
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดตุ้ม 

  สมัยสามัญ สมัยที่ 3  คร้ังท่ี  2/2564 

เมื่อวันท่ี  17  สิงหาคม  พ.ศ.2564     

 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดตุ้ม  
 

ผู้มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1. นายไพรวัลย์  พิลาวรรณ ประธานสภา อบต.กุดตุ้ม ไพรวัลย์  พิลาวรรณ 

2. นายชัยยา   เก่งสูงเนิน รองประธานสภา อบต.กุดตุ้ม ชัยยา   เก่งสูงเนิน 

3. นายเฉลิมศิลป์  เทพจันทรา เลขานุการสภา อบต.กุดตุ้ม เฉลิมศิลป์  เทพจันทรา 

4. นายสมศรี  คุณวันดี สมาชิกสภา  อบต. หมูท่ี่ 1 สมศร ี คุณวันดี 

5. นางสาวสุชญา โคตรชมภู สมาชิกสภา  อบต. หมูท่ี่ 1 สุชญา โคตรชมภู 

6. นายสวรรค์ตา  พลบุตร สมาชิกสภา  อบต. หมูท่ี่ 2 สวรรค์ตา  พลบุตร 

7. นายคมกริช  พรมเฮียง สมาชิกสภา  อบต. หมูท่ี่ 2 คมกริช  พรมเฮียง 

8. นางรัศม ี   ใจงาม สมาชิกสภา  อบต. หมูท่ี่ 3 รัศม ี   ใจงาม 

9. นายปรีชา  บุญจันทา สมาชิกสภา  อบต. หมูท่ี่ 4 ปรีชา  บุญจันทา 

10. นายสมหมาย  อาสากุล สมาชิกสภา  อบต. หมูท่ี่ 4 สมหมาย  อาสากุล 

11. นางแพรวพรรณ์  ดีกุดตุ้ม สมาชิกสภา  อบต. หมูท่ี่ 5 แพรวพรรณ์  ดกีุดตุ้ม 

12. นายทศพล  เที่ยงธรรม สมาชิกสภา  อบต. หมูท่ี่ 5 ทศพล  เที่ยงธรรม 

13. นายสมศักดิ์  เหวชัยภูมิ สมาชิกสภา  อบต. หมูท่ี่ 6 สมศักดิ์  เหวชัยภูมิ 

14. นายเสรี  สอนกุดตุ้ม สมาชิกสภา  อบต. หมูท่ี่ 6 เสรี  สอนกุดตุ้ม 

15. นายเสถียน   เพชรจ านงค์ สมาชิกสภา  อบต. หมูท่ี่ 7 เสถียน  เพชรจ านงค์ 

16. นายสุพล  ด ารงเชือ้ สมาชิกสภา  อบต. หมูท่ี่ 7 สุพล  ด ารงเชื้อ 

17. นายสุวรรณ  เพียรยิ่ง สมาชิกสภา  อบต. หมูท่ี่ 8 สุวรรณ  เพียรยิ่ง 

18. นายมนัส  แต่งแดน สมาชิกสภา  อบต. หมูท่ี่ 8 มนัส  แต่งแดน 

19. นายริ้ว  เหวชัยภูมิ สมาชิกสภา  อบต. หมูท่ี่ 11 ริว้  เหวชัยภูมิ 

20. นายวินัย  นานันท์ สมาชิกสภา  อบต. หมูท่ี่ 12 วินัย  นานันท์ 

21. นายสนอง  อาสายุทธ สมาชิกสภา  อบต. หมูท่ี่ 13 สนอง  อาสายุทธ 

22. นางบุญชู   วงศ์นรา สมาชิกสภา  อบต. หมูท่ี่ 13 บุญชู   วงศ์นรา 

23. นายมนูญ  แต่งเมอืง สมาชิกสภา  อบต. หมูท่ี่ 14 มนูญ  แต่งเมือง 

24. นางประนอม  ทรัพย์โยธิน สมาชิกสภา  อบต. หมูท่ี่ 14 ประนอม  ทรัพย์โยธิน 

25. นางประภา  เจริญสุข สมาชิกสภา  อบต. หมูท่ี่ 15 ประภา  เจรญิสุข 

26. นางปัญฑารีย์  สามารถ สมาชิกสภา  อบต. หมูท่ี่ 15 ปัญฑารีย์  สามารถ 

27. นายจีระศักดิ์   อาสากิจ สมาชิกสภา  อบต. หมูท่ี่ 16 จรีะศักดิ์   อาสากิจ 



-2- 

 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

28. นางทองยุ่น  โสโพธิ์ทอง สมาชิกสภา  อบต. หมูท่ี่ 17 ทองยุ่น  โสโพธิ์ทอง 

29. นายประมน  พิงชัยภูมิ สมาชิกสภา  อบต. หมูท่ี่ 17 ประมน  พิงชัยภูมิ 

30. นายค าหว่าน  ด ารงแดน สมาชิกสภา  อบต. หมูท่ี่ 18 ค าหว่าน  ด ารงแดน 

31. นายชัยยา  ศรีคอนไทย สมาชิกสภา  อบต. หมูท่ี่ 18 ชัยยา  ศรคีอนไทย 

32. นางเมย้มะณี  เพียรวิชา สมาชิกสภา  อบต. หมูท่ี่ 19 เม้ยมะณี  เพียรวิชา 
 

ผู้ไม่มาประชุม  

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1. นายสุวิทย์  ศิรคิุณ สมาชิกสภา  อบต. หมูท่ี่ 10 ลา 

2. นายธงชัย  นานันท์ สมาชิกสภา  อบต. หมูท่ี่ 11 ลา 
  

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1. นายบุญชู  สากุล นายก อบต.กุดตุ้ม บุญชู  สากุล 

2. นายสีนวน   จ าพันธุ์ รองนายก อบต.กุดตุ้ม สีนวน   จ าพันธุ์ 

3. นายประมวล  อาสาสู้ รองนายก อบต.กุดตุ้ม ประมวล  อาสาสู้ 

4. นายบุดดา  เขตบ ารุง เลขานุการนายก อบต.กุดตุ้ม บุดดา  เขตบ ารุง 

5. นายวิเชียร  วงษ์ชัย ผอ.กองช่าง วิเชยีร  วงษ์ชัย 

6. นางลัดดาวัลย์  ศลิป์ดี หัวหนา้ส านักปลัด ลัดดาวัลย์  ศลิป์ดี 

7. นายหัสดินฐุ์ สรณภ์ัสกุล ผอ.กองการศกึษาฯ หัสดินฐุ ์สรณ์ภัสกุล 

8. นางสุพัตรา  แต่งถิ่น คนงานทั่วไป สุพัตรา  แต่งถิ่น 
 

เปิดประชุมเวลา   09.00  น. 

นายเฉลิมศลิป์ เทพจันทรา เชญิสมาชิกสภาฯ ทุกคนเข้าหอ้งประชุมและได้นับจ านวนสมาชิกสภาฯ 

เลขานุการสภาฯ ทุกคนที่ลงลายมอืชื่อไว้กับสมุดรายชื่อผู้มาประชุม นับแล้วตรงกัน มีสมาชิก 

             ทั้งหมด 31 คน มาประชุม 29 คน ลา 2 คน จงึขอเชิญประธานเปิดประชุม 

นายไพรวัลย์    พิลาวรรณ แจ้งระเบียบวาระการประชุมสมัยสามัญ สมัยที ่3 ครั้งที่ 2/2564  

ประธานสภาฯ   วันที่  17  สิงหาคม  2564  มีรายละเอียดดังนี ้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

   ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผา่นมา 

2.1 รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2564 

เมื่อวันที่ 11  สิงหาคม 2564 
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   ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

- ไม่ม ี

  ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 

4.1 พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ย  

ประจ าปี2565 

          วาระที่ 2 ช้ันแปรญัตติ 

          วาระที่ 3 ช้ันลงมติ   

  ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

2.1  รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังท่ี 1/2564 

      เมือ่วันท่ี 11  สิงหาคม 2564 

นายไพรวัลย์ พิลาวรรณ  ขอเชญิเลขานุการสภาฯ  ช้ีแจงเกี่ยวกับระเบียบที่เกี่ยวข้องให้สมาชิก 

ประธานสภาฯ  ทุกท่านได้ทราบ  

นายเฉลิมศลิป์  เทพจันทรา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยข้อบังคับการประชุมสภา 

เลขานุการสภาฯ ท้องถิ่น  พ.ศ.2547  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2554  ข้อ 33 

รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกคราว ต้องให้คณะกรรมการตรวจ

รายงานการประชุม ได้ตรวจสอบ แล้วให้ท าส าเนารายงานการประชุมซึ่ง

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้วขึ้นอย่างน้อยสอง

ฉบับ เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีโอกาสตรวจดูได้ก่อนเวลาประชุมไม่

น้อยกว่าหนึ่งวัน เพื่อใหส้ภาท้องถิ่นรับรองรายงานการประชุมนั้น การแก้ไข

ถ้อยค าในรายงานการประชุมให้กระท าโดยมติของที่ประชุมสภาท้องถิ่น จึง

แจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

นายค าหว่าน  ด ารงแดน  ได้ช้ีแจงการตรวจรายงานการประชุม  โดยแจง้ว่าเจ้าหนา้ที่ได้ส่งรายงาน 

ส.อบต.ม.18  การประชุมให้คณะกรรมการทั้ง 3 ท่าน ตรวจและมีข้อความผิดพลาด

เล็กน้อยและได้แก้ไขเรียบร้อย หากสมาชิกท่านใดเห็นควรแก้ไขข้อความใด

ให้แจ้งที่ประชุมทราบต่อไป 

นายทศพล  เที่ยงธรรม  ตรงที่ผมได้อภปิราย หนา้ที่ 10 ช่วงท้ายๆ ผมได้อภิปรายเยอะกว่านี ้แตใ่น 

ส.อบต.ม.5 รายงานการประชุมท าไมหายไปเยอะ ขอให้น าเพิ่มเข้ามาด้วย เพราะว่าวัน

นั้นผมได้อภปิรายเยอะกว่านี ้ขอบคุณครับ 

นายปรีชา  บุญจันทา ขอแก้ไข หนา้ที่ 13 เปลี่ยนจาก “บุญจันทรา” เป็น “บุญจันทา”  

ส.อบต.ม.4 ขอบคุณครับ 
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นายไพรวัลย์  พิลาวรรณ  มีท่านใดทักท้วงรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2564   

ประธานสภาฯ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 หรอืไม่  หากไม่มีท่านใดทักท้วง ขอมติที่ประชุม    

เพื่อรับรองรายงานการประชุม 

 มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมฯ  29  เสียง 

   ไม่รับรองรายงานการประชุมฯ   -   เสียง 

   งดออกเสียง     2   เสียง(ประธานสภาฯ/รองประธานสภาฯ) 

ไม่อยู่ในที่ประชุม     -  เสียง 

ลา/ขาด ประชุม      2  เสียง 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

   3.1 ขออนุมัติเห็นชอบ ขอจัดตั้งอ าเภอใหม่ 

นายไพรวัลย์  พิลาวรรณ  ตามหนังสอืที่อา้งถึง ที่ชย 0118/3853 ลงวันที่ 3 สงิหาคม 2564 

ประธานสภาฯ อ าเภอเมืองชัยภูมิก าหนดจัดท าข้อมูลการขอจัดตั้งอ าเภอใหม ่ตามมติ

คณะรัฐมนตร ีเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2547 โดยการรวมของต าบลในพืน้ที่

อ าเภอเมืองชัยภูมแิละอ าเภอแก้งครอ้  จ านวน  4  ต าบล  และแจ้งให้

สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพืน้ที่ เพื่อประชุมหารอืรับฟังความ

คิดเห็นของก านัน ผูใ้หญ่บ้าน และสมาชิกสภาองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

อ าเภอเมืองชัยภูม ิน าเรื่องการจัดตั้งอ าเภอใหมเ่ข้ารับฟังความคิดเห็นการ

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น 

นายไพรวัลย์  พิลาวรรณ  ขอมตทิี่ประชุมว่าท่านสมาชิก จะเห็นชอบหรอืไม่เห็นชอบให้จัดตัง้ 

ประธานสภาฯ   อ าเภอใหม่ของต าบลในพืน้ที่อ าเภอเมืองชัยภูมิและอ าเภอแก้งคร้อ     

จ านวน 4 ต าบล กรุณายกมือขึน้ 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  29  เสียง 

   ไม่เห็นชอบ   -   เสียง 

   งดออกเสียง    2   เสียง(ประธานสภาฯ/รองประธานสภาฯ) 

ไม่อยู่ในที่ประชุม   -  เสียง 

  ลา/ขาด ประชุม     2  เสียง  
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา 

4.1 พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 

วาระที่ 2  ชั้นแปรญัตติ 

นายไพรวัลย์  พิลาวรรณ  เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 11.50 น. สภาองค์การบริหารส่วน 

ประธานสภาฯ ต าบลกุดตุ้ม ได้มีมติรับหลักการ และได้มีการคัดเลือกคณะกรรมการแปร

ญัตติ ครบทั้ง 5 ท่าน และก าหนดเวลารับยื่นแปรญัตติตั้งแตว่ันที่ 13 
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สิงหาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น. ถึง วันที่ 15 สิงหาคม 2564 เวลา 

08.30 - 16.30 น. ขอเชญิท่านเลขานุการสภาฯ ชีแ้จงเกี่ยวกับระเบียบที่

เกี่ยวข้องใหส้มาชิก 

นายเฉลิมศลิป์  เทพจันทรา ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา 

เลขานุการสภาฯ ท้องถิ่น  พ.ศ.2547  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ.2554 ข้อ 51 ในการ

พิจารณาร่างขอ้บัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับข้อเฉพาะที่มี

การแปรญัตติหรอืที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแตท่ี่ประชุม

สภาท้องถิ่นจะได้ลงมตเิป็นอย่างอื่น  

ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นดว้ยกับค าแปรญัตติ หรอืเห็นด้วย

กับการแก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรอืเสนอญัตติขอ

เปลี่ยนแปลงมติน้ันอกี  

ถ้าขอ้ความในข้อใดที่ได้มมีติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องใน

สาระส าคัญ ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้

คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหมเ่ฉพาะที่ขัดแย้งหรอืบกพร่องก็ได้ 

โดยไม่ใหม้ีการแปรญัตติในเรื่องใหมข่ึน้อีก ในกรณีที่มมีตสิ่งปัญหาไปให้

คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหมด่ังกล่าวแล้ว การพิจารณาเฉพาะข้อ

นั้นๆ เป็นอันระงับไว้ก่อน แตถ่้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออื่นๆ 

ต่อไป สภาท้องถิ่นอาจลงมติใหพ้ิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้  

ถ้าขอ้ขัดแย้งหรอืข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณา

รวดเดียว ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมตใิห้ด าเนินการตามความในวรรคสาม

ก็ได้ 

เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้

ระงับไว้นัน้ตามวรรคสามแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นใหแ้ก่ 

สมาชิกสภาท้องถิ่น ไม่น้อยกว่ายี่สบิสี่ช่ัวโมงก่อนวันนัดประชุม เว้นแตก่รณี

ต้องพิจารณาเป็นการด่วน  

ในการประชุมตอ่วาระที่สอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมตเิฉพาะ

ข้อที่ได้ระงับไว้เท่านั้น 

นายไพรวัลย์  พิลาวรรณ   ขอเชญิประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้รายงานผลการประชุม 

ประธานสภาฯ  ต่อสภาให้ทราบ 

นายสวรรค์ตา  พลบุตร รายงานการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างขอ้บัญญัติ 

ส.อบต.ม.2 งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2565 ดังนี้ ตามที่ อบต.กุดตุ้ม ในการประชุม

สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2564 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 

2564 ที่ผ่านมา ได้มีมติเห็นชอบรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
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รายจ่าย ประจ าปี 2565 และได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ

ดังกล่าว จ านวน 5 ท่าน ประกอบด้วย 1.นายสวรรค์ตา พลบุตร ส.อบต.ม.2 

เป็นประธานกรรมการฯ  2.นายสมศรี  คุณวันดี ส.อบต.ม.1   3.นาย

สมหมาย อาสากุล ส.อบต.ม.4  4.นายวินัย  นานันท์ ส.อบต.ม.12  5. นาง

ประภา  เจริญสุข  ส.อบต.ม.15  เป็นเลขานุการฯ   โดยก าหนดให้สมาชิก

หรือผู้บริหารท้องถิ่นที่มีความประสงค์จะยื่นแปรญัตติ ได้ยื่นแปรญัตติ

ล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการฯได้ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.30 น. ถึง วันที่ 15 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.30 

น. เมื่อได้สิ้นสุดระยะเวลาที่ก าหนดแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ยื่นเสนอขอแปร

ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2565 (ร่างเดิม) คณะ

กรรมการฯ  ไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม   จึงมีมติรายงานให้ประธานสภา อบต.

กุดตุ้ม ทราบ เพื่อน าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี 2565 

เสนอต่อสภาฯเพื่อพิจาณาให้ความเห็นชอบต่อไป และได้แนบเอกสาร

หลักฐานบันทึกรายงานการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติและร่าง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2565 เดิม  แนบท้ายมาพร้อมแล้ว 

จงึรายงานในที่ประชุมด าเนินการตอ่ไป  
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

นายไพรวัลย์  พิลาวรรณ  ได้นัดประชุมลงมติ (วาระที่สาม) โดยสั่งพักประชุม 15 นาที  

ประธานสภาฯ   ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดตุ้ม มีมติรับหลักการ ร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจา่ย ประจ าปี 2565 และในวันนีไ้ด้ประชุมในระเบียบวาระที่ 

2 ในการแปรญัตติ นั้น ต่อไปจะเป็นการลงมติให้ตราร่างข้อบัญญัติเป็น

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565  ตามระเบียบ  ข้อ 52      

การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุม

สภาท้องถิ่นจะได้ลงมตใิห้มกีารอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร  

ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตรา

เป็นข้อบัญญัติหรอืไม่ 
 

4.2 พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 

วาระที่ 3 ชั้นลงมติ 
 

นายไพรวัลย์  พิลาวรรณ  ขอมตทิี่ประชุมว่าท่านจะรับหรอืไม่รับร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 

ประธานสภาฯ   รายจ่ายประจ าปี 2565  สมาชิกท่านใดเห็นสมควรรับร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2565 ให้ตราเป็นข้อบัญญัติต าบลกุดตุ้ม 

กรุณายกมอืขึน้  
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มติท่ีประชุม  เห็นชอบ    29  เสียง 

   ไม่เห็นชอบ     -   เสียง 

   งดออกเสียง      2  เสียง (ประธานสภาฯ/รองประธานสภาฯ) 

ไม่อยู่ในที่ประชุม    -  เสียง 

 ลา/ขาด ประชุม     2  เสียง 
 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 

นายทศพล  เที่ยงธรรม   สอบถาม เรื่องหอ้งน้ าของ อบต.กุดตุ้ม ท าไมมีกลิ่นเหม็นและไม่สะอาด    

ส.อบต.ม.5 ช่วยปรับปรุงแก้ไขให้ด่วน  2.เรื่อง ขอให้ใช้งบประมาณให้คุ้มค่ากับเม็ดเงิน

ที่ตั้งไว้ด้วย  เรื่อง โรคระบาด โควิด 19 ใช้เงิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

เรื่อง จ่ายขาดเงนิสะสม ของ ม.5 บ้านหนองคอนไทย ผมอยากใหท้ าสะพาน 

ฝัง่ชนฝ่ังของคอสะพานเลย ขอฝากด้วย ขอบคุณครับ 

นายสมศร ี คุณวันด ี สอบถาม เรื่อง วัสดุอุปกรณ์ส านักงาน ที่ท าการรื้อถอนไปแล้วจะน าไปไว้ 

ส.อบต.ม.1 ที่ไหน  2.เรื่อง ถนนบ้านผือ-บ้านหนองไผ่น้อย ตอนนี้ถนนช ารุดเป็นหลุม

เป็นบ่อมาก อยากได้เป็นถนนลูกรังแล้วบดอัดเข้าไป เพราะว่าหน้านี้เป็น

หนา้ฝนจงึท าให้ถนนช ารุดมาก ขอฝากด้วย ขอบคุณครับ 

นายวินัย  นานันท์ สอบถาม เรื่องผูดู้แลสถานีสูบน้ า ม.12  ขอให้เข้มงวดกับผูดู้แลสถานีสูบน้ า 

ส.อบต.ม.12 ด้วย  เพราะมีสายไฟฟ้าอยู่ใต้ถุนของสถานีสูบน้ าปล่อยทิ้งไว้  ให้น ามาเก็บ

ไว้ที่ อบต.กุดตุ้ม ขอฝากด้วย  เรื่องต่อมา ตอนนี้ถนนสายบ้านหนองคู – 

ถนนบ้านหนองคอนไทย ตอนนี้ได้ช ารุดมาก เพราะชาวบ้านสัญจร ไป-มา 

ล าบาก ขอฝากด้วย ขอบคุณครับ 

นายมนูญ  แต่งเมือง สอบถาม เรื่อง ถนนลูกรังท าแล้วก็เป็นหลุมเป็นบ่อเหมอืนเดิม  อยากใหบ้ด 

ส.อบต.ม.14 อัดเป็นหนิคลุกทุกสาย ขอบคุณครับ 

นายบุญชู  สากุล ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน การประชุมวันนีเ้ราจะร่วมกันแก้ไขปัญหาความ 

นายก อบต.กุดตุ้ม เดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน เรื่องสะพานของบ้านหนองคอนไทยก็จะท า

ให้ เรื่องถนนจะท าให้เป็นหินคลุก สายบ้านผือ – บ้านหนองไผ่น้อย ถึงหน้า

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา สายบ้านหนองคู – ถนนใหญ่ และศูนย์เด็กเล็กบ้าน

หนองคอนไทย – ถนนใหญ่ ผมขอชีแ้จงเพียงเท่านี ้ขอบคุณครับ   

นายไพรวัลย์  พิลาวรรณ  ส าหรับวันนีข้อขอบคุณท่านสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมสภาในวันนี ้ประชุม 

ประธานสภาฯ ประจ าเดือนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ผมขอปิดประชุมครับ 

ปิดประชุมเวลา 14.30 น. 
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ลงช่ือ       ผูบ้ันทึกการประชุม 

            (นายเฉลิมศิลป์  เทพจันทรา) 

                                                           เลขานุการสภา อบต.กุดตุ้ม 
 

 

     ลงช่ือ         ผูต้รวจบันทึกการประชุม 

               (นายไพรวัลย์  พิลาวรรณ) 

              ประธานสภา อบต.กุดตุ้ม 

 

 

 

 

         คณะกรรมการสามัญประจ าสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดตุ้ม ท าหน้าที่ตรวจรายงานการ

ประชุมเรียบร้อยแล้ว  จงึลงรายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

   

 

(ลงช่ือ)       ประธานกรรมการ 

     (นายค าหว่าน  ด ารงแดน) 

   ส.อบต.หมู่ 18 

 

(ลงช่ือ)       กรรมการ 

     (นายสมศรี  คุณวันดี) 

   ส.อบต.หมู่ 1  

            

(ลงช่ือ)       กรรมการ 

     (นายสมหมาย  อาสากุล) 

   ส.อบต.หมู่ 4 
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ขอรับรองว่ารายงานการประชุมสภา อบต.กุดตุ้ม  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2564   

เมื่อวันที่  11  สิงหาคม  2564  สภา อบต.กุดตุ้ม  ได้รับรองรายงานการประชุม  ตามมตทิี่ประชุม 

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2564  เมื่อวันที่  17  สิงหาคม  2564     

 

 

 

 

 

 

 

 

(ลงช่ือ)                                 ผูร้ับรอง 

      ( นายไพรวัลย์  พิลาวรรณ) 

                       ประธานสภา อบต.กุดตุ้ม 

 


