
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่   

สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  1  ประจ าปี  พ.ศ. 2564 

วันที่  13  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. นางสาวดอกอ้อ  มมิะละ ครูโรงเรยีนบ้านโนนสะอาด ดอกอ้อ  มมิะละ 

7. นายนะโรง  ทนน้อย ผช.ผญบ.โนนส าราญ นะโรง  ทนน้อย 

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

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

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

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

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

มผีูเ้ข้าประชุม  จ านวน  18  ท่าน  และผูเ้ข้าร่วมประชุม  จ านวน  12  ท่าน 

เริ่มประชุมเวลา  09.30  น.   

 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายเตรียม   แสนประกอบ   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  

นับองค์ประชุมแล้วมีผู้เข้าประชุม  จ านวน  18  ท่าน  และผู้เข้าร่วมประชุม  12  ท่าน  ถือว่าครบองค์ประชุมจึงขอ

เชิญ  นายบุญจันทร์   เลิศวิไล  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  จุดธูป  เทียน  เพื่อบูชาพ ระ

รัตนตรัย  และกล่าวเปิดประชุม  สภาสมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  1  ประจ าปี  พ.ศ. 2564  ตามระเบียบวาระอีก

ต่อไป 

ระเบียบวาระที่  1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ -   เรื่องฝา่ยปกครอง  ก านัน  ผูใ้หญ่บ้าน  รว่มช่วยกันปลูกต้นไมท้ี่โนนยอ 

- เรื่อง  รพ.สต.โนนสะอาด  และ รพ.สต.โนนศรสีง่า  ก่อสร้างจุดพักคอยการป้องกัน

โรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา  2019  (โควิด 19)  เพื่อส่งต่อโรงพยาบาลหนองบัวแดง 

นายก  อบต.  แจ้ง 

- เรื่องอาทิตย์ที่แลว้ได้ท าการตรวจ  ที่ รพ.สต.โนนศรสีง่า  เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด 19  

ปรากฏผลเป็นลบ  ไม่ติดเชื้อโรคโควิด 19 

- เรื่องข้อบัญญัติก็ได้ตัง้ไว้อุดหนุนโรงเรยีนเหมอืนเดิม  งบอื่นๆ  อาหารเสริม  (นม)  

อาหารกลางวัน  ตามข้อมูลที่ทางโรงเรียนได้เสนอมา 

- เรื่องกีฬาตัง้อุดหนุนเหมอืนเดิม 

- เรื่องโครงการเศรษฐกิจพอเพียง  และการสอบโอเน็ต  ตั้งงบอุดหนุนเหมอืนเดิม 
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ประธานสภาฯ  แจ้ง 

- เชา้นีเ้ชิญสมาชิกทุกท่านไปตรวจโรคโควิด 19  ที่ รพ.สต.โนนศรีสง่าก่อน 

- เชญิ  ผญบ.  แต่ละหมู่บ้านแจ้งชื่อ , ผูก้ักตัว  เพื่อรับถุงยังชีพ 

นายก  อบต.  เรื่องถุงยังชพี  สรุปครอบครัวละ  1  ถุง  และ  ม.4 เดินทางมาจากต่างจังหวัด  ยังไม่ได้รับ 

ถุงยังชพี ให้ผญบ. ยืนยันก่อน จึงจะได้รับผูท้ี่กักตัวก็ต้องมคี าสั่งกักตัว จงึจะได้รับถุงยังชีพ 

นายประพันธ์  ปาทา ผญบ.โนนสะอาด  ม.3  แจ้ง 

- สือเนื่องจากมีผู้กระท าผดิ  ยึดของกลางได้เป็นพืชสมุนไพรที่โนนยอ  และได้ท าการ

ปรึกษาฝา่ยปกครอง  ก านัน  ผญบ.  ทุกท่าน  สรุปนัดวันปลูกป่าทดแทนและไปดูเขต

แดนโนนยอ 

- ผญบ.ทุกหมู่บ้านเสนอสรุปที่ท าแนวเขตโนนยอ 

- ผญบ.  เสนอขอความอนุเคราะหร์ถแม็คโคร  อบต.  ไปท าแนวเขตโนนยอ 

นายก  อบต.  แจ้ง 

- ตามที่  ผญบ.  ฝ่ายปกครองเสนอมานั้น  ขอยืนยันได้  ในขณะนี้รถแม็คโครปฏิบัติงาน

อยู่ที่  ม.2 

นายประพันธ์  ปาทา ผญบ.โนนสะอาด  ม.3   

- ฝากสภาฯ  ผญบ. ทุกหมู่บ้าน  ประชาสัมพันธ์ในการรักษาป่าโนนยอ  การท าความผดิ

เป็นกฎชุมชนใหป้ระชาชนรับทราบ 

นางส ารวย  คชลัย ผอ.รพ.สต.โนนสะอาด  ขอขอบคุณทาง  อบต.  ที่ช่วยเหลือในการจัดตั้งศูนย์  รวมทั้ง   

ผญบ.  ทุกหมู่บ้าน  ศูนย์พักคอยบ้านภูนกเขียน  ม.7  เป็นแห่งแรกของอ าเภอหนองบัวแดง 

นายก  อบต.  ประเด็นดูแลพี่น้องประชาชน  เกี่ยวกับโรคโควิด 19  ซึ่งมกีารแพร่ระบาดอย่างมาก  เพราะ 

ทุกคนมคีวามส าคัญมาก  จึงขอความร่วมมือกับทุกคนและทุกฝ่ายในการช่วยเหลอื

ประชาชนด้วย  ในการช่วยเหลอืข้อมูลผูป้่วยต้องชัดเจน  เชน่  ออกจาก  รพ.สต.  วันไหน  

จากหนองบัวแดงวันไหน  จากภูนกเขียนวันไหน  เข้าใจว่าต้องมีข้อมูลช่วยส่งรายชื่อกี่คน  

วันไหน  เวลา  บ้าน  ฯลฯ  ที่ตอ้งทราบ  ออกจากบ้านแล้วกลับบ้านไม่ได้เพราะมีคนแก่ชรา  

เด็ก  เราตอ้งช่วยกันให้ถึงที่สุด 

นางส ารวย  คชลัย ผอ.รพ.สต.โนนสะอาด 

- ในการเข้าออกโรงพยาบาลและ รพ.สต.  ก็จะท าเป็นระบบ 

- คนนอกพืน้ที่จะได้รับมากักตัว  หมอได้ท าเป็นระบบไว้อย่างชัดเจนขึ้น 

ประธานสภาฯ  ขอให้สภารับรองในการสร้างศูนย์พักคอยรวมทั้ง  อบต.  ฝ่ายปกครอง  ร่วม รพ.สต.  ทั้ง  

2 แหง่  ก าหนดให้มศีูนย์พักคอย  ม.7 , ม.2 , ม.3 , ม.9  รพ.สต.โนนสะอาดและรพ.สต.

โนนศรีสง่า 

มตริับรองเป็นเอกฉันท์  18  ท่าน 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ประธานสภาฯ  ถามที่ประชุมมที่านใดแก้ไขเปลี่ยนแปลงในถ้อยค าหรอืสงสัยอะไรหรือไม่  ในเมื่อไม่มี 
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กระผมขอมตริับรองรายงานครั้งที่แล้ว  ท่านใดรับรองใหย้กมอืขึน้ 

   มตริับรองเป็นเอกฉันท์  18  ท่าน 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องกระทู้ถาม 

-ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

   4.2  เรื่องพิจารณาร่างขอ้บัญญัติงบประมาณรายจา่ย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565   

ประธานสภาฯ  เชญิ  นายก  อบต.  แถลงงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

นายก  อบต.  แถลงการณ์ 

   ร่าง 

   ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 

เรื่อง  งบประมาณรายจา่ย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

ของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

อ าเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ 

ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

ท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  จะได้เสนอร่าง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่อีกครั้ง

หนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  จึงขอชี้แจงให้

ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง  ตลอดจนหลักการและ

แนวนโยบายการด าเนินการในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  ดังตอ่ไปนี้ 

1. สถานการณ์คลัง  (ณ วันที่  31 กรกฎาคม  2564) 

    1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ในปีงบประมาณพ.ศ. 2564 ณ  วันที่   31  กรกฎาคม  พ.ศ. 2564  องค์การบริหารส่วน

ต าบลท่าใหญ่มสีถานะการเงนิดังนี ้

   1.1.1  เงินฝากธนาคารทั้งสิน้  30,438,868.22  บาท 

   1.1.2  เงินสะสม                  1,855,325.98  บาท 

   1.1.3  ทุนส ารองเงนิสะสม     17,900,488.73  บาท 

   1.1.4  รายการกันเงนิไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่ายจ านวน    -    โครงการ 

                     รวม     -    บาท 

   1.1.5  รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผู้กพัน           จ านวน    6     โครงการ  

    รวม   371,100.00  บาท 

1.2   เงินกู้คงคา้ง ………………-…………… บาท  
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2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณพ.ศ. 2563     

    (1)  รายรับจรงิทั้งสิ้น   52,060,184.81   บาท     ประกอบด้วย 

   หมวดภาษีอากร      31,660.15    บาท 

   หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต  162,901.00  บาท 

   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน    231,205.95  บาท 

   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์          -        บาท 

   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด      62,493.00  บาท 

   หมวดรายได้จากทุน             -        บาท 

   หมวดภาษีจัดสรร           20,495,474.71  บาท 

   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป           31,076,450.00  บาท 

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโ้ดยระบุวัตถุประสงค์   จ านวน  34,470.00  บาท 

(3)รายจ่ายจริงจ านวน  40,430,229.00  บาท  ประกอบด้วย        

   งบกลาง      14,362,971.50  บาท 

   งบบุคลากร(หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจา้งช่ัวคราว)  8,429,663,00  บาท 

   งบด าเนินงาน(หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุและหมวดค่าสาธารณูปโภค)        

จ านวน    9,747,074.91    บาท 

   งบลงทุน  (หมวดค่าครุภัณฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)   4,773,600.00   บาท 

   งบรายจ่ายอื่น(หมวดรายจ่ายอื่น)              -    บาท 

   งบเงินอุดหนุน  (หมวดเงนิอุดหนุน)      3,116,920.00   บาท 

(4)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงนิอุดหนุนที่รัฐบาลใหโ้ดยระบุวัตถุประสงค์   

จ านวน     34,470.00    บาท 

(5)  มีการจ่ายเงนิสะสมเพื่อด าเนนิการตามอ านาจหนา้ที่  จ านวน  4,730,000.00   บาท 

(6)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงนิทุนส ารองเงินสะสม  จ านวน             -         บาท 

(7)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงนิกู้    จ านวน             -         บาท  

3. งบเฉพาะการ  (ปีที่ผา่นมา)          

   ประเภทกิจการ.............................................................. 

ปีงบประมาณ  พ.ศ.........มีรายรับจรงิ  จ านวน........บาท  รายจ่ายจริงจ านวน....-......บาท 
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ค าแถลงงบประมาณ 

ประจ าปีงบประมาณ 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

อ าเภอหนองบัวแด  จังหวัดชัยภูมิ 

2.1 รายรับ 

รายรับ 

รายรับจรงิ 

ปี 2563 

ประมาณการ 

ปี 2564 

 

ประมาณการ 

ปี 2565 

รายได้จัดเก็บเอง    

หมวดภาษีอากร 31,660.15 174,000.00 23,800.00 

หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต 162,901.00 173,813.00 179,900.00 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 231,205.95 223,000.00 231,000.00 

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ

พาณชิย์ 

 - - - 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 62,493.00  88,030.00 50,000.00 

หมวดรายได้จากทุน - -  

    รวมรายได้จัดเก็บเอง 488,260.10  658,843.00  484,700.00 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร 

ปกครองสว่นท้องถิ่น 

      

หมวดภาษีจัดสรร 20,495,474.71 22,399,558.00  20,556,000.00 

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร  

    ปกครองสว่นท้องถิ่น 
20,495,474.71 

 

22,399,558.00 
20,556,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  

     

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 31,076,450.00 26,441,599.00 30,959,300.00 

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องคก์รปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
31,076,450.00 26,441,599.00 30,959,300.00 

รวม 52,060,184.81 49,500,000.00 52,000,000.00 
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ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

อ าเภอหนองบัวแดง   จังหวัดชัยภูมิ 

2.2 รายจ่าย 

รายจ่าย 

รายจ่ายจรงิ 

ปี 2563 

ประมาณการ 

ปี  2564 

 

ประมาณการ  

ปี  2565 

จา่ยจากงบประมาณ    

    งบกลาง 
14,362,971.50 15,738,878.00 

                      

16,305,005.00 

    งบบุคลากร(หมวดเงินเดือน ค่าจา้งประจ า 

และค่าจา้งช่ัวคราว) 
8,429,663.00 9,474,292.00 14,134,,950.00 

    งบด าเนินงาน  (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ

วัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)   
9,747,074.91 10,797,996.00 10,505,945.00 

งบลงทุน(หมวดค่าครุภัณฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง) 4,773,600.00 7,421,590.00 3,785,500.00 

    งบรายจ่ายอื่น(หมวดรายจ่ายอื่น) - - - 

    งบเงินอุดหนุน  (หมวดเงินอุดหนุน) 3,116,920.00 6,067,244.00 7,268,600.00 

รวมจา่ยจากงบประมาณ 40,430,229.00 49,500,000.00 52,000,000.00 
 

   หลักการและเหตุผลอยู่ในร่างขอ้บัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่   

เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

ประธานสภาฯ  ถามท่านใดสงสัยหรอืไม่  เมื่อไม่มกีระผมขอมตทิ่านใดเห็นชอบรับร่างขอ้บัญญัติองค์การ 

บริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  อ าเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ  ให้ยกมือขึ้น 

   มตเิห็นชอบรับร่างในวาระแรก  18  ท่าน 

   4.2  พิจารณาการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ 

ประธานสภาฯ  ถามที่ประชุมว่าเราจะใช้คณะกรรมการในการแปรญัตติกี่ท่าน  ขอให้สภาฯ  เสนอครับ 

นายคุณาสิน  ชิมช้า ส.อบต.  ม.9  เสนอ  3  ท่าน 

ประธานสภาฯ  ขอผูร้ับรอง  2  ท่าน 

   ผูร้ับรอง 1. นายเด่น  สิงหชั์ย  ส.อบต.  ม.2 

     2. นายประดิษฐ์  ถาวงค์กลาง ส.อบต.  ม.2 

นายณัฐพงษ์  ป้องขันธ์ ส.อบต.  ม.7  เสนอ  5  ท่าน 

ประธานสภาฯ  ขอผูร้ับรอง  2  ท่าน 

   ผูร้ับรอง 1. นายอนัน  ค าพร  ส.อบต.  ม.5 

     2. นายสุรีรัตน์  พาจันทร์ ส.อบต.  ม.1 
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แล้วถามที่ประชุมว่ามีผู้เสนออีกหรอืไม่ ถ้าไม่มผีมขอถามมตนิะครับว่าจะได้คณะกรรมการ

แปรญัตติกี่ท่าน  ท่านใดเห็นชอบในการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ  3  ท่าน  ให้ยก

มอืขึน้นะครับ 

มตเิห็นชอบ  6  ท่าน 

ท่านใดเห็นชอบในการแตง่ตัง้คณะกรรมการแปรญัตติ  5  ท่าน  ให้ยกมอืขึน้ครับ 

มตเิห็นชอบ  12  ท่าน 

ประธานสภาฯ มติเห็นชอบคณะกรรมการแปรญัตติ   5  ท่าน  เป็นเอกฉันท์   สภาฯ ขอผู้ เสนอ

คณะกรรมการแปรญัตติ  และขอผู้รับรอง  2  ท่าน  เชญิครับ 

 ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ  ได้เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ คนที่ 1   

ขอเชญิครับ 

นายสมร  บัวผัน  เสนอ  นายไสว  วงศ์ชาลี ส.อบต.  ม.10 

   ผูร้ับรอง 1. นายประมง  ศรพีลเล่ย์ ส.อบต.  ม.4 

     2. นางกัลยา  ประจ าเมือง ส.อบต.  ม.7 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะเสนอรายชื่อบุคคลอื่นอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีขอประกาศให้ที่ประชุม 

   ทราบว่า  นายไสว  วงศ์ชาลี  ส.อบต.  ม.10  ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการฯ  คนที ่1 

 ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ  ได้เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ คนที่  2   

ขอเชญิครับ 

นางสุรีรัตน ์ พาจันทร์ เสนอ  นายคมสันต์  นาสมพงษ์    ส.อบต.  ม.3 

   ผูร้ับรอง 1. นายประดิษฐ์  ถาวงค์กลาง ส.อบต.  ม.2 

     2. นายไสว  วงศ์ชาลี  ส.อบต.  ม.10 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะเสนอรายชื่อบุคคลอื่นอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีขอประกาศให้ที่ประชุม 

   ทราบว่า  นายคมสันต์  นาสมพงษ์  ส.อบต.  ม.3  ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการฯ  คนที ่2 

 ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ  ได้เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ คนที่  3   

ขอเชญิครับ 

นายณัฐพงษ์  ป้องขันธ์ เสนอ  นายคุณาสิน  ชิมช้า ส.อบต.  ม.9 

   ผูร้ับรอง 1. นายสมร  บัวผัน  ส.อบต.  ม.9 

     2. นางบุญมี  หล้าค าภา  ส.อบต.  ม.6 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะเสนอรายชื่อบุคคลอื่นอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีขอประกาศให้ที่ประชุม 

   ทราบว่า  นายคุณาสิน  ชิมช้า  ส.อบต.  ม.9  ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการฯ  คนที ่3 

 ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ  ได้เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ คนที่  4   

ขอเชญิครับ 

นายประดิษฐ์  ถาวงค์กลาง เสนอ  นายเสาร์  เต้หนองเป็ด   ส.อบต.  ม.1 

   ผูร้ับรอง 1. นางบุญมี  หล้าค าภา  ส.อบต.  ม.6 

     2. นายไสว  วงศ์ชาลี ส.อบต.  ม.10 
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ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะเสนอรายชื่อบุคคลอื่นอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีขอประกาศให้ที่ประชุม 

   ทราบว่า  นายเสาร์  เต้หนองเป็ด  ส.อบต.  ม.1  ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการฯ  คนที ่4 

 ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ  ได้เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ คนที่  5   

ขอเชญิครับ 

นางกัลยา  ประจ าเมอืง เสนอ  นายสมร  บัวผัน    ส.อบต.  ม.9 

   ผูร้ับรอง 1. นายคมสันต์  นาสมพงษ์ ส.อบต.  ม.3 

     2. นายประมง  ศรพีลเล่ย์ ส.อบต.  ม.4 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะเสนอรายชื่อบุคคลอื่นอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีขอประกาศให้ที่ประชุม 

   ทราบว่า  นายสมร  บัวผัน  ส.อบต.  ม.9  ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการฯ  คนที ่5 

ในเมื่อสภาฯ  แต่งตัง้คณะกรรมการแปรญัตติและมีผูร้ับรองเป็นที่เรยีบร้อยแลว้  ดังนี้ 

1. นายไสว  วงศช์าลี    ส.อบต.  ม.10 

2. นายคมสันต์  นาสมพงษ์   ส.อบต.  ม.3 

3. นายคุณาสิน  ชิมช้า   ส.อบต.  ม.9 

4. นายเสาร์  เต้หนองเป็ด   ส.อบต.  ม.1 

5. นายสมร  บัวผัน    ส.อบต.  ม.9 

เมื่อได้ครบ  5  ท่านแล้ว  ก็ต้องด าเนินการประชุมเพื่อที่จะแต่งตั้งประธานคณะกรรมการ

แปรญัตติและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ  เพื่อรอรบัผูม้าเสนอค าแปรญัตติในวันที่  

15  สิงหาคม  2564  เวลา   09.00  น.  ถึงวันที่  17  สิงหาคม  2564  เวลา  17.00  น.  

รวมระยะเวลา  24  ชม.  นับแต่สภามีมติรับหลักการให้คณะกรรมการน าส่งในวันที่  18  

สิงหาคม  2564  ณ  หอ้งประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล่ทาใหญ่ตอ่ไป 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอใหม่ 

-ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ 

ประธานสภาฯ เชญิที่ประชุมแจ้งปัญหาความเดือดรอ้นของประชาชน 

นายคมสันต์  นาสมพงษ์  ส.อบต.  ม.3  แจง้ปัญหา 

1. เรื่องซัมเมอร์สโรงน้ าดื่ม  ที่ผา่นสภาฯ  ไปแล้ว 

2. เรื่องถนนยุบให้ช่างไปดูแล้ว 

นายณัฐพงษ์  ป้องขันธ์   ส.อบต.  ม.7  ปัญหา 

- เรื่องไฟฟ้าสาธารณะ  ท าไมเสียบ่อยเป็นเพราะอะไร  ช่วยกันหาวิธีแก้ไข 

นายคุณาสิน  ชิมช้า ส.อบต.  ม.9 

- ม.9  มีความต้องการ  ทางวัดอยากได้น้ าประปาโซล่าเซลล์ทั้งระบบ 

- เรื่องบริหารจัดซื้อวัคซีน  ขอแสดงความดีใจครับ 

นายเด่น  สิงห์ชัย ส.อบต.  ม.2 

- ถามประเด็นขยายเขตประปาในหมู่บ้านที่ผา่นสภาฯ  ไปแล้ว 
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นายค าแปลง  นะวะศรี ส.อบต.  ม.6 

- เรื่องถังประปาระบบโซล่าเซลล์ทั้งระบบผา่นสภาฯ 

นายประมง  ศรีพลเล่ย์ ส.อบต.  ม.4 

- เรื่องถังน้ าประปารั่ว  2  ถัง  ที่จุดพักคอย  ม.4 

นายคุณาสิน  ชิมช้า   ส.อบต.  ม.9   

- มีชาวบ้าน  ม.8 , ม.9 และ ม.3  สายเจามีความต้องการขยายไฟฟ้าแรงต่ าอยู่ครับ 

- ชาวบ้านขอมาคลองส่งน้ าไปหว้ยโป่ง 

นายไสว  วงศช์าลี ส.อบต.  ม.10   

- โครงการทหารสร้างโรงน้ าดื่ม  ยังขาดโซล่าเซลล์ครับ 

นายเสาร์  เต้หนองเป็ด  ส.อบต.  ม.1  ปัญหา 

- ฝายน้ าล้น  ไร่นา  ชาวบ้านพังทลาย  

- ขยายเขตน้ าประปาบ้านหนองเป็ด  ถึงบ้านนายประเสริฐ  สาริมา  ชาวบ้านเดือดร้อน 

นายคมสันต์  นาสมพงษ์  ส.อบต.  ม.3  แจ้งเรื่อง 

- เรื่องท่ออุดตันจากบ้านนางปราง – บ้านนายชาติกล้า  ปะติตัง 

นายสมใจ  ดาหนองเป็ด ส.อบต.  ม.10  ปัญหา 

- ที่ประชุมอยากใหม้ีการซ่อมแซมระบบความเย็น , ไฟ , ไมล์  อื่นๆ 

นายไสว  วงศช์าลี ส.อบต.  ม.10  ปัญหา 

- หลังคาห้องประชุมใหญ่  มองเห็นแต่ดาว 

นายสมร  บัวผัน ส.อบต.  ม.9  เสนอปิดประชุม 

 ผูร้ับรอง 1. นายณัฐพงษ์  ป้องขันธ์ ส.อบต.  ม.7 

   2. นายค าแปลง  นะวะศรี ส.อบต.  ม.6 

ประธานสภาฯ  ในเมื่อมีผู้เสนอปิดประชุม  มีผู้รับรองเราก็ประชุมพอสมควรแล้ว  ผมต้องขอขอบคุณท่าน

ที่มาประชุมและผู้เข้าร่วมประชุม  เห็นว่าสมควรต่อเวลาแล้ว  ผมขอปิดประชุมในสมัย 

สามัญ  สมยัที ่ 3  ครั้งที ่ 1  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  บัดนีค้รับ 

ปิดประชุมสภาเวลา   16.00  น. 

ลงช่ือ   เตรียม   แสนประกอบ   ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม    

         (นายเตรยีม แสนประกอบ) 

       เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

 

       ลงช่ือ   เสาร์  เต้หนองเป็ด   ผู้ตรวจรายงานการประชุม                                                                          

    (นายเสาร์  เต้หนองเป็ด) 

       ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
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       ลงช่ือ   คมสันต์   นาสมพงษ์   ผูต้รวจรายงานการประชุม                                                                          

            (นายคมสันต ์  นาสมพงษ์) 

      กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

       ลงช่ือ     ไสว   วงศช์าลี     ผูต้รวจรายงานการประชุม                                                                          

      (นายไสว   วงศ์ชาลี) 

      กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 
 

  รายงานการประชุมนี้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  ได้มีมติรับรองแล้ว  ในคราวการ

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  สมัยวิสามัญ  ครั้งที่  3  ประจ าปี  พ.ศ. 2564  เมื่อวันที่  30  

มิถุนายน  2564 

 

ลงช่ือ  บุญจันทร์     เลิศวิไล   ผูต้รวจรายงานการประชุม 

      (นายบุญจันทร์    เลิศวิไล) 

            ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 


