
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่   

สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  3  ประจ าปี  พ.ศ. 2564 

วันที่  24  สิงหาคม  พ.ศ. 2564 

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. นางนฤชล  พิมเพ็ง ปลัด อบต. นฤชล  พิมเพ็ง 

5. นายสงวน  อุปราช ก านัน สงวน  อุปราช 

6. นายสมชาย  จริยานันทกุล รองนายก  อบจ. สมชาย  จรยิานันทกุล 

7. นางพิกุล  เย็นสุวรรณ ผญบ.โนนศรีทอง  ม.5 พิกุล  เย็นสุวรรณ 

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

9. นางส ารวย  คชลัย ผอ.รพ.สต.โนนสะอาด ส ารวย  คชลัย 

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

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

12. นายสมบัติ  เรยีนพิศ ผญบ.โนนมะค่า  ม.6 สมบัติ  เรียนพิศ 

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

14. นางบังอร  กองเกิด ผช.ผญบ.หว้ยเชือก  ม.9 บังอร  กองเกิด 

15. นายนะโรง  ทนน้อย ผช.ผญบ.โนนส าราญ  ม.10 นะโรง  ทนน้อย 

16. นายประพันธ์  ปาทา ผญบ.โนนสะอาด  ม.3 ประพันธ์  ปาทา 

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

18. นายวัชระ  ขุนโนนเขวา ผอ.รพ.สต.โนนศรีสงา่ วัชระ  ขุนโนนเขวา 

19. นายอภิศักดิ์  อามาตย์ ปลัดอ าเภอหนองบัวแดง อภศิักดิ์  อามาตย์ 

20. นางชาลีสา  บุญเสนา หัวหนา้ส านักปลัด ชาลีสา  บุญเสนา 

มผีูเ้ข้าประชุม  จ านวน  18  ท่าน  และผูเ้ข้าร่วมประชุม  จ านวน  20  ท่าน 

เริ่มประชุมเวลา  10.00  น.   

 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายเตรียม   แสนประกอบ  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  

นับองค์ประชุมแล้วมีผู้เข้าประชุม  จ านวน  18  ท่าน  และผู้เข้าร่วมประชุม  20  ท่าน  ถือว่าครบองค์ประชุมจึงขอ

เชิญ  นายบุญจันทร์   เลิศวิไล  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  จุดธูป  เทียน  เพื่อบูชาพ ระ

รัตนตรัย  และกล่าวเปิดประชุม  สภาสมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  3  ประจ าปี  พ.ศ. 2564  ตามระเบียบวาระ

อีกต่อไป 

ระเบียบวาระที่  1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ - เรื่องสถานการณ์การเกิดโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรน่า 2019  (โควิด 19) 

   - เรื่องการตัง้อ าเภอใหม่  ขอผา่นสภาฯ  เพื่อขอความเห็นชอบ 
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นายก  อบต. แจ้ง   

- เรื่องประธานสภาฯ  ได้เชญิรองสมชาย  จริยานันทกุล  และ  สจ.อ านาจ  ศรีหลง   

เข้าร่วมประชุม 

- เรื่องขอผ่านการเห็นชอบของการต้ังอ าเภอใหม่ 

- เรื่องการขอมีบ้านเลขที่ใหม่ 

นายสมชาย  จริยานันทกุล  รองนายก  อบจ.  แจง้ 

- ท่าน  สจ.  อ านาจ  ศรีหลง  ท่านได้บอกอยู่เสมอว่า  เราต้องบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขให้กับ

ประชาชนในเรื่องถนนหนทาง , น้ า  เพื่อการเกษตร  ฯลฯ  ซึ่งในขณะนีก้ าลังผลักดัน

ถนนสายบ้านโนนศรสีง่าไปยังสายบ้านโนนตูม  งบประมาณ  2565  เห็นแนน่อน  

ส่วนตัวของกระผมจะเป็นภาครวมทั้งจังหวัด  แต่จ าได้ดีในอ าเภอหนองบัวแดง 

- เรื่องเครื่องจักรอีกสักหนอ่ยก็คงได้กลับมาอ าเภอหนองบัวแดง 

- เรื่องความเป็นห่วงคือการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า  2019  (โควิด 19)  ผญบ.  

ด่านแรก , สมาชิก  หรอืผูน้ าต่างๆ  จะต้องฉีดวัคซีน 

- มอบ  สจ. อ านาจ  ศรีหลง  ด าเนนิการในเรื่องการป้องกันโรคโควิด  รู้สกึดีใจที่เห็นพี่

น้องที่ตดิโรคโควิดมีจ านวนลดลง 

- เรื่องฝายหินทิ้งคูเมือง – ท่าใหญ่  ถ้ากั้นชาวต าบลท่าใหญ่ได้ผลประโยชนเ์ยอะมาก  

และจะต้องหาวิธีท ารางน้ าเพื่อการเกษตรของประชาชนต่อไป 

- เรื่องหัวขุดเจาะบ่อบาดาล  ขอเพิ่มอีก  2  หัว  และจะได้น ามาช่วยชาวต าบลท่าใหญ่

อีกต่อไป 

- มีปัญหาอะไรขอใหแ้จง้รองสมชาย  โทร.  081-8774483 

นายสนั่น  ห่อยไธสง ผญบ.  ม.8 

- การส ารวจโครงการขยายเขตการไฟฟ้า  ขอฝากในคราวหน้า  ม.8 , ม.3  ถึงต าบลถ้ า

วัวแดง 

- เอกสารครบแล้ว  12  หลัง  อกี  10  กว่าหลังก าลังด าเนินการครับ 

- ฝากรองนายก  อบจ. และ สจ. ช่วยผลักดันเรื่องไฟฟ้าของชาวต าบลท่าใหญ่ด้วยครับ 

รองนายก  อบจ. แจ้ง 

- เรื่องไฟฟ้า  อบจ.  อุดหนุนไม่ได้  ค่อนข้างล าบาก 

- เรื่องขยายใหพ้ี่นอ้งแล้ว  ไม่มีคนใครขอหมอ้ไฟฟ้าเลยฃ 

- ในการขอบ้านเลขที่เป็นหน้าที่ของ  อบต.  ในการรับรอง 

- ถ้าเป็นเรื่องถนน , สะพาน  จะหาวิธีให้ไม่ตอ้งรบกวน  อบต. 

นายอ านาจ  ศรีหลง สจ.  เขต  2   

- ได้เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมประชุมกับผู้น าประชาชนต าบลท่าใหญ่ 

- ท่านนายก  อบจ. , รองนายก สมชาย , สจ.  ทั้ง  3  ท่าน  จะร่วมกันพัฒนาอ าเภอ

หนองบัวแดงใหด้ีที่สุด 
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- ในการเจาะน้ าบาดาล  จะด าเนินการน าเครื่องจักรมาบริการทาง  อบต.ท่าใหญ่  ต่อไป 

- กระผมจะผลักดันพัฒนาร่วมกับต าบลท่าใหญ่  เพราะผูน้ า , บริหาร และสมาชิก  ไม่มี

ความขัดแย้ง  พร้อมที่จะพัฒนา  ขอกราบขอบคุณครับ 

นายก  อบต.    แจ้ง 

- รองนายก  อบจ.  ถือเป็นพี่ใหญ่  มี  สจ.  เป็นตัวเชื่อมความสามัคคีเป็นปัจจัยในการ

พัฒนาปกครองท้องถิ่น 

- เป้าหมายก็เป็นการพัฒนาเพื่อพี่นอ้งประชาชน 

- ประเด็นการท างานร่วมกัน  วันนี ้ อบจ.  ก็ได้มอบเตียง  20  เตียง  ในการรับมอบ

รับส่งก็จะด าเนินการต่อไป 

- อยากให ้ ผอ.รพ.สต.  ทั้ง  2  แหง่  แจง้การด าเนินงานให้เข้าใจในเรื่องการรับ  การ

น าส่งอาหาร  ตอ้งปรึกษาหารอืกัน  เพื่อด าเนินการตอ่ไป 

นายวัชระ  ขุนโนนเขวา ผอ.รพ.สต.โนนศรีสงา่  ส่วนการด าเนินงานของ  รพ.สต.  ทั้ง  2  แหง่  รว่มกันทั้ง  อบต. ,  

อสม. ฯลฯ  ในเดือนที่แล้วถือว่าเยอะ  การด าเนินการผู้ติดที่ยืนยันกับรอผลการตรวจตอ้ง

ท าการแยก  ที่  รพ.หนองบัวแดง  ผูป้่วยที่เป็นผู้ป่วยระดับสีเขียวใหม้ารักษาต่อที่  รพ.สต.

โนนศรีสง่า  25  เตียง  เหลือ  2  ส่วน  รพ.สต.โนนสะอาด  เตรียม  10  เตียง  ก าลัง

รักษา  2  ราย  ทั้ง  รพ.สต.  2  แหง่  สง่ที่  รพ.หนองบัวแดง  22  คน  ต่อไป  ก็คงจะ

กลับมาที่  รพ.สต.  ทั้ง  2  แห่ง  เรื่องเตียง  รพ.สต.ฌนนศรสีง่า  เต็มทั้ง  25  เตียง  ส่วน

ที่ขาด  เป็นเครื่องนอน  ขอฝากรองนายก  อบจ. , สจ.  และ  รพ.สต.  ทั้ง  2  แหง่  ถ้า

ช่วยได้ก็ขอขอบคุณครับ 

นางส ารวย  คชลัย ผอ.รพ.สต.โนนสะอาด  ศูนย์พักคอยที่  รร.บ้านภูนกเขียน  ประมาณ  30  เตียง  แออัดก็ 

ได้จัดตั้งศูนย์ที่  รพ.สต.  ทั้ง 2  แหง่  โดยได้รับความร่วมมอืจาก  อบต. , ปกครอง , อสม. 

และชาวบ้าน ฯลฯ  ช่วยในเรื่องเตรยีมความพร้อม 

- การกลับมาจากต่างจังหวัดของพี่นอ้ง  กลับมาจากพืน้ที่เสี่ยงทั้งต าบล  100  กว่าท่าน  

ในขณะนี้ได้รักษาคนไข้  รพ.สต.โนนสะอาด  2  ท่าน , รพ.สต.โนนศรีสงา่  2  ท่าน  

และรร.บ้านภูนกเขียน  2  ท่าน  มี  ม.8 , ม.3  และ  ม.11 

- อ าเภอหนองบัวแดงดังมากในการรักษาพี่นอ้งได้ยินก็อยากมารักษาที่ต าบลของเรา 

- ในการดูแลก็ถือวา่สมบูรณ์ในส่วนที่ขาดก็เป็นที่นอนและพัดลม 

นายก  อบต.  ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลท่าใหญ่  ก็ได้ส่งคณะครู  เจ้าหน้าที่ไปท าการตรวจ  คราวละ   

15  ท่าน  ผลการตรวจ  เป็นลบ  และก็จะส่งพนักงานเจา้หน้าที่ไปตรวจอกีต่อไป 

นายสมชาย  จริยานันทกุล  รองนายก  อบจ.  ได้ฟังการรายงานแลว้  ผมก็สบายใจ  สว่นเรื่องเครื่องนอน  ฯลฯ   

ถ้าขาดก็จะปรึกษากับ  สจ.  เพื่อด าเนนิการจัดสรรให้ชาวต าบลท่าใหญ่เรา  และแจง้ให้สง่

รายชื่อฉีดวัคซีน  อบต. , อสม. ให้ตดิต่อคุณหมอต่อไป 
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นายก  อบต.  กล่าว 

- ตามที่รองนายกแจง้การลงทะเบียนฉีดวัคซีนสมาชิก , รองนายก , สจ. และผูท้ี่ยังไม่

ฉีดวัคซีนใหส้่งรายชื่อนั้น  อบต.ท่าใหญ่  ได้สง่รายชื่อไปแล้วครับ 

- อบต.  ได้เตรยีมการจัดซื้อวัคซีน  แต่จองคิวไม่ได้ครับ 

- เรื่องงบด าเนินการเสร็จแล้ว  จงึเบิกงบได้ครับ 

- แมค่รัวท าอาหาร , ทีมงานส่งข้าว , กู้ภัย  พนักงานมีจ ากัดในการส่งอาหารและรับคน

จากต่างจังหวัด  เพื่อไปและกลับจากโรงพยาบาลหนองบัวแดง  แตต่้องด าเนินงาน

ต่อไป 

นายวัชระ  ขุนโนนเขวา ผอ.รพ.สต.โนนศรีสงา่  เรื่องศูนย์พักคอยที่จัดสร้าง  ด้าน  อบต.  ได้ช่วยแล้วเหมือนกัน   

รพ.สต.โนนสะอาดรวมทั้งการการสมทบ  อสม. , รพ.สต. และ หมู่บ้าน  รวมเป็นเงินทั้งสิน้  

68,200.- บาท 

นายก  อบต.  ขอเพิ่มเติมอกี  5,000.- บาท 

- เรื่องวัคซีนได้แจ้งไปแล้ว  พรุ่งนีไ้ด้โครต้าแหง่ละ  40  หลังจากนั้นก็ฉีดในส่วนของเข็ม 

3 เป็นซิโนแวค  ในวันที่  26  สิงหาคม  2564  วัคซีนของ  รพ.สต.โนนศรีสง่า  จ านวน  

170  โดส  รวม  2  แห่ง  340  โดส 

- กลุ่มอายุ  60  ปี  ที่เป็นโรคเรือ้รัง  กลุ่มเสี่ยงให้ลงทะเบียนที่  รพ.สต.  เริ่ม  25 – 30  

สิงหาคม  2564   

นายวัชระ  ขุนโนนเขวา ผอ.รพ.สต.โนนศรีสงา่  แจง้  จุดพักคอย  มติที่ประชุมในส่วนของอาหาร  ดว้ยความยินดี   

รพ.สต.โนนศรีสงา่  ก็พอด าเนินการได้ 

นายก  อบต.  ประเด็นศูนย์พักคอย  ทั้ง  2  แหง่  ประชาชน , อบต. และปกครอง ฯลฯ  ได้รว่มช่วยเหลอื 

เท่าๆ  กัน 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

   มติรับรองเป็นเอกฉันท์  18  ท่าน 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องกระทู้ถาม 

-ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

ประธานสภาฯ    4.1  เรื่องพิจารณาการขอตั้งอ าเภอใหม่ 

   เชญิปลัดอ าเภอหนองบัวแดง  ชีแ้จงครับ 

นายอภิศักดิ์  อามาตย์ ปลัดอ าเภอหนองบัวแดง  ชี้แจง  ในหลักเกณฑ์ในการขอมตผิ่านสภาฯ ในความเห็นชอบ 

   หลักเกณฑ์การจัดตั้งกิ่งอ าเภอและอ าเภอ 

คณะรัฐมนตรไีด้ประชุมปรึกษา  เมื่อวันที่  2  พฤศจกิายน  2547  มีมติเห็นชอบ

หลักเกณฑ์การจัดตั้งกิ่งอ าเภอและอ าเภอ  ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ  ดังนี้ 

1. การจัดตัง้กิ่งอ าเภอ 

1. มีราษฎรไม่น้อยกว่า  25,000  คน 
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2. มีต าบล  4  ต าบลขึน้ไป 

3. ที่วา่การกิ่งอ าเภอควรมีระยะหา่งจากที่วา่การอ าเภอไม่น้อยกว่า  20  กิโลเมตร  

ทั้งนีใ้ห้ใชข้้อมูลสารสนเทศภูมศิาสตร์  (GIS)  และข้อเท็จจริงจากการส ารวจของ

จังหวัด  น ามาประกอบการพิจารณา 

4. ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาต าบลหรือสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ที่

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจ าอ าเภอ  ที่ประชุมหัวหนา้ส่วนราชการประจ า

จังหวัดตามล าดับ 

2. การจัดตัง้อ าเภอ 

1. ได้รับการจัดตัง้เป็นกิ่งอ าเภอมาแล้วไม่น้อยกว่า  5  ปี 

2. มีราษฎรไม่น้อยกว่า  35,000  คน 

3. ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  และที่

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดตามล าดับ 

3. การจัดตัง้กิ่งอ าเภอและอ าเภอกรณีที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ขอ้ 1  และ 2 

หากการพิจารณาตั้งกิ่งอ าเภอและอ าเภอไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์  ข้อ 1 และข้อ 2  

แตม่ีเหตุผลความจ าเป็นพิเศษทางภูมิประเทศ  เศรษฐกิจ  สังคม  การเมอืงการ

ปกครองหรอืความมั่นคง  เช่น 

1. พืน้ที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

2. พืน้ที่ปัญหาดา้นความไม่สงบเรียบร้อย 

3. พืน้ที่ชายแดน 

4. พืน้ที่โครงการพระราชด าริ ฯลฯ 

ให้กระทรวงมหาดไทยเสนอคณะรัฐมนตรพีิจารณาจัดตั้งเป็นกรณีไป 

ประธานสภาฯ  เชญิที่ประชุมซักถาม 

นายไสว  วงศช์าลี ส.อบต.  ม.10  ถาม 

- ถ้าเรามีมติเห็นชอบแล้ว  จะมีผลกระทบอ าเภอเก่าเราหรอืไม่ครับ 

ประธานสภาฯ  สอบถาม 

- เรื่องป่าไม้ในพืน้ที่ที่จะจัดตัง้อ าเภอใหม่ 

- ในกรณีที่ไม่เห็นดว้ย  5  หมู่บ้าน  จะท าอย่างไรครับ 

นายคุณาสิน  ชิมช้า ส.อบต.  ม.9 

- เห็นด้วยในการจัดตั้งอ าเภอใหม่  เพราะผมเป็นพ่อค้าจะได้มทีี่ค้าขายเยอะๆ  ครับ 

นายก  อบต.  การพิจารณาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัง้อ าเภอใหม่  ประเด็นที่ผมตั้งขอ้สังเกต  ผู้ที่ 

เห็นด้วยมีมากครับ  ส่วนที่ไม่เห็นด้วยก็คงจะมีน้อย  เรื่องผลกระทบก็อาจจะกระทบ

บางสว่นอย่างพื้นที่ตอ้งลดลงอยู่แล้ว  สว่นคนที่ไม่เห็นชอบ  เชน่  การสร้างฝายน้ าล้น , 

อ่างเก็บน้ า  ในบริเวณก่อตั้งอ าเภอจะเห็นด้วยหรอืไม่  อย่างไรก็ส่วนนอ้ย 
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นางสุรีรัตน ์ พาจันทร์ ส.อบต.  ม.1 

- เนือ้ที่  280  ไร่  เป็น  สปก.  หรอื  ภ.ทบ.5  ฯลฯ  จะเกี่ยวกับป่าไม้หรอืเปล่าค่ะ 

นายอภิศักดิ์  อามาตย์ ปลัดอ าเภอหนองบัวแดง  พืน้ที่สถานที่ตั้ง  หลังที่ท าการ  อบต.วังชมภู  เป็นพืน้ที่ 

สาธารณะมีเนื้อที่  280  ไร่  ช่ืออ าเภอใหม่  ชื่อ  ต้นน้ าชี  ในวันนีก้็มาชีแ้จงเรื่องระเบียบ  

กฎหมาย  ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เรยีนเบือ้งตน้ 

นายก  อบต.  ถ้ามติ  ครม.  ในประเด็นต่างๆ  ต าบลท่าใหญ่ขอเสนอใหย้กเลิก  สปก.  ทั้งอ าเภอหนอง 

บัวแดง  ขอมต ิ ครม.  ยกเลิกครับ  ถ้าสามารถท าได้ก็จะเป็นการดี 

ประธานสภาฯ  ถามที่ประชุมมที่านใดต้องการสอบถามอกีหรอืไม่ครับ  ในเมื่อไม่มกีระผมขอถามมติท่าน 

ใดเห็นชอบในการจัดตั้งอ าเภอใหม ่ ช่ืออ าเภอ  ต้นน้ าชี  สถานที่หลังที่ท าการ  อบต.วัง

ชมภู  เป็นพืน้ที่สาธารณะมีเนื้อที่  280  ไร่ท่านใดเห็นชอบให้ท่านยกมอืขึน้ 

   มตเิห็นชอบเป็นเอกฉันท์  18  ท่าน 

   4.2  เรื่องพิจารณาโอนงบประมาณตั้งจา่ยใหม่  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

   เชญินายกชี้แจง 

นายก  อบต.  ชีแ้จง   

แบบขอเสนอญัตติ 

ที ่ 17 / 2564 สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

   20  สิงหาคม  2564 

เรื่อง   ขอเสนอญัตติ 

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 

2564  มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ได้

พิจารณา  ดังตอ่ไปนี้  

   โอนลด   จ านวน  35  รายการ 

งานงบกลาง   

หมวดรายจา่ย  งบกลาง 

ประเภทรายจ่าย  เบี้ยยังชพีผูสู้งอายุ 

1. เพื่อจา่ยเป็นเงินสงเคราะหเ์บีย้ยังชีพผู้สูงอายุ    เป็นเงิน  190,000.-  บาท 

ประเภทรายจ่าย  เบี้ยยังชพีคนพิการ 

2. เพื่อจา่ยเป็นเงินสงเคราะหเ์บีย้ยังชีพคนพิการ    เป็นเงิน  190,000.-  บาท 

งานบริหารทั่วไป   

หมวดรายจา่ย  ค่าใช้สอย 

ประเภทรายจ่าย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด

อื่นๆ 
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3. เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยโครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นเงิน  20,000.-  บาท 

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย   

หมวดรายจา่ย  ค่าใช้สอย 

ประเภทรายจ่าย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด

อื่นๆ 

4. เพื่อจา่ยเป็นเงินโครงการจัดซือ้ไฟสัญญาณจราจร เป็นเงิน    3,900.-  บาท 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศกึษา   

หมวดรายจา่ย  ค่าใช้สอย 

ประเภทรายจ่าย  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 

5. เพื่อจา่ยเป็นรายจา่ยเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เป็นเงิน  60,000.-  บาท 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา   

หมวดรายจา่ย  เงนิอุดหนุน 

ประเภทรายจ่าย  เงนิอุดหนุนส่วนราชการ 

6. เพื่อจา่ยเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนให้แก่โรงเรยีน   

เป็นเงิน  90,688.-  บาท 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน   

หมวดรายจา่ย  ค่าครุภัณฑ์ 

ประเภทรายจ่าย  ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 

7. เพื่อจา่ยเป็นเงินค่าซือ้อาร์มและบูมรถขุดตีนตะขาบ เป็นเงิน  13,000.-  บาท 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน   

หมวดรายจา่ย  ค่าใช้สอย 

ประเภทรายจ่าย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด

อื่นๆ 

8. เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยโครงการจัดซือ้วัสดุก่อสร้างที่อยู่อาศัยใหก้ับประชาชนผู้ยากไร้

และผู้ด้อยโอกาส  เป็นเงิน  49,230.-  บาท 

9. เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลท่าใหญ่     

เป็นเงิน  20,000.-  บาท 

10. เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยโครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนต าบลท่าใหญ่     

เป็นเงิน  15,000.-  บาท 

งานกีฬาและนันทนาการ   

หมวดรายจา่ย  ค่าใช้สอย 

ประเภทรายจ่าย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด

อื่นๆ 
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11. เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนท่าใหญ่เกมส์    

เป็นเงิน  50,000.-  บาท 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น   

หมวดรายจา่ย  ค่าใช้สอย 

ประเภทรายจ่าย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด

อื่นๆ 

12. เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยโครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา  

เป็นเงิน  34,000.-  บาท 

งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน   

หมวดรายจา่ย  ค่าที่ดนิและสิ่งปลูกสร้าง 

ประเภทรายจ่าย  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

13. เพื่อจา่ยเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จากสะพานหว้ยข่าถึงที่ 

นางล าดวน  ถาวงษ์กลาง  บ้านหว้ยข่าเฒ่า  หมู่ที่  2   เป็นเงิน  1,000.-  บาท 

14. เพื่อจา่ยเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายคุ้มโนนบกถึงวัดป่ารวก  

บ้านหว้ยเชือก  หมู่ที่  9 เป็นเงิน  1,000.-  บาท 

15. เพื่อจา่ยเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายหน้าวัดป่ารวก       

บ้านหว้ยเชือก  หมู่ที่  9 เป็นเงิน  1,000.-  บาท 

16. เพื่อจา่ยเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้านทิศตะวันออกโรงเรยีน

บ้านโนนสะอาด  บ้านหว้ยโกเตีย้  หมู่ที่  11 เป็นเงิน  1,000.-  บาท 

17. เพื่อจา่ยเป็นค่าโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเอนกประสงค์  ประจ าหมู่บ้าน        

บ้านโนนมะค่า  หมู่ที่  6 เป็นเงิน  1,000.-  บาท 

18. เพื่อจา่ยเป็นค่าโครงการตดิตั้งไฟส่องสว่างสาธารณะแบบโซล่าเซลล์ภายในต าบล 

ท่าใหญ่ เป็นเงิน  1,800.-  บาท 

19. เพื่อจา่ยเป็นค่าโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต  จากบ้านนายจวง  โพธิลุด – 

บ้านนางส าลี  เอี่ยมเวียง  บ้านโนนศิลา  หมูท่ี่  8 เป็นเงิน  1,500.-  บาท 

20. เพื่อจา่ยเป็นค่าโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต  จากที่ท าการผูใ้หญ่บ้าน  ถึง

บ้านนายค าตา  บุพผา  บ้านโนนมะค่า  หมูท่ี่  6  เป็นเงิน  1,000.-  บาท 

21. เพื่อจา่ยเป็นค่าโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต  จากบ้านนายส าเนียง  วงศ์

ชาลี – บ้านนางแสงรุง่  ปราณีบุตร  บ้านหนองเป็ด  หมู่ที่  1   เป็นเงิน  2,000.-  บาท 

22. เพื่อจา่ยเป็นค่าโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต  จากโรงสขี้าวนายสมาน  

เวียงจันทร์ถึงบ้านนางนวล  ศรโีคอุ่น  บ้านโนนศรีสงา่  หมูท่ี่  4   

เป็นเงิน  1,000.-  บาท 

23. เพื่อจา่ยเป็นค่าโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต  ช่วงหน้าบ้านธงชัยอิเล็กโทน  

บ้านโนนศรีทอง  หมู่ที่  5 เป็นเงิน  1,000.-  บาท 
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24. เพื่อจา่ยเป็นค่าโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต  บ้านโนนศรทีอง  หมู่ที่  5 

เป็นเงิน  6,000.-  บาท 

25. เพื่อจา่ยเป็นค่าโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต  บ้านโนนศรสีง่า  หมู่ที่  4 

เป็นเงิน  9,000.-  บาท 

26. เพื่อจา่ยเป็นค่าโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต  สายตะวันตกสระน้ า

สาธารณะ  บ้านโนนสะอาด  หมูท่ี่  3 เป็นเงิน  1,000.-  บาท 

ประเภทรายจ่าย  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

27. เพื่อจา่ยเป็นค่าโครงการปรับปรุงถนนสู่แหล่งพื้นที่การเกษตรโดยลงหนิคลุก  จากที่

นางค าดี  ศรีพลเล่ย์  ถึงที่นายทองอนิทร์  นามประภัย  บ้านโนนศรีทอง หมู่ที่  5   

เป็นเงิน  1,000.- บาท 

28. เพื่อจา่ยเป็นค่าโครงการปรับปรุงถนนสู่แหล่งพื้นที่การเกษตรโดยลงหนิคลุก  จากที่

นายประดิษฐ์  เลี่ยงบุญ  ถึงที่นายบุญแสน  สุดโทวา  บ้านหว้ยข่าเฒ่า  หมู่ที่ 2      

เป็นเงิน  1,000.- บาท 

29. เพื่อจา่ยเป็นค่าโครงการปรับปรุงถนนสู่แหล่งพื้นที่การเกษตรโดยลงหนิคลุก  จากนา

นายจ านง  แก้วพรม – นานายวิเชียร  มาลทอง  บ้านห้วยเชือก  หมูท่ี่  9       

เป็นเงิน  2,000.- บาท 

30. เพื่อจา่ยเป็นค่าโครงการปรับปรุงถนนสู่แหล่งพื้นที่การเกษตรโดยลงหนิคลุก  จากนา

นายทวี  ดาหนองเป็ด  ถึงนานายค ามุข  ศรีนนท์  บ้านหนองเป็ด  หมูท่ี่  1            

เป็นเงิน  1,000.-  บาท 

31. เพื่อจา่ยเป็นค่าโครงการปรับปรุงถนนสู่แหล่งพื้นที่การเกษตรโดยลงหนิคลุก  จากนา

นายอ าพร  สาริมา  ถึงนานายบุญเรอืง  ดาหนองเป็ด  บ้านหนองเป็ด  หมู่ที่  1      

เป็นเงิน  1,000.- บาท 

32. เพื่อจา่ยเป็นค่าโครงการปรับปรุงถนนสู่แหล่งพื้นที่การเกษตรโดยลงหนิคลุก  ช่วงที่  1  

จากที่นายมานะ  ก่ าจัตุรัส  ถึงสะพานล าเจา  ช่วงที่  2  จากสะพานล าเจา  ถึงที่นาย

แก้ว  ดาหนองเป็ด  บ้านโนนส าราญ  หมูท่ี่  10 เป็นเงิน  1,000.-  บาท 

33. เพื่อจา่ยเป็นค่าโครงการปรับปรุงถนนสู่แหล่งพื้นที่การเกษตรโดยลงหนิคลุก          

สายสะพานท่าวัดถึงนานายแก้ว  ดาหนองเป็ด  บ้านโนนสะอาด  หมูท่ี่  3           

เป็นเงิน  1,000.-  บาท 

งานส่งเสริมการเกษตร   

หมวดรายจา่ย  ค่าใช้สอย 

ประเภทรายจ่าย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด

อื่นๆ 

34. เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยโครงการฝึกอบรมส่งเสริมและสนับสนุนพันธุ์พืช  

เป็นเงิน  1,882.-  บาท 
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35. เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยส าหรับศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรประจ าต าบล 

เป็นเงิน  15,000.-  บาท 

โอนลด  จ านวน  35  รายการ  เป็นเงินทั้งสิน้  790,000.- บาท  (-เจ็ดแสนเก้าหมื่นบาท

ถ้วน-) 

ประธานสภาฯ  ถามที่ประชุมตามที่ผูบ้ริหารเสนอญัตติในการโอนลด  35  รายการ  มที่านใดสงสัยหรอืไม่   

ถ้าไม่มีผมขอมตใินการเห็นชอบให้โอนลดจ านวน  35  รายการ  ขอให้ท่านยกมือขึ้นครับ 

มตเิห็นชอบโอนลดเป็นเอกฉันท์  18  ท่าน 

   โอนมาตัง้จา่ยเป็นรายการใหม่ จ านวน  6  รายการ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน   

งบลงทุน 

หมวดราจ่าย  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ประเภทรายจ่าย  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

1. โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กสี่เหลี่ยม  ด้านทิศตะวันตกสระน้ าบ้าน

โนนสะอาด  บ้านโนนสะอาด  หมู ่ 3  ต.ท่าใหญ่  อ.หนองบัวแดง  จ.ชัยภูมิ    

ตั้งไว้  83,000.-  บาท  

ปริมาณงาน  วางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กส าเร็จรูป  ทรงสี่เหลี่ยม ขนาด 

1.20x1.20x1.00  เมตร  จ านวน  12  ท่อน  ตามแบบ อบต.ก าหนด 

แผนงานเคหะและชุมชน 

งานไฟฟ้าถนน   

หมวดรายจา่ย  ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง 

ประเภทรายจ่าย  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

2. โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน  บ้านหนองเป็ด  หมู่  1  ต.ท่าใหญ่  อ.หนอง

บัวแดง   จ.ชัยภูมิ   ตั้งไว้  100,000.-  บาท  

ปริมาณงาน  วางท่อส่งน้ า  PVC. ø 3” ช้ัน  13.5  จ านวน  48  ท่อน  หรือมีความยาวไม่

น้อยกว่า  189  เมตร  พร้อมซ่อมแซมระบบวาล์วเปิด – ปิดน้ า  7 จุด  ตามแบบ อบต.

ก าหนด  พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้าย 

3. โครงการติดตั้งระบบสูบน้ าโซล่าเซลล์  (แบบพลังงานแสงอาทิตย์)  บ้านโนนส าราญ  

หมู ่ 10  ต.ท่าใหญ่  อ.หนองบัวแดง  จ.ชัยภูมิ    ตัง้ไว้  48,000.-  บาท   

ปริมาณงาน  ปั๊มน้ าบาดาล  DC  1500w. ท่อดูดน้ า  ขนาด  2  นิ้ว  แผงโซล่าเซลล์  

340w. จ านวน  6  แผง  พรอ้มขาตั้งและตู้ควบคุม  ตามแบบ อบต.ก าหนด 

4. โครงการติดตั้งระบบสูบน้ าโซล่าเซลล์  (แบบพลังงานแสงอาทิตย์)  บ้านโนนสะอาด  

หมู ่ 3  ต.ท่าใหญ่  อ.หนองบัวแดง  จ.ชัยภูมิ    ตัง้ไว้  48,000.-  บาท   
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ปริมาณงาน  ปั๊มน้ าบาดาล  DC  1500w. ท่อดูดน้ า  ขนาด  2  นิ้ว  แผงโซล่าเซลล์  

340w. จ านวน  6  แผง  พรอ้มขาตั้งและตู้ควบคุม  ตามแบบ อบต.ก าหนด 

5. โครงการติดตัง้ไฟส่องสว่างสาธารณะแบบโซล่าเซลล์ภายในต าบลท่าใหญ่  ต.ท่าใหญ่  

อ.หนองบัวแดง  จ.ชัยภูมิ   ตั้งไว้  496,000.-  บาท  

ปริมาณงาน  เสาไฟความสูง  4  เมตร  พร้อมไฟส่องสว่างแบบโซล่าเซลล์  ขนาด 60 วัตต์  

จ านวน  20  จุด  ตามแบบ อบต.ก าหนด  พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน  1  ปา้ย 

หมวดรายจา่ย  ค่าครุภัณฑ์ 

ประเภทรายจ่าย  ค่าครุภัณฑง์านบ้านงานครัว 

6. โครงการจัดซื้อถังเก็บน้ าไฟเบอร์กลาส  บ้านโนนศรีสง่า  หมู่  4  ต.ท่าใหญ่  อ.หนอง

บัวแดง  จ.ชัยภูมิ   ตั้งไว้  15,000.-  บาท 

ปริมาณงาน  ถังเก็บน้ าไฟเบอร์กลาส  ทรงถ้วย  ขนาด 2500 ลิตร จ านวน 2 ถัง ตามแบบ 

อบต.ก าหนด  

รวมโอนมาตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่  จ านวน 6 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิน้ 790,000.- บาท  

(-เจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน-) 

เหตุผล 

เพื่อขออนุมัติต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  ในการพิจารณาการโอน

งบประมาณตั้งจ่ายใหม่  จ านวน  6  โครงการ  ด้วยเหตุนี้  คณะผู้บริหารองค์การบริหาร

ส่วนต าบลท่าใหญ่  จึงขอโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่องค์การ

บริหารส่วนต าบลและเกิดประสทิธิภาพในการปฏิบัติงาน  และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

ของประชาชน   

ข้อกฎหมาย 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  พ.ศ. 2541  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2 และ 3)  พ.ศ. 2543  หมวด 4 การโอนและ

แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า

ครุภัณฑ ์ ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง  ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้ง

จ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”  ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่เพื่อพจิารณาต่อไป 

   ขอแสดงความนับถือ 

   โกสิต    บุญเสนา     

   (นายโกสิต    บุญเสนา) 

   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

ประธานสภาฯ  ถามทีป่ระชุมในการโอนมาตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่  6  โครงการมีท่านใดสอบถามหรอืไม่   

ในเมื่อไม่มกีระผมขอมติอนุมัต ิ ให้ยกมอืขึ้น 

   มตอินุมัตเิป็นเอกฉันท์  18  ท่าน 
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอใหม่ 

-ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ 

ประธานสภาฯ เชญิที่ประชุม 

นายคุณาสิน  ชิมชา ส.อบต.  ม.9  แจง้ 

- ขอขอบคุณ  อบต.  ที่รับรองการออกบ้านเลขที่ให้ชาวบ้านครับ 

- การป้องกันโรคโควิด  ชาวบ้านที่กลับจากต่างจังหวัดออกไปกักตัวตามทุ่งนา 

นายสมใจ  ดาหนองเป็ด  ส.อบต.  ม.10  แจ้ง 

- อาทิตย์ที่แลว้  ปลัดออกตรวจแลว้ 

นายอภิศักดิ์  อามาตย์ ปลัดอ าเภอหนองบัวแดง  ขอรวบรวมเพื่อให้นายอ าเภอเป็นผู้อนุญาตของฝา่ยทะเบียน 

นายก  อบต. เรื่องเป่าบ่อบาดาล  เชิญสมาชิกแจง้ได้เลยครับ 

นายคุณาสิน  ชิมช้า ส.อบต.  ม.9 

- อยากใหม้ีการขุดเจาะบ่อบาดาลใหม่ 

นายสมร  บัวผัน ส.อบต.  ม.9  เราก็ประชุมกันมานานแลว้  เสนอปิดประชุม 

ประธานสภาฯ ยังไม่ขอผูร้ับรอง  มีท่านใดสอบถามอกีหรือไม่ครับ 

นายไสว  วงศช์าลี ส.อบต.  ม.10  บ่อบาดาลเพื่อการเกษตรที่มีซัมเมอร์สแล้วกัน  ก็อยากเป่าเหมอืนกัน 

นายก  อบต. สรุปท าเป็นโครงการเข้าในแผนอย่างช้าวันพฤหัสบดี 

ประธานสภาฯ มีผู้เสนอปิด  ขอผู้รับรอง  2  ท่าน 

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

   2. นายประมง   ศรพีลเล่ย์ ส.อบต.  ม.4 

  ผมขอขอบคุณท่านที่มาประชุมและผูเ้ข้าร่วมประชุม  เห็นว่าสมควรต่อเวลาแล้ว  ผมขอปิด

ประชุมในสมัย สามัญ  สมัยที ่ 3  ครั้งที่  3  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  บัดนีค้รับ 

ปิดประชุมสภาเวลา   16.00  น. 

ลงช่ือ   เตรียม   แสนประกอบ   ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม    

         (นายเตรยีม แสนประกอบ) 

       เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

 

       ลงช่ือ   เสาร์  เต้หนองเป็ด   ผู้ตรวจรายงานการประชุม                                                                          

    (นายเสาร์  เต้หนองเป็ด) 

       ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

       ลงช่ือ   คมสันต์   นาสมพงษ์   ผูต้รวจรายงานการประชุม                                                                          

            (นายคมสันต ์  นาสมพงษ์) 

      กรรมการตรวจรายงานการประชุม 



-14- 

 

       ลงช่ือ     ไสว   วงศช์าลี     ผูต้รวจรายงานการประชุม                                                                          

      (นายไสว   วงศ์ชาลี) 

      กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

  รายงานการประชุมนี้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  ได้มีมติรับรองแล้ว  ในคราวการ

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  2  ประจ าปี  พ.ศ. 2564  เมื่อวันที่  

20  สิงหาคม  2564 

 

ลงช่ือ  บุญจันทร์     เลิศวิไล   ผูต้รวจรายงานการประชุม 

      (นายบุญจันทร์    เลิศวิไล) 

            ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 


