สนับสนุน

งบประมาณในการตั้งด่านเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละหมู่บ้านเช่นทุกปี 
ที่ประชุม รับทราบ 
 11. เรื่อง การด าเนินการใช้จ่ายเงินสะสม 2561 
นายก อบต. นายคงทวี  สาชิน การด าเนินการใช้จ่ายเงินสะสม 2561 ด าเนินการครบทุกหมู่บ้านแล้ว 
ที่ประชุม รับทราบ 
 12.เรื่อง การบริหารงบประมาณปี 2562 
นายก อบต. นายคงทวี  สาชิน การบริหารงบประมาณปี 2562 ซึ่งมีการเริ่มด าเนินการโครงการขุดลอก 

หมู่ 3 ก่อนเป็นอันดับแรก 
ที่ประชุม รับทราบ 
 13.เรื่อง การจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 
นายก อบต. นายคงทวี  สาชิน การจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เบื้องต้น 28 ธันวาคม 2561 โดย

ของขวัญในการจับสลาก 200 บาทข้ึนไป 
ที่ประชุม รับทราบ 
 14.เรื่อง เปิดอาคารใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสะอาด 
นายก อบต. นายคงทวี  สาชิน ก าหนดการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสะอาดก าหนดกลางเดือน

มกราคม นี้ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป 
ที่ประชุม รับทราบ 
 15. เรื่อง การเปิดบัญชีเงินฝาก คณะกรรมการหมู่บ้าน 
นายก อบต. นายคงทวี  สาชิน แจ้งผู้น าทุกหมู่บ้าน ด าเนินการเปิดบัญชีเงินฝากพร้อมแจ้งหน้าบัญชีได้ที่  

จพง.สาธารณสุขเพ่ือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
ที่ประชุม รับทราบ 
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 16. เรื่อง โครงการของบอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2563 
นายก อบต.  นายคงทวี  สาชิน โครงการของบอุดหนุนเฉพาะกิจปี 2563 โครงการขุดลอกล าห้วยภายใน

ต าบลบ้านชัย และการสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 3 
ที่ประชุม รับทราบ 
 17.เรื่อง การส ารวจที่ดินที่ถูกทอดทิ้ง 
นายก อบต. นายคงทวี  สาชิน ที่ดินที่เป็นโฉนด 5 ปี ให้รายงาน ภายในวันที่ 26 ธันวาคม 2561 นี้ 
ที่ประชุม รับทราบ 
  18. เรื่อง การสอบเขตที่ดินป่าช้าสาธารณะ   
นายก อบต. นายคงทวี  สาชิน การสอบเขตที่ดินป่าช้าสาธารณะได้มอบหมายให้กองช่างรับผิดชอบ

ด าเนินการซึ่งจะประสานกับผู้น าหมู่บ้านทราบ 
ที่ประชุม รับทราบ 
 19.เรื่อง การประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ  
นายก อบต. นายคงทวี  สาชิน การประชุมคณะกรรมการฌาปนกิจผู้สูงอายุได้มอบหมายให้กองสวัสดิการ

สังคมก าหนดวันและจัดการประชุมซึ่งกลางเดือนธันวาคมจะก าหนดให้มีการประชุม 
ที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
ที่ประชุม รับรอง 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
ที่ประชุม ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
 - 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องจากส่วนราชการ 
   ฝ่ายปกครอง 
ก านัน ต.บ้านชัย นายรมณ์  อณารัตน์  แจ้งที่ประชุมดังนี้ 
 1.ข้อพิพาทพ้ืนที่หมู่ 2 ที่ยังหาข้อยุติไม่ได้มอบหมายให้ผู้น าหมู่ 2 ประสานงานติดตาม 
 2. 7 วันอันตรายฝากให้แต่ละจุดปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข็มแข็งและขอชื่อชมหมู่ 1 ที่ปฏิบัติ

หน้าที่ได้ด ี
 3.บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเฉพาะผู้ถือบัตรขอให้ไปขึ้นทะเบียน 
 4.การแจ้งการเสียชีวิตผู้สูงอายุขอให้แจ้งผู้น าหมู่บ้าน 
 5. แจ้งปัญหาภัยแล้งเนื่องจาก หมู่ 5 น้ าไม่เพียงพอ 
 6. การซ่อมแซมถนนขอเสนอให้ขอใช้บริการจาก อบจ. 
 7.แจ้งปัญหารถเสียงดังฝากให้ผู้น าเฝ้าระวังและแจ้งเตือนคนในชุมชนและเพ่ือป้องกันการเกิด

อุบัติเหตุภายในต าบลและให้แจ้งเบาะแสที่ผม 
ที่ประชุม รับทราบ 
 

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 นายสุริยา  พิมพ์พรม แจ้งที่ประชุมดังนี้ 
 1. ขอบขอบคุณที่ทางอบต.ได้สร้างรางระบายน้ า  
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 3.แจ้งเมรุมีปัญหาในการใช้งานเนื่องจากเผาศพไม่ไหม้แจ้งผู้เกี่ยวข้องด าเนินการแก้ไขปรับปรุง 
ที่ประชุม รับทราบ 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 นายสมศรี  หอมทรัพย์ แจ้งที่ประชุมดังนี้ 
 1.การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขอให้ท าหนังสือแจ้งล่วงหน้าเพื่อการประชาสัมพันธ์ได้ทั่วถึง 
 2.การออกหนังสือเพ่ือรับรอง 
ที่ประชุม รับทราบ 
 
 สถานศึกษา 
 โรงเรียนชัยนาค าวิทยา 
ผู้อ านวยการ ร.ร. นายวีระศักดิ์  สุธรรมฤทธิ์ โรงเรียนชัยนาค าวิทยาสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็น

โรงเรียนที่ส่งเสริมและเปิดโอกาสด้านการศึกษาให้เด็กมีโอกาสได้ศึกษาซึ่งขณะนี้ขอเปิดรับโอน
ครูและเปิดสอบครูผู้ช่วยซึ่งจะเปิดรับสมัครเร็วๆนี้ประมาณ 60 ต าแหน่ง 

 -แจ้งสวัสดิการนักเรียนผู้ที่เข้าเรียนจะได้รับ ค่ารถรับส่ง ,อาหาร,อุปกรณ์การเรียน ฟรี 
 -กิจกรรมที่ทางโรงเรียนได้ร่วมคือได้ส่งนางร าร่วมเปิดงานทุ่งศรีเมือง และส่งนักเรียนร่วม

แข่งขันทักษะวิชาการระดับกลุ่มและระดับภาค และวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ขอเชิญทุกท่าน
ร่วมกิจกรรมในโรงเรียนที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น 

ที่ประชุม รับทราบ 
   

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
ส.อบต.หมู่ 9 นายทองใบ  แก้วกล้า เรียนประชุมดังนี้ 
 1. ขอขอบคุณที่ทาง อบต.ให้การสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
 2.ขอสอบถามเกี่ยวกับการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า 
 3.ขอสอบถามการแจกผ้าห่มอบต.จะแจกให้กับพ่ีน้องประชาชนหรือไม่ 
นายก อบต. นายคงทวี  สาชิน เกี่ยวกับการด าเนินการภัยหนาวหากจะจัดซื้อให้ประชาชนต้องรอหนังสือ

และมีการประกาศภัยหนาวในเขตพ้ืนที่ก่อนถึงจะสามารถด าเนินการได้ซึ่งต้องรอหนังสือสั่ง
การและด าเนินการตามระเบียบหากมีการด าเนินการจะแจ้งให้ทราบต่อไป 

ที่ประชุม รับทราบ 
ก านัน นายรมณ์  อณารัตน์ เรื่องมิเตอรไฟฟ้าเจ้าของได้เสียชีวิตแล้ว ปัจจุบันไฟฟ้าให้เปลี่ยนได้ กรณี

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐขอให้เป็นผู้ที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันซึ่งไม่เกิน 50 หน่วย ต่อเดือน รัฐ
จะจ่ายให้ 

ที่ประชุม รับทราบ 
ส.อบต.หมู่ 8 นายวัชรพงษ์  ซาไซ สมาชิก ขอเสนอให้ผู้น าได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน 
 และกรณีที่ดินข้อพิพาทอยากให้ทุกส่วนหาข้อยุติร่วมกัน 
นายก อบต. นายคงทวี  สาชิน การมอบบ้านทางพัฒนาชุมชนจังหวัดยังไม่มีก าหนดแต่ขอให้เจ้าของบ้าน

สามารถต่อเติมบ้านได้  
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   พิมพ์ 
   ตรวจทาน (หน.ส านักปลัด) 
   ตรวจทาน (รองปลัด อบต.) 
   ตรวจทาน (เลขานุการนายก) 
   อนุมัติ (รองนายก อบต.) 

 -พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ที่ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติในการยื่นแบบขอให้แบบถูกต้อง
เพ่ือแนบเอกสารขอใช้ไฟฟ้าต่อไป 

 
ส.อบต.หมู่ 1 นายปฐพีกานต์  บุดดา เรียนที่ประชุม  
 1.ขอทราบรายละเอียดการจ่ายค่าไฟโดยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
 2.การแตง่กาย อปพร.วันลอยกระทงขอให้มีความชัดเจน 
ที่ประชุม รับทราบ 
นายก อบต. นายคงทวี  สาชิน รายละเอียดการจ่ายค่าไฟโดยบัตรสวัสดิการสามารถไปขึ้นทะเบียนและ

สอบถามข้อมูลได้ที่การไฟฟ้าในวันและเวลาราชการ ในการประชุมครั้งนี้ที่ประชุมเสนอ
เพ่ิมเติมเรื่องใดอีกหรือไม ่

ที่ประชุม ไม่มี 

นายก อบต. นายคงทวี  สาชิน ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ขอปิดประชุม 

ปิดประชุม เวลา 12.30 น. 

                                                  (ลงชื่อ)           พิชัย  พิมพ์หอม              ผูบ้ันทึกการประชุม 
                           (นางนายพิชัย  พิมพ์หอม) 
                                                                  เลขานุการนายก อบต. 
 
 
 

 
 

                                                   (ลงชื่อ)          ค าผัน  จันทจร               ผูต้รวจบันทึกประชุม 
                                                                  (นายค าผัน  จันทจร)  
                                                     รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชัย  
  


