
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่   

สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  3  ประจ าปี  พ.ศ. 2563 

วันที่  24  สิงหาคม  พ.ศ. 2563 

ณ  หอ้งประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

********************** 

 ผู้มาประชุม 

ที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ 

1. นายบุญจันทร์   เลิศวิไล ประธานสภา อบต. บุญจันทร์   เลิศวิไล 

2. นายสมใจ  ดาหนองเป็ด รองประธานสภา อบต. สมใจ  ดาหนองเป็ด 

3. นายเสาร์   เต้หนองเป็ด สมาชิกสภา อบต. เสาร ์   เต้หนองเป็ด 

4. นางสุรีรัตน ์ พาจันทร์ สมาชิกสภา อบต. สุรีรัตน์  พาจันทร์ 

5. นายเด่น  สิงห์ชัย สมาชิกสภา อบต. เด่น  สิงหชั์ย 

6. นายประดิษฐ์  ถาวงค์กลาง สมาชิกสภา อบต. ประดิษฐ์  ถาวงค์กลาง 

7. นายคมสันต์  นาสมพงษ์ สมาชิกสภา อบต. คมสันต์  นาสมพงษ์ 

8. นายประมงค์  สพีลเล่ห์ สมาชิกสภา อบต. ประมงค ์ สพีลเล่ห์ 

9. นายอนัน   ค าพร สมาชิกสภา อบต. อนนั    ค าพร 

10. นายสมพงษ์  เทียงดี สมาชิกสภา อบต. สมพงษ์  เทียงดี 

11. นายค าแปลง  นะวะสี สมาชิกสภา อบต. ค าแปลง  นะวะสี 

12. นางบุญมี  หล้าค าภา สมาชิกสภา อบต. บุญมี  หล้าค าภา 

13. นายณัฐพงษ์    ป้องขันธ์ สมาชิกสภา อบต. ณัฐพงษ์    ป้องขันธ์ 

14. นางกัลยา   ประจ าเมือง สมาชิกสภา อบต. กัลยา   ประจ าเมือง 

15. นายคุณาสิน  ชิมช้า สมาชิกสภา อบต. คุณาสนิ  ชิมช้า 

16. นายสมร  บัวผัน สมาชิกสภา อบต. สมร  บัวผัน 

17. นายไสว  วงษ์ชาลี สมาชิกสภา อบต. ไสว  วงษ์ชาลี 

18. นายเตรยีม  แสนประกอบ เลขานุการสภา อบต. เตรียม  แสนประกอบ 

 

ผูไ้ม่มาประชุม  

ที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

 -   
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

ที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ 

1. นายโกสิต         บุญเสนา นายก อบต. โกสิต       บุญเสนา 

2. นายชาติกล้า     ปะติตัง รองนายก อบต. ชาติกล้า     ปะติตัง 

3. นายธนดล  โควินทะสูตร รองนายก อบต. ธนดล  โควินทะสูตร 

4. นายไสว  แก้วศรฟีอง เลขานุการนายก  อบต. ไสว  แก้วศรฟีอง 

5. นางนฤชล  พิมเพ็ง ปลัด อบต. นฤชล  พิมเพ็ง 

6. นายสงวน  อุปราช ก านัน สงวน  อุปราช 

7. นายสนั่น  ห่อยไธสง ผญบ.โนนศิลา  ม.8 สนั่น  ห่อยไธสง 

8. นายพิษณุ  หลอดค า นักพัฒนาชุมชน พิษณุ  หลอดค า 

9. นายบุญเลิศ  กันโยทา ผญบ.หว้ยข่าเฒ่า  ม.2 บุญเลิศ  กันโยทา 

10. นายประยุทธ  กันโยทา ผญบ.โนนศรีสงา่  ม.4 ประยุทธ  กันโยทา 

11. นายสมบัติ  เรยีนพิษ ผญบ.โนนมะค่า  ม.6 สมบัติ  เรียนพิษ 

12. นายพัฒนา  กองเกิด ผญบ.หว้ยเชือก  ม.9 พัฒนา  กองเกิด 

13. นางบุญเยี่ยม  พลพวก ผญบ.หนองเป็ด  ม.1 บุญเยี่ยม  พลพวก 

14. นางวิไลวรรณ  นุชิต ผช.ผญบ.โนนศรีทอง  ม.5 วิไลวรรณ  นุชิต 

15. ว่าที่รอ้ยตรีรุง่พงษ์  ธรรมพงษ์ ครู  คศ.3 ว่าที่รอ้ยตรีรุง่พงษ์  ธรรมพงษ์ 

16. นายบรรเจดิ  โครักษา ผช.ผญบ.หว้ยโกเตี้ย  ม.11 บรรเจดิ  โครักษา 

17. นายส าอาง  พันธ์พุฒ ผญบ.หว้ยโกเตีย้  ม.11 ส าอาง  พันธ์พุฒ 

18. นายนพดล  พลธรรม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นพดล  พลธรรม 

มผีูเ้ข้าประชุม  จ านวน  18  ท่าน  และผูเ้ข้าร่วมประชุม  จ านวน  18  ท่าน 

เริ่มประชุมเวลา  10.00  น.   

 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายเตรียม   แสนประกอบ  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  

นับองค์ประชุมแล้วมีผู้เข้าประชุม  จ านวน  18  ท่าน  และผู้เข้าร่วมประชุม  18  ท่าน  ถือว่าครบองค์ประชุมจึงขอ

เชิญ  นายบุญจันทร์   เลิศวิไล  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  จุดธูป  เทียน  เพื่อบูชาพระ

รัตนตรัย  และกล่าวเปิดประชุม  สภาสมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  3  ประจ าปี  พ.ศ. 2563  ตามระเบียบวาระ

อีกต่อไป 

ระเบียบวาระที่  1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ เชญิหัวหน้าพิษณุ  หลอดค า 

นายพิษณุ  หลอดค า นักพัฒนาชุมชน  ช านาญการ  แจ้ง  เรื่องการซ่อมแซมบ้านผู้ด้อยโอกาส  , ผู้ยากไร้ใน

ต าบลท่าใหญ่  ซึ่งมี  หมู่ 1 , 6 , 8  ที่เข้าเกณฑ์ในการพิจารณาของคณะกรรมการ  ส่วนที่

เหลือนัน้ไม่เข้าหลักเกณฑ์ถือว่าสภาพบ้านยังแนน่หนาดีอยู่  ส าหรับ  หมู่ 6  จะท าหอ้งให้มี 
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ความสะอาดปลอดภัยต่อการตดิเชื้อ  เพราะเจ้าของบ้านป่วยโรคไตและทหารขอเข้าร่วมใน

การก่อสร้างดว้ย 

นายสนั่น  ห่อยไธสง ผญบ.โนนศิลา  แจ้งบุญทอดเทียนพรรษา  ซึ่งมีสถานที่คือหมู่ 8  บ้านโนนศลิา  ในวันที่   

19  กันยายน  2563  กิจกรรมที่มีการประกวด 

- ต้นเทียน 

- ฟ้อนร า 

- สรภญัญะ 

ในแต่ละหมู่บ้านจะได้มีผ้าป่าของแต่ละหมู่บ้านเข้าร่วมและรางวัลมรีะเบียนข้อก าหนด

ตามที่ได้ประชุมแลว้  ในการแห่รอบศาลาเพื่อใหเ้กิดความสวยงาม  อยากใหม้ีคณะฟ้อนร า

ขบวนแหร่อบศาลาดว้ยและยังเป็นการให้คะแนนคณะฟ้อนร าด้วย 

ก านันต าบล  แจ้งเรื่องที่เข้าร่วมประชุมที่อ าเภอและขอฝากบริหาร , สมาชิกสภาฯ  ให้ดูโครงการที่ 

เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ า  ส่วนเอกสารจะจัดส่งบริหารอีกครั้ง 

ว่าที่รอ้ยตรีรุง่พงษ์  ธรรมพงษ์ ครู  คศ.3  โรงเรียนบ้านโนนศรทีอง  เรื่องโครงการเศรษฐกิจพอเพียงได้เตรียม 

เอกสารเรียบร้อยแลว้ 

นายบุญเลิศ  กันโยทา ผญบ.หว้ยข่าเฒ่า  หมู่ 2  แจง้ 

- เรื่องกวนข้าวทิพย์ได้ท าการกวนมาแล้ว  8 – 9  ปี  และจะท าให้เป็นงานบุญประเพณี

ออกพรรษาตอ่ไป 

- เชญิทุกๆ  ท่านในการกวนข้าวทิพย์ทั้งกลางวันและกลางคนื  ในการแต่งกายแต่งกาย

ปกติ  ใส่ชุดขาว  ไม่ใส่หมวก  ถอดรองเท้า 

นายณัฐพงษ์  ป้องขันธ์ ส.อบต. หมู่ 7  แจ้งขอขอบคุณผูบ้ริหารและสมาชิกสภาฯ  ที่เสียสละเวลาไปเยี่ยมที่ 

โรงพยาบาล 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

   มติรับรองเป็นเอกฉันท์  18  ท่าน 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องกระทู้ถาม 

-ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

   4.1  เรือ่งการเสนอขอแปรญัตติในร่างข้อบัญญัติ  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่   

เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 

ประธานสภาฯ    ตามที่ผมได้รับรายงานจากคณะกรรมการแปรญัตติ  ซึ่งผมจะได้ช้ีแจงรายละเอียดตามที่ 

มตปิระชุมสภาได้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ  ในวันที่  

17  สิงหาคม  2563  ตั้งแต่เวลา  09.00 น.  เป็นต้นไป  จนถึงวันที่  19  สิงหาคม  2563  

เวลา  17.00 น.  ณ  หอ้งประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  ซึ่งเมื่อครบ 
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ก าหนดระยะเวลาที่ก าหนดแล้วนั้น  ปรากฏว่ามีผู้ยื่นค าแปรญัตติ  1  ราย  ได้แก่  นาย

สมใจ  ดาหนองเป็ด  สมาชิกสภา อบต.  หมู ่10  ขอแปรญัตติลดรายจา่ย  ดังนี ้

- ลดรายจ่าย  หมวดรายจ่ายงบกลาง  ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน  รายการเงิน

สมทบกองทุนส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ตั้งไว้  300,000.- บาท  ให้ลด

เหลือ  200,000.- บาท  ซึ่งอยู่ในร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  

เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  หนา้ 66   ข้อ  6 (1) 

โดยมี  นายประดิษฐ์  ถาวงค์กลาง  ส.อบต. หมู่ 2  และนายคุณาสิน  ชิมช้า  ส.อบต.     

หมู ่9  เป็นผู้รับรอง 

   ผมขออ่านรายงานการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติให้ที่ประชุมสภาฯ  ได้รับทราบ 

ดังตอ่ไปนี้ 

สรุปแล้วมคี าแปรญัตติ  1  ข้อ  ดังนั้นจะให้ที่ประชุมพิจารณาลงมตใินระเบียบวาระที่  3 

มตทิี่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

มตทิี่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่  3  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

3.1  การพิจารณาค าแปรญัตติว่า  การแปรญัตติลดรายจ่าย  หมวดรายจ่ายงบกลาง  

ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน  รายการเงินสมทบกองทุนส านักงานหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ  ตั้งไว้  300,000.- บาท  ให้ลดเหลือ  200,000.- บาท  ซึ่งอยู่ในร่างข้อบัญญัติ

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 

2564  หนา้ 66   ข้อ  6 (1) 

ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  เชญิ  นายสมใจ  ดาหนองเป็ด  ส.อบต.  หมู ่10  แถลงหลังจากนั้น   

คณะกรรมการได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นของตนจนเป็นการสมควรแล้ว  ประธาน

คณะกรรมการแปรญัตติจึงขอมติคณะกรรมการฯ  ว่าสมควรยื่นตามร่างเดิมหรือแก้ไข

ตามค าแปรญัตติ  โดยมีนายกรับรองตามกรรมการแปรญัตติดังกล่าว 

มตทิี่ประชุม  มีมติใหแ้ก้ไขตามค าแปรญัตติด้วยคะแนน  5  เสียง  ให้ยื่นตามร่างเดิม  ไม่มี  

งดออกเสียง  ไม่มี  แต่นายสมใจ  ดาหนองเป็ดขอสงวนค าแปรญัตติไว้ให้สภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลท่าใหญ่เป็นผู้ช้ีขาด  ดังนัน้  ผมขอเรียนเชญิผูย้ื่นค าแปรญัตติ  ชีแ้จง 

นายสมใจ  ดาหนองเป็ด  รองประธานสภาฯ  ช้ีแจงค าแปรญัตติ 

หมวดรายจ่ายงบกลาง  ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน  รายการเงินสมทบกองทุน

ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ตั้งไว้  300,000.- บาท  ให้ลดเหลือ  200,000.- 

บาท  ซึ่งอยู่ในร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  เรื่อง  งบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  หนา้ 66   ข้อ  6 (1)  ในเมื่อชีแ้จงตอ่สภาแล้ว   
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ผมขอมติเห็นชอบจากสภาฯให้แก้ไขตามค าแปรญัตติ  แปรลดจากงบกลาง  ประเภท

รายจ่ายตามขอ้ผูกพัน  เงินสมทบกองทุนส านักงานหลักประกันสุขภาพ  ไปเพิ่มในแผนงาน 

เคหะและชุมชน  หมวดรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทรายจ่ายค่าบ ารุงรักษา

และปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  จ านวน  100,000.- บาท  (หนึ่งแสนบาทถ้วน) รวมเป็น

เงนิทั้งหมดในหมวดดังกล่าว  จ านวน 976,000.- บาท  (เก้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) 

ประธานสภาฯ  ถามที่ประชุมว่ามีท่านใดสงสัยอะไรหรอืไม่ในเมื่อไม่ม ี ผมขอมตใินการเห็นชอบในการขอ 

แปรญัตติหรอืไม่   

มตเิห็นชอบเป็นเอกฉันท์  18  ท่าน 

งดออกเสียง  -  ท่าน 

4.2  เรื่องพิจารณาร่างขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 

ถามที่ประชุมในร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  เรื่อง  งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  มีขอ้สงสัยอะไรอีกหรอืไม่  ในเมื่อไม่มี  ผมขอถามมติที่

ประชุมสภาฯ  วา่รับร่างขอ้บัญญัติใหต้ราเป็นข้อกฎหมายขององค์การบริหารส่วนต าบลท่า

ใหญ่  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 

มตเิห็นชอบเป็นเอกฉันท์  18  ท่าน 

งดออกเสียง  -  ท่าน 

แจ้งให้นักวิเคราะหน์โยบายและแผน  จัดท ารูปเล่มสง่ให้สมาชิกสภาฯ  ตอ่ไป 

4.3  โอนงบประมาณรายจ่ายในการขออนุมัติการพิจารณาโอนเพิ่มงบประมาณรายจ่าย  

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563 

เชญิบริหารช้ีแจง 

นายก  อบต.  ชีแ้จง 

    แบบขอเสนอญัตติ 

ญัตติที ่  13  /2563 สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

   20   สิงหาคม  2563 

เรื่อง   ขอเสนอญัตติ 

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย  ในการขออนุมัติการพิจารณาโอนเพิ่ม

งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลท่าใหญ่ได้พิจารณา  ดังตอ่ไปนี้  

   โอนลด  จ านวน  2  รายการ 

แผนงานงบกลาง 

งานงบกลาง 

หมวดรายจา่ยงบกลาง 
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ประเภทรายจ่าย   

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ   เป็นเงิน  198,000.-  บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบีย้ยังชีพคนพิการ   เป็นเงิน  160,000.-  บาท 

โอนลด  จ านวน  2  รายการ  เป็นเงินทั้งสิน้  358,000.- บาท  (สามแสนห้าหมื่นแปดพัน

บาทถ้วน) 

ประธานสภาฯ  ถามที่ประชุมมที่านใดสงสัยหรอืไม่  ในการโอนลด  2  รายการ  ถ้าไม่มี  ผมขอถามมตใิน 

การเห็นชอบอนุมัติ 

มตเิห็นชอบเป็นเอกฉันท์  18  ท่าน 

งดออกเสียง  -  ท่าน 

นายก  อบต.  โอนเพิ่ม จ านวน   1  รายการ  

   แผนงานเคหะและชุมชน  

   งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

   งบลงทุน 

   หมวดรายจ่าย ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง 

   ประเภทรายจ่าย ค่าบ ารุงรักษา  และปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง  ซ่อมแซม  สิ่งปลูกสร้างต่างๆ  เช่น  อาคาร  ถนน  ฝายน้ า

ล้น  สะพาน  ฯลฯ    เป็นเงนิ  358,000.-  บาท 

รวมโอนเพิ่ม   จ านวน  1  รายการ   เป็นเงินทั้งสิ้น  358,000.- บาท  (สามแสนห้าหมื่น

แปดพันบาทถ้วน) 

เหตุผล 

เพื่อขออนุมัติต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  ในการพิจารณาการโอนเพิ่ม

งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563  จ านวน  1  รายการ  ด้วยเหตุนี ้ 

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  จึงขอโอนเพิ่มงบประมาณ  เพื่อให้เกิด

ประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนต าบลและเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  และเพื่อ

บรรเทาความเดือดรอ้นของประชาชน   

ข้อกฎหมาย 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  พ.ศ. 2541  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2 และ 2)  พ.ศ. 2543  หมวด 4 การโอนและ

แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า

ครุภัณฑ ์ ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง  ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้ง

จ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่เพื่อพจิารณาต่อไป 
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   ขอแสดงความนับถือ 

   โกสิต    บุญเสนา    
   (นายโกสิต    บุญเสนา) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

ประธานสภาฯ  ถามที่ประชุม ในการโอนเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563   

จ านวน  1  รายการ  มีท่านใดสอบถามอะไรหรอืไม่  ในเมื่อไม่มี  ผมขอถามมตใินการ

เห็นชอบอนุมัติ 

มตเิห็นชอบเป็นเอกฉันท์  18  ท่าน 

งดออกเสียง  -  ท่าน 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอใหม่ 

-ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ 

ประธานสภาฯ เชญิที่ประชุมสอบถาม 

นายก  อบต. ขอขอบคุณประธานสภาฯ  เจา้หน้าที่  ตลอดแนวคิดให้ความส าคัญของสภาฯ  แห่งนี้  

บริหารในการประชุมให้เจ้าหนา้ที่เกี่ยวข้องร่วมสังเกตุการณ์ 

ก านันต าบล แจ้งต่อประธานสภาฯ  ผ่านไปถึงบริหารในการจัดการน้ าทั้งระบบให้เยอะๆ 

นายก  อบต. สรุป  การบริหารจัดการน้ า  โครงการที่จะลงตอ้งส ารวจพื้นที่ก่อน  ว่าพืน้ที่นั้นมีปัญหา

หรอืไม่ครับ  เพื่อที่จะได้ด าเนินการ 

นายคุณาสิน  ชิมช้า ส.อบต.  ม.9  แจง้ 

- อยากใหร้ถแม็คโครไปขุดลอกสระโนนยอ  ให้กว้างขึ้น 

- เรื่องถนนก็อยากท าธนาคารน้ าแบบปิด  น่าจะหายผมได้ถามเจา้ของพื้นที่แลว้ 

- เรื่องกีฬา  อยากใหม้ีกิจกรรมเกิดขึ้น 

ประธานสภาฯ ถามที่ประชุม  เรื่อง  โครงการเพิ่มศักยภาพของสมาชิกในการศกึษาดูงาน  มที่านใดเสนอ 

 อะไร  ที่ไหนหรอืไม่ 

นายไสว  วงศช์าลี ส.อบต.  ม.10  เสนอ  อยากใหบ้ริหารตัดสินใจเลยครับ  สภาฯ  พร้องครับ 

นายก อบต. ขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่ใหค้วามส าคัญในการพิจารณาร่างขอ้บัญญัติ   

 งบประมาณรายจา่ย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

นายสมร  บัวผัน ส.อบต.  ม.9  เสนอปิดประชุม 

ประธานสภาฯ  ขอผูร้ับรอง  2  ท่าน 

 ผูร้ับรอง  1. นายไสว   วงศช์าลี ส.อบต.  ม.10 

    2. นายสมพงษ์ เทียงดี  ส.อบต.  ม.5 

 เราก็ประชุมกันมานานแล้ว  ในเมื่อมีผู้เสนอปิด  ผมขอบคุณท่านที่มาประชุมและผู้เข้าร่วม

ประชุมที่ได้รว่มพิจารณาร่างขอ้บัญญัติขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  ให้สมบูรณ์ 
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 ต่อไปในงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  เห็นว่าสมควรต่อเวลาแล้ว  

ผมขอปิดประชุมในสมัย สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  บัดนีค้รับ 

ปิดประชุมสภาเวลา   17.30  น. 

ลงช่ือ   เตรียม   แสนประกอบ   ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม    

         (นายเตรยีม แสนประกอบ) 

       เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

 

       ลงช่ือ   เสาร์  เต้หนองเป็ด   ผู้ตรวจรายงานการประชุม                                                                          

    (นายเสาร์  เต้หนองเป็ด) 

       ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

       ลงช่ือ   คมสันต์   นาสมพงษ์   ผูต้รวจรายงานการประชุม                                                                          

            (นายคมสันต ์  นาสมพงษ์) 

      กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

       ลงช่ือ     ไสว   วงศช์าลี     ผูต้รวจรายงานการประชุม                                                                          

      (นายไสว   วงศ์ชาลี) 

      กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

  รายงานการประชุมนี้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  ได้มีมติรับรองแล้ว  ในคราวการ

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  2  ประจ าปี  พ.ศ. 2563  เมื่อวันที่  

24  สิงหาคม  2563 

 

ลงช่ือ  บุญจันทร์     เลิศวิไล   ผูต้รวจรายงานการประชุม 

      (นายบุญจันทร์    เลิศวิไล) 

            ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 


