
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่   

สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  2  ประจ าปี  พ.ศ. 2564 

วันที่  20  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. นายบรรจง  รินไธสง ผอ.รร.บ้านโนนสะอาด บรรจง  รินไธสง 

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

8. นางนิศาชล  ศริิชาติ ผช.ผญบ.โนนส าราญ  ม.10 นิศาชล  ศริิชาติ 

9. นายคุณธรรม  จันมะโฮง ครูโรงเรยีนบ้านหนองเป็ด คุณธรรม  จันมะโฮง 

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

มผีูเ้ข้าประชุม  จ านวน  18  ท่าน  และผูเ้ข้าร่วมประชุม  จ านวน  10  ท่าน 

เริ่มประชุมเวลา  10.00  น.   

 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายเตรียม   แสนประกอบ  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  

นับองค์ประชุมแล้วมีผู้เข้าประชุม  จ านวน  18  ท่าน  และผู้เข้าร่วมประชุม  10  ท่าน  ถือว่าครบองค์ประชุมจึงขอ

เชิญ  นายบุญจันทร์   เลิศวิไล  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  จุดธูป  เทียน  เพื่อบูชาพระ

รัตนตรัย  และกล่าวเปิดประชุม  สภาสมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  2  ประจ าปี  พ.ศ. 2564  ตามระเบียบวาระ

อีกต่อไป 

ระเบียบวาระที่  1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ เรื่องโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019  (โควิด 19)  มีหลายหมู่บ้านที่ติดและรอผลการตรวจ  

และชาวบ้านหรอืฝา่ยปกครอง , อบต. และ อสม. ร่วมกันท าเตียงเพิ่มของที่  รพ.สต.     

ทั้ง  2  แหง่  ในต าบลท่าใหญ่ 

นายก  อบต. แจ้ง   

- การด าเนินการฝา่ยปกครอง , สภาฯ , รพ.สต. และ อสม. ฯลฯ  ในวันส่งตอ่ที่

โรงพยาบาลอ าเภอหนองบัวแดง  จ านวน  5  ราย 

- อบต. ท่าใหญ่  ได้ท าศูนย์พักคอยที่บ้านภูนกเขียน  ม.7  ท าเตียง  จ านวน  30  เตียง 

- บ้านหว้ยข่าเฒ่า  ม.2  อีกแหง่ก็จะด าเนินการพัฒนาให้เป็นจุดพักคอย 

- จุดหลักคือ  บ้านภูนกเขียน  น าโดย  อบต.  ฝา่ยปกครอง  รพ.สต.โนนสะอาด  ได้

ด าเนินการไปแล้ว 

- รพ.สต.โนนศรีสงา่  อบต.  ก็ได้สมทบเพื่อก่อสร้างด าเนินการในการสร้างจุดพักคอย 
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- อบต.กัลยา  ประจ าเมือง  ก็ได้แจ้งว่ามีบ้านท าเป็นจุดพักคอยได้  ขอขอบคุณครับ    

ถ้ามีโอกาสต่อไป 

- ม.9  ก็มีสถานที่รอรับอยู่หน้าทางเข้าวัดป่ารวก 

- เรื่องถุงยังชพี  สรุปครอบครัวละ  1  ถุง 

- เรื่องอาหารส่งก็ได้ท าการจ้างแม่ครัวในการเตรียมอาหารบริการประชาชน 

- เรื่องการท างาน  ขอเป็นก าลังใจ  ร่วมกันดูแลพี่น้องต าบลท่าใหญ่ทุกภาคส่วน  ผม

หวังวา่  ชาวต าบลท่าใหญ่คงจะมีความปลอดภัยอีกต่อไป 

นายบรรจง  รินไธสง ผอ.รร.บ้านโนนสะอาด 

- เรื่องโรคโควิด 19  ก็น่าเป็นหว่งในการกักตัวของผู้มาจากต่างจังหวัด  คนที่รับผิดชอบ

ต่อสังคมก็ดีไป  แต่สว่นที่ไม่กักตัวก็สามารถแพร่กระจายได้เหมอืนกัน 

- ในการเรียนการสอนใช้ระบบเป็นใบงาน  ทางโทรศัพท์  โทรทัศน์  อนิเตอร์เน็ต 

นายก  อบต.  ขอแสดงความคิดเห็น 

- ประเด็นแรกใหน้ักเรียนเรียนออนไลน์  ในความไม่พร้อมของนักเรียน  ผู้ปกครอง  เชน่  

ไม่มสีัญญาณ  เทคโนโลยีเป็นปัญหาอีกอย่างหนึ่งให้พวกเราเอาใจใส่ให้มากขึ้น 

นายประพันธ์  ปาทา ผญบ.โนนสะอาด  ม.3  แจ้ง 

- ได้ท าการออกตรวจภายในชุมชนรว่มกับฝา่ยปกครอง  ม.11 และ ม.9  เพื่อป้องกันโรค

โควิด 19 

- เรือ่งโครงการประกวดหมูบ่้านยังด าเนินการอยู่หรอืเปล่าครับ 

นายก  อบต.  ชีแ้จงเพิ่มเติม  ประชุมรว่มกันในการจัดการในต าบลท่าใหญ่  เพื่อการขับเคลื่อนการ 

ประกวดหมูบ่้าน 

- เรื่องการจัดตั้งงบประมาณ 

- เรื่องกรรมการ 

- เรื่องแจ้งผล  เพื่อด าเนินการหลักเกณฑเ์บือ้งตน้ไปแล้ว  ถ้าบ้านใดบ้านหนึ่งท าก็

อาจจะได้บ้านเดียวเลย 

- ประเด็นขอก าลังหรอืให้สนับสนุนนั้นไม่ขัดข้องไม่ว่าจะเป็นก าลัง  อปพร.  หรอืเสื้อ

เกาะในการขอก็ขอจากประธานศูนย์  เช่น  ฝ่ายป้องกัน , นายก อบต. , ประสานศูนย์

ก็จะด าเนินการตอ่ไป 

นายสงวน  อุปราช ก านันต าบล  แจง้ 

- ที่ศูนย์พักคอยบ้านภูนกเขียน  ในขณะนีเ้หลือ  4  ท่าน 

- วันนี ้ ม.6  บ้านโนนมะค่า  เข้าเวร 

- บ้านโนนมะค่า  ม.6  ประมาณ  30  ราย  ที่กักตัวตามทุ่งนา 

นายก  อบต.  ขอขอบคุณสมาชิกทุกๆ ท่าน  รวมไปถึงก านัน  ผญบ.  ในการด าเนินการและผู้มีส่วน 

   เกี่ยวข้อง 
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรบัรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

   มติรับรองเป็นเอกฉันท์  18  ท่าน 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องกระทู้ถาม 

-ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

   4.1  เรื่องการเสนอขอแปรญัตติในพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี 

งบประมาณ  พ.ศ.  2565  ในวาระที่  2  การแปรญัตติ 

ประธานสภาฯ    เชญิประธานคณะกรรมการแปรญัตติแถลงครับ 

ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 

งบประมาณรายจา่ย  ประจ าปีงบประมาณ  2564 

วันที่  18  สิงหาคม  2564 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

ผูม้าประชุม 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง เวลาเข้า เวลาออก 

1 นายไสว   วงศ์ชาลี ประธานคณะกรรมการแปรญัตต ิ ไสว   วงศ์ชาลี ไสว   วงศ์ชาลี 

2 นายเสาร์   เต้หนองเป็ด กรรมการ เสาร ์  เต้หนองเป็ด เสาร ์  เต้หนองเป็ด 

3 นายคุณาสิน  ชิมช้า กรรมการ คุณาสนิ  ชิมช้า คุณาสนิ  ชิมช้า 

4 นายสมร   บัวผัน กรรมการ สมร   บัวผัน สมร   บัวผัน 

5 นายคมสันต์   นาสมพงษ์ เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตต ิ คมสันต์   นาสมพงษ์ คมสันต์   นาสมพงษ์ 

 

ผูเ้ข้าร่วมประชุม 

ที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ 

1 นายโกสิต  บุญเสนา นายก  อบต. โกสิต  บุญเสนา 

 

เริม่ประชุม  เวลา  09.00  น. 

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  ได้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อ

คณะกรรมการแปรญัตติ  ในวันที่  15 - 17  สิงหาคม  2564  เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ 

หอ้งประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  ซึ่งเมื่อครบก าหนดระยะเวลาที่ก าหนด

แลว้  ไม่ปรากฏว่ามีผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้ใดมายื่นเสนอค าแปรญัตติ

หรือแก้ไขเพิ่มเติม  ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

แต่อย่างใด  ดังที่คณะกรรมการทราบดีอยู่แล้วนั้น  วันนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการ

แปรญัตติ  เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 โดยมีระเบียบขั้นตอนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ

การประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2554 
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คณะกรรมการแปรญัตติได้ร่วมพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565  โดยละเอียดแล้ว  เห็นว่าร่างขอ้บัญญัติดังกล่าวที่เสนอมานั้น  ได้

ตั้งงบประมาณไว้เหมาะสมกับสถานะการเงินการคลังและเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่

เกี่ยวข้องตามแนวนโยบายในแผนพัฒนาและสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของ

ประชาชนแล้ว  ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  มี

ความสมบูรณ์และครบถ้วน  ดั งนั้นจึงไม่ขอแก้ ไขเพิ่ม เติมแต่ประการใด  ทั้ งนี้

คณะกรรมการได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงร่างเดิมตามที่เสนอมา  และให้รายงานต่อสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ต่อไป 

ปิดประชุม   เวลา  11.00  น. 

ประธานสภาฯ  ถามที่ประชุมในเมื่อไม่มที่านใดเสนอแปรญัตติแล้ว  กระผมก็จะถามมตริ่างขอ้บัญญัติ 

งบประมาณรายจา่ย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  ในวาระที่  2  การแปรญัตติ  

ท่านใดเห็นชอบในร่างขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  

ในวาระที่  2  ให้ยกมอืขึน้ 

มตเิห็นชอบเป็นเอกฉันท์  18  ท่าน 

4.2 เรื่องพิจารณาร่างขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

ในวาระที่  3  การลงมตเิห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ 

เชญิที่ประชุม 

นายก  อบต.  กรณีซักถามท่านสมาชิกไม่มีท่านใดถามหรอืสงสัยในข้อบัญญัติ  หน้า  40 

   3.  วัสดุเครื่องแต่งกาย 

   3.1  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย  เช่น  ชุดฝกึ อปพร. OTOD  ประกอบไปด้วย   

หมวก  เสื้อ  กางเกง  รองเท้า  เข็มขัด  ฯลฯ  บรรจุเข้าไปให้ผูท้ี่ขาดหรอืไม่มีจริงๆ 

ประธานสภาฯ  ถามที่ประชุมมที่านใดซักถามอีกหรอืไม่  ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี 

งบประมาณ  พ.ศ. 2565  ในวาระที่  3  ในเมื่อไม่มกีระผมขอถามมตทิ่านใดเห็นชอบให้

ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ. 2565  ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  อ าเภอหนองบัวแดง  

จังหวัดชัยภูมิ  ใหท้่านยกมอืขึน้ 

   มตเิห็นชอบเป็นเอกฉันท์  18  ท่าน 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอใหม่ 

-ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ 

ประธานสภาฯ เชญิที่ประชุม 

นายณัฐพงษ์  ป้องขันธ์ ส.อบต.  ม.7  แจ้ง 

- เรื่องท่อ PVC. ระบายน้ าประปาในหมู่บ้าน 
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นายอนัน  ค าพร ส.อบต.  ม.5  แจ้ง 

- เรื่องระบบน้ าประปาในหมูบ่้านจะได้ลงมอืเมื่อไหร่ครับ 

- ถนนน้ าท่วมขัง  2  จุด 

1. หนา้บ้านนายฉลอง 

2. หนา้บ้านนางหนู  โควินทะสูตร 

- เรื่องถนน  คสล.  ข้างป้อมต ารวจ  เมื่อไหร่จะลงมอืท าครับ 

นายประมง  ศรพีลเล่ย์  ส.อบต.  ม.4   

- เรื่องถังน้ ารั่วอยู่ที่ศูนย์พักคอย  รพ.สต.โนนศรสีงา่  2  ถัง  ขอความอนุเคราะหด์้วยครับ 

นายประพันธ์  ปาทา ผญบ.โนนสะอาด  ม.3 

- เรื่องถนนช ารุด  2  จุด  ด้านตะวันตกสระน้ าบ้านโนนสะอาด 

- เรื่องเงินส ารอง  ถ้าเป็นไปได้ขอใชก้็เป็นการดี 

นายสมร  บัวผัน ส.อบต.  ม.9 

- เรื่องถังน้ าประปา  2  ถัง  ที่ผ่านสภาฯ  ไปแล้ว 

นายบุญจันทร์  เลิศวิไล ส.อบต.  ม.4 

- เรื่องการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า  ในการส ารวจสายไฟฟ้าและบางสายก็ยังไม่ส ารวจ      

มีการส่งเอกสารครบแล้วก็มีแล้วที่ยังไม่สง่เอกสารก็มี   

ประธานสภาฯ เชญินายกชี้แจง 

นายก อบต. ประเด็นต่างๆ  ที่สมาชิกเสนอปัญหาต่างๆ  ที่มคีวามจ าเป็นในหมู่บ้านมีหรอืไม่มีเป็น 

 หนา้ที่ของบริหาร  เป็นเรื่องที่ดทีี่สมาชิกชี้แนะในการแก้ไขปัญหาใหก้ับประชาชน   

 ในงบประมาณ  พ.ศ. 2565  จะไม่ค่อยมีโครงการ  เพราะงบประมาณส่วนมากไป 

 ในเรื่องไฟฟ้า 

- งบสะสมโอนเพื่อด าเนินการแก้ไขใหพ้ี่นอ้งก็สามารถท าได้ปัญหาความเดือดรอ้นของ

ประชาชนเสนอได้ 

- เรื่องประปาเราได้ผู้รับจา้งแล้ว  มีม.7 , ม.5 , ม.2 และ ม.1 

- เรื่องถนนน้ าท่วมขัง  ตรงที่หนึ่งก็ติดระบบประปาอยู่  อยากมีแรงงานชาวบ้านช่วยกัน

ท า  ส่วนอีกที่หนึ่งก็ต้องลงไปดูพืน้ที่ก่อน 

- ขยายท่อและถนนก็ก าลังด าเนินการ 

- ม.9  ถังน้ าไฟเบอร์  เป็นการจัดซื้อในการด าเนินการกูคงตอ้งอาศัยผู้น าชาวบ้านชุมชน 

- ม.4  ถังน้ าที่รั่วก็จะพิจารณาในวันที่  24  สิงหาคม  2564 

- ท่อคอนเวิรส์ก็คงจะเป็นเงินเหลือจ่ายหรอืทบทวนเรื่องงบอีกครั้ง 

- เรื่องไฟฟ้าจะมีการด าเนินการเรื่อยๆ  2 – 3 วัน  ปลัดได้ออกพื้นที่ในการขอบ้านเลขที่

ของชาวบ้าน 

- การไฟฟ้าถ้าขยายใหพ้ี่นอ้งประชาชนได้ก็จะเป็นการดี 
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- เรื่องประปา  ม.1  มีหลายปัจจัยหลายปัญหาหลายสาเหตุ  ต้องน าปัญหาไปหารอืกัน  

เพื่อแก้ไขปัญหาใหป้ระชาชน 

- ส่วน  ม.3  เหลือด าเนนิการ 

- ม.10  ระบบน้ าประปาต้องการซัมเมอรส์โซล่าเซลล์ทั้งระบบ 

- ม.2  ถนนเพื่อการเกษตร  เอาไปพิจารณาในคราวต่อไป 

- รถแม็คโครไม่มีปัญหาในการท าแนวเขตโนนยอ 

- เรื่องไฟฟ้า  เชิญท่านรองธนดล  โควินทะสูตร  ผู้ด าเนินการ 

นายธนดล  โควินทะสูตร  รองนายก  อบต.  แจ้ง 

- ประมาณการแลว้อีก  180  วัน  ถ้าเราไม่ท าก็สิ้นสุดและเสียค่าปรับอีก 

นางสุรีรัตน ์ พาจันทร์ ส.อบต.  ม.1 

- สายที่ประมาณการแล้ว  ด้านเลขที่มาแล้วยื่นขออกีได้ไหมคะ่ 

นายธนดล  โควินทะสูตร  รองนายก  อบต. 

- ตัวเลขออกมาแล้วในการออกส ารวจ 

นายก  อบต. แจ้ง 

- เรื่องขยายเขตไฟฟ้า  ต้องด าเนินการต่อไป 

นายประดิษฐ์  ถาวงค์กลาง  ส.อบต.  ม.2  แจง้ 

- ขอขอบคุณคณะบริหาร  เรื่องการซ่อมประปา  ม.2 

- เรื่องถนนเพื่อการเกษตร  ลงหินคลุก  กว้าง  4  เมตร  ยาว  1,000  เมตร 

นายคมสันต์  นาสมพงษ์ ส.อบต.  ม.3  แจ้ง 

- เรื่องซัมเมอร์สโซล่าเซลล์ 

- เรื่องการขยายเขตน้ าประปา  จากบ้านนางปราง – บ้านนายบุญโฮม 

- เรื่องท่อคอนเวิรส์นั้นได้ส่งหนังสอืมายัง  อบต.  แล้วครับ 

นายเสาร์  เต้หนองเป็ด ส.อบต.  ม.1  แจง้ 

- เรื่องน้ าประปามีปัญหา 

- เรื่องถนน  คสล.  ท่อยุบ 

นายบุญจันทร์  เลิศวิลัย ส.อบต.  ม.4  ขอความอนุเคราะห์รถแม็คโครในการขุดดินกั้นน้ ากันการกัดเซาะของน้ า 

นายสมร  บัวผัน ส.อบต.  ม.9  เราก็ประชุมกันมาก็นานแลว้  กระผมขอเสนอปิดประชุม 

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

   2. นายประมง   ศรพีลเล่ย์ ส.อบต.  ม.4 

ประธานสภาฯ ขอนัดสมาชิกประชุม  ในวันที่  24  สิงหาคม  2564  เวลา  09.00  น.  นัดด้วยวาจาครับ 

ในเมื่อมีผู้เสนอปิด  ผมขอขอบคุณท่านที่มาประชุมและผู้เข้าร่วมประชุม  เห็นว่าสมควรต่อ

เวลาแล้ว  ผมขอปิดประชุมในสมัย สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

บัดนีค้รับ 

ปิดประชุมสภาเวลา   16.00  น. 
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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  1  ประจ าปี  พ.ศ. 2564  เมื่อวันที่  

13  สิงหาคม  2564 

 

ลงช่ือ  บุญจันทร์     เลิศวิไล   ผูต้รวจรายงานการประชุม 

      (นายบุญจันทร์    เลิศวิไล) 

            ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 


