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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2563 

วันที่  10  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2563 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่  อ าเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา 

 

ผู้เข้าประชุม 
ล าดับที่ รายชื่อผู้เข้าประชุม ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสมัคร   บุพบุญ ประธานสภา อบต. สมัคร   บุพบุญ  
2 นายนิมิตร  นาดี รองประธานสภา อบต. นิมิตร  นาดี  
3 นายสมจิตร  มุงรัง เลขานุการฯ  สมจิตร  มุงรัง  
4 นายสมพงศ์   ซากลมกลาง ส.อบต. หมูที่ 1 สมพงศ์   ซากลมกลาง  
5 นายบุญเสาร์  หมั่นกิจ ส.อบต.หมู่ที่  1 บุญเสาร์  หมั่นกิจ   
6 นางมารศรี    นาดี ส.อบต.หมู่ที่  2 มารศรี    นาดี  
7 นายสุวิทย์   สิริวัฒนากุล ส.อบต.หมู่ที่  2 สุวิทย์   สิริวัฒนากุล  
8 นายประยูร     ช่างเหล็ก ส.อบต.หมู่ที่  3 ประยูร     ช่างเหล็ก  
9 นายทองวัน   นาดี ส.อบต.หมู่ที่  5 ทองวัน   นาดี  

10 นายโยธิน   ป่ามะไพร ส.อบต.หมู่ที่  5 โยธิน   ป่ามะไพร  
11 นางปรัชญา     จันธิดา ส.อบต.หมู่ที่  6 ปรัชญา     จันธิดา  
12 นายสงวน    พลประเสริฐ ส.อบต.หมู่ที่  6 สงวน    พลประเสริฐ  
13 นายล ายวง    กล้าหาญ ส.อบต.หมู่ที่  8 ล ายวง    กล้าหาญ  
14 นางเปล่ง   แก้วรักษา ส.อบต.หมู่ที่  8 เปล่ง   แก้วรักษา  
15 นายสมัย   บ้วนนอก ส.อบต.หมูที่ 9  สมัย   บ้วนนอก  
16 นายบุญรัก   นาดี ส.อบต.หมูที่  10 บุญรัก   นาดี  

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ รายชื่อผู้เข้าประชุม ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นางสาวภิรมยา เอกตะคุ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ภิรมยา เอกตะคุ  
2 นางกฤติกา  ไชยชวคุปต์ หัวหน้าส านักปลัด  กฤติกา  ไชยชวคุปต์  
3 นางวรรณวิไล  ชุมศรี จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน วรรณวิไล  ชุมศรี  
4 นายศิริพงษ์ ศรีอภัยพันธุ์ ผู้อ านวยการกองช่าง  ศิริพงษ์ ศรีอภัยพันธุ์  

 
มีผู้เข้าประชุม        16  คน 
มีผู้ไม่มาประชุม      -    คน   
มีผู้ขาดประชุม       -    คน    
มีผู้เข้าร่วมประชุม    4   คน  
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เริ่มประชุม  เวลา    09.00  น. 
 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายสมัคร  บุพบุญ  สวัสดีครับพี่น้องสมาชิก อบต. ทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมวันที่  2  
(ประธานสภาฯ)   ของการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที ่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2563  

ที่ประชุม   -รับทราบ- 
 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ ๑  เมื่อวันที่  3  
สิงหาคม  2563 

นายสมัคร  บุพบุญ  - เมื่อท่านสมาชิกฯ ได้อ่านรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  
(ประธานสภาฯ) สมัยที่ 3 ครั้งที่ ๑/2563  แก้ไข ในรายงานการประชุมหรือไม่ 
 - ถ้าไม่มีท่านใดเสนอเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข กรุณายกมือรับรองรายงานการ 

ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ ๑ /2563 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563  
ด้วยครับ 

มติที่ประชุม    -รับรองรายงานการประชุม- 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  กระทู้ถาม  
   -  ไม่มี –  
 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 
ประธานสภาฯ   ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่  ได้มีมติสมัยสามัญ สมัยที่ ๓  

ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖3 ครั้งที่ ๑ วันที่ 3  สิงหาคม ๒๕๖3 คัดเลือกคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 ไป
แล้วนั้น ขอเชิญท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้รายงานผลการแปรญัตติ 
ต่อที่ประชุมสภา 

นางเปล่ง  แก้วรักษา  - ขอบคุณค่ะท่านประธานฯ ดิฉันในฐานะประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
ประธานแปรญัตติฯ  ขอสรุปรายงานการประชุมพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2564  ของคณะกรรมการแปรญัตติมีดังนี้ค่ะ  
 - ตามท่ีสภาฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติขึ้นและก าหนดวันที่เสนอ 

แปรญัตติในยี่สิบสี่ชั่วโมง หลังจากมีการรับหลักการแล้ว  ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 
2563 เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 6 สิงหาคม ๒๕63  เวลา  ๑๖.30 น.  ณ  ที่ท า
การองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ นั้น  ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกท่านใดหรือ
ผู้บริหารท่านใด เสนอขอแปรญัตติแต่อย่างใดและคณะกรรมการแปรญัตติลง
ความเห็นว่า ร่างข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ พ.ศ. 2564  
ที่ทางท่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแจ้งใหญ่ ได้จัดท าขึ้นมานั้นสมบูรณ์ครบถ้วนดีแล้ว จึงไม่มีการแก้ไขร่าง
ข้อบัญญัติในครั้งนี้แต่อย่างใด   ดังนั้น ทางคณะกรรมการแปรญัตติ จึงมีมติให้คงร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไว้คงเดิม และได้
จัดท ารายงานการประชุมส่งให้สภาได้รับทราบ ดังที่สภาได้ส่งรายงานการประชุมให้
ท่านสมาชิกแล้ว กระผมขอจบสรุปของคณะกรรมการแปรญัตติเพียงแค่นี้ ขอบคุณ
ค่ะ 

ที่ประชุม   -รับทราบ- 
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ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 
๕.๑ พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.   
๒๕๖4 (วาระท่ี ๒ แปรญัตติ)   

ประธานสภาฯ  เรื่อง  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ  พ.ศ.
๒๕๖4  ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 เพ่ือ
พิจารณาค าเสนอแปรญัตติของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่
ไปแล้ว และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๗  

ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่าง
ข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึก
ความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มี
การแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปร
ญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปร
ญัตติ ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้น
สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่ น้อยกว่า ยี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณี
ต้องพิจารณาเป็นการด่วน และให้คณะกรรมการแปรญัตติร่วมประชุมสภาท้องถิ่น
ด้วย เพ่ือแถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น  

นายสมัคร  บุพบุญ  - ตามท่ีคณะผู้บริหารได้ส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ 
(ประธานสภาฯ) พ.ศ. 2564  ให้สภาพิจารณา และสภาได้มีมติรับหลักการด้วย คะแนนเสียง  13 

เสียง   งดออกเสียง  3  เสียง  ลาประชุม  -   คน ของข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ.2564   ในวันที่ 3  สิงหาคม  2563  ที่ผ่านมา และ
สภาได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ และก าหนดวาระเวลาการแปรญัตติ ตาม
ระเรียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
หมวดที่ 3 ญัตติข้อ 49 และคณะกรรมการได้จัดส่งรายงานการประชุมของ
คณะกรรมการแปรญัตติ ให้สภาทราบ และสภาได้จัดส่งรายงานการประชุมให้สมาชิก
ทุกท่านแล้ว ดังนั้นกระผมจึงขอเรียนเชิญท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
ขึ้นมาสรุป การแปรญัตติของคณะกรรมการให้ท่านสมาชิกทราบอีกครั้งด้วย 

นายสมัคร  บุพบุญ   - ตามท่ีทางคณะกรรมการแปรญัตติได้มีมติให้คงร่างข้อบัญญัติ งบประมาณ 
(ประธานสภาฯ) ร่ายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564  ไว้คงเดิมนั้น มีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรืออภิปราย

ก่อนลงมติหรือไม่ 
     - หากไม่มีสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะหรืออภิปรายแล้ว กระผมขอถาม 
    มติที่ประชุมว่า จะให้ผ่านวาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
    ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564  ในครั้งนี้หรือไม่ (ประธานฯ สั่งให้นับองค์ 

ประชุมก่อนลงมติ)  
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ประธานสภาฯ     ก่อนลงมติจะให้ผ่านวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
    รายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕64  ให้เลขานุการสภาฯตรวจนับจ านวน 

สมาชิกสภา อบต. ในที่ประชุมว่าครบองค์ประชุมหรือไม่ 
เลขานุการสภาฯ    ตรวจนับจ านวนสมาชิกสภา อบต.  ในที่ประชุม มีผู้มาประชุม 16 คน    
    ลาประชุม  -   คน   ขาดประชุม  -   คน   ถือว่าครบองค์ประชุม 
มติที่ประชุม   มีมติให้ผ่านวาระ  2  ขั้นแปรญัตติ  ด้วยคณะเสียง 13 เสียง  งดออกเสียง 3  เสียง    
นายสมัคร  บุพบุญ กระผมจะขอถามท่านสมาชิกทุกท่านว่าจะให้เข้าวาระที่ ๓ ขั้นลงมติ 
(ประธานสภาฯ) ให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ พ.ศ. 

2564  เลยหรือไม่ 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้เข้าวาระที่ ๓ ในขั้นลงมติ ให้ความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 13  เสียง  

งดออกเสียง  3  เสียง    ขาด   -  คน  
 

๕.๒ พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
      ๒๕๖4    (วาระท่ี ๓ ลงมติ) 

วาระท่ี ๓    ขั้นลงมติ ให้ความเห็นชอบ 
ประธานสภาฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗    

ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร ในการพิจารณาวาระนี้ 
ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น  ลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่  

นายสมัคร  บุพบุญ                  ตามท่ีทางปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่  นายกองค์การ 
(ประธานสภาฯ)   บริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่  ได้ส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจ าปี        
                                         งบประมาณ พ.ศ. 2564  ให้สภาพิจารณานั้น  สภาได้มีมติรับหลักการแล้ว และมี 

มติให้ผ่านการแปรญัตติในวาระที่ ๒ นั้นแล้วในวาระท่ี ๓  ขั้นลงมติให้ความเห็นชอบ 
กระผมขอถามมติสภาแห่งนี้ว่าจะให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณร่าย
จ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติ
หน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ ที่ส่งมา หรือไม่ครับ 

ดังนั้นผมจึงอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  ข้อ  ๗๔  ขอมติที่ประชุมสภาฯ  ว่าเห็นชอบให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 หรือไม่ ถ้าท่าน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่  เห็นชอบขอให้ท่านยกมือขึ้น  

ประธานสภาฯ    ก่อนลงมติจะให้ความเห็นชอบในการตราร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕64  ผ่านวาระท่ี ๒ ขั้นแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ให้เลขานุการสภาฯ  ตรวจนับจ านวน
สมาชิกสภา อบต. ในที่ประชุมว่าครบองค์ประชุมหรือไม่ 

เลขานุการสภาฯ   ตรวจนับจ านวนสมาชิกสภา อบต. ในที่ประชุม  ผู้มาประชุม  16  คน  ลาประชุม  -   
คน  ขาดประชุม   -  คน  ครบองค์ประชุม 
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มติที่ประชุม   ให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.    

2564  ด้วยคะแนนเสียง  13 เสียง งดออกเสียง 3   เสียง  ขาดประชุม  -  คน    
มติเห็นชอบโดยให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง  งบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   ในเวลา  09.40 น.    

    5.3   เรื่อง  การพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
     พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2/2563 
                                          ข้อความเดิม 
 แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียน  
 งบลงทุน  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  
 โครงการก่อสร้างหลังคามุงสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุเสมา – 

เสมาทอง  งบประมาณ  200,000  บาท 
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างหลังคามุงสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กบ้านบุเสมา – เสมาทอง ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 12 เมตร  สูง 
3.50 เมตร  พร้อมป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ 1 ป้าย และป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต. ก าหนด) 

    ข้อความใหม่ 
โครงการก่อสร้างหลังคามุงสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุเสมา – 
เสมาทอง  งบประมาณ  200,000  บาท 

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างหลังคามุงสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านบุเสมา – เสมาทอง  ขนาดพ้ืนที่ 30.50 ตารางเมตร  สูง 
3.00 เมตร  พร้อมป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ 1 ป้าย และป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต. ก าหนด) 

นางสาวภิรมยา  เอกตะคุ   -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กร 
ปลัด อบต. หนองแจ้งใหญ่  ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ  3 ) พ.ศ.  

2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ  29  การ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ท าลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง
สถานที่ก่อสร้างให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

มติที่ประชุม    - อนุมัติให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
งบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการก่อสร้างหลังคามุงสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านบุเสมา – เสมาทอง  งบประมาณ  200,000  บาท 

 
ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
นายสมัคร  บุพบุญ  เรื่องอ่ืนๆ มีสมาชิกท่านใด จะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ เชิญเสนอแนะ  
(ประธานสภาฯ)   แสดงความคิดเห็นได้ครับ   
นางเปล่ง  แก้วรักษา  เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉัน ส.อบต. หมู่ที่ 8 ขอเรียนถามเรื่องของการช่วยเหลือ 

ภัยพิบัติฯ ว่าด าเนินการไปถึงไหนแล้วเมื่อไหร่จะได้รับความช่วยเหลือ เพราะ
ชาวบ้านต้องการทราบค่ะ  
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นางกฤติกา  ไชยชวคุปต์   เรื่องการช่วยเหลือด้านภัยพิบัติ  ก็ขอแจ้งว่าขณะนี้ได้ผ่านการประชุมเพื่อพิจารณา 
หัวหน้าส านักปลัด  ให้ความเห็นชอบในการช่วยเหลือระดับอ าเภอแล้ว ช่วงนี้รอทางฝ่ายการเงินพิจารณา  

ในเรื่องของงบประมาณค่ะ  
    - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ ของ สปสช.  ทางเราจะจัดอบรมให้กับทางผู้สูงอายุ 

ในวันเสาร์ ที่  15  สิงหาคม  2563 นี้   จึงขอความร่วมมือให้ทางหมู่บ้านได้แจ้ง 
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม  หมู่บ้านละ  15  คน  เพ่ือเราจะได้จัดท าเอกสารในการ 
รับลงทะเบียนผู้เข้าอบรมค่ะ   

นายบุญเสาร์  หมั่นกิจ   เรียนท่านประธานสภาฯ  ที่เคารพ   กระผมอยากของบประมาณในการวางท่อ 
ส. อบต. หมู่ 1    ระบายน้ า  จ านวน 8 ท่อน ในการระบายน้ าและผลักดันน้ าให้เปลี่ยนทิศทางน้ าให้ 

กลับมาทางเดินน้ าในทิศทางเดิมเม่ือครั้งก่อน และได้ด าเนินการขอความเห็นชอบ
จากเจ้าของพ้ืนที่นาแล้ว เพ่ือที่น้ าจะได้ไหลเข้าชลประทาน  เพ่ือประชาชนในต าบล
จะได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน  เพราะขณะนี้น้ าจะไหลไปทางเส้นทางรถไฟสายห้วยรหัส 
ท าให้ไมเกิดประโยชน์กับประชาชนในต าบลหนองแจ้งใหญ่ของเรา จึงขอได้พิจารณา 

นางสาวภิรมยา เอกตะคุ   ก็แจ้งให้ทราบและขอความร่วมมือท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน หลังจากเลิกประชุม 
แล้วก็ขอเชิญได้ออกไปดูสถานที่ด้วยกันเพ่ือจะได้หาทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน ค่ะ  

นายยธิน  ป่ามะไพร   เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  กระผม ส.อบต. หมู่ที่ 5 ขอสอบถามเรื่อง 
ส. อบต. หมู่ที่ 10   โครงการขุดเจาบ่อน้ าบาดาล ที่หมู่บ้านละ 2 บ่อ  ไม่ทราบว่าด าเนินการถึงขั้นตอน 

ไหน เพราะประชาชนได้สอบถามมาครับ  
นายศิริพงษ์ ศรีอภัยพันธุ์  เรื่อง โครงการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล หมู่บ้านนั้น ล่าสุดทางเราได้ติดต่อด าเนินการ 
ผอ. กองช่าง    เรื่องเอกสารรับรองที่สาธารณะที่ท าการขุดเจาะนั้น  ทางอ าเภอยังไม่ได้เซ็นรับรอง 

เอกสารครับ จึงไม่สามารถด าเนินการได้  
ประธานสภาฯ    เรื่องอ่ืน ๆ มีสมาชิกท่านใดสงหรือ หรือภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่   ถ้าไม่มี 
    สมาชิกท่านใด จะเสนออีกกระผมขอปิดการประชุมสภา สมัยประชุม สมัย 
    สามัญ ที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี  2563 นี้ครับ ขอบคุณครับ 
   

มติที่ประชุม รับทราบ 
  

       ปิดประชุมเวลา  10.30  น.  
 
 
 

       ลงชื่อ                              ผู้จดบันทึกการประชุม 
                  (นายสมจิตร  มุงรัง) 
               เลขานุการสภา อบต.หนองแจ้งใหญ่ 
 
 
       ลงชื่อ                             ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
         (นายสมัคร    บุพบุญ) 
            ประธานสภา อบต.หนองแจ้งใหญ่ 
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คณะกรรมการตรวจรับรองรายงานการประชุม  

                     

                                               ลงชื่อ................................................กรรมการ 
                                                                 (นางมารศรี      นาดี )    
                                                   สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  2         
                       
              ลงชื่อ..................................................กรรมการ 
                                                (นางเปล่ง  แก้วรักษา) 
                                                                         สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  8 
 

         ลงชื่อ..............................................   กรรมการ 
                                                                        ( นายสมัย บ้วนนอก)                  
                                                                         สมาชิกสภาฯ หมู่ที่   9 
 
 
             สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่รับรองรายงานการประชุมในการประชุมสมัย 
สามัญที่.........../................ครัง้ที่...........เมื่อวันที่.............เดอืน..............................................พ.ศ. ..... ............... 
 
 
                           ลงชื่อ......................................  ......ผู้ตรวจสอบ 
                                                       (นายสมัคร      บุพบุญ) 
                                          ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
 
 
 
 
 
                              
   
 

 

 


