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บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 

สมัยวิสามัญ  ครั้งที่ 1/ 2564 
วันที่  12  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  2564 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง  
……………………………………………….. 

   ผู้เข้าประชุม 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายนิยม  หาญแท้ ประธานสภาฯ นิยม  หาญแท้  
2 นายปิ่นแก้ว  แก้วศิริ รองประธานสภาฯ ปิ่นแก้ว  แก้วศิริ  
3 นายสถิตย์  จันทร์ขามปูอม เลขานุการสภาฯ สถิต จันทร์ขามปูอม  
4 นายถนัด  สะท้าน สมาชิกสภา อบต. ม. 1 ถนัด  สะท้าน  
5 นายส าเร็จ  แซ่ปึง สมาชิกสภา อบต. ม. 1 ส าเร็จ  แซ่ปึง  
6 นายสุนิกร  หมู่อ าพันธ์ สมาชิกสภา อบต. ม. 2 สุนิกร  หมู่อ าพันธ์  
7 นายพินิจ  สวัสดิ์ศรี สมาชิกสภา อบต. ม. 3 พินิจ  สวัสดิ์ศรี  
8 นายประมวล  เขียงเขียว สมาชิกสภา อบต. ม. 3 ประมวล เขียงเขียว  
9 นายส าเนียง  ขวัญมา สมาชิกสภา อบต. ม. 4 ส าเนียง ขวัญมา  
10 นายสุรศักดิ์  ผลจ าเริญ สมาชิกสภา อบต. ม. 4 สุรศักดิ์ ผลจ าเริญ  
11 นายสม  โนมขุนทด สมาชิกสภา อบต. ม. 5 สม  โนมขุนทด  
12 นายวิชัย  พลธรรม สมาชิกสภา อบต. ม. 5 วิชัย  พลธรรม  
13 นายสังวร  สวนจันทร์ สมาชิกสภา อบต. ม. 6 สังวร  สวนจันทร์  
14 นายบุญมี  ถาวงกลาง สมาชิกสภา อบต. ม. 6 บุญมี  ถาวงกลาง  
15 นายชมัด  น้อยเวียง สมาชิกสภา อบต. ม. 7 ชมัด  น้อยเวียง  
16 นายสุวรรณ์  รักษาภักดี สมาชิกสภา อบต. ม. 7 สุวรรณ์  รักษาภักดี  
17 นางล าดวน  เค้าโนนกอก สมาชิกสภา อบต. ม. 8 ล าดวน เค้าโนนกอก  
18 นายมงคล  กู้ภูเขียว สมาชิกสภา อบต. ม. 9 มงคล กู้ภูเขียว  
19 นายสถาปนิกร  ยศรุ่งเรือง สมาชิกสภา อบต. ม. 9 สถาปนกร ยศรุ่งเรือง  
20 นายสงกรานต์  บุปผา สมาชิกสภา อบต. ม.10 - ลากิจ 
21 นางวงค์เดือน  แสนแก้ว สมาชิกสภา อบต. ม.10 วงค์เดือน แสนแก้ว  
22 นายประหยัด  แสงสวัสดิ์   สมาชิกสภา อบต. ม.11 ประหยัด แสงสวัสดิ์  
23 นายบุญเลิง  หมู่หมื่นศรี สมาชิกสภา อบต. ม.12 บุญเลิง  หมู่หมื่นศรี  
24 นายนิคม  ทักษิณสิทธิ์ สมาชิกสภา อบต. ม.13 นิคม ทักษิณสิทธิ์  
25 นายวิเชียร  พงษ์จันทร์ สมาชิกสภา อบต.ม.14 วิเชียร พงษ์จันทร์  
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    ผู้เข้าประชุม 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
26 นายสุระพล  เหมือนสันเทียะ สมาชิกสภา อบต.ม.14 สุระพล เหมือนสันเทียะ  
27 นายจักรี  พิมล สมาชิกสภา อบต.ม.15 จักรี  พิมล  



28 นายเชิงชาย  ฦาชา สมาชิกสภา อบต.ม.16 เชิงชาย  ฦาชา  
29 นายอุดม  วรรณจงค า สมาชิกสภา อบต.ม.17 อุดม  วรรณจงค า  
30 นายแสวง  พรมหญ้าคา สมาชิกสภา อบต.ม.17 แสวง พรมหญ้าคา  
31 นายโยธิน  กระแสกุล สมาชิกสภา อบต.ม.18 โยธิน กระแสกุล  

                                

    ผู้เข้าร่วมประชุม     

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายสุรัตน์  จันทราศรี นายก อบต.ฯ สุรัตน์  จันทราศรี  
2 นายประวิทย์  จันทร์ขามปูอม รองนายก  อบต.กุดชุมแสง ประวิทย์  จันทร์ขามปูอม  
3 นายสุรจิตร  ปิยานุรักษ์ รองนายก  อบต.กุดชุมแสง สุรจิตร  ปิยานุรักษ์  
4 นางสมควร  คลังระหัด ผู้อ านวยการกองคลัง สมควร  คลังระหัด  
5 นางพิรัลรัตน์  เกษมนวกุล หัวหน้าส านักปลัด พิรัลรัตน์  เกษมนวกุล  
6 นางสาวสุรัมภา  แก้วเบ้า ผู้อ านวยการกองการศึกษา สุรัมภา  แก้วเบ้า  
7 นางสุภัทร  ประมูล ผู้อ านวยการกองสวสัดิการสังคม สุภัทร  ประมูล  
8 นายอานนท์  ทักษิณสิทธิ์ ผู้อ านวยการกองช่าง อานนท์  ทักษิณสิทธิ์  
9 นางแป  บุตรศรีภูมิ ม.1 แป  บุตรศรีภูมิ  
10 นางวันณา ม.1 แม่วันณา  
11 นางใบ เพชรนอก ม.11 ใบ เพชรนอก  
12 นางทองสี ศรีวิเศษ ม.11 ทองสี ดพชรนอก  
13 นางสาวรัศมี ย่อมกลาง ม.11 รัศมี ย่อมกลาง  
14 นางรัศมี อิปิติ ม.11 รัศมี อิปิติ  
15 นายประมวล  สกุลจร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 14 ประมวล  สกุลจร  
16 นางพัชรินทร์  แก้วกระจ่าง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 พัชรินทร์  แก้วกระจ่าง  
17 นางสาวบุญสวน สุขแสงนิล ม.1 บุญสวน สุขแสนนิล  
18 นางบุญมี อุตโน ม.11 บุญมี อุตโน  
19 นายบุญเส็ง บุตรมีภูมิ ม.1 บุญเส็ง บุตรมีภูมิ  
20 นางสวรรค์  ยศรุ่งเรือง แม่บ้าน สวรรค์  ยศรุ่งเรือง  
21 น.ส.ณัฐวรรณ  พลนิกาย ผช.จนท.ธุรการ ณัฐวรรณ  พลนิกาย  
22 นายกองขัน ค าไรเงิน ม.8 กองขัน ค าไรเงิน                                                                                                             
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ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
23 นางจันศรี ฤาชา ม.3 จันศรี ฤาชา  
24 นางดอกไม้ ค้นประดิษฐ์ รพ.สท กุดชุมแสง ดอกไม้ ค้นประดิษฐ์  
25 นางสาวจินดามาศ แข็งทง พยาบาลวิชาชีพ จินดามาศ แข็งทง  
26 นางมันทนา ฦาชา พยาบาลวิชาชีพ มันทนา ฦาชา  
27 นายสมศักดิ์ หมู่หมื่นศรี ม.11  สมศักดิ์ หมู่หมื่นศรี  
28 นางประภาพรรณ เนียนไชสง ม.11 ประภาพรรณ เนียนไชสง  
29 นางเอ่ียมรัก ค าภีระ ม.11 เอ่ียมรัก ค าภีระ  



30 นางบัวพัน งามศักดิ์ ม.11 บัวพัน งามศักดิ์  
31 นายชม ปัตตาเทสัง ม.11 ชม ปัตตาเทสง  
32 นางสุนัน สนธ ิ ม.11 สุนัน สนธ ิ  
33 นางกี แก้วกาเหรียญ ม.11 กี แก้วกาเกลือน  
34 นายวีระชัย แน่นอุดร ม.12 วิระชัย แน่นอุดร  
35 นายจ านอง อิปิติ ม.11  จ านอง อิปิติ  
36 นายบุญ ย่อมกลาง ม.11 บุญ ย่อมกลาง  
37 นายวิเชียร มะโนค า ม.3 วิเชียร มะโนค า  
38 นางหนูเพียร สิงห์ชัยภูมิ ม.7 หนูเพียร สิงห์ชัยภูมิ  
39 นางสนิท ยุคะลัง ม.10 สนิท ยุคะลัง  
40 นายยุทธ กล้าเมืองกลาง ผญบ.ม.16 ยุทธ กล้าเมืองกลาง  
41 นายเรืองฤทธ์ สมอาจ ผช.ผบ เรืองฤทธ์ สมอาจ  
42 นางณัฐนันท์ จันทร์ทรานราศรี ม.17 ณัฐนันท์ จันทร์ทรานราศรี  
43 นายชัย ได้พร ผช.นักวิเคราะห์ ชัย ได้พร  
44 นางอโณทัย ปูอมปริยานนท์ จพง.ธุรการ อโณทัย ปูอมปรยิานนท์  
45 นางสาวธิดารัตน์ นาซาน เจ้าหน้าที่ อว. ธิดารัตน์ นาซาน  
46 นายชีธวาลย์ ฤาชา เจ้าหน้าที่ อว. ชีธวาลย์ ฤาชา  
47 นายอาทร เสมอโชค เจ้าหน้าที่ อว. อาทร เสมอโชค  
48 นางสาวสุภารัตน์ วนเก่าน้อย เจ้าหน้าที่ อว. สุภารัตน์ วนเก่าน้อย  
49 นางสาวอารีรัตน์ แก้วเบ้า เจ้าหน้าที่ อว.  อารีรัตน์ แก้วเบ้า  
50 นางสาวนริศรา คงโนนกอก เจ้าหน้าที่ อว. นริศรา คงโนนกอก  
51 นางสาวจันทร์ศิริ เข้าใจการ เจ้าหน้าที่ อว. จันทร์ศิริ เข้าใจการ  
52 นางสาวสุกัญญา ฤาชา เจ้าหน้าที่ อว. สุกัญญา ฤาชา  
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ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
53 นายพีระฉัตร แพพัว เจ้าหน้าที่ อว. พีระฉัตร แพพัว  
54 นางปรียากร ล้าทม เจ้าหน้าที่ อว. ปรียากร ล้าทม  
55 นางปวีณ์สุดา จงเพียร เจ้าหน้าที่ อว. ปวีณ์สดุา จงเพียร  
56 นางสาวตรีรัก วงค์โสภา ม.14 ตรีรัก วงค์โสภา  
57 นางสาวเจนจิรา เพชรสูงเนิน ม.17 เจนจิรา เพชรสูงเนิน  
58 นายสมบูรณ์ สิงห์โคตร นักการภารโรง สมบูรณ์ สิงห์โคตร  
59 นายดนัย จันทร์ขามปูอม จพง.ปูองกัน ดนัย จันทร์ขามปูอม  
60 นายพุฒิพงษ์ ด้นประดิษฐ์ พนง.จ้างเหมา พุฒิพงษ์ ด้นประดิษฐ์  

 
              /เมื่อถึงเวลา  09.30 น……….. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       -5- 

 

เมื่อถึงเวลา  09.30 น. มีสมาชิกสภาเข้าประชุม จ านวน 31 คน  เข้าประชุม จ านวน 30  คน  มีผู้เข้าร่วมประชุม      
         จ านวน  60  คน  ครบองค์ประชุม  นายนิยม  หาญแท้  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล     
                  กุดชุมแสง  ได้กล่าวเปิดประชุมตาม  ระเบียบวาระดังนี้ 
 

วันที่  12  เดือน  มีนาคม พ.ศ.  2564   
  ระเบียบวาระท่ี   1   เรื่อง  ประธานแจ้งให้ทราบ 
  ระเบียบวาระท่ี   2   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว                                      
                                                       (สมัยสามัญที่  1  ครั้งที่ 1  ประจ าปี  พ.ศ.  2564) 
  ระเบียบวาระท่ี   3     เรื่อง  เสนอเพ่ือทราบ 
                      -  ธรรมนูญสุขภาพสู่ต าบล  สุขภาวะของประชาชนต าบลกุดชุมแสง  ฉบับ   
                                                         ที่ 1 พ.ศ. 2564 
  ระเบียบวาระท่ี   4  เรื่อง  เสนอเพ่ือพิจารณา 
             3.1  เพื่อให้สภาพิจารณาขออนุญาตในการเปิดสถานีบริการ   
                         น้ ามันในหมู่บ้าน  หมู่ที่  17 
             3.2  เพื่อให้สภาพิจารณาขอความอนุเคราะห์รับรองทะเบียน   วัดไร่แสง    
                                                           ตะวันอาศรมธรรมส่างนกแก้ว หมู่ที่ 11  บ้านชุมชนพัฒนา 
                                                     3.3  เพื่อให้สภาพิจารณาการโอนงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ              
                                                           2564  เพื่อตั้งรายการใหม่   
  ระเบียบวาระท่ี   5  เรื่อง  อ่ืน ๆ   

   



ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่อง  ประธานแจ้งให้ทราบ   
ประธานสภาฯ  -  ไม่มี  
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2564) 
ประธานสภาฯ  -  สมาชิกสภาท่านใด  จะแก้ไข  เพิ่มเติม  ในรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
   -  ไม่มี 
มติที่ประชุม  -  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ระเบียบวาระท่ี   3      เรื่อง  เสนอเพ่ือทราบ 
   -  ธรรมนูญสุขภาพสู่ต าบล  สขุภาวะของประชาชนต าบลกุดชุมแสง  ฉบับ  ที่ 1 พ.ศ. 2564 
ประธานสภาฯ  -  ได้รับญัตติเป็น บันทึกข้อความ ส่วนราชการ กองสวัสดิการสังคม  องค์การบริหารส่วน
   ต าบลกุดชุมแสง  ที่ ชย 71506/-  ลงวันที่  4 มนีาคม  2564  เรื่อง  การด าเนินงานธรรมนูญ
   สุขภาพต าบลกุดชุมแสง   
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   -  เชิญคณะผู้บริหารหรือตัวแทนผู้ที่ได้รับมอบหมาย  เสนอร่างธรรมนูญสุขภาพสู่ต าบล      
   สุขภาวะของประชาชนต าบลกุดชุมแสง ฉบับ ที่ 1 พ.ศ. 2564  ต่อสภาเพ่ือรับทราบ  
นางดอกไม้ ด้นประดิษฐ์ -  ผอ.รพ.ต าบลกุดชุมแสง  ตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 บัญญัติให้ 
   คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติมีหน้าที่จัดท าธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ เพ่ือใช้
   เป็นกรอบและแนวทางในการก าหนดนโยบายยุทธศาสตร์ และการด าเนินงานด้านสุขภาพ
   ของประเทศ โดยให้ผูกพันหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องที่จะต้องด าเนินการ
   ต่อไปตามอ านาจหน้าที่ของตน ประกอบกับคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้จัดท าและ
   ประกาศใช้ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่  2 พ.ศ. 2559  ที่ผ่านความ 
   เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  9  สิงหาคม  2559  โดยธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ
   แห่งชาติ  ฉบับที่  2  พ.ศ.  2559  ได้ก าหนดหลักการส าคัญและภาพพึงประสงค์ของ 
   ธรรมนูญสุขภาพพ้ืนที่เกี่ยวกับการจัดท าการขับเคลื่อน การทบทวนและประเมินผลโดย 
   กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในชุมชน ให้ความส าคัญกับหลักของสิทธิ ความสมัคร
   ใจและความพร้อมเพ่ือสามารถใช้เป็นเครื่องมือก าหนดทิศทางในการแก้ปัญหาด้านสุขภาพ
   ของพ้ืนที่ได้อย่างเหมาะสม  
    คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติต าบลกุดชุมแสงจึงร่วมกันจัดท าธรรมนูญสุขภาพสู่
   ต าบลสุขภาวะของประชาชนต าบลกุดชุมแสง ฉบับที่  1 พ.ศ. 2559 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์
   เพ่ือให้ประชาชนในต าบลกุดชุมแสงมีสุขภาวะที่ดี มุ่งแก้ไขปัญหาในด้านจิตใจและสุขภาพ
   ร่างกาย โดยให้ความส าคัญในการดูแลรักษาฟ้ืนฟูประชาชนในต าบลกุดชุมแสงให้อยู่ในสังคม
   ได้อย่างเป็นสุข  
    เพ่ือให้การประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพสู่ต าบลสุขภาวะของประชาชนต าบล         
   กุดชุมแสง  ฉบับที่  1 พ.ศ.  2564  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนต าบล    
   กุดชุมแสงและคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติต าบลกุดชุมแสงจึงขอความอนุเคราะห์ให้ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง  น าเข้าที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง
   เพ่ือแจ้งให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสงทราบต่อไป 
นายส าเร็จ แซ่ปึง  -  ส.อบต. หมู่ 1 ขอทราบรายละเอียดมากกว่านี้ครับ 



นางสถิต  ปักเคระกะ -  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  ขอชี้แจงไปทีหมวดคะ 
   เนื่องจากพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 หมวด 5 มาตรา 46 มาตรา  
   47 มาตรา 48 ว่าด้วยธรรมนูญระบบสุขภาพ แห่งชาติในการใช้ เป็นเครื่องมือและกลไก ที่
   ให้โอกาสประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน ใช้เป็นเครื่องมือในการ
   ก ากับดูแลสุขภาวะของประชาชน ภายใต้ศักยภาพของทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม สอดคล้อง
   กับบริบทพ้ืนที่ด้วยหลักการมีส่วนร่วมและพ่ึงพาตนเองต าบลกุดชุมแสง อ าเภอหนองบัวแดง 
   จังหวัดชัยภูมิ เป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งการท างานแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ประกอบ
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   กับมีภูเขาเป็นแหล่งอาหาร มีล าน้ าหลายสายหล่อเลี้ยงชาวต าบลกุดชุมแสง ในปัจจุบันมีความ 
   เจริญเพิ่มมากข้ึน  และเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ส่งผลให้การใช้ชีวิตเปลี่ยนไป และมี
   ปัญหาที่จะเริ่มตามมาหลายๆด้าน เช่น ปัญหาด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม โครงสร้างพ้ืนฐาน  
   และสิ่งแวดล้อม ซึ่งกระทบกับกลุ่มคนทุกๆส่วนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  ด้วยมูลเหตุและเหตุผล
   ดังกล่าว เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกุดชุมแสง รพ.สต.เหมือดแอ่ ภาคี 
   เครือข่ายทุกภาคส่วน ทั้งระดับจังหวัด อ าเภอ และระดับพ้ืนที่ต าบล หมู่บ้าน โดยเฉพาะ 
   ประชาชนต าบลกุดชุมแสง  จึงมีความเห็นร่วมกันใน การจัดท าธรรมนูญสุขภาพสู่ต าบลสุข
   ภาวะ ของประชาชนต าบลกุดชุมแสง ฉบับที่  1  พ.ศ. 2564  ขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการ
   ปฏิบัติร่วมกันในการเดินสู่ความสุขของประชาชนต าบลกุดชุมแสง ภายใต้แนวคิดที่ว่า      
   “ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า ร่วมแก้ไขปรับปรุง ร่วมรับ ประโยชน์”  
    โดยมีขั้นตอนในการจัดท าธรรมนูญสุขภาพสู่ต าบลสุขภาวะของประชาชน ต าบล    
   กุดชุมแสง  ดังนี้ 
    ขั้นตอนที่ 1 ประชุมทีม 
    ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาธรรมนูญสุขภาพพ้ืนที่อ่ืน 
    ขั้นตอนที่ 3 แต่งตั้งคณะท างาน 
    ขั้นตอนที่ 4 จัดเวทีประชุม ประชาคม รับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
    ขั้นตอนที่ 5 แยกหมวดปัญหา ยกร่างธรรมนูญสุขภาพต าบล 
    ขั้นตอนที่ 6 คืนข้อมูลให้ประชาชน รับฟังความคิดเห็น ปรับแก้ 
    ขั้นตอนที่ 7 คณะกรรมการปรับปรุงแก้ไข จัดท าร่างธรรมนูญสุขภาพ 
    ขั้นตอนที่ 8 ท าประชาพิจารณ์ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการวิพากษ์ธรรมนูญ 
    ขั้นตอนที่ 9 น าร่างธรรมนูญสุขภาพเข้าสู่สภา 
    ขั้นตอนที่ 10 ท าความเข้าใจกับประชาชนในการใช้ธรรมนูญสุขภาพ 
    ขั้นตอนที่ 11 ประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพ 
   ข้อ 1 ธรรมนูญนี้เรียกว่า “ธรรมนูญสุขภาพสู่ต าบลสุขภาวะของประชาชนต าบลกุดชุมแสง” 
(ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2564 
   นิยามศัพท์ 
   ข้อ 2 ในธรรมนูญนี้ 
   “ธรรมนูญ” หมายความว่า ข้อปฏิบัติที่เป็นข้อตกลงร่วมกันของประชาชนต าบลกุดชุมแสง
เพ่ือให้เกิดการมีสุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน 



   “สุขภาพ” หมายความว่า ภาวะของประชาชนต าบลกุดชุมแสง ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย 
จิตใจทางสังคม และสติปัญญาเชื่อมโยงกันเป็นองค์กรอย่างสมดุล  
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   “ชุมชน” หมายความว่า หมู่บ้านในต าบลกุดชุมแสง 
   “ประชาชน” หมายความว่าบุคคลที่มีภูมิล าเนา หรืออาศัยอยู่ในต าบลกุดชุมแสง 
   “องค์กรกลุ่มชุมชน” หมายความว่า กลุ่มของประชาชนต าบลกุดชุมแสงที่รวมตัวกันโดยมีการ
จัดตั้งจากรัฐหรือตามพระราชบัญญัติที่เก่ียวข้องหรือก่อตั้งกันเองภายในพ้ืนที่และเป็นที่ยอมรับของประชาชนทั่วไปโดยมี
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนชุมชนหมู่บ้านและสาธารณะ 
   “จริยธรรม” หมายความว่า สิ่งควรประพฤติอันได้แก่พฤติกรรมที่เป็นการกระท าทางกาย 
วาจา ใจ  อันดีงามที่ควรปฏิบัติ 
   “ประเพณี” หมายความว่า กิจกรรมทางวัฒนธรรมอันดีงามที่ด าเนินอยู่อย่างสม่ าเสมอ  
   “วัฒนธรรม” หมายความว่า วิถีชีวิตแห่งความดีงาม และประพฤติปฏิบัติสืบต่อกันมาบน
พ้ืนฐานแห่งการรับรู้ร่วมกันในการด าเนินชีวิตประจ าวันโดยสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม และธรรมชาติในต าบล         
กุดชุมแสง 
   “เศรษฐกิจพอเพียง” หมายความว่า แนวทางปฏิบัติที่ยึดหลักความพอเพียง ความมีเหตุผล   
มีระบบภูมิคุ้มกันตามสมควร ตามวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ประกอบด้วยความซื่อสัตย์ มีสติ และปัญญา ตั้งแต่ระดับ
ประชาชน ครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ประกอบกันอย่างสมดุล 
   “การมีส่วนร่วม” หมายความว่า ทุกคนมีการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผลประโยชน์ ร่วม
รับผิดชอบ ร่วมปรับปรุงแก้ไขในกิจกรรมต่างๆที่ด าเนินการในชุมชน 
   “จิตสาธารณะประโยชน์” หมายความว่า จิตใจที่ค านึงถึงประโยชน์ของผู้อ่ืน มีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง โดยยึดหลักความส าคัญต่อผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งเพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบและความเสียหาย
ต่อส่วนรวม 
    “การสร้างเสริมสุขภาพ” หมายความว่า การกระท าที่มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคลมีสุข
ภาวะทางกาย จิตใจ สังคม และปัญญา ภายใต้การจัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัย เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ที่ดีของบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
   “ภาคีเครือข่าย” หมายความว่า หน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนที่มีความ
สนใจ และสมัครใจร่วมด าเนินกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพของชาวต าบลกุดชุมแสง  
   “จิตอาสา” หมายความว่า ผู้ที่มีจิตใจเสียสละพร้อมช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังรางวัล หรือสิ่ง
ตอบแทนอ่ืนใด 
   “สมัชชาสุขภาพ” หมายความว่า ภาคีเครือข่ายที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือประโยชน์ด้าน
สุขภาพ 
   “มาตรการทางสังคม” หมายความว่า ข้อตกลงทางสังคมที่รับทราบและยอมรับเป็นวงกว้าง
ในชุมชน อันเกิดจากความตกลงของชุมชนมีความมุ่งหมายให้มีการปฏิบัติตามข้อตกลงนั้น 
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   “คณะกรรมการธรรมนูญสุขภาพต าบลกุดชุมแสง” หมายความว่า บุคคลที่เป็นตัวแทนจาก
ภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาควิชาการ/วิชาชีพในต าบลกุดชุมแสงเพ่ือร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า ร่วมแก้ไข
ปรับปรุง ร่วมรับประโยชน์ การจัดท าธรรมนูญสุขภาพต าบลกุดชุมแสงตลอดจนร่วมขับเคลื่อนไปสู่ชุมชนเพ่ือการปฏิบัติที่
เป็นรูปธรรมอย่างจริงจัง 

หมวดที่ 1 
ปรัชญาและแนวคิดของระบบสุขภาพต าบลกุดชุมแสง 

   ข้อ 3 โครงสร้างพ้ืนฐานดี มีมาตรฐาน บูรณาการสร้างเสริมสุขภาพ ส่งเสริมพัฒนา รักษา
สิ่งแวดล้อม น้อมน าวิถีเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณธรรม หลีกเลี่ยงอบายมุข ปลอดยาเสพติด สุขภาพแข็งแรง ชุมชนเป็นสุข 
ทุกคนอยู่ดีกินดี  กินอ่ิม นอนอุ่น ภายในปี  2564 

หมวดที่ 2 
โครงสร้างพ้ืนฐานดี มีมาตรฐาน 

   ข้อ 4 ประชาชนต าบลกุดชุมแสง มีถนนสายหลักในชุมชน หมู่บ้าน และถนนการเกษตรที่ดี 
และมาตรฐาน 
   ข้อ 5 การบรรทุก และวิ่งของรถบรรทุกต้องเป็นไปตามข้อตกลง 
   ข้อ 6 ให้มีการรักษา ดูแลแหล่งน้ า แหล่งน้ าสาธารณะร่วมกัน และท าความสะอาดอย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง 
   ข้อ 7 ให้มีรางระบายน้ าในหมู่บ้านที่ดี มีมาตรฐานและมีการท าความสะอาดร่วมกันอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง  
   ข้อ 8 ให้มีระบบประปา ที่เพียงพอส าหรับอุปโภค 
   ข้อ 9 ให้มีการใช้น้ าในชุมชนอย่างประหยัดและมีคุณค่า 

 

หมวดที่ 3 
สิ่งแวดล้อม บ้านสะอาด ชุมชนไม่มีขยะ 

   บทบาทชุมชน 
   ข้อ 10 ครัวเรือน ศพด. โรงเรียน รพสต. วัด จัดหาที่พักขยะไว้ในที่ของตนเพ่ือแยกขยะอย่าง
ถูกวิธี 
   ข้อ 11 รัวเรือน ศพด. โรงเรียน รพสต. วัด จัดหาหลุมขยะเปียกไว้ในที่ของตน เพ่ือแยกขยะ
เปียกท าปุ๋ยหมัก 
   ข้อ 12 ชุมชนมีข้อตกลงกันในการถมที่ดิน เพ่ือปูองกันการเกิดพ้ืนที่ต่างระดับ ที่อาจท าให้น้ า
ท่วมขัง น้ าระบายไม่ทัน ท่อน้ าทิ้งตันจากขยะหรือสิ่งปฏิกูล 
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   บทบาทผู้น า 
   ข้อ 13 ผู้น าชุมชนประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องให้ประชาชนทุกครัวเรือนท าความสะอาดบ้าน
และถนนหน้าบ้าน ทุกวันศุกร์เพื่อความสะอาด ปราศจากขยะ 
   ข้อ 14 ผู้น าชุมชนจัดกิจกรรมรณรงค์ท าความสะอาดบ้าน ชุมชนในวันส าคัญต่าง ๆเพ่ือ
ส่งเสริมความสามัคคีให้คนในชุมชนร่วมใจพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

 



   บทบาท อปท. 
   ข้อ 15 องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสงจัดประชุมให้ความรู้แก่ ครัวเรือน ศพด. โรงเรียน 
รพสต. วัด เพื่อให้กลุ่มเปูาหมายดังกล่าวมีความรู้และสามารถแยกขยะได้ถูกต้อง 
   ข้อ 16 องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสงจัดประกวดหมู่บ้านน่าดูน่าอยู่น่ามองเพ่ือกระตุ้น
ให้ประชาชนเห็นความส าคัญของการอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี 
   ข้อ 17 องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง จัดหาที่ก าจัดขยะให้ได้มาตรฐาน เพ่ือเป็นแหล่ง
ก าจัดขยะอย่างยั่งยืน 
    ข้อ 18 องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสงจัดท าปูายชื่นชมและปูายเตือนปรับไม่เกิน      
500 บาท เพื่อเป็นกุศโลบายกระตุ้นให้ประชาชนอยากท าความดี 
   ข้อ 19 องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสงจัดประกวดหน่วยงานต้นแบบ รพสต. โรงเรียน  
ศพด. วัด อปท.ด้านการคัดแยกขยะ เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อชุมชน 

 

หมวดที่ 4 
เศรษฐกิจ ประชาชนรายได้ดี  ไม่มีหนี้สิน 

   บทบาทชุมชน 
   ข้อ 20 ประชาชนทุกครัวเรือนปลูกผัก 5  สี (สีแดง สีม่วง สีเขียว สีขาว สีเหลือง) ไว้
รับประทานเองอย่างน้อย ๕  ชนิดเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและเพ่ือปูองกันโรคมะเร็ง 
   ข้อ 21 ทุกครัวเรือนจัดท าบัญชีครัวเรือนเพื่อประเมินรายรับรายจ่ายของครอบครัว 

 

   บทบาทเกษตรต าบล 
    ข้อ 22 เกษตรต าบลกุดชุมแสงจัดหาพันธุ์ผัก 5 สี แจกจ่ายให้ทุกครัวเรือนเพ่ือลดค่าใช้จ่าของ

ครัวเรือน 
    ข้อ 23 เกษตรต าบลกุดชุมแสงจัดหาอาชีพสู่ชุมชน(ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน) เพ่ือให้คนใน
ชุมชนมีอาชีพเสริมสร้างรายได้ 
   ข้อ 24 เกษตรต าบลกุดชุมแสงส่งเสริมให้ครัวเรือนใช้เกษตรอินทรี และยึดหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือความพออยู่พอกินของประชาชน 
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   บทบาท อปท. 
   ข้อ 25 องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสงร่วมกับผู้น าชุมชน ก าหนดวัน ตลาดนัด OTOP 
ที่วัด 1 ครั้ง/เดือน  เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนน าสินค้า มาจ าหน่าย เป็นการเพ่ิมรายได้สู่ครัวเรือน 
   ข้อ 26 องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสงจัดหาตลาดส่งออกสินค้า OTOP เพ่ือเสริมรายได้
ให้กับครัวเรือน 
   ข้อ 27 องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสงพัฒนาแหล่งน้ าตื่นเขินเพ่ือให้สามารถกักเก็บน้ า 
ได้มากข้ึน ประชาชนน าน้ าไปประกอบอาชีพได้ 
    ข้อ 28 องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสงพัฒนาพื้นที่ห่างไกลแหล่งน้ า โดยจัดท าโครงการ
น้ าบาดาลเพ่ือการเกษตรสูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) 

 

หมวดที่ 5 



สังคม วัฒนธรรม ประเพณี   
ประชาชนเข้าวัดฟังธรรม   ครอบครัวอบอุ่น  ชุมชนร่มเย็นเป็นสุข 

   บทบาทชุมชน 
   ข้อ 29 ประชาชนในครอบครัว กอดกันทุกวันเพื่อสร้างความรักความผูกพันให้กับบุคคลใน
ครอบครัว 
   ข้อ 30 สมาชิกในครอบครัวนั่งรับประทานอาหารเย็นร่วมกันทุกวันเพื่อส่งเสริมความรักความ
ผูกพันให้กับสมาชิกในครอบครัว 
   ข้อ 31 สมาชิกในครอบครัวให้เวลาซึ่งกันและกันรับฟังปัญหากันทุกวัน ๆวันละ ๕ นาทีเพ่ือ
ช่วยกันแก้ปัญหาทุกปัญหา 
   ข้อ 32 ชุมชนฟ้ืนฟูประเพณีอันดีงามเช่นการบายศรีสู่ขวัญข้าวเพ่ือเสริมสร้างพลังใจปลุก
จิตส านึกเห็นคุณค่าของข้าว 

 

   บทบาทผู้น า 
   ข้อ 33 ผู้น าชุมชนประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมท าบุญในวันส าคัญต่าง ๆ 
เพ่ือกระตุ้นให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในชุมชน 
   ข้อ 34 ผู้น าชุมชนเชิญชวนครอบครัวท ากิจกรรมงานบุญ งานศพ งานบวช ปลอดเหล้าเพ่ือลด
ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค เกิดอุบัติเหตุ และลดค่าใช้จ่ายในภาวะเศรษฐกิจตกต่ า โรคระบาดโควิด ๑๙ 
   บทบาท อปท. 
   ข้อ 35 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท าโครงการเข้าวัดฟังธรรมเพ่ือกระตุ้นให้ประชาชนเห็น
ความส าคัญของการเข้าวัด ฟังธรรม 
   ข้อ 36 องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง จัดกิจกรรมนันทนาการ อาทิเช่น ดนตรีพื้นบ้าน 
การละเล่นพื้นบ้าน กีฬาพ้ืนบ้าน ในชุมชน ๑ ครั้ง/เดือน เพ่ือช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่อบอุ่นให้เกิดขึ้นในครอบครัว 
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หมวดที่ 6 
สุขภาพแม่และเด็กอนุบาล  แม่อยู่บ้านดูแลลูก 

   บทบาทชุมชน 
   ข้อ 37 หญิงตั้งครรภ์ภายใหม่ และหญิงหลังคลอดทุกคน ให้มาแจ้งชื่อที่รพ.สต.ทุกคนเพ่ือ
ได้รับบริการดูแลอย่างถูกวิธี 
   ข้อ 38 สตรีที่แต่งงานแล้วและพร้อมที่จะมีบุตรให้มาแจ้งชื่อที่รพ.สต.ทุกคนเพ่ือรับยาบ ารุง
เลือดปูองกันภาวะโลหิตจางและปูองกันความพิการของลูก 
   ข้อ 39 หญิงหลังคลอดทุกคนควรตระหนักเห็นความส าคัญของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพ่ือจะ
ได้มีแรงผลักดันอยากอยู่ดูแลลูก ไม่รีบไปท างานนอกบ้าน 
   บทบาท อปท. 
   ข้อ 40 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดหากองทุนช่วยเหลือแม่และเด็กเพ่ือส่งเสริมให้แม่มี
เวลาอยู่กับลูก 
   ข้อ 41 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดหาอาชีพให้แม่ท างานใกล้บ้านเพื่อเพ่ิมรายได้ 
ให้แม่มีเวลาอยู่ดูแลลูกให้นานที่สุด 
   บทบาท รพ.สต. 



   ข้อ 42 รพ.สต. อสม. ติดตามเยี่ยมบ้านหญิงหลังคลอดทุกคนเพ่ือให้ค าแนะน าการปฏิบัติ
ตัวอย่างถูกวิธี 

หมวดที่ 7 
วัยเรียน เด็ก เก่ง ดี  มีความสุข ห่างไกลยาเสพติด 

   บทบาทชุมชน 
   ข้อ 43 ครอบครัว ชุมชน โรงเรียนสอดส่องดูแลพฤติกรรมนักเรียนเพื่อเฝูาระวังพฤติกรรมไม่
พึงประสงค์ 
   บทบาทโรงเรียน 
   ข้อ 44 นักเรียนออกก าลังกายหรือเล่นกีฬาอย่างน้อยวันละ 30 นาทีเพ่ือให้นักเรียนรู้จักใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่มีเวลาพึ่งยาเสพติด 
   ข้อ 45 โรงเรียนจัดท าชมรม TO BE NUMBER ONE หรือชมรมออกก าลังกายอย่างน้อย 1 
ชมรมเพ่ือส่งเสริมให้เด็กรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
   บทบาท อปท. 
   ข้อ 46 องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสงสนับสนุนงบประมาณจัดอบรมนักเรียนด้านยา
เสพติด 1 ครั้ง/ปีเพ่ือให้นักเรียนมีความรู้และสามารถปฏิเสธยาเสพติดได้ 
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   บทบาทต ารวจ 
   ข้อ 47 ต ารวจประจ าต าบลด าเนินการจับกุมนักเรียนที่ขับรถเสียงดังรบกวนชุมชนเพ่ือให้
นักเรียนมีจิตส านึกที่ดีและน าไปท ากิจกรรมจิตอาสาที่วัดในชุมชน 

 

หมวดที่ 8 
วัยรุ่น ตั้งใจเรียน ช่วยงานพ่อแม่ มีงานท า มีรายได้ 

   บทบาทชุมชน 
   ข้อ 48 ชุมชนจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE 1 ชมรม/หมู่บ้าน เพื่อให้วัยรุ่นได้รวมกลุ่ม
ท ากิจกรรมดีๆมีประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด 
   ข้อ 49 ครอบครัวส่งเสริมให้วัยรุ่นอายุ 7-24 ปีสมัคร เป็นสมาชิกชมรม TO BE NUMBER 
ONE เพ่ือให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
   ข้อ 50 วัยรุ่นต้องตระหนัก ในการปฏิบัติตัวด้านออกก าลังกาย งดบุหรี่ สุรา ยาเสพติด เพ่ือ
สุขภาพที่ดีของตนเอง 
   ข้อ 51 พ่อแม่ลูกต้องมาท าพันธะสัญญาที่บ้านผู้น าชุมชนกรณีมีเหตุทะเลาะวิวาทในงานบุญ
เพ่ือจ่ายค่าปรับและท ากิจกรรมจิตอาสาที่วัดใกล้บ้าน 
   บทบาทผู้น า 
   ข้อ 52 ผู้น าชุมชนประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้วัยรุ่นร่วมพัฒนาชุมชนเมื่อมีกิจกรรมภายใน
ชุมชน 
   ข้อ 53 ผู้น าชุมชน อปท. รพ.สต. ออกเยี่ยมบ้านครอบครัววัยรุ่นที่มีปัญหา 3 ครั้ง/ปีเพ่ือ
เสริมสร้างพลังใจให้กับครอบครัว 



   ข้อ 54 ผู้น าชุมชนจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาประเพณีในเดือนเมษายนของทุกปีเพ่ือส่งเสริม ให้
รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 

   บทบาท อปท. 
   ข้อ 55 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนงบประมาณแข่งขันกีฬาประเพณี เพื่อสร้าง
ความรักความสามัคคีและห่างไกลยาเสพติด 
   ข้อ 56 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประสานจัดหาอาชีพให้เยาวชนเพื่อให้เยาวชนมีรายได้ ไม่
ขอเงินบิดามารดา 
   ข้อ ๕๗ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดกิจกรรมอบรมวัยรุ่น 1 ครั้ง/ปีเพ่ือให้วัยรุ่นมีความรู้
และห่างไกลยาเสพติด 
   ข้อ 58 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดสรรงบประมาณ และจัดท าแผนออกตรวจสารเสพติด 
ในกลุ่มวัยเรียน วัยรุ่น และกลุ่มเสี่ยง แบบบูรณาการ โดย สหวิชาชีพ 
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   บทบาทองค์กรเอกชน 
   ข้อ 59 ร้านค้าในชุมชนงดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาหรือวัน
พระ และก าหนดเวลาขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน ช่วงเวลา 11.00–14.00 น. และเวลา 17.00–24.00 น.  

 

หมวดที่ 9 
วัยท างาน สุขภาพดี  รายได้ดี 

   บทบาทชุมชน 
   ข้อ 60 ประชาชนวัยท างานออกก าลังกายหรือออกแรงท างาน 30 นาที/วันเพื่อสร้างเสริม
สุขภาพปูองกันโรคกลุ่ม NCD 
   ข้อ 61 ชุมชนจัดตั้งชมรมสร้างสุขภาพ 1 ชมรม/หมู่บ้านเพ่ือส่งเสริมให้ชมรมได้ท ากิจกรรม
ทางสุขภาพร่วมกัน 
   ข้อ 62 ชุมชนออกกฎห้ามใช้สารเคมี ในรัศมี 100 เมตร จากชุมชนเพ่ือลดความเสี่ยงด้าน
สุขภาพ 
   ข้อ 63 ประชาชนผู้ปลูกอ้อยไม่เผาอ้อยเพื่อปูองกันการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจ และ
ภาวะมลพิษ 
   บทบาทรพ.สต. 
   ข้อ 64 รพ.สต.กุดชุมแสง และรพ.สต. บ้านเหมือดแอ่ จัดกิจกรรมอบรมการใช้สารเคมีใน
เกษตรกรและ การอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 1 ครั้ง/ ปีเพื่อให้วัยท างาน 
มีความรู้และสามารถปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้อง 
   ข้อ 65 ออกติดตามเยี่ยมเสริมพลังบ้านที่ยังใช้สารเคมีในการเกษตรอย่างต่อเนื่อง โดย 
ชุดปฏิบัติการระดับต าบล 
   บทบาท อปท. 
   ข้อ 66 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนงบประมาณให้ชมรมสร้างสุขภาพอย่างต่อเนื่อง
เพ่ือส่งเสริมการท ากิจกรรมทางสุขภาพ 
   ข้อ 67 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดหาอาชีพเพ่ือให้วัยท างานได้มีอาชีพ มีงานท า มีรายได้  
 

หมวดที่ 10 



วัยผู้สูงอายุ สุขภาพดี  ได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน 
   บทบาทชุมชน 
   ข้อ 68 ผู้สูงอายุพึงตระหนักในการปฏิบัติตัวตามหลัก 3 อ. ๒ ส. เพื่อสร้างเสริมสุขภาพท่ีดี 
ห่างไกลภาวะเจ็บปุวย 
   ข้อ ๖๙ ครัวเรือนต้องแจ้งข้อมูลผู้ปุวยติดบ้าน ติดเตียง ผู้สูงอายุที่อยู่โดยล าพังให้ รพ.สต.
ทราบเพ่ือจัดบริการการดูแลอย่างครอบคลุม  
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   ข้อ 70 ชุมชนจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ 1 ชมรม/หมู่บ้าน เพ่ือส่งเสริมให้ชมรมรวมกลุ่มกันท า
กิจกรรมด้านสุขภาพอย่างยั่งยืน 

 

   บทบาท รพ.สต. 
   ข้อ 71 รพ.สต. จัดทีมเยี่ยมผู้ปุวยติดบ้านติดเตียงที่บ้าน 1 ครั้ง/เดือนเพ่ือให้การดูแลและ
แนะน าครอบครัวให้สามารถดูแลได้อย่างถูกต้อง 
   ข้อ 72 ออกเยี่ยมบ้านเสริมพลังผู้สูงอายุติดเตียง 3 ครั้ง/ปี โดย รพสต. อบต. และผู้น าใน
ชุมชน 
   บทบาท อปท. 
   ข้อ 73 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดหาอาชีพและตลาดส่ง แก่ผู้ดูแลผู้ปุวยติดบ้าน ติดเตียง
เพ่ือให้ผู้ดูแลมีรายได้เพ่ิมข้ึน ลดความเครียดผู้ดูแล 
   ข้อ 74 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุเพ่ือให้ผู้สูงอายุ 
กลุ่มติดสังคมได้ท ากิจกรรมร่วมกันอย่างยั่งยืน 
   ข้อ 75 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเพ่ือ
รองรับสังคมผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน 

หมวดที่ 11 
การเงิน และการระดมทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

   ข้อ 76 องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง สนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการเพ่ือ
เป็นไปตามธรรมนูญสุขภาพสู่ต าบลสุขภาวะของประชาชนต าบลกุดชุมแสง ตามอ านาจหน้าที่ ที่สามารถพึงกระท าได้  
   ข้อ 77 ให้กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นต าบลกุดชุมแสงซึ่งได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจาก สปสช. พิจารณาสนับสนุนงบประมาณให้หน่วยงาน ชมรม องค์กร ชุมชนภายในต าบล 
กุดชุมแสง ตามโครงการที่ด าเนินการขับเคลื่อนตามธรรมนูญสุขภาพสู่ต าบลสุขภาวะ ของประชนชนต าบล 
กุดชุมแสง 

หมวดที่ 12 
คณะกรรมการส านักธรรมนูญสุขภาพ 

   ข้อ 78 การบริหารจัดการของส านักธรรมนูญสุขภาพต าบลกุดชุมแสงให้เป็นไปตามระเบียบ
ข้อบังคับ โดยคณะกรรมการส านักธรรมนูญสุขภาพเป็นคณะท างาน 
   ข้อ 79 กรณีท่ีมีการละเมิดธรรมนูญสุขภาพ ฉบับนี้ ให้ส านักธรรมนูญสุขภาพต าบลกุดชุมแสง 
น าประเด็นดังกล่าวเข้าปรึกษาหารือในสมัชชาสุขภาพต าบลกุดชุมแสงประจ าปี และเสนอให้ใช้มาตรการทางสังคม
ด าเนินการตามความเหมาะสม 
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หมวดที่ 13 
การแก้ไขเพิ่มเติม 

   ข้อ 80 การยื่นและแก้ไขธรรมนูญสุขภาพต าบล กระท าได้โดยประชาชนในต าบลกุดชุมแสง 
ไม่น้อยกว่า 300 คน หรือคณะกรรมการส านักธรรมนูญสุขภาพไม่น้อยกว่าสองในสามของคณะกรรมการธรรมนูญ
สุขภาพทั้งหมด 

หมวดที่ 14 
บทเฉพาะกาล 

   ข้อ 81 จัดให้มีคณะกรรมการส านักธรรมนูญสุขภาพต าบลกุดชุมแสงโดยคณะกรรมการ
ประกอบด้วย  

  (1) ประธานกรรมการส านักธรรมนูญสุขภาพต าบลกุดชุมแสง มาจากนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุดชุมแสง เป็นประธานโดยต าแหน่ง 

  (2) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3  คน โดยคัดเลือกจากชุมชน ให้แต่งตั้งเป็นรองประธาน
กรรมการให้กรรมการที่เป็นโดยต าแหน่งพิจารณาคัดเลือกโดยใช้มติเสียงข้างมากท าหน้าที่รองฝุายบริหารธรรมนูญ ฝุาย
ประชาสัมพันธ์ ฝุายติดตามและประเมินผล   

  (3) กรรมการจากผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 3 คน 
  (4) กรรมการจากผู้น าชุมชนหมู่บ้านละหนึ่งคน จ านวน 18 คน  
  (5) กรรมการจากองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสงจากการพิจารณาคัดเลือกจากประชาชน

ในต าบลกุดชุมแสง การคัดเลือกให้ผู้น าชุมชนน าเสนอ และพิจารณาคัดเลือกโดยใช้เสียงข้างมาก 
  ฝุายบริหาร จ านวน  1 คน 
  ฝุายสภา  จ านวน  1 คน 
  ฝุายกฎหมาย จ านวน  1 คน 
  (6) กรรมการจากภาคประชาชน จ านวน ๓ คน พิจารณาคัดเลือกจากประชาชนในต าบล    

กุดชุมแสง การคัดเลือกให้ผู้น าชุมชนน าเสนอ และพิจารณาคัดเลือกโดยใช้เสียงข้างมาก 
  (7) กรรมการจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลจ านวน 3  คน การคัดเลือกให้

คณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล พิจารณาเสนอและคัดเลือก 
  (8) กรรมการที่ปรึกษาจากภาคส่วนต่างๆ จ านวน 7 คน โดยคณะกรรมการส านักธรรมนูญ

สุขภาพต าบลกุดชุมแสง เป็นผู้พิจารณาคัดเลือก ให้คณะกรรมการส านักธรรมนูญสุขภาพต าบลกุดชุมแสง พิจารณา
คัดเลือกบุคคลจากคณะกรรมการส านักธรรมนูญสุขภาพต าบลกุดชุมแสง ท าหน้าที่เป็น เลขานุการ จ านวน 1 คน หรือ
หน้าที่อื่นตามภารกิจที่จ าเป็น  
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   คณะกรรมการส านักธรรมนูญสุขภาพต าบลกุดชุมแสง มีหน้าที่ 
   (1) บริหารจัดการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เปูาหมาย ในธรรมนูญสุขภาพสู่ต าบลสุขภาวะ
ของประชาชนต าบลกุดชุมแสง    



   (2) จัดหางบประมาณสนับสนุนธรรมนูญสุขภาพสู่ต าบลสุขภาวะของประชาชนต าบล        
กุดชุมแสง 
   (3) ประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างความเข้าใจให้เกิดการมีส่วนร่วมในการมี  และใช้ธรรมนูญเพ่ือ
สร้างสุข และเกิดความยุติธรรม 
   (4) ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานอย่างน้อยปีละ 1  ครั้ง 
   (5) ประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยปีละ 2  ครั้ง  
   ข้อ 82 การบริหารจัดการให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับของธรรมนูญสุขภาพสู่ต าบลสุข
ภาวะของประชาชนต าบลกุดชุมแสง โดยมีคณะกรรมการส านักธรรมนูญสุขภาพต าบลกุดชุมแสง เป็นคณะท างานและให้
พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อท างานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย  
 

นายส าเร็จ  แซ่ปึง -  ส.อบต. หมู่ 1 เห็นด้วย  ธรรมนูญสู่สุขภาพต าบล  ส่วนหมวดที่  4 ข้อ 22 ปลูกผัก 5  สี  
   เมล็ดพันธุ์องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง  มีนักวิชาการเกษตรอยู่ น่าจะมีงบประมาณ  
   พอจัดหาเมล็ดพันธุ์ได้  และปรึกษาฝุายบริหารต าบลกุดชุมแสง 
นายสุวรรณ  รักษาภักดี -  ส.อบต. หมู่  8  หมวดที่ 8 วัยรุ่นตั้งใจเรียนช่วยพ่อแม่ท างาน ปัญหา คือ ไม่เรียน อาชีพไม่
   มี ปัญหาสังคมที่เกิดความอยากจน 
ประธานสภาฯ  -  มีท่านใดจะสอบถามหรือเพ่ิมเติมอีก 
   -  ไม่มี 
ที่ประชุม  -  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี   4 เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 
   4.1  เพื่อให้สภาพิจารณาขออนุญาตในการเปิดสถานีบริการ น้ ามันในหมู่บ้าน  หมู่ที่  17 
ประธานสภาฯ  -  ตามท่ีได้รับัหนังสือ บ้านเลขที่ 124 หมู่ 17 ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ. ชัยภูมิ ลงวันที่ 
   1 ก.พ. 2564  และความเห็นของผู้บริหาร  เรื่อง ขออนุญาตในการเปิดสถานีบริการน้ ามันใน
   หมู่บ้าน หมู่ที่ 17 
   -  เชิญคณะผู้บริหารหรือตัวแทนผู้ที่ได้รับมอบหมาย  ได้น าหลักการและเหตุผลต่อสภา      
นางณัฐนันท์  จันทร์ทรานราศรี -  อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 124 หมู่ที่ 17 ต. กุดชุมแสง  อ. หนองบัวแดง จ. ชัยภูมิ  มี
   ความประสงค์  ที่จะขออนุญาตในการเปิดสถานีบริการน้ ามันในหมู่บ้าน  ซึ่งเป็น  ปั้มน้ ามัน



   ขนาดเล็กในชุมชน  สถานที่ประกอบการอยู่ในพ้ืนที่  ที่ดิน  สปก. 4-01  ในการเปิดดสถานี
   บริการน้ ามัน เพื่อจุดประสงค์ให้คนในชุมชนและเก๖รได้ใช้บริการ  เป็นแหล่งให้บริการน้ ามัน
   ที่ สะดวก สบายต่อเกษตรและประชาชนทั่วไป  โดยไม่ส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่ต่อชุมชน  ต่อ
   สังคม  และสิ่งแวดล้อม  ในการขออนุญาตเปิดสถานีบริการน้ ามัน ได้ผ่านการประชุมลงมติ 
   เป็นเอกฉันท์ ของการประชุมหมู่บ้าน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
    ดังนั้น ดิฉัน จึงเรียนมาเพ่ือขออนุญาตในการเปิดสถานีบริการน้ ามัน ต่อสภาองค์การ
   บริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง  โดยผ่านทางสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง  เพ่ือขอ
   ความอนุเคราะห์  ทางสภาประชุม พิจารณา ลงมติให้ความเห็นชอบเพื่อที่ดิฉัน  จะได้น า 
   เอกสารการลงมติของที่ประชุม  ไปเป็นส่วนประกอบ  เรื่อง  ขออนุญาต จัดสรรที่ดิน เพ่ือใช้
   ส าหรับท ากิจการที่เป็นการสนับสนุนเกี่ยวข้องกับการปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตรกรรม  ต่อ
   ส านักงานปฏิรูปที่ดิน  เพื่อการเกษตรกรรม  จังหวัดชัยภูมิ  ต่อไป 
นายวิเชียร พงษ์จันทร์ -  ส.อบต. หมู่ 14  เห็นด้วยพี่น้องประชาชนได้รับความสะดวก  สบายในการใช้บริการ 
นายสุวรรณ รักษาภักดี -  ส.อบต. หมู่ 7  เป็นสิ่งที่ดีท่ีผ่านสภา เป็นการประกอบอาชีพ เห็นด้วย 
นายมงคล กู้ภูเขียว -  ส.อบต. หมู่ 9 ผู้น าเสนอขอเปิดปั้มน้ าขนาดเล็ก พี่น้องประชาชนมีโอกาสและเป็นทางเลือก
   ของประชาชน สะดวก สบาย ราคา มีความเป็นธรรมต่อประชาชน 
ประธานสภาฯ  -  ขอมติที่ประชุม        
มตทิี่ประชุม   -    เห็นชอบ               25  เสียง 
    -    ไม่เห็นชอบ      -   เสียง 
    -    งดออกเสียง     3  เสียง 
   -  มติที่ประชุมเห็นชอบ  ให้สร้างสถานีบริการ น้ ามันในหมู่บ้าน  หมู่ที่  17  บ้านโนนชุมแสง  
   ต าบลกุดชุมแสง   อ าเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ 
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          4.2  เพื่อให้สภาพิจารณาขอความอนุเคราะห์รับรองทะเบียน วัดไร่แสงตะวันอาศรม 
        ธรรมส่างนกแก้ว หมู่ที่ 11  บ้านชุมชนพัฒนา 
ประธานสภาฯ  -  อ้างถึงหนังสือ  หมู่  11  บ้านชุมชนพัฒนา  ต.กุดชุมแสง  อ.หนองบัวแดง  จ. ชัยภูมิ  และ
   ความเห็นของผู้บริหาร  เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์รับรองจดทะเบียนวัดไร่แสงตะวันอาศรม
   ธรรมส่างนกแก้ว  หมู่ที่ 11  บ้านชุมชนพัฒนา  ลงวันที่  24 กุมภาพันธ์  2564  เพ่ือเสนอเข้า
   ที่ประชุมสภา  เห็นว่ามีความจ าเป็นและส าคัญที่จะต้องให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลได้
   พิจารณาให้ความเห็นชอบจึงบรรจุเข้าระเบียบที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ก่อน
   สภาองค์การบริหารส่วนต าบลจะได้อภิปรายและลงมติเห็นชอบ   
   -  เชิญผู้บริหารหรือตัวแทนที่ได้รับมอบหมาย  เสนอญัตติได้น าเสนอหลักการและเหตุผล   
พระครูสังฆรักษ ์  -  เจ้าอาวาทวัดปุาศิลางาม (วัดเต่า)  เพ่ือยกฐานะที่มีอยู่เดิมให้เป็นวัดที่ถูกต้องตามกฎหมาย
   ยื่นต่อการปกครองของคณะสงฆ์  เพ่ือเป็นที่สถานที่ประกอบกิจสงฆ์  และประกอบศาสนพิธี  
   ของประชาชนทั่วไปอย่างถาวรสืบไป  เพ่ือเป็นศูนย์รวมและสัญลักษณ์ของธรรมศิลธรรม 



   จริยธรรม ของหมู่บ้านชุมชน  เรื่องรายงานขอใช้ที่ดินของทางราชการ  เพื่อสร้างวัดตาม 
   รายละเอียดดังนี้ 
นายหนูเจน พรมเดื่อ -  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่  11  กระผมผู้ยื่นรายงานขอใช้ที่ดิน  นายหนูเจน  พรมเดื่อ  หมู่  11         
   บ้านชุมชนพัฒนา  ต าบลกุดชุมแสง  อ าเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ  ได้จัดท ารายงาน  
   และเสนอโครงการเพ่ือขออนุญาตใช้ที่ดินทางราชการ  เพ่ือสร้างวัดซึ่งที่ดินอยู่ในความดูแล
   ของส านักงานปฎิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.)  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ตั้งอยู่  บ้านชุมชนพัฒนา  
   หมู่  11  ต าบลกุดชุมแสง  อ าเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ  จ านวน 38 ไร่ 0 งาน 55 
   ตารางวา  เพ่ือการขออนุญาตให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ระเบียบขั้นตอนของทางราชการ  
   กระผมจึงขอน าเสนอรายงานให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลได้ทราบ  เพ่ือประกอบการ
   พิจารณา  ดังนี้ 
   1.  ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญแก่ประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง 
       1.1  มลภาวะทางเสียง 
    -  วัดจะใช้เครื่องกระจายเสียงเท่าท่ีมีความจ าเป็นเท่านั้น  เช่นการ  
   ประชาสัมพันธ์งานเทศกาลประจ าปี  หรือมีงานส าคัญ  ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนเท่านั้น  
   และจะใช้ระดับเสียงตามที่กฎหมายก าหนเพ่ือไม่ให้รบกวนประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง 
      

       1.2  การก าจัดขยะ  มูลฝอย 
        -  วัดจัดให้มีการก าจัดเศษอาหาร  โดยมีการแยกขยะเปียก  ขยะแห้ง  ขยะที่ที่ 
   เป็นพลาสติก  ขยะที่เป็นพิษ  ออกต่างหาก  น าไปรีไซเคิล  ฝังกลบหรือท าลาย อย่างถูกวิธี  
   เพ่ือไม่ให้เป็นพิษ  หรือส่งกลิ่นรบกวนประชาชน 
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       1.3  ความเป็นระเบียบของวัด 
    -  มีกฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับท่ีชัดเจน  ติดประกาศไว้  ให้รับทราบทั่วกัน   
   ส าหรับพระภิกษุสามเณรที่พ านักอยู่ที่วัด  มีบทลงโทษ  สามารถบังคับใช้ได้ ส าหรับ 
   พระภิกษุ  สามเณร  ที่ละเมิด  เพ่ือไม่ก่อให้เกิดความวุ่นวายในวัด จนท าให้ประชาชน    
   เกิดความเดือดร้อนร าคาญ 
    -  มีประกาศ  ข้อห้าม  ในการน าสุนัข  หรือสัตว์เลี้ยงมาปล่อยท่ีวัด  ท าให้เกิด 
   ภาระแก่วัด  หากพบเห็น  มีบทลงโทษปรับ  และให้น าสัตว์เลี้ยงกลับไปรับผิดชอบเอง      
   เพ่ือไม่ให้เกิดความสกปรกแก่บริเวณวัดประชาชนที่เข้ามาใช้ บริการของวัดจะไม่ เสี่ ยงต่อ
   การเกิดโรคติดต่อจากสัตว์เลี้ยง 
    -  บุคคลใด  จะมาพักอาศัยที่วัด    ต้องรับการอนุญาตจากเจ้าอาวาส  และ 
    ผู้ปกครองหมู่บ้าน  เพ่ือปูองกันมิจฉาชีพ  ผู้ไม่หวังดีต่อพระศาสนา  และคนต่างด้าวเข้า 
   เมืองผิดกฎหมาย  เพื่อเป็นการปูองกันบุคคลเหล่านี้ก่อความเดือดร้อนให้ประชาชนที่อยู่ 
   ใกล้เคียงและเพ่ือความมั่นคงของชาติ     
   2.  ไม่ขัดต่อการปกครองระอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
           2.1  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
    -  เป็นหน่วยเลือกตั้งระดับท้องถิ่น  และระดับชาติ  เช่น  การเลือกตั้ง ผู้ใหญ่บ้าน  
   การเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล  การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 



    -  เป็นสถานที่ประชุมระดับหมู่บ้าน  เช่น  ประชุมประจ าเดือนหมู่บ้านประชาคม
   หมู่บ้านประชุมกลุ่มพลังมวลชนต่าง ๆ 
   3.  ไม่ก่อให้เกิดความแตกแยกแก่ประชาชน 
            3.1  การสร้างความสามัคคี 
            -  วัดจัดกิจกรรมประเพณีต่าง ๆ  เช่น  ขนทรายเข้าวัด  วันผู้สูงอายุ  สรงน้ าพระ  
   สรงน้ าผู้ใหญ่  บุพการี  วันครอบครัว  ในเทศกาลสงกรานต์   เพ่ือให้เกิดความรัก ความ 
   สามัคคีแครอบครัว  แก่ครอบครัว  และชุมชน 
    -  วัดจัดให้มีกิจกรรมทอดกฐิน  ผ้าปุา  ในเทศกาลกฐิน  และเทศกาลวันส าคัญ 
   ทางพุทธศาสนา       
 

   4.  ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสภาพสิ่งแวดล้อม 
           4.1  การรักษาสิ่งแวดล้อม 
    -  วัดจัดให้มีการก าจัดเศษอาหาร โดยมีการแยกขยะเปียก  ขยะแห้ง  ขยะที่เป็น
   พลาสติก  ขยะที่เป็นพิษ  ออกต่างหาก  น าไปรีไซเคิล  ฝังกลบหรือท าลายอย่างถูกวิธี  เพ่ือ
   ไม่ให้เป็นพิษ  หรือส่งกลิ่นรบกวนประชาชน 
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          4.2  การบ าบัดของเสียและขยะ 
    -  ห้องสุขา  ใช้ระบบบ่อพักบ าบัดน้ าเสีย  ก่อนปล่อยทิ้งลงสู่ธรรมชาติ 
    -  ใบไม้กวาดกองท าปุ๋ยหมัก 
   5.  มีความเหมาะสม  จ าเป็นต้องมีศาสนสถาน 
           5.1  ความจ าเป็น 
    -  เนื่องจากบ้านโนนชุมแสง  หมู่  14  ต าบลกุดชุมแสง  อ าเภอหนองบัวแดง   
   จังหวัดชัยภูมิ  ประชาชนทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ  จ าเป็นอย่างยิ่งต้องมีศาสนสถาน  เพื่อ
   ประกอบศาสนกิจประจ าหมู่บ้าน 
           5.2  ความเหมาะสม 
    -  เหมาะสมส าหรับการสร้างวัด  ตั้งวัด  สถานที่ตั้งวัด  ไม่เบียดเบียนที่ดินของ 
   ประชาชน  อยู่ในรัศมีที่ประชาชนสามารถเดินทางไปประกอบกิจกรรมทางพระพุทธได้ 
   สะดวก  ปลอดภัย   
พระครูสังฆรักษ์  -  จึงน าเสนอเรื่อง  เพ่ือขอความอนุเคราะห์  สภาได้พิจารณาให้ความเห็นชอบจะได้ 
   ด าเนินการต่อไป   
ประธานสภาฯ  -  มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย 
นายส าเร็จ  แซ่ปึง -  ส.อบต. หมู่ 1  เห็นด้วย  เอกสารในการประกอบการพิจารณา  สมบรูณ์ทุกเรื่อง  สมควร
   สภาให้ความเห็นชอบ  เพราะเป็นสถานที่  จะต้องได้รับการพัฒนา  เป็นศูนย์ร่วมจิตใจ  ผู้คน
   ในชุมชนและต่างถิ่น  เหมาะสมที่จะเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม       

นายส าเนียง ขวัญมา -  ส.อบต.  หมู่ที่  4  เห็นด้วยในการเสียสละที่ดินและมีความหวังในการจัดตั้งวัด  
    และเห็นด้วยจุดวัตถุประสงค์ของชาวบ้าน 
นายสุวรรณ์ รักษาภักดี -  ส.อบต.  หมู่ที่  7  เห็นด้วย  ในวัตถุประสงค์  ขอจัดตั้งวัดปุาศิลารัตน์ตามขั้นตอนขอให้
   ติดตามอย่างจริงจัง  ให้ถูกระเบียบตามกฎระเบียบ  



นายสุรจิตร ปิยานุรักษ์ -  รองนายก องค์การบริหารต าบลกุดชุมแสง วัดคือวัดจิตใจ วัดคุณงานความดี เห็นด้วยใน
   การจัดตั้งวัดวัดไร่แสงตะวันอาศรม ธรรมส่างนกแก้ว หมู่ที่ 11  บ้านชุมชนพัฒนา 
นายมงคล  กู้ภูเขียว -  ส.อบต. หมู่ 9  เพ่ือเป็นประโยชน์ในทางพุทธศาสนาขออนุญาตในการสร้างวัด เห็นด้วย
   เอกสารน่าจะสมบรูณ์  ในอนาคตน่าจะร่มรื่น อุดมไปด้วยปุา สัตว์ สงบเหมาะการปฏิบัติธรรม
   และตั้งจิตใจ ชาวพุทธ ประชาชน ภายในต าบลกุดชุแสง และบุคคลภายนนอก  
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ประธานสภาฯ  -  ขอมติที่ประชุม        
มตทิี่ประชุม   -    เห็นชอบ               27  เสียง 
    -    ไม่เห็นชอบ      -   เสียง 
    -    งดออกเสียง     2  เสียง 
   -  มติที่ประชุมเห็นชอบ  ให้สร้างและจัดต้ังวัดไร่แสงตะวันอาศรม         
   ธรรมส่างนกแก้ว หมู่ที่ 11  บ้านชุมชนพัฒนา  ต าบลกุดชุมแสง   อ าเภอหนองบัวแดง   
   จังหวัดชัยภูมิ 
 

                              4.3  เพื่อให้สภาพิจารณาการโอนงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ  2564   
   เพื่อตั้งรายการใหม่ 
ประธานสภาฯ              -  ได้รับญัตติเป็น บันทึกข้อความ ส่วนราชการ ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วน 

   ต าบลกุดชุมแสง ที ่ชย 71501/-  ลงวันที่  4  มีนาคม  2564  เรื่อง  ขออนุมัติโอน    
   งบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติ ประจ าปีงบประมาณ  2564  

   -  เชิญคณะผู้บริหารหรือตัวแทนผู้ที่ได้รับมอบหมาย  ได้น าหลักการและเหตุผลต่อสภา        
         เพ่ือประกอบการพิจารณา 

หัวหน้าส านักปลัด เรื่องเดิม 
    ตามที่ ส านักปลัด  ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติประจ าปีงบประมาณ  
   2564 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ
   ภายใน  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทค่าครุภัณฑ์อ่ืน  งบประมาณอนุมัติ       
   85,000.00 บาท  นั้น    

   ข้อเสนอเพื่อพิจารณา  

    ตามที่ ส านักปลัด ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติประจ าปีงบประมาณ 
   2564  แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ
   ภายใน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์อ่ืน งบประมาณอนุมัติ          
   85,000.00 บาท นั้น 
   



   โอนลด  แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ
   ภายใน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์อ่ืน รายการ สัญญาณไฟกระพริบ
   พร้อมเสียงประจ ารถบรรทุกน้ า 6 ล้อ งบประมาณอนุมัติ  25,000.00  บาท งบประมาณ
   คงเหลือ  25,000.00  บาท งบประมาณโอนลด  25,000.00  บาท งบประมาณคงเหลือหลัง
   โอนลด  0  บาท 
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 ตั้งรายการใหม่  แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา 
   ความสงบภายใน งบด าเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายการ 
   สัญญาณไฟกระพริบพร้อมเสียงประจ ารถบรรทุกน้ า 6 ล้อ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสัญญาณไฟ
   กระพริบพร้อมเสียงเตือน ประจ ารถบรรทุกน้ า 6 ล้อ 1 คัน งบประมาณ  25,000.00 บาท 

 โอนลด  แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
   งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์อ่ืน รายการ เครื่องวัดปริมาณน้ าฝนประจ าองค์การ
   ปกครองท้องถิ่น อบต.กุดชุมแสง งบประมาณอนุมัติ 6,000.00 บาท งบประมาณคงเหลือก่อน โอน
   ลด  6,000.00 บาท  งบประมาณโอนลด  6,000.00 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด  0  บาท 

 ตั้งรายการใหม่  แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ
   ภายใน งบด าเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ เครื่องวัด
   ปริมาณน้ าฝนประจ า อบต.กุดชุมแสง เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องวัดปริมาณน้ าฝนประจ าที่ท าการ 
   อบต.กุดชุมแสง  งบประมาณ  6,000.00  บาท 

  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ท าให้ 
   ลักษณะ ปริมาณคุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติ
   ของสภาท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร 
   ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2563 หมวด 4 ข้อ 27 

ประธานสภาฯ  -   มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย 
   -  ไม่มี 
   -  ขอมติที่ประชุม        
มตทิี่ประชุม   -    เห็นชอบ               24  เสียง 
    -    ไม่เห็นชอบ      -   เสียง 
    -    งดออกเสียง     4  เสียง 
   -  มติที่ประชุมเห็นชอบ  มติที่ประชุมเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
   งบประมาณ  2564  เพ่ือตั้งรายการใหม่  เป็นจ านวนเงิน  31,000.00  บาท                            
   (-สามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-) 

 

ระเบียบวาระท่ี  5   เรื่อง  อ่ืน ๆ 
ประธานสภาฯ  -   มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ 
นายชัย  ได้พร  -  ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพแผนพัฒนาท้องถิ่นและ 
   ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาแผนชุมชน  ประจ าปี  2564  มีตารางก าหนดทุกหมู่บ้านตาม
   ละเอียดที่แจ้งให้ทราบแล้วนั้น 
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นายวิเชียร พงษ์จันทร์ -  ส.อบต. หมู่ 14  ไฟฟูาสว่างภายในหมู่บ้าน  ขอความอนุเคราะห์คณะผู้บรหิาร  แจ้งให้ช่าง
   ไฟฟูาออกไปซ่อมไฟฟูาแสงสว่างให้ด้วยครับ  เพ่ือความสว่างของพ่ีน้องประชาชน 
ประธานสภาฯ  -   มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีก 
   -  ไม่มี 
   -  สภาได้พิจารณาครบทุกวาระแล้ว      
   ปิดประชุมเวลา 13.00  น. 

 
 
 

                                              (ลงชื่อ).........สถิตย์  จันทร์ขามปูอม...........ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม     
                                  (นายสถิตย ์  จันทร์ขามปูอม) 
                                                              เลขานุการสภา  อบต.กุดชุมแสง  
    
 
 

      (ลงชื่อ)............พินิจ  สวัสดิ์ศร.ี................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                                                    (นายพินิจ    สวัสดิ์ศรี) 

                                                           คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

    
 

     (ลงชื่อ)..........สถาปนิกร  ยศรุ่งเรือง.............ผู้ตรวจรายงานการประชุม       
                                                                  (นายสถาปนิกร   ยศรุ่งเรือง)                                           
            คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  

                             
 

     (ลงชื่อ).............นิคม  ทักษิณสิทธิ์..............ผู้ตรวจรายงานการประชุม              
         (นายนิคม   ทักษิณสิทธิ์) 
            คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                                                                                   

                                              (ลงชื่อ).............นิยม   หาญแท้...............ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                                                   (นายนิยม  หาญแท้) 
                                                              ประธานสภา อบต.กุดชุมแสง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 
สมัยวิสามัญ  ครั้งที่ 1/ 2564 

วันที่  12  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  2564 



ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง  
……………………………………………….. 

   ผู้เข้าประชุม 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายนิยม  หาญแท้ ประธานสภาฯ นิยม  หาญแท้  
2 นายปิ่นแก้ว  แก้วศิริ รองประธานสภาฯ ปิ่นแก้ว  แก้วศิริ  
3 นายสถิตย์  จันทร์ขามปูอม เลขานุการสภาฯ สถิต จันทร์ขามปูอม  
4 นายถนัด  สะท้าน สมาชิกสภา อบต. ม. 1 ถนัด  สะท้าน  
5 นายส าเร็จ  แซ่ปึง สมาชิกสภา อบต. ม. 1 ส าเร็จ  แซ่ปึง  
6 นายสุนิกร  หมู่อ าพันธ์ สมาชิกสภา อบต. ม. 2 สุนิกร  หมู่อ าพันธ์  
7 นายพินิจ  สวัสดิ์ศรี สมาชิกสภา อบต. ม. 3 พินิจ  สวัสดิ์ศรี  
8 นายประมวล  เขียงเขียว สมาชิกสภา อบต. ม. 3 ประมวล เขียงเขียว  
9 นายส าเนียง  ขวัญมา สมาชิกสภา อบต. ม. 4 ส าเนียง ขวัญมา  
10 นายสุรศักดิ์  ผลจ าเริญ สมาชิกสภา อบต. ม. 4 สุรศักดิ์ ผลจ าเริญ  
11 นายสม  โนมขุนทด สมาชิกสภา อบต. ม. 5 สม  โนมขุนทด  
12 นายวิชัย  พลธรรม สมาชิกสภา อบต. ม. 5 วิชัย  พลธรรม  
13 นายสังวร  สวนจันทร์ สมาชิกสภา อบต. ม. 6 สังวร  สวนจันทร์  
14 นายบุญมี  ถาวงกลาง สมาชิกสภา อบต. ม. 6 บุญมี  ถาวงกลาง  
15 นายชมัด  น้อยเวียง สมาชิกสภา อบต. ม. 7 ชมัด  น้อยเวียง  
16 นายสุวรรณ์  รักษาภักดี สมาชิกสภา อบต. ม. 7 สุวรรณ์  รักษาภักดี  
17 นางล าดวน  เค้าโนนกอก สมาชิกสภา อบต. ม. 8 ล าดวน เค้าโนนกอก  
18 นายมงคล  กู้ภูเขียว สมาชิกสภา อบต. ม. 9 มงคล กู้ภูเขียว  
19 นายสถาปนิกร  ยศรุ่งเรือง สมาชิกสภา อบต. ม. 9 สถาปนกร ยศรุ่งเรือง  
20 นายสงกรานต์  บุปผา สมาชิกสภา อบต. ม.10 - ลากิจ 
21 นางวงค์เดือน  แสนแก้ว สมาชิกสภา อบต. ม.10 วงค์เดือน แสนแก้ว  
22 นายประหยัด  แสงสวัสดิ์   สมาชิกสภา อบต. ม.11 ประหยัด แสงสวัสดิ์  
23 นายบุญเลิง  หมู่หมื่นศรี สมาชิกสภา อบต. ม.12 บุญเลิง  หมู่หมื่นศรี  
24 นายนิคม  ทักษิณสิทธิ์ สมาชิกสภา อบต. ม.13 นิคม ทักษิณสิทธิ์  
25 นายวิเชียร  พงษ์จันทร์ สมาชิกสภา อบต.ม.14 วิเชียร พงษ์จันทร์  
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    ผู้เข้าประชุม 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
26 นายสุระพล  เหมือนสันเทียะ สมาชิกสภา อบต.ม.14 สุระพล เหมือนสันเทียะ  
27 นายจักรี  พิมล สมาชิกสภา อบต.ม.15 จักรี  พิมล  
28 นายเชิงชาย  ฦาชา สมาชิกสภา อบต.ม.16 เชิงชาย  ฦาชา  
29 นายอุดม  วรรณจงค า สมาชิกสภา อบต.ม.17 อุดม  วรรณจงค า  
30 นายแสวง  พรมหญ้าคา สมาชิกสภา อบต.ม.17 แสวง พรมหญ้าคา  



31 นายโยธิน  กระแสกุล สมาชิกสภา อบต.ม.18 โยธิน กระแสกุล  
                                

    ผู้เข้าร่วมประชุม     

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายสุรัตน์  จันทราศรี นายก อบต.ฯ สุรัตน์  จันทราศรี  
2 นายประวิทย์  จันทร์ขามปูอม รองนายก  อบต.กุดชุมแสง ประวิทย์  จันทร์ขามปูอม  
3 นายสุรจิตร  ปิยานุรักษ์ รองนายก  อบต.กุดชุมแสง สุรจิตร  ปิยานุรักษ์  
4 นางสมควร  คลังระหัด ผู้อ านวยการกองคลัง สมควร  คลังระหัด  
5 นางพิรัลรัตน์  เกษมนวกุล หัวหน้าส านักปลัด พิรัลรัตน์  เกษมนวกุล  
6 นางสาวสุรัมภา  แก้วเบ้า ผู้อ านวยการกองการศึกษา สุรัมภา  แก้วเบ้า  
7 นางสุภัทร  ประมูล ผู้อ านวยการกองสวสัดิการสังคม สุภัทร  ประมูล  
8 นายอานนท์  ทักษิณสิทธิ์ ผู้อ านวยการกองช่าง อานนท์  ทักษิณสิทธิ์  
9 นางแป  บุตรศรีภูมิ ม.1 แป  บุตรศรีภูมิ  
10 นางวันณา ม.1 แม่วันณา  
11 นางใบ เพชรนอก ม.11 ใบ เพชรนอก  
12 นางทองสี ศรีวิเศษ ม.11 ทองสี ดพชรนอก  
13 นางสาวรัศมี ย่อมกลาง ม.11 รัศมี ย่อมกลาง  
14 นางรัศมี อิปิติ ม.11 รัศมี อิปิติ  
15 นายประมวล  สกุลจร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 14 ประมวล  สกุลจร  
16 นางพัชรินทร์  แก้วกระจ่าง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 พัชรินทร์  แก้วกระจ่าง  
17 นางสาวบุญสวน สุขแสงนิล ม.1 บุญสวน สุขแสนนิล  
18 นางบุญมี อุตโน ม.11 บุญมี อุตโน  
19 นายบุญเส็ง บุตรมีภูมิ ม.1 บุญเส็ง บุตรมีภูมิ  
20 นางสวรรค์  ยศรุ่งเรือง แม่บ้าน สวรรค์  ยศรุ่งเรือง  
21 น.ส.ณัฐวรรณ  พลนิกาย ผช.จนท.ธุรการ ณัฐวรรณ  พลนิกาย  
22 นายกองขัน ค าไรเงิน ม.8 กองขัน ค าไรเงิน                                                                                                             
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ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
23 นางจันศรี ฤาชา ม.3 จันศรี ฤาชา  
24 นางดอกไม้ ค้นประดิษฐ์ รพ.สท กุดชุมแสง ดอกไม้ ค้นประดิษฐ์  
25 นางสาวจินดามาศ แข็งทง พยาบาลวิชาชีพ จินดามาศ แข็งทง  
26 นางมันทนา ฦาชา พยาบาลวิชาชีพ มันทนา ฦาชา  
27 นายสมศักดิ์ หมู่หมื่นศรี ม.11  สมศักดิ์ หมู่หมื่นศรี  
28 นางประภาพรรณ เนียนไชสง ม.11 ประภาพรรณ เนียนไชสง  
29 นางเอ่ียมรัก ค าภีระ ม.11 เอ่ียมรัก ค าภีระ  
30 นางบัวพัน งามศักดิ์ ม.11 บัวพัน งามศักดิ์  
31 นายชม ปัตตาเทสัง ม.11 ชม ปัตตาเทสง  
32 นางสุนัน สนธ ิ ม.11 สุนัน สนธ ิ  



33 นางกี แก้วกาเหรียญ ม.11 กี แก้วกาเกลือน  
34 นายวีระชัย แน่นอุดร ม.12 วิระชัย แน่นอุดร  
35 นายจ านอง อิปิติ ม.11  จ านอง อิปิติ  
36 นายบุญ ย่อมกลาง ม.11 บุญ ย่อมกลาง  
37 นายวิเชียร มะโนค า ม.3 วิเชียร มะโนค า  
38 นางหนูเพียร สิงห์ชัยภูมิ ม.7 หนูเพียร สิงห์ชัยภูมิ  
39 นางสนิท ยุคะลัง ม.10 สนิท ยุคะลัง  
40 นายยุทธ กล้าเมืองกลาง ผญบ.ม.16 ยุทธ กล้าเมืองกลาง  
41 นายเรืองฤทธ์ สมอาจ ผช.ผบ เรืองฤทธ์ สมอาจ  
42 นางณัฐนันท์ จันทร์ทรานราศรี ม.17 ณัฐนันท์ จันทร์ทรานราศรี  
43 นายชัย ได้พร ผช.นักวิเคราะห์ ชัย ได้พร  
44 นางอโณทัย ปูอมปริยานนท์ จพง.ธุรการ อโณทัย ปูอมปรยิานนท์  
45 นางสาวธิดารัตน์ นาซาน เจ้าหน้าที่ อว. ธิดารัตน์ นาซาน  
46 นายชีธวาลย์ ฤาชา เจ้าหน้าที่ อว. ชีธวาลย์ ฤาชา  
47 นายอาทร เสมอโชค เจ้าหน้าที่ อว. อาทร เสมอโชค  
48 นางสาวสุภารัตน์ วนเก่าน้อย เจ้าหน้าที่ อว. สุภารัตน์ วนเก่าน้อย  
49 นางสาวอารีรัตน์ แก้วเบ้า เจ้าหน้าที่ อว.  อารีรัตน์ แก้วเบ้า  
50 นางสาวนริศรา คงโนนกอก เจ้าหน้าที่ อว. นริศรา คงโนนกอก  
51 นางสาวจันทร์ศิริ เข้าใจการ เจ้าหน้าที่ อว. จันทร์ศิริ เข้าใจการ  
52 นางสาวสุกัญญา ฤาชา เจ้าหน้าที่ อว. สุกัญญา ฤาชา  
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ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
53 นายพีระฉัตร แพพัว เจ้าหน้าที่ อว. พีระฉัตร แพพัว  
54 นางปรียากร ล้าทม เจ้าหน้าที่ อว. ปรียากร ล้าทม  
55 นางปวีณ์สุดา จงเพียร เจ้าหน้าที่ อว. ปวีณ์สดุา จงเพียร  
56 นางสาวตรีรัก วงค์โสภา ม.14 ตรีรัก วงค์โสภา  
57 นางสาวเจนจิรา เพชรสูงเนิน ม.17 เจนจิรา เพชรสูงเนิน  
58 นายสมบูรณ์ สิงห์โคตร นักการภารโรง สมบูรณ์ สิงห์โคตร  
59 นายดนัย จันทร์ขามปูอม จพง.ปูองกัน ดนัย จันทร์ขามปูอม  
60 นายพุฒิพงษ์ ด้นประดิษฐ์ พนง.จ้างเหมา พุฒิพงษ์ ด้นประดิษฐ์  

 
              /เมื่อถึงเวลา  09.30 น……….. 
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เมื่อถึงเวลา  09.30 น. มีสมาชิกสภาเข้าประชุม จ านวน 31 คน  เข้าประชุม จ านวน 30  คน  มีผู้เข้าร่วมประชุม      
         จ านวน  60  คน  ครบองค์ประชุม  นายนิยม  หาญแท้  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล     
                  กุดชุมแสง  ได้กล่าวเปิดประชุมตาม  ระเบียบวาระดังนี้ 
 

วันที่  12  เดือน  มีนาคม พ.ศ.  2564   
  ระเบียบวาระท่ี   1   เรื่อง  ประธานแจ้งให้ทราบ 
  ระเบียบวาระท่ี   2   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว                                      
                                                       (สมัยสามัญที่  1  ครั้งที่ 1  ประจ าปี  พ.ศ.  2564) 
  ระเบียบวาระท่ี   3     เรื่อง  เสนอเพ่ือทราบ 
                      -  ธรรมนูญสุขภาพสู่ต าบล  สุขภาวะของประชาชนต าบลกุดชุมแสง  ฉบับ   
                                                         ที่ 1 พ.ศ. 2564 
  ระเบียบวาระท่ี   4  เรื่อง  เสนอเพ่ือพิจารณา 
             3.1  เพื่อให้สภาพิจารณาขออนุญาตในการเปิดสถานีบริการ   
                         น้ ามันในหมู่บ้าน  หมู่ที่  17 
             3.2  เพื่อให้สภาพิจารณาขอความอนุเคราะห์รับรองทะเบียน   วัดไร่แสง    
                                                           ตะวันอาศรมธรรมส่างนกแก้ว หมู่ที่ 11  บ้านชุมชนพัฒนา 
                                                     3.3  เพื่อให้สภาพิจารณาการโอนงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ              
                                                           2564  เพื่อตั้งรายการใหม่   
  ระเบียบวาระท่ี   5  เรื่อง  อ่ืน ๆ   

   

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่อง  ประธานแจ้งให้ทราบ   
ประธานสภาฯ  -  ไม่มี  
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2564) 



ประธานสภาฯ  -  สมาชิกสภาท่านใด  จะแก้ไข  เพิ่มเติม  ในรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
   -  ไม่มี 
มติที่ประชุม  -  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ระเบียบวาระท่ี   3      เรื่อง  เสนอเพ่ือทราบ 
   -  ธรรมนูญสุขภาพสู่ต าบล  สขุภาวะของประชาชนต าบลกุดชุมแสง  ฉบับ  ที่ 1 พ.ศ. 2564 
ประธานสภาฯ  -  ได้รับญัตติเป็น บันทึกข้อความ ส่วนราชการ กองสวัสดิการสังคม  องค์การบริหารส่วน
   ต าบลกุดชุมแสง  ที่ ชย 71506/-  ลงวันที่  4 มนีาคม  2564  เรื่อง  การด าเนินงานธรรมนูญ
   สุขภาพต าบลกุดชุมแสง   
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   -  เชิญคณะผู้บริหารหรือตัวแทนผู้ที่ได้รับมอบหมาย  เสนอร่างธรรมนูญสุขภาพสู่ต าบล      
   สุขภาวะของประชาชนต าบลกุดชุมแสง ฉบับ ที่ 1 พ.ศ. 2564  ต่อสภาเพ่ือรับทราบ  
นางดอกไม้ ด้นประดิษฐ์ -  ผอ.รพ.ต าบลกุดชุมแสง  ตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 บัญญัติให้ 
   คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติมีหน้าที่จัดท าธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ เพ่ือใช้
   เป็นกรอบและแนวทางในการก าหนดนโยบายยุทธศาสตร์ และการด าเนินงานด้านสุขภาพ
   ของประเทศ โดยให้ผูกพันหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องที่จะต้องด าเนินการ
   ต่อไปตามอ านาจหน้าที่ของตน ประกอบกับคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้จัดท าและ
   ประกาศใช้ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่  2 พ.ศ. 2559  ที่ผ่านความ 
   เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  9  สิงหาคม  2559  โดยธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ
   แห่งชาติ  ฉบับที่  2  พ.ศ.  2559  ได้ก าหนดหลักการส าคัญและภาพพึงประสงค์ของ 
   ธรรมนูญสุขภาพพ้ืนที่เกี่ยวกับการจัดท าการขับเคลื่อน การทบทวนและประเมินผลโดย 
   กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในชุมชน ให้ความส าคัญกับหลักของสิทธิ ความสมัคร
   ใจและความพร้อมเพ่ือสามารถใช้เป็นเครื่องมือก าหนดทิศทางในการแก้ปัญหาด้านสุขภาพ
   ของพ้ืนที่ได้อย่างเหมาะสม  
    คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติต าบลกุดชุมแสงจึงร่วมกันจัดท าธรรมนูญสุขภาพสู่
   ต าบลสุขภาวะของประชาชนต าบลกุดชุมแสง ฉบับที่  1 พ.ศ. 2559 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์
   เพ่ือให้ประชาชนในต าบลกุดชุมแสงมีสุขภาวะที่ดี มุ่งแก้ไขปัญหาในด้านจิตใจและสุขภาพ
   ร่างกาย โดยให้ความส าคัญในการดูแลรักษาฟ้ืนฟูประชาชนในต าบลกุดชุมแสงให้อยู่ในสังคม
   ได้อย่างเป็นสุข  
    เพ่ือให้การประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพสู่ต าบลสุขภาวะของประชาชนต าบล         
   กุดชุมแสง  ฉบับที่  1 พ.ศ.  2564  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนต าบล    
   กุดชุมแสงและคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติต าบลกุดชุมแสงจึงขอความอนุเคราะห์ให้ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง  น าเข้าที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง
   เพ่ือแจ้งให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสงทราบต่อไป 
นายส าเร็จ แซ่ปึง  -  ส.อบต. หมู่ 1 ขอทราบรายละเอียดมากกว่านี้ครับ 
นางสถิต  ปักเคระกะ -  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  ขอชี้แจงไปทีหมวดคะ 



   เนื่องจากพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 หมวด 5 มาตรา 46 มาตรา  
   47 มาตรา 48 ว่าด้วยธรรมนูญระบบสุขภาพ แห่งชาติในการใช้ เป็นเครื่องมือและกลไก ที่
   ให้โอกาสประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน ใช้เป็นเครื่องมือในการ
   ก ากับดูแลสุขภาวะของประชาชน ภายใต้ศักยภาพของทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม สอดคล้อง
   กับบริบทพ้ืนที่ด้วยหลักการมีส่วนร่วมและพ่ึงพาตนเองต าบลกุดชุมแสง อ าเภอหนองบัวแดง 
   จังหวัดชัยภูมิ เป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งการท างานแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ประกอบ
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   กับมีภูเขาเป็นแหล่งอาหาร มีล าน้ าหลายสายหล่อเลี้ยงชาวต าบลกุดชุมแสง ในปัจจุบันมีความ 
   เจริญเพิ่มมากข้ึน  และเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ส่งผลให้การใช้ชีวิตเปลี่ยนไป และมี
   ปัญหาที่จะเริ่มตามมาหลายๆด้าน เช่น ปัญหาด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม โครงสร้างพ้ืนฐาน  
   และสิ่งแวดล้อม ซึ่งกระทบกับกลุ่มคนทุกๆส่วนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  ด้วยมูลเหตุและเหตุผล
   ดังกล่าว เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกุดชุมแสง รพ.สต.เหมือดแอ่ ภาคี 
   เครือข่ายทุกภาคส่วน ทั้งระดับจังหวัด อ าเภอ และระดับพ้ืนที่ต าบล หมู่บ้าน โดยเฉพาะ 
   ประชาชนต าบลกุดชุมแสง  จึงมีความเห็นร่วมกันใน การจัดท าธรรมนูญสุขภาพสู่ต าบลสุข
   ภาวะ ของประชาชนต าบลกุดชุมแสง ฉบับที่  1  พ.ศ. 2564  ขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการ
   ปฏิบัติร่วมกันในการเดินสู่ความสุขของประชาชนต าบลกุดชุมแสง ภายใต้แนวคิดที่ว่า      
   “ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า ร่วมแก้ไขปรับปรุง ร่วมรับ ประโยชน์”  
    โดยมีขั้นตอนในการจัดท าธรรมนูญสุขภาพสู่ต าบลสุขภาวะของประชาชน ต าบล    
   กุดชุมแสง  ดังนี้ 
    ขั้นตอนที่ 1 ประชุมทีม 
    ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาธรรมนูญสุขภาพพ้ืนที่อ่ืน 
    ขั้นตอนที่ 3 แต่งตั้งคณะท างาน 
    ขั้นตอนที่ 4 จัดเวทีประชุม ประชาคม รับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
    ขั้นตอนที่ 5 แยกหมวดปัญหา ยกร่างธรรมนูญสุขภาพต าบล 
    ขั้นตอนที่ 6 คืนข้อมูลให้ประชาชน รับฟังความคิดเห็น ปรับแก้ 
    ขั้นตอนที่ 7 คณะกรรมการปรับปรุงแก้ไข จัดท าร่างธรรมนูญสุขภาพ 
    ขั้นตอนที่ 8 ท าประชาพิจารณ์ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการวิพากษ์ธรรมนูญ 
    ขั้นตอนที่ 9 น าร่างธรรมนูญสุขภาพเข้าสู่สภา 
    ขั้นตอนที่ 10 ท าความเข้าใจกับประชาชนในการใช้ธรรมนูญสุขภาพ 
    ขั้นตอนที่ 11 ประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพ 
   ข้อ 1 ธรรมนูญนี้เรียกว่า “ธรรมนูญสุขภาพสู่ต าบลสุขภาวะของประชาชนต าบลกุดชุมแสง” 
(ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2564 
   นิยามศัพท์ 
   ข้อ 2 ในธรรมนูญนี้ 
   “ธรรมนูญ” หมายความว่า ข้อปฏิบัติที่เป็นข้อตกลงร่วมกันของประชาชนต าบลกุดชุมแสง
เพ่ือให้เกิดการมีสุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน 
   “สุขภาพ” หมายความว่า ภาวะของประชาชนต าบลกุดชุมแสง ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย 
จิตใจทางสังคม และสติปัญญาเชื่อมโยงกันเป็นองค์กรอย่างสมดุล  



 
 
 
       -8- 

 

   “ชุมชน” หมายความว่า หมู่บ้านในต าบลกุดชุมแสง 
   “ประชาชน” หมายความว่าบุคคลที่มีภูมิล าเนา หรืออาศัยอยู่ในต าบลกุดชุมแสง 
   “องค์กรกลุ่มชุมชน” หมายความว่า กลุ่มของประชาชนต าบลกุดชุมแสงที่รวมตัวกันโดยมีการ
จัดตั้งจากรัฐหรือตามพระราชบัญญัติที่เก่ียวข้องหรือก่อตั้งกันเองภายในพ้ืนที่และเป็นที่ยอมรับของประชาชนทั่วไปโดยมี
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนชุมชนหมู่บ้านและสาธารณะ 
   “จริยธรรม” หมายความว่า สิ่งควรประพฤติอันได้แก่พฤติกรรมที่เป็นการกระท าทางกาย 
วาจา ใจ  อันดีงามที่ควรปฏิบัติ 
   “ประเพณี” หมายความว่า กิจกรรมทางวัฒนธรรมอันดีงามที่ด าเนินอยู่อย่างสม่ าเสมอ  
   “วัฒนธรรม” หมายความว่า วิถีชีวิตแห่งความดีงาม และประพฤติปฏิบัติสืบต่อกันมาบน
พ้ืนฐานแห่งการรับรู้ร่วมกันในการด าเนินชีวิตประจ าวันโดยสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม และธรรมชาติในต าบล         
กุดชุมแสง 
   “เศรษฐกิจพอเพียง” หมายความว่า แนวทางปฏิบัติที่ยึดหลักความพอเพียง ความมีเหตุผล   
มีระบบภูมิคุ้มกันตามสมควร ตามวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ประกอบด้วยความซื่อสัตย์ มีสติ และปัญญา ตั้งแต่ระดับ
ประชาชน ครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ประกอบกันอย่างสมดุล 
   “การมีส่วนร่วม” หมายความว่า ทุกคนมีการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผลประโยชน์ ร่วม
รับผิดชอบ ร่วมปรับปรุงแก้ไขในกิจกรรมต่างๆที่ด าเนินการในชุมชน 
   “จิตสาธารณะประโยชน์” หมายความว่า จิตใจที่ค านึงถึงประโยชน์ของผู้อ่ืน มีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง โดยยึดหลักความส าคัญต่อผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งเพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบและความเสียหาย
ต่อส่วนรวม 
    “การสร้างเสริมสุขภาพ” หมายความว่า การกระท าที่มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคลมีสุข
ภาวะทางกาย จิตใจ สังคม และปัญญา ภายใต้การจัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัย เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ที่ดีของบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
   “ภาคีเครือข่าย” หมายความว่า หน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนที่มีความ
สนใจ และสมัครใจร่วมด าเนินกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพของชาวต าบลกุดชุมแสง  
   “จิตอาสา” หมายความว่า ผู้ที่มีจิตใจเสียสละพร้อมช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังรางวัล หรือสิ่ง
ตอบแทนอ่ืนใด 
   “สมัชชาสุขภาพ” หมายความว่า ภาคีเครือข่ายที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือประโยชน์ด้าน
สุขภาพ 
   “มาตรการทางสังคม” หมายความว่า ข้อตกลงทางสังคมที่รับทราบและยอมรับเป็นวงกว้าง
ในชุมชน อันเกิดจากความตกลงของชุมชนมีความมุ่งหมายให้มีการปฏิบัติตามข้อตกลงนั้น 
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   “คณะกรรมการธรรมนูญสุขภาพต าบลกุดชุมแสง” หมายความว่า บุคคลที่เป็นตัวแทนจาก
ภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาควิชาการ/วิชาชีพในต าบลกุดชุมแสงเพ่ือร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า ร่วมแก้ไข



ปรับปรุง ร่วมรับประโยชน์ การจัดท าธรรมนูญสุขภาพต าบลกุดชุมแสงตลอดจนร่วมขับเคลื่อนไปสู่ชุมชนเพ่ือการปฏิบัติที่
เป็นรูปธรรมอย่างจริงจัง 

หมวดที่ 1 
ปรัชญาและแนวคิดของระบบสุขภาพต าบลกุดชุมแสง 

   ข้อ 3 โครงสร้างพ้ืนฐานดี มีมาตรฐาน บูรณาการสร้างเสริมสุขภาพ ส่งเสริมพัฒนา รักษา
สิ่งแวดล้อม น้อมน าวิถีเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณธรรม หลีกเลี่ยงอบายมุข ปลอดยาเสพติด สุขภาพแข็งแรง ชุมชนเป็นสุข 
ทุกคนอยู่ดีกินดี  กินอ่ิม นอนอุ่น ภายในปี  2564 

หมวดที่ 2 
โครงสร้างพ้ืนฐานดี มีมาตรฐาน 

   ข้อ 4 ประชาชนต าบลกุดชุมแสง มีถนนสายหลักในชุมชน หมู่บ้าน และถนนการเกษตรที่ดี 
และมาตรฐาน 
   ข้อ 5 การบรรทุก และวิ่งของรถบรรทุกต้องเป็นไปตามข้อตกลง 
   ข้อ 6 ให้มีการรักษา ดูแลแหล่งน้ า แหล่งน้ าสาธารณะร่วมกัน และท าความสะอาดอย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง 
   ข้อ 7 ให้มีรางระบายน้ าในหมู่บ้านที่ดี มีมาตรฐานและมีการท าความสะอาดร่วมกันอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง  
   ข้อ 8 ให้มีระบบประปา ที่เพียงพอส าหรับอุปโภค 
   ข้อ 9 ให้มีการใช้น้ าในชุมชนอย่างประหยัดและมีคุณค่า 

 

หมวดที่ 3 
สิ่งแวดล้อม บ้านสะอาด ชุมชนไม่มีขยะ 

   บทบาทชุมชน 
   ข้อ 10 ครัวเรือน ศพด. โรงเรียน รพสต. วัด จัดหาที่พักขยะไว้ในที่ของตนเพ่ือแยกขยะอย่าง
ถูกวิธี 
   ข้อ 11 รัวเรือน ศพด. โรงเรียน รพสต. วัด จัดหาหลุมขยะเปียกไว้ในที่ของตน เพ่ือแยกขยะ
เปียกท าปุ๋ยหมัก 
   ข้อ 12 ชุมชนมีข้อตกลงกันในการถมที่ดิน เพ่ือปูองกันการเกิดพ้ืนที่ต่างระดับ ที่อาจท าให้น้ า
ท่วมขัง น้ าระบายไม่ทัน ท่อน้ าทิ้งตันจากขยะหรือสิ่งปฏิกูล 
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   บทบาทผู้น า 
   ข้อ 13 ผู้น าชุมชนประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องให้ประชาชนทุกครัวเรือนท าความสะอาดบ้าน
และถนนหน้าบ้าน ทุกวันศุกร์เพื่อความสะอาด ปราศจากขยะ 
   ข้อ 14 ผู้น าชุมชนจัดกิจกรรมรณรงค์ท าความสะอาดบ้าน ชุมชนในวันส าคัญต่าง ๆเพ่ือ
ส่งเสริมความสามัคคีให้คนในชุมชนร่วมใจพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

 

   บทบาท อปท. 



   ข้อ 15 องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสงจัดประชุมให้ความรู้แก่ ครัวเรือน ศพด. โรงเรียน 
รพสต. วัด เพื่อให้กลุ่มเปูาหมายดังกล่าวมีความรู้และสามารถแยกขยะได้ถูกต้อง 
   ข้อ 16 องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสงจัดประกวดหมู่บ้านน่าดูน่าอยู่น่ามองเพ่ือกระตุ้น
ให้ประชาชนเห็นความส าคัญของการอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี 
   ข้อ 17 องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง จัดหาที่ก าจัดขยะให้ได้มาตรฐาน เพ่ือเป็นแหล่ง
ก าจัดขยะอย่างยั่งยืน 
    ข้อ 18 องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสงจัดท าปูายชื่นชมและปูายเตือนปรับไม่เกิน      
500 บาท เพื่อเป็นกุศโลบายกระตุ้นให้ประชาชนอยากท าความดี 
   ข้อ 19 องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสงจัดประกวดหน่วยงานต้นแบบ รพสต. โรงเรียน  
ศพด. วัด อปท.ด้านการคัดแยกขยะ เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อชุมชน 

 

หมวดที่ 4 
เศรษฐกิจ ประชาชนรายได้ดี  ไม่มีหนี้สิน 

   บทบาทชุมชน 
   ข้อ 20 ประชาชนทุกครัวเรือนปลูกผัก 5  สี (สีแดง สีม่วง สีเขียว สีขาว สีเหลือง) ไว้
รับประทานเองอย่างน้อย ๕  ชนิดเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและเพ่ือปูองกันโรคมะเร็ง 
   ข้อ 21 ทุกครัวเรือนจัดท าบัญชีครัวเรือนเพื่อประเมินรายรับรายจ่ายของครอบครัว 

 

   บทบาทเกษตรต าบล 
    ข้อ 22 เกษตรต าบลกุดชุมแสงจัดหาพันธุ์ผัก 5 สี แจกจ่ายให้ทุกครัวเรือนเพ่ือลดค่าใช้จ่าของ

ครัวเรือน 
    ข้อ 23 เกษตรต าบลกุดชุมแสงจัดหาอาชีพสู่ชุมชน(ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน) เพ่ือให้คนใน
ชุมชนมีอาชีพเสริมสร้างรายได้ 
   ข้อ 24 เกษตรต าบลกุดชุมแสงส่งเสริมให้ครัวเรือนใช้เกษตรอินทรี และยึดหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือความพออยู่พอกินของประชาชน 
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   บทบาท อปท. 
   ข้อ 25 องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสงร่วมกับผู้น าชุมชน ก าหนดวัน ตลาดนัด OTOP 
ที่วัด 1 ครั้ง/เดือน  เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนน าสินค้า มาจ าหน่าย เป็นการเพ่ิมรายได้สู่ครัวเรือน 
   ข้อ 26 องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสงจัดหาตลาดส่งออกสินค้า OTOP เพ่ือเสริมรายได้
ให้กับครัวเรือน 
   ข้อ 27 องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสงพัฒนาแหล่งน้ าตื่นเขินเพ่ือให้สามารถกักเก็บน้ า 
ได้มากข้ึน ประชาชนน าน้ าไปประกอบอาชีพได้ 
    ข้อ 28 องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสงพัฒนาพื้นที่ห่างไกลแหล่งน้ า โดยจัดท าโครงการ
น้ าบาดาลเพ่ือการเกษตรสูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) 

 

หมวดที่ 5 
สังคม วัฒนธรรม ประเพณี   



ประชาชนเข้าวัดฟังธรรม   ครอบครัวอบอุ่น  ชุมชนร่มเย็นเป็นสุข 
   บทบาทชุมชน 
   ข้อ 29 ประชาชนในครอบครัว กอดกันทุกวันเพื่อสร้างความรักความผูกพันให้กับบุคคลใน
ครอบครัว 
   ข้อ 30 สมาชิกในครอบครัวนั่งรับประทานอาหารเย็นร่วมกันทุกวันเพื่อส่งเสริมความรักความ
ผูกพันให้กับสมาชิกในครอบครัว 
   ข้อ 31 สมาชิกในครอบครัวให้เวลาซึ่งกันและกันรับฟังปัญหากันทุกวัน ๆวันละ ๕ นาทีเพ่ือ
ช่วยกันแก้ปัญหาทุกปัญหา 
   ข้อ 32 ชุมชนฟ้ืนฟูประเพณีอันดีงามเช่นการบายศรีสู่ขวัญข้าวเพ่ือเสริมสร้างพลังใจปลุก
จิตส านึกเห็นคุณค่าของข้าว 

 

   บทบาทผู้น า 
   ข้อ 33 ผู้น าชุมชนประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมท าบุญในวันส าคัญต่าง ๆ 
เพ่ือกระตุ้นให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในชุมชน 
   ข้อ 34 ผู้น าชุมชนเชิญชวนครอบครัวท ากิจกรรมงานบุญ งานศพ งานบวช ปลอดเหล้าเพ่ือลด
ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค เกิดอุบัติเหตุ และลดค่าใช้จ่ายในภาวะเศรษฐกิจตกต่ า โรคระบาดโควิด ๑๙ 
   บทบาท อปท. 
   ข้อ 35 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท าโครงการเข้าวัดฟังธรรมเพ่ือกระตุ้นให้ประชาชนเห็น
ความส าคัญของการเข้าวัด ฟังธรรม 
   ข้อ 36 องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง จัดกิจกรรมนันทนาการ อาทิเช่น ดนตรีพื้นบ้าน 
การละเล่นพื้นบ้าน กีฬาพ้ืนบ้าน ในชุมชน ๑ ครั้ง/เดือน เพ่ือช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่อบอุ่นให้เกิดขึ้นในครอบครัว 
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หมวดที่ 6 
สุขภาพแม่และเด็กอนุบาล  แม่อยู่บ้านดูแลลูก 

   บทบาทชุมชน 
   ข้อ 37 หญิงตั้งครรภ์ภายใหม่ และหญิงหลังคลอดทุกคน ให้มาแจ้งชื่อที่รพ.สต.ทุกคนเพ่ือ
ได้รับบริการดูแลอย่างถูกวิธี 
   ข้อ 38 สตรีที่แต่งงานแล้วและพร้อมที่จะมีบุตรให้มาแจ้งชื่อที่รพ.สต.ทุกคนเพ่ือรับยาบ ารุง
เลือดปูองกันภาวะโลหิตจางและปูองกันความพิการของลูก 
   ข้อ 39 หญิงหลังคลอดทุกคนควรตระหนักเห็นความส าคัญของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพ่ือจะ
ได้มีแรงผลักดันอยากอยู่ดูแลลูก ไม่รีบไปท างานนอกบ้าน 
   บทบาท อปท. 
   ข้อ 40 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดหากองทุนช่วยเหลือแม่และเด็กเพ่ือส่งเสริมให้แม่มี
เวลาอยู่กับลูก 
   ข้อ 41 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดหาอาชีพให้แม่ท างานใกล้บ้านเพื่อเพ่ิมรายได้ 
ให้แม่มีเวลาอยู่ดูแลลูกให้นานที่สุด 
   บทบาท รพ.สต. 
   ข้อ 42 รพ.สต. อสม. ติดตามเยี่ยมบ้านหญิงหลังคลอดทุกคนเพ่ือให้ค าแนะน าการปฏิบัติ
ตัวอย่างถูกวิธี 



หมวดที่ 7 
วัยเรียน เด็ก เก่ง ดี  มีความสุข ห่างไกลยาเสพติด 

   บทบาทชุมชน 
   ข้อ 43 ครอบครัว ชุมชน โรงเรียนสอดส่องดูแลพฤติกรรมนักเรียนเพื่อเฝูาระวังพฤติกรรมไม่
พึงประสงค์ 
   บทบาทโรงเรียน 
   ข้อ 44 นักเรียนออกก าลังกายหรือเล่นกีฬาอย่างน้อยวันละ 30 นาทีเพ่ือให้นักเรียนรู้จักใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่มีเวลาพึ่งยาเสพติด 
   ข้อ 45 โรงเรียนจัดท าชมรม TO BE NUMBER ONE หรือชมรมออกก าลังกายอย่างน้อย 1 
ชมรมเพ่ือส่งเสริมให้เด็กรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
   บทบาท อปท. 
   ข้อ 46 องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสงสนับสนุนงบประมาณจัดอบรมนักเรียนด้านยา
เสพติด 1 ครั้ง/ปีเพ่ือให้นักเรียนมีความรู้และสามารถปฏิเสธยาเสพติดได้ 
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   บทบาทต ารวจ 
   ข้อ 47 ต ารวจประจ าต าบลด าเนินการจับกุมนักเรียนที่ขับรถเสียงดังรบกวนชุมชนเพ่ือให้
นักเรียนมีจิตส านึกที่ดีและน าไปท ากิจกรรมจิตอาสาที่วัดในชุมชน 

 

หมวดที่ 8 
วัยรุ่น ตั้งใจเรียน ช่วยงานพ่อแม่ มีงานท า มีรายได้ 

   บทบาทชุมชน 
   ข้อ 48 ชุมชนจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE 1 ชมรม/หมู่บ้าน เพื่อให้วัยรุ่นได้รวมกลุ่ม
ท ากิจกรรมดีๆมีประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด 
   ข้อ 49 ครอบครัวส่งเสริมให้วัยรุ่นอายุ 7-24 ปีสมัคร เป็นสมาชิกชมรม TO BE NUMBER 
ONE เพ่ือให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
   ข้อ 50 วัยรุ่นต้องตระหนัก ในการปฏิบัติตัวด้านออกก าลังกาย งดบุหรี่ สุรา ยาเสพติด เพ่ือ
สุขภาพที่ดีของตนเอง 
   ข้อ 51 พ่อแม่ลูกต้องมาท าพันธะสัญญาที่บ้านผู้น าชุมชนกรณีมีเหตุทะเลาะวิวาทในงานบุญ
เพ่ือจ่ายค่าปรับและท ากิจกรรมจิตอาสาที่วัดใกล้บ้าน 
   บทบาทผู้น า 
   ข้อ 52 ผู้น าชุมชนประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้วัยรุ่นร่วมพัฒนาชุมชนเมื่อมีกิจกรรมภายใน
ชุมชน 
   ข้อ 53 ผู้น าชุมชน อปท. รพ.สต. ออกเยี่ยมบ้านครอบครัววัยรุ่นที่มีปัญหา 3 ครั้ง/ปีเพ่ือ
เสริมสร้างพลังใจให้กับครอบครัว 
   ข้อ 54 ผู้น าชุมชนจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาประเพณีในเดือนเมษายนของทุกปีเพ่ือส่งเสริม ให้
รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 



   บทบาท อปท. 
   ข้อ 55 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนงบประมาณแข่งขันกีฬาประเพณี เพื่อสร้าง
ความรักความสามัคคีและห่างไกลยาเสพติด 
   ข้อ 56 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประสานจัดหาอาชีพให้เยาวชนเพื่อให้เยาวชนมีรายได้ ไม่
ขอเงินบิดามารดา 
   ข้อ ๕๗ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดกิจกรรมอบรมวัยรุ่น 1 ครั้ง/ปีเพ่ือให้วัยรุ่นมีความรู้
และห่างไกลยาเสพติด 
   ข้อ 58 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดสรรงบประมาณ และจัดท าแผนออกตรวจสารเสพติด 
ในกลุ่มวัยเรียน วัยรุ่น และกลุ่มเสี่ยง แบบบูรณาการ โดย สหวิชาชีพ 
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   บทบาทองค์กรเอกชน 
   ข้อ 59 ร้านค้าในชุมชนงดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาหรือวัน
พระ และก าหนดเวลาขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน ช่วงเวลา 11.00–14.00 น. และเวลา 17.00–24.00 น.  

 

หมวดที่ 9 
วัยท างาน สุขภาพดี  รายได้ดี 

   บทบาทชุมชน 
   ข้อ 60 ประชาชนวัยท างานออกก าลังกายหรือออกแรงท างาน 30 นาที/วันเพื่อสร้างเสริม
สุขภาพปูองกันโรคกลุ่ม NCD 
   ข้อ 61 ชุมชนจัดตั้งชมรมสร้างสุขภาพ 1 ชมรม/หมู่บ้านเพ่ือส่งเสริมให้ชมรมได้ท ากิจกรรม
ทางสุขภาพร่วมกัน 
   ข้อ 62 ชุมชนออกกฎห้ามใช้สารเคมี ในรัศมี 100 เมตร จากชุมชนเพ่ือลดความเสี่ยงด้าน
สุขภาพ 
   ข้อ 63 ประชาชนผู้ปลูกอ้อยไม่เผาอ้อยเพื่อปูองกันการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจ และ
ภาวะมลพิษ 
   บทบาทรพ.สต. 
   ข้อ 64 รพ.สต.กุดชุมแสง และรพ.สต. บ้านเหมือดแอ่ จัดกิจกรรมอบรมการใช้สารเคมีใน
เกษตรกรและ การอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 1 ครั้ง/ ปีเพื่อให้วัยท างาน 
มีความรู้และสามารถปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้อง 
   ข้อ 65 ออกติดตามเยี่ยมเสริมพลังบ้านที่ยังใช้สารเคมีในการเกษตรอย่างต่อเนื่อง โดย 
ชุดปฏิบัติการระดับต าบล 
   บทบาท อปท. 
   ข้อ 66 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนงบประมาณให้ชมรมสร้างสุขภาพอย่างต่อเนื่อง
เพ่ือส่งเสริมการท ากิจกรรมทางสุขภาพ 
   ข้อ 67 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดหาอาชีพเพ่ือให้วัยท างานได้มีอาชีพ มีงานท า มีรายได้  
 

หมวดที่ 10 
วัยผู้สูงอายุ สุขภาพดี  ได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน 

   บทบาทชุมชน 



   ข้อ 68 ผู้สูงอายุพึงตระหนักในการปฏิบัติตัวตามหลัก 3 อ. ๒ ส. เพื่อสร้างเสริมสุขภาพท่ีดี 
ห่างไกลภาวะเจ็บปุวย 
   ข้อ ๖๙ ครัวเรือนต้องแจ้งข้อมูลผู้ปุวยติดบ้าน ติดเตียง ผู้สูงอายุที่อยู่โดยล าพังให้ รพ.สต.
ทราบเพ่ือจัดบริการการดูแลอย่างครอบคลุม  
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   ข้อ 70 ชุมชนจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ 1 ชมรม/หมู่บ้าน เพ่ือส่งเสริมให้ชมรมรวมกลุ่มกันท า
กิจกรรมด้านสุขภาพอย่างยั่งยืน 

 

   บทบาท รพ.สต. 
   ข้อ 71 รพ.สต. จัดทีมเยี่ยมผู้ปุวยติดบ้านติดเตียงที่บ้าน 1 ครั้ง/เดือนเพ่ือให้การดูแลและ
แนะน าครอบครัวให้สามารถดูแลได้อย่างถูกต้อง 
   ข้อ 72 ออกเยี่ยมบ้านเสริมพลังผู้สูงอายุติดเตียง 3 ครั้ง/ปี โดย รพสต. อบต. และผู้น าใน
ชุมชน 
   บทบาท อปท. 
   ข้อ 73 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดหาอาชีพและตลาดส่ง แก่ผู้ดูแลผู้ปุวยติดบ้าน ติดเตียง
เพ่ือให้ผู้ดูแลมีรายได้เพ่ิมข้ึน ลดความเครียดผู้ดูแล 
   ข้อ 74 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุเพ่ือให้ผู้สูงอายุ 
กลุ่มติดสังคมได้ท ากิจกรรมร่วมกันอย่างยั่งยืน 
   ข้อ 75 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเพ่ือ
รองรับสังคมผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน 

หมวดที่ 11 
การเงิน และการระดมทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

   ข้อ 76 องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง สนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการเพ่ือ
เป็นไปตามธรรมนูญสุขภาพสู่ต าบลสุขภาวะของประชาชนต าบลกุดชุมแสง ตามอ านาจหน้าที่ ที่สามารถพึงกระท าได้  
   ข้อ 77 ให้กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นต าบลกุดชุมแสงซึ่งได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจาก สปสช. พิจารณาสนับสนุนงบประมาณให้หน่วยงาน ชมรม องค์กร ชุมชนภายในต าบล 
กุดชุมแสง ตามโครงการที่ด าเนินการขับเคลื่อนตามธรรมนูญสุขภาพสู่ต าบลสุขภาวะ ของประชนชนต าบล 
กุดชุมแสง 

หมวดที่ 12 
คณะกรรมการส านักธรรมนูญสุขภาพ 

   ข้อ 78 การบริหารจัดการของส านักธรรมนูญสุขภาพต าบลกุดชุมแสงให้เป็นไปตามระเบียบ
ข้อบังคับ โดยคณะกรรมการส านักธรรมนูญสุขภาพเป็นคณะท างาน 
   ข้อ 79 กรณีท่ีมีการละเมิดธรรมนูญสุขภาพ ฉบับนี้ ให้ส านักธรรมนูญสุขภาพต าบลกุดชุมแสง 
น าประเด็นดังกล่าวเข้าปรึกษาหารือในสมัชชาสุขภาพต าบลกุดชุมแสงประจ าปี และเสนอให้ใช้มาตรการทางสังคม
ด าเนินการตามความเหมาะสม 
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หมวดที่ 13 
การแก้ไขเพิ่มเติม 

   ข้อ 80 การยื่นและแก้ไขธรรมนูญสุขภาพต าบล กระท าได้โดยประชาชนในต าบลกุดชุมแสง 
ไม่น้อยกว่า 300 คน หรือคณะกรรมการส านักธรรมนูญสุขภาพไม่น้อยกว่าสองในสามของคณะกรรมการธรรมนูญ
สุขภาพทั้งหมด 

หมวดที่ 14 
บทเฉพาะกาล 

   ข้อ 81 จัดให้มีคณะกรรมการส านักธรรมนูญสุขภาพต าบลกุดชุมแสงโดยคณะกรรมการ
ประกอบด้วย  

  (1) ประธานกรรมการส านักธรรมนูญสุขภาพต าบลกุดชุมแสง มาจากนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุดชุมแสง เป็นประธานโดยต าแหน่ง 

  (2) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3  คน โดยคัดเลือกจากชุมชน ให้แต่งตั้งเป็นรองประธาน
กรรมการให้กรรมการที่เป็นโดยต าแหน่งพิจารณาคัดเลือกโดยใช้มติเสียงข้างมากท าหน้าที่รองฝุายบริหารธรรมนูญ ฝุาย
ประชาสัมพันธ์ ฝุายติดตามและประเมินผล   

  (3) กรรมการจากผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 3 คน 
  (4) กรรมการจากผู้น าชุมชนหมู่บ้านละหนึ่งคน จ านวน 18 คน  
  (5) กรรมการจากองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสงจากการพิจารณาคัดเลือกจากประชาชน

ในต าบลกุดชุมแสง การคัดเลือกให้ผู้น าชุมชนน าเสนอ และพิจารณาคัดเลือกโดยใช้เสียงข้างมาก 
  ฝุายบริหาร จ านวน  1 คน 
  ฝุายสภา  จ านวน  1 คน 
  ฝุายกฎหมาย จ านวน  1 คน 
  (6) กรรมการจากภาคประชาชน จ านวน ๓ คน พิจารณาคัดเลือกจากประชาชนในต าบล    

กุดชุมแสง การคัดเลือกให้ผู้น าชุมชนน าเสนอ และพิจารณาคัดเลือกโดยใช้เสียงข้างมาก 
  (7) กรรมการจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลจ านวน 3  คน การคัดเลือกให้

คณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล พิจารณาเสนอและคัดเลือก 
  (8) กรรมการที่ปรึกษาจากภาคส่วนต่างๆ จ านวน 7 คน โดยคณะกรรมการส านักธรรมนูญ

สุขภาพต าบลกุดชุมแสง เป็นผู้พิจารณาคัดเลือก ให้คณะกรรมการส านักธรรมนูญสุขภาพต าบลกุดชุมแสง พิจารณา
คัดเลือกบุคคลจากคณะกรรมการส านักธรรมนูญสุขภาพต าบลกุดชุมแสง ท าหน้าที่เป็น เลขานุการ จ านวน 1 คน หรือ
หน้าที่อื่นตามภารกิจที่จ าเป็น  

 
 
 
 
      -17- 

 

   คณะกรรมการส านักธรรมนูญสุขภาพต าบลกุดชุมแสง มีหน้าที่ 
   (1) บริหารจัดการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เปูาหมาย ในธรรมนูญสุขภาพสู่ต าบลสุขภาวะ
ของประชาชนต าบลกุดชุมแสง    
   (2) จัดหางบประมาณสนับสนุนธรรมนูญสุขภาพสู่ต าบลสุขภาวะของประชาชนต าบล        
กุดชุมแสง 



   (3) ประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างความเข้าใจให้เกิดการมีส่วนร่วมในการมี  และใช้ธรรมนูญเพ่ือ
สร้างสุข และเกิดความยุติธรรม 
   (4) ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานอย่างน้อยปีละ 1  ครั้ง 
   (5) ประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยปีละ 2  ครั้ง  
   ข้อ 82 การบริหารจัดการให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับของธรรมนูญสุขภาพสู่ต าบลสุข
ภาวะของประชาชนต าบลกุดชุมแสง โดยมีคณะกรรมการส านักธรรมนูญสุขภาพต าบลกุดชุมแสง เป็นคณะท างานและให้
พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อท างานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย  
 

นายส าเร็จ  แซ่ปึง -  ส.อบต. หมู่ 1 เห็นด้วย  ธรรมนูญสู่สุขภาพต าบล  ส่วนหมวดที่  4 ข้อ 22 ปลูกผัก 5  สี  
   เมล็ดพันธุ์องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง  มีนักวิชาการเกษตรอยู่ น่าจะมีงบประมาณ  
   พอจัดหาเมล็ดพันธุ์ได้  และปรึกษาฝุายบริหารต าบลกุดชุมแสง 
นายสุวรรณ  รักษาภักดี -  ส.อบต. หมู่  8  หมวดที่ 8 วัยรุ่นตั้งใจเรียนช่วยพ่อแม่ท างาน ปัญหา คือ ไม่เรียน อาชีพไม่
   มี ปัญหาสังคมที่เกิดความอยากจน 
ประธานสภาฯ  -  มีท่านใดจะสอบถามหรือเพ่ิมเติมอีก 
   -  ไม่มี 
ที่ประชุม  -  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี   4 เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 
   4.1  เพื่อให้สภาพิจารณาขออนุญาตในการเปิดสถานีบริการ น้ ามันในหมู่บ้าน  หมู่ที่  17 
ประธานสภาฯ  -  ตามท่ีได้รับัหนังสือ บ้านเลขที่ 124 หมู่ 17 ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ. ชัยภูมิ ลงวันที่ 
   1 ก.พ. 2564  และความเห็นของผู้บริหาร  เรื่อง ขออนุญาตในการเปิดสถานีบริการน้ ามันใน
   หมู่บ้าน หมู่ที่ 17 
   -  เชิญคณะผู้บริหารหรือตัวแทนผู้ที่ได้รับมอบหมาย  ได้น าหลักการและเหตุผลต่อสภา      
นางณัฐนันท์  จันทร์ทรานราศรี -  อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 124 หมู่ที่ 17 ต. กุดชุมแสง  อ. หนองบัวแดง จ. ชัยภูมิ  มี
   ความประสงค์  ที่จะขออนุญาตในการเปิดสถานีบริการน้ ามันในหมู่บ้าน  ซึ่งเป็น  ปั้มน้ ามัน
   ขนาดเล็กในชุมชน  สถานที่ประกอบการอยู่ในพ้ืนที่  ที่ดิน  สปก. 4-01  ในการเปิดดสถานี
   บริการน้ ามัน เพื่อจุดประสงค์ให้คนในชุมชนและเก๖รได้ใช้บริการ  เป็นแหล่งให้บริการน้ ามัน



   ที่ สะดวก สบายต่อเกษตรและประชาชนทั่วไป  โดยไม่ส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่ต่อชุมชน  ต่อ
   สังคม  และสิ่งแวดล้อม  ในการขออนุญาตเปิดสถานีบริการน้ ามัน ได้ผ่านการประชุมลงมติ 
   เป็นเอกฉันท์ ของการประชุมหมู่บ้าน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
    ดังนั้น ดิฉัน จึงเรียนมาเพ่ือขออนุญาตในการเปิดสถานีบริการน้ ามัน ต่อสภาองค์การ
   บริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง  โดยผ่านทางสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง  เพ่ือขอ
   ความอนุเคราะห์  ทางสภาประชุม พิจารณา ลงมติให้ความเห็นชอบเพื่อที่ดิฉัน  จะได้น า 
   เอกสารการลงมติของที่ประชุม  ไปเป็นส่วนประกอบ  เรื่อง  ขออนุญาต จัดสรรที่ดิน เพ่ือใช้
   ส าหรับท ากิจการที่เป็นการสนับสนุนเกี่ยวข้องกับการปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตรกรรม  ต่อ
   ส านักงานปฏิรูปที่ดิน  เพื่อการเกษตรกรรม  จังหวัดชัยภูมิ  ต่อไป 
นายวิเชียร พงษ์จันทร์ -  ส.อบต. หมู่ 14  เห็นด้วยพี่น้องประชาชนได้รับความสะดวก  สบายในการใช้บริการ 
นายสุวรรณ รักษาภักดี -  ส.อบต. หมู่ 7  เป็นสิ่งที่ดีท่ีผ่านสภา เป็นการประกอบอาชีพ เห็นด้วย 
นายมงคล กู้ภูเขียว -  ส.อบต. หมู่ 9 ผู้น าเสนอขอเปิดปั้มน้ าขนาดเล็ก พี่น้องประชาชนมีโอกาสและเป็นทางเลือก
   ของประชาชน สะดวก สบาย ราคา มีความเป็นธรรมต่อประชาชน 
ประธานสภาฯ  -  ขอมติที่ประชุม        
มตทิี่ประชุม   -    เห็นชอบ               25  เสียง 
    -    ไม่เห็นชอบ      -   เสียง 
    -    งดออกเสียง     3  เสียง 
   -  มติที่ประชุมเห็นชอบ  ให้สร้างสถานีบริการ น้ ามันในหมู่บ้าน  หมู่ที่  17  บ้านโนนชุมแสง  
   ต าบลกุดชุมแสง   อ าเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ 
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          4.2  เพื่อให้สภาพิจารณาขอความอนุเคราะห์รับรองทะเบียน วัดไร่แสงตะวันอาศรม 
        ธรรมส่างนกแก้ว หมู่ที่ 11  บ้านชุมชนพัฒนา 
ประธานสภาฯ  -  อ้างถึงหนังสือ  หมู่  11  บ้านชุมชนพัฒนา  ต.กุดชุมแสง  อ.หนองบัวแดง  จ. ชัยภูมิ  และ
   ความเห็นของผู้บริหาร  เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์รับรองจดทะเบียนวัดไร่แสงตะวันอาศรม
   ธรรมส่างนกแก้ว  หมู่ที่ 11  บ้านชุมชนพัฒนา  ลงวันที่  24 กุมภาพันธ์  2564  เพ่ือเสนอเข้า
   ที่ประชุมสภา  เห็นว่ามีความจ าเป็นและส าคัญที่จะต้องให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลได้
   พิจารณาให้ความเห็นชอบจึงบรรจุเข้าระเบียบที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ก่อน
   สภาองค์การบริหารส่วนต าบลจะได้อภิปรายและลงมติเห็นชอบ   
   -  เชิญผู้บริหารหรือตัวแทนที่ได้รับมอบหมาย  เสนอญัตติได้น าเสนอหลักการและเหตุผล   
พระครูสังฆรักษ ์  -  เจ้าอาวาทวัดปุาศิลางาม (วัดเต่า)  เพ่ือยกฐานะที่มีอยู่เดิมให้เป็นวัดที่ถูกต้องตามกฎหมาย
   ยื่นต่อการปกครองของคณะสงฆ์  เพ่ือเป็นที่สถานที่ประกอบกิจสงฆ์  และประกอบศาสนพิธี  
   ของประชาชนทั่วไปอย่างถาวรสืบไป  เพ่ือเป็นศูนย์รวมและสัญลักษณ์ของธรรมศิลธรรม 
   จริยธรรม ของหมู่บ้านชุมชน  เรื่องรายงานขอใช้ที่ดินของทางราชการ  เพื่อสร้างวัดตาม 
   รายละเอียดดังนี้ 



นายหนูเจน พรมเดื่อ -  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่  11  กระผมผู้ยื่นรายงานขอใช้ที่ดิน  นายหนูเจน  พรมเดื่อ  หมู่  11         
   บ้านชุมชนพัฒนา  ต าบลกุดชุมแสง  อ าเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ  ได้จัดท ารายงาน  
   และเสนอโครงการเพ่ือขออนุญาตใช้ที่ดินทางราชการ  เพ่ือสร้างวัดซึ่งที่ดินอยู่ในความดูแล
   ของส านักงานปฎิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.)  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ตั้งอยู่  บ้านชุมชนพัฒนา  
   หมู่  11  ต าบลกุดชุมแสง  อ าเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ  จ านวน 38 ไร่ 0 งาน 55 
   ตารางวา  เพ่ือการขออนุญาตให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ระเบียบขั้นตอนของทางราชการ  
   กระผมจึงขอน าเสนอรายงานให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลได้ทราบ  เพ่ือประกอบการ
   พิจารณา  ดังนี้ 
   1.  ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญแก่ประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง 
       1.1  มลภาวะทางเสียง 
    -  วัดจะใช้เครื่องกระจายเสียงเท่าท่ีมีความจ าเป็นเท่านั้น  เช่นการ  
   ประชาสัมพันธ์งานเทศกาลประจ าปี  หรือมีงานส าคัญ  ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนเท่านั้น  
   และจะใช้ระดับเสียงตามที่กฎหมายก าหนเพ่ือไม่ให้รบกวนประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง 
      

       1.2  การก าจัดขยะ  มูลฝอย 
        -  วัดจัดให้มีการก าจัดเศษอาหาร  โดยมีการแยกขยะเปียก  ขยะแห้ง  ขยะที่ที่ 
   เป็นพลาสติก  ขยะที่เป็นพิษ  ออกต่างหาก  น าไปรีไซเคิล  ฝังกลบหรือท าลาย อย่างถูกวิธี  
   เพ่ือไม่ให้เป็นพิษ  หรือส่งกลิ่นรบกวนประชาชน 
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       1.3  ความเป็นระเบียบของวัด 
    -  มีกฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับท่ีชัดเจน  ติดประกาศไว้  ให้รับทราบทั่วกัน   
   ส าหรับพระภิกษุสามเณรที่พ านักอยู่ที่วัด  มีบทลงโทษ  สามารถบังคับใช้ได้ ส าหรับ 
   พระภิกษุ  สามเณร  ที่ละเมิด  เพ่ือไม่ก่อให้เกิดความวุ่นวายในวัด จนท าให้ประชาชน    
   เกิดความเดือดร้อนร าคาญ 
    -  มีประกาศ  ข้อห้าม  ในการน าสุนัข  หรือสัตว์เลี้ยงมาปล่อยท่ีวัด  ท าให้เกิด 
   ภาระแก่วัด  หากพบเห็น  มีบทลงโทษปรับ  และให้น าสัตว์เลี้ ยงกลับไปรับผิดชอบเอง      
   เพ่ือไม่ให้เกิดความสกปรกแก่บริเวณวัดประชาชนที่เข้ามาใช้ บริการของวัดจะไม่ เสี่ ยงต่อ
   การเกิดโรคติดต่อจากสัตว์เลี้ยง 
    -  บุคคลใด  จะมาพักอาศัยที่วัด    ต้องรับการอนุญาตจากเจ้าอาวาส  และ 
    ผู้ปกครองหมู่บ้าน  เพ่ือปูองกันมิจฉาชีพ  ผู้ไม่หวังดีต่อพระศาสนา  และคนต่างด้าวเข้า 
   เมืองผิดกฎหมาย  เพื่อเป็นการปูองกันบุคคลเหล่านี้ก่อความเดือดร้อนให้ประชาชนที่อยู่ 
   ใกล้เคียงและเพ่ือความมั่นคงของชาติ     
   2.  ไม่ขัดต่อการปกครองระอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
           2.1  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
    -  เป็นหน่วยเลือกตั้งระดับท้องถิ่น  และระดับชาติ  เช่น  การเลือกตั้ง ผู้ใหญ่บ้าน  
   การเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล  การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
    -  เป็นสถานที่ประชุมระดับหมู่บ้าน  เช่น  ประชุมประจ าเดือนหมู่บ้านประชาคม
   หมู่บ้านประชุมกลุ่มพลังมวลชนต่าง ๆ 
   3.  ไม่ก่อให้เกิดความแตกแยกแก่ประชาชน 



            3.1  การสร้างความสามัคคี 
            -  วัดจัดกิจกรรมประเพณีต่าง ๆ  เช่น  ขนทรายเข้าวัด  วันผู้สูงอายุ  สรงน้ าพระ  
   สรงน้ าผู้ใหญ่  บุพการี  วันครอบครัว  ในเทศกาลสงกรานต์   เพ่ือให้เกิดความรัก ความ 
   สามัคคีแครอบครัว  แก่ครอบครัว  และชุมชน 
    -  วัดจัดให้มีกิจกรรมทอดกฐิน  ผ้าปุา  ในเทศกาลกฐิน  และเทศกาลวันส าคัญ 
   ทางพุทธศาสนา       
 

   4.  ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสภาพสิ่งแวดล้อม 
           4.1  การรักษาสิ่งแวดล้อม 
    -  วัดจัดให้มีการก าจัดเศษอาหาร โดยมีการแยกขยะเปียก  ขยะแห้ง  ขยะที่เป็น
   พลาสติก  ขยะที่เป็นพิษ  ออกต่างหาก  น าไปรีไซเคิล  ฝังกลบหรือท าลายอย่างถูกวิธี  เพ่ือ
   ไม่ให้เป็นพิษ  หรือส่งกลิ่นรบกวนประชาชน 
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          4.2  การบ าบัดของเสียและขยะ 
    -  ห้องสุขา  ใช้ระบบบ่อพักบ าบัดน้ าเสีย  ก่อนปล่อยทิ้งลงสู่ธรรมชาติ 
    -  ใบไม้กวาดกองท าปุ๋ยหมัก 
   5.  มีความเหมาะสม  จ าเป็นต้องมีศาสนสถาน 
           5.1  ความจ าเป็น 
    -  เนื่องจากบ้านโนนชุมแสง  หมู่  14  ต าบลกุดชุมแสง  อ าเภอหนองบัวแดง   
   จังหวัดชัยภูมิ  ประชาชนทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ  จ าเป็นอย่างยิ่งต้องมีศาสนสถาน  เพื่อ
   ประกอบศาสนกิจประจ าหมู่บ้าน 
           5.2  ความเหมาะสม 
    -  เหมาะสมส าหรับการสร้างวัด  ตั้งวัด  สถานที่ตั้งวัด  ไม่เบียดเบียนที่ดินของ 
   ประชาชน  อยู่ในรัศมีที่ประชาชนสามารถเดินทางไปประกอบกิจกรรมทางพระพุทธได้ 
   สะดวก  ปลอดภัย   
พระครูสังฆรักษ์  -  จึงน าเสนอเรื่อง  เพ่ือขอความอนุเคราะห์  สภาได้พิจารณาให้ความเห็นชอบจะได้ 
   ด าเนินการต่อไป   
ประธานสภาฯ  -  มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย 
นายส าเร็จ  แซ่ปึง -  ส.อบต. หมู่ 1  เห็นด้วย  เอกสารในการประกอบการพิจารณา  สมบรูณ์ทุกเรื่อง  สมควร
   สภาให้ความเห็นชอบ  เพราะเป็นสถานที่  จะต้องได้รับการพัฒนา  เป็นศูนย์ร่วมจิตใจ  ผู้คน
   ในชุมชนและต่างถิ่น  เหมาะสมที่จะเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม       

นายส าเนียง ขวัญมา -  ส.อบต.  หมู่ที่  4  เห็นด้วยในการเสียสละที่ดินและมีความหวังในการจัดตั้งวัด  
    และเห็นด้วยจุดวัตถุประสงค์ของชาวบ้าน 
นายสุวรรณ์ รักษาภักดี -  ส.อบต.  หมู่ที่  7  เห็นด้วย  ในวัตถุประสงค์  ขอจัดตั้งวัดปุาศิลารัตน์ตามขั้นตอนขอให้
   ติดตามอย่างจริงจัง  ให้ถูกระเบียบตามกฎระเบียบ  
นายสุรจิตร ปิยานุรักษ์ -  รองนายก องค์การบริหารต าบลกุดชุมแสง วัดคือวัดจิตใจ วัดคุณงานความดี เห็นด้วยใน
   การจัดตั้งวัดวัดไร่แสงตะวันอาศรม ธรรมส่างนกแก้ว หมู่ที่ 11  บ้านชุมชนพัฒนา 



นายมงคล  กู้ภูเขียว -  ส.อบต. หมู่ 9  เพ่ือเป็นประโยชน์ในทางพุทธศาสนาขออนุญาตในการสร้างวัด เห็นด้วย
   เอกสารน่าจะสมบรูณ์  ในอนาคตน่าจะร่มรื่น อุดมไปด้วยปุา สัตว์ สงบเหมาะการปฏิบัติธรรม
   และตั้งจิตใจ ชาวพุทธ ประชาชน ภายในต าบลกุดชุแสง และบุคคลภายนนอก  
 
 
 
 
 
 
       -22- 

 

ประธานสภาฯ  -  ขอมติที่ประชุม        
มตทิี่ประชุม   -    เห็นชอบ               27  เสียง 
    -    ไม่เห็นชอบ      -   เสียง 
    -    งดออกเสียง     2  เสียง 
   -  มติที่ประชุมเห็นชอบ  ให้สร้างและจัดต้ังวัดไร่แสงตะวันอาศรม         
   ธรรมส่างนกแก้ว หมู่ที่ 11  บ้านชุมชนพัฒนา  ต าบลกุดชุมแสง   อ าเภอหนองบัวแดง   
   จังหวัดชัยภูมิ 
 

                              4.3  เพื่อให้สภาพิจารณาการโอนงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ  2564   
   เพื่อตั้งรายการใหม่ 
ประธานสภาฯ              -  ได้รับญัตติเป็น บันทึกข้อความ ส่วนราชการ กองช่าง  องค์การบริหารส่วน 

   ต าบลกุดชุมแสง ที ่ชย 71501/-  ลงวันที่  4  มีนาคม  2564  เรื่อง  ขออนุมัติโอน    
   งบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติ ประจ าปีงบประมาณ  2564  

   -  เชิญคณะผู้บริหารหรือตัวแทนผู้ที่ได้รับมอบหมาย  ได้น าหลักการและเหตุผลต่อสภา        
         เพ่ือประกอบการพิจารณา 

หัวหน้าส านักปลัด เรื่องเดิม 
    ตามที่ ส านักปลัด  ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติประจ าปีงบประมาณ  
   2564 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ
   ภายใน  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทค่าครุภัณฑ์อ่ืน  งบประมาณอนุมัติ       
   85,000.00 บาท  นั้น    

   ข้อเสนอเพื่อพิจารณา  

    ตามที่ ส านักปลัด ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติประจ าปีงบประมาณ 
   2564  แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ
   ภายใน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์อ่ืน งบประมาณอนุมัติ          
   85,000.00 บาท นั้น 
   

   โอนลด  แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ
   ภายใน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์อ่ืน รายการ สัญญาณไฟกระพริบ
   พร้อมเสียงประจ ารถบรรทุกน้ า 6 ล้อ งบประมาณอนุมัติ  25 ,000.00  บาท งบประมาณ



   คงเหลือ  25,000.00  บาท งบประมาณโอนลด  25,000.00  บาท งบประมาณคงเหลือหลัง
   โอนลด  0  บาท 
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 ตั้งรายการใหม่  แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา 
   ความสงบภายใน งบด าเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายการ 
   สัญญาณไฟกระพริบพร้อมเสียงประจ ารถบรรทุกน้ า 6 ล้อ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสัญญาณไฟ
   กระพริบพร้อมเสียงเตือน ประจ ารถบรรทุกน้ า 6 ล้อ 1 คัน งบประมาณ  25,000.00 บาท 

 โอนลด  แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
   งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์อ่ืน รายการ เครื่องวัดปริมาณน้ าฝนประจ าองค์การ
   ปกครองท้องถิ่น อบต.กุดชุมแสง งบประมาณอนุมัติ 6,000.00 บาท งบประมาณคงเหลือก่อน โอน
   ลด  6,000.00 บาท  งบประมาณโอนลด  6,000.00 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด  0  บาท 

 ตั้งรายการใหม่  แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ
   ภายใน งบด าเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ เครื่องวัด
   ปริมาณน้ าฝนประจ า อบต.กุดชุมแสง เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องวัดปริมาณน้ าฝนประจ าที่ท าการ 
   อบต.กุดชุมแสง  งบประมาณ  6,000.00  บาท 

  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ท าให้ 
   ลักษณะ ปริมาณคุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติ
   ของสภาท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร 
   ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2563 หมวด 4 ข้อ 27 

ประธานสภาฯ  -   มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย 
   -  ไม่มี 
   -  ขอมติที่ประชุม        
มตทิี่ประชุม   -    เห็นชอบ               24  เสียง 
    -    ไม่เห็นชอบ      -   เสียง 
    -    งดออกเสียง     4  เสียง 
   -  มติที่ประชุมเห็นชอบ  มติที่ประชุมเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
   งบประมาณ  2564  เพ่ือตั้งรายการใหม่  เป็นจ านวนเงิน  31,000.00  บาท                            
   (-สามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-) 

 

ระเบียบวาระท่ี  5   เรื่อง  อ่ืน ๆ 
ประธานสภาฯ  -   มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ 
นายชัย  ได้พร  -  ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพแผนพัฒนาท้องถิ่นและ 
   ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาแผนชุมชน  ประจ าปี  2564  มีตารางก าหนดทุกหมู่บ้านตาม
   ละเอียดที่แจ้งให้ทราบแล้วนั้น 
 
 
       -24- 

 



นายวิเชียร พงษ์จันทร์ -  ส.อบต. หมู่ 14  ไฟฟูาสว่างภายในหมู่บ้าน  ขอความอนุเคราะห์คณะผู้บริหาร  แจ้งให้ช่าง
   ไฟฟูาออกไปซ่อมไฟฟูาแสงสว่างให้ด้วยครับ  เพ่ือความสว่างของพ่ีน้องประชาชน 
ประธานสภาฯ  -   มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีก 
   -  ไม่มี 
   -  สภาได้พิจารณาครบทุกวาระแล้ว      
   ปิดประชุมเวลา 13.00  น. 

 
 
 

                                              (ลงชื่อ).....................................................ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม     
                                  (นายสถิตย ์  จันทร์ขามปูอม) 
                                                              เลขานุการสภา  อบต.กุดชุมแสง  
    
 
 

      (ลงชื่อ)....................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                                                    (นายพินิจ    สวัสดิ์ศรี) 

                                                           คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

    
 

     (ลงชื่อ)....................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม       
                                                                  (นายสถาปนิกร   ยศรุ่งเรือง)                                           
            คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  

                             
 

     (ลงชื่อ)..................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม              
         (นายนิคม   ทักษิณสิทธิ์) 
            คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                                                                                   

                                              (ลงชื่อ).................................................ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                                                   (นายนิยม  หาญแท้) 
                                                              ประธานสภา อบต.กุดชุมแสง 

 

 

 

 

 
 


